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– Pandemia obnażyła słabości systemów ochrony zdrowia i pomocy chorym – nie tylko w Polsce, 
lecz na całym świecie – podkreśla starosta oławski ZDZISŁAW BREZDEŃ. – Dostarczyła również 
decydentom świetny materiał do przemyśleń i pokazania kierunków rozwoju służby zdrowia.  
To nie teoria, tylko praktyka, z którą ludzkość boleśnie się zderzyła. Krótko mówiąc,  
służbę zdrowia trzeba sukcesywnie naprawiać, i to nie tylko w aspekcie pandemicznym.

Warto się zaszczepić

Europa nam dziczeje

– Bezpieczeństwo nas wszystkich zależy przede wszystkim  
od naszego rozsądku i odpowiedniego podejścia do pandemii. 
Wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni i stosować zalecane 
środki bezpieczeństwa – przypomina wójt gminy Wisznia Mała 
JAKUB BRONOWICKI. – A jeśli mamy szansę się zaszczepić,  
to zróbmy to, nie ociągając się! 

– Zanim człowiek osiadł nad Odrą jako gatunek stacjonarny, który 
wybudował swoje środowisko, czyli osiedla i miasta, tutaj żyły 
zwierzęta – mówi RADOSŁAW RATAJSZCZAK, prezes wrocławskiego 
zoo, które prowadzi akcję „Dzikie w mieście”. – A teraz obserwujemy 
powtórne zdziczanie Europy. Wiele gatunków zwierząt zaczęło 
rekolonizować tereny dawno przez nie utracone i przykładem 
niechaj będzie to, iż w okolicach Wrocławia mamy wilki…

– Mimo pandemii przez cały czas pracujemy, wykonując zadania infrastrukturalne. To przede 
wszystkim nasz autorski program „Bezpieczna droga”, dotyczący budowy chodników przy drogach 
powiatowych – mówi starosta wrocławski ROMAN POTOCKI. – Program ten realizowany jest wraz 
z gminami, a jego koszt dzielimy solidarnie po połowie z gminnymi samorządami. Pięć gmin 
zadeklarowało po 400 tys. zł, a cztery gminy po 500 tys. zł. Ponadto we wszystkich gminach 
powiatu wrocławskiego realizujemy program „Nasze nakładki”.

Szerzej otworzyliśmy 
podwoje
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Służbę zdrowia trzeba 
naprawiać

Kompletnie nie zwalniamy
– Budżet realizujemy z powodzeniem, sprawozdania finansowe 
dotyczące dochodów i wydatków są zgodne z założeniami, 
realizujemy też zaplanowane inwestycje, opracowujemy kolejne 
dokumentacje i składamy wnioski o dofinansowania zadań  
– uśmiecha się wójt gminy Pielgrzymka TOMASZ SYBIS.  
– Krótko mówiąc, kompletnie nie zwalniamy.
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Mity, fakty, opowiastki
Dziewiątego maja zmarł  
Adam Blicharski, wiceburmistrz 
Kamiennej Góry (woj. dolnośląskie),  
który chorował na COVID-19. Miał 49 lat, 
a zastępcą burmistrza został w roku 2018. 
Wcześniej był głównym księgowym  
w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Kamiennej Górze. Samorządowca 
żegnał również miejscowy klub 
sportowy KKS Olimpia Kamienna Góra, 
w którym Adam Blicharski był zarówno 
zawodnikiem, jak i trenerem.

• • •
Dwa miliony złotych otrzyma gmina, 
która osiągnie najwyższy wskaźnik 
szczepień w kraju, a po milion złotych 
samorządy mające najwyższe wskaźniki 
szczepień w 49 regionach. Ponadto jest 
projekt, aby dla pierwszych 500 gmin, 
które osiągną wskaźnik zaszczepienia  
na poziomie 75 proc., przeznaczyć  
po 100 tys. zł na dowolny cel.  
Poza zachętami dla gmin ma ruszyć 
także loteria Narodowego Programu 
Szczepień. W sumie na promocję 
szczepień przeciw COVID-19  
rząd przeznaczy ponad 140 mln zł.

• • •
Główny Inspektor Sanitarny wskazał  
– ze względu na sytuację epidemiczną –  
na zasadność przesunięcia daty 
wyborów samorządowych  
i uzupełniających w samorządach,  
a Państwowa Komisja Wyborcza  

nie zgłosiła zastrzeżeń. Premier Mateusz 
Morawiecki zdecydował o zmianie 
terminu wyborów na 13 czerwca. 
Wybierani będą m.in.: prezydent 
Rzeszowa oraz burmistrzowie w Kątach 
Wrocławskich, Bogatyni, Tuczynie i Ustce.

• • •
Burmistrz Lublińca (woj. śląskie)  
Edward Maniura, nie zgadzając się  
z wysokimi cenami usług budowlanych, 
własnoręcznie rozebrał należący  
do miasta stary garaż, co pozwoliło 
na zaoszczędzenie kilkunastu tysięcy 
złotych z miejskiego budżetu. Garaż 
sąsiadujący z magistratem należało 
zdemontować przed budową 
zadaszonego parkingu rowerowego, 
na co samorząd dostał dofinansowanie 
z programu „Słoneczny Lubliniec”. 
Przetarg na budowę parkingu 
dwukrotnie unieważniano, gdyż cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższała 
kwotę zaplanowaną na to w budżecie. 
Burmistrz Edward Maniura rozpoczął 
rozbiórkę po godzinach pracy  
w towarzystwie miejskiego radnego 
Karola Słoty i pracowników urzędu 
miejskiego z zachowaniem zasad BHP,  
a z budżetu miasta opłacono  
jedynie odbiór i utylizację  
odpadów budowlanych.

• • •
Są kolejne zarzuty dla Jacka C., byłego 
burmistrza Boguszowa-Gorców. 

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy 
skierowała do sądu akt oskarżenia  
w nowej sprawie, który dotyczy 
incydentu z marca i kwietnia 2020 
roku, kiedy Jacek C. zza krat aresztu 
wydał kilka zarządzeń dotyczących 
gminy Boguszów-Gorce. Aresztowany 
samorządowiec przekroczył uprawnienia, 
ponieważ w związku z toczącą się 
przeciwko niemu sprawą karną był 
zawieszony w prawach burmistrza,  
a mimo to swoimi decyzjami zadziałał  
na szkodę interesu publicznego gminy  
oraz prywatnego. Za ten czyn grozi mu  
do 10 lat pozbawienia wolności. 
Ostatecznie wojewoda dolnośląski 
unieważnił decyzje wydane zza krat,  
a niedługo później mieszkańcy odwołali 
burmistrza w referendum. W sprawie 
Jacka C. przed sądem pierwszej instancji 
trwa nadal proces w sprawie korupcji 
urzędniczej, od którego zaczęły się 
głośne kłopoty samorządowca, a dotyczy 
on nadużyć ujawnionych podczas 
policyjnej prowokacji w ratuszu. Byłemu 
burmistrzowi zarzuca się przyjmowanie 
korzyści majątkowych, powoływanie się  
na wpływy oraz narażenie gminy na 
straty przekraczające 4 mln zł. W sprawie 
tej oskarżono też osoby uczestniczące  
w korupcji wyborczej, które przyjmowały 
lub wręczały alkohol w zamian za głosy. 
W tym procesie Jackowi C. grozi  
do 15 lat pozbawienia wolności, 

natomiast radnej Urszuli M. za korupcję 
wyborczą i skłanianie do fałszywych 
zeznań grozi do 8 lat pozbawienia 
wolności. Proces toczy się  
z wyłączeniem jawności.

• • •
Mimo pandemii przeciętne 
wynagrodzenie w administracji 
samorządowej w roku 2020 wzrosło  
o 250 zł, przekraczając 5500 zł brutto, lecz 
w samorządach nastąpił jednocześnie 
niewielki spadek zatrudnienia. Główny 
Urząd Statystyczny podał, iż 5505 zł 
brutto wyniosło przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w administracji 
samorządu terytorialnego, czyli  
o 250 zł brutto więcej niż w roku 2019  
i o 487 zł brutto więcej niż rok wcześniej, 
gdy średnia pensja w samorządach była 
na poziomie 5018 zł brutto. Na tle innych 
działów administracji publicznej zarobki 
samorządowców wyglądają słabo, 
bowiem dla porównania w ubiegłym, 
pandemicznym roku przeciętne 
wynagrodzenie w całej administracji 
publicznej wyniosło 6108 zł brutto. 
Rekordowe wśród wyodrębnionych 
sektorów administracji publicznej były 
płace w samorządowych kolegiach 
odwoławczych – przeciętnie 7291 zł 
brutto. Z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego wynika, że w administracji 
samorządowej niezmiennie najlepiej 
zarabia się w urzędach marszałkowskich, 
gdzie przeciętne wynagrodzenie  
w roku 2020 wyniosło 6179 zł brutto 
(6094 zł brutto w roku 2019). Natomiast 
najniższe wynagrodzenie w administracji 

samorządowej otrzymują pracownicy 
starostw powiatowych – ich przeciętne 
wynagrodzenie w ubiegłym roku 
wyniosło 5094 zł brutto (4758 zł brutto  
w roku 2019).

• • •
Nie tylko Krzysztof Krawczyk będzie miał 
swój pomnik, bowiem okazuje się, iż na 
podobny pomysł wpadły władze gminy 
Lewin Kłodzki, które szykują odsłonięcie 
postumentu Violetty Villas. Posąg 
najsłynniejszej polskiej divy ma stanąć  
w centrum jej rodzinnej miejscowości,  
w takim miejscu, by turyści mieli  
do niego łatwy dostęp i z chęcią  
robili przy nim zdjęcia.

• • •
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
z 26 marca 2021 roku, zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie określenia 
innych terminów wypełniania 
obowiązków w zakresie ewidencji oraz 
w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 
udostępnienia i przekazania do 
właściwego rejestru, jednostki lub organu 
sprawozdań lub informacji, o 30 dni 
zostały przesunięte obowiązki związane  
z procedurą absolutoryjną. Oznacza to,  
że organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego podejmuje uchwałę  
w sprawie absolutorium nie później niż 
do 30 lipca br., a komisja rewizyjna organu 
stanowiącego przedstawia wniosek 
w sprawie absolutorium dla organu 
wykonawczego w terminie nie później  
niż do 15 lipca br.

Podglądacz samorządowy
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Samorządy obawiają 
się, że po zmianach 
podatkowych 
wprowadzanych  
w ostatnich latach  
przez rząd, a także  
z powodu rosnącej  
inflacji i pandemii,  
Polski Ład okaże się 
kolejnym czynnikiem, 
który uderzy w ich 
finanse. Z szacunków 
Ministerstwa Finansów 
wynika, że dochody 
samorządów mają spaść  
o ok. 10-11 mld zł,  
ale rząd obiecuje, że ten 
ubytek pokryje specjalna 
subwencja inwestycyjna. 
Według ekspertów może 
ona jednak się okazać 
niewystarczająca, przez 
co samorządy będą 
zmuszone ciąć inwestycje 
oraz podnosić lokalne 
podatki i opłaty. Jednym 
z obszarów, które mogą 
ucierpieć najbardziej, jest 
oświata, na którą już w tej 
chwili brakuje pieniędzy.

– Samorządy obawiają się utra-
ty przychodów – zwłaszcza że tyl-
ko w zeszłym roku największe 
miasta zanotowały kilkusetmilio-
nowe straty z części podatku PIT,  
który powinien do nich trafić.  
Na to nałożyły się ogromne wydat-
ki związane z zapobieganiem roz-
przestrzenianiu się koronawirusa  
i przeciwdziałaniem skutkom pan-
demii. Dlatego myślę, że teraz każ-
da zmiana dotykająca sfery podat-
kowej i bezpośrednio samorządów 
spotka się z nerwową reakcją. Tym 
bardziej że brakuje szczegółów,  
o których można by dyskutować 
– mówi agencji Newseria Biznes 
Mateusz Krajewski, prezes Funda-
cji Ogólnopolski Operator Oświaty.

Mniej z PIT-u
Dla samorządów najważniej-

szą pozycją w budżetach są docho-
dy własne z tytułu podatku PIT. 
Uchwalone przez rząd zmiany pole-
gające na zwolnieniu z podatku PIT 
osób poniżej 26. roku życia oraz ob-
niżce podatku PIT z 18 do 17 proc.  
mogły uszczuplić te dochody  
w ubiegłym roku nawet o 6,9 mld zł  
– oszacowali analitycy firmy do-
radczej Aesco Group. Na samorzą-
dowych budżetach mocno odbiła 
się też pandemia COVID-19 (kosz-
ty dezynfekcji miejsc publicznych, 
wsparcie dla przedsiębiorców etc.), 
a także wysoka inflacja, powodują-
ca wzrost kosztów działania.

Dochody zmaleją
Kolejnym czynnikiem, który 

uderzy w finanse samorządów, 
może się okazać zaprezentowany  

w połowie maja Polski Ład, czyli 
nowy program społeczno-gospo-
darczy PiS-u. Zakłada on m.in. 
podwyżkę kwoty wolnej od po-
datku do 30 tys. zł, podniesie-
nie drugiego progu podatkowego  
z obecnych 85,5 tys. do 120 tys. zł, 
koniec z odpisami składki zdro-

wotnej oraz ulgę podatkową dla 
klasy średniej. Wszystkie te zmia-
ny spowodują, że dochody samo-
rządów po raz kolejny będą maleć.

Z szacunków przedstawionych 
przez Ministerstwo Finansów wy-
nika, że wskutek zmian podatko-
wych zapowiedzianych w Polskim 
Ładzie dochody samorządów mają 
spaść o ok. 10-11 mld zł (a budżetu  
centralnego o 5-7 mld zł). 
Ten ubytek ma jednak 
zrekompensować zapo-
wiedziana przez premiera 
Mateusza Morawieckiego 
subwencja inwestycyjna, 
której wysokość będzie wyliczana  
na bazie algorytmu zawartego  
w ustawie. Samorządy obawiają 
się jednak, że obiecane subwencje 
nie pokryją im utraty dochodów,  
a w efekcie będą zmuszone ciąć  
inwestycje oraz podnosić lokalne 
podatki i opłaty.

Niepokojące warunki
– Jeśli będzie tak, jak przewi-

dują samorządowcy, czyli przy-
chody znów spadną, będziemy 
mieli do czynienia z zablokowa-
niem wielu ważnych inwestycji. 
Co prawda dokumenty dają na-
dzieję, że samorząd będzie sub-
sydiowany w różnych wariantach 
i różnymi kwotami, ale pod okre-
ślonymi warunkami. Jest np. zapis  
dotyczący tego, że dopłaty do 

rozbudowy infrastruktury edu-
kacyjnej będą dostawały te sa-
morządy, które zaangażują się  
w budowę mieszkań komunal-
nych. Nie wiem, czy będzie moż-
liwość jednoznacznego powiąza-
nia jednego z drugim – podkreśla  
Mateusz Krajewski.

Jak ocenia, najlepszym roz-
wiązaniem byłoby po prostu prze-
kazanie pieniędzy bezpośrednio  
w gestię samorządów, które najlepiej 
zdają sobie sprawę z lokalnych po-
trzeb. Dotyczy to zwłaszcza oświa-
ty, której utrzymanie stanowi jedną 
z głównych pozycji w kosztach.

– W tym roku kwota subwencji 
bezpośredniej, wypłacanej z budże-

tu państwa do samorzą-
dów, wyniosła 50 mld zł,  
a Polski Ład przewiduje 
dodatkowe 7 mld zł rocz-
nie na oświatę. To jest 
ponad 10-procentowy 

wzrost. To będą istotne pieniądze, 
jeśli obietnica dotycząca wartości 
alokowanych środków zostanie do-
trzymana – mówi prezes Fundacji 
Ogólnopolski Operator Oświaty.  
– Diabeł jak zwykle będzie tkwił  
w szczegółach. Na razie zapisy do-
tyczące inwestycji i edukacji są 
dość ogólne. Trudno wywniosko-
wać, czy te pieniądze rzeczywiście 
wesprą wydatki, na których najbar-
dziej zależy samorządom.

Kosztowne oświatowe płace
Na utrzymanie oświaty samo-

rządy otrzymują pieniądze z bu-
dżetu centralnego poprzez sub-
wencję oświatową. Nie są to 
jednak środki wystarczające. Jak 
podaje Aesco Group, w ubiegłym 
roku samorządy musiały znaleźć 

na ten cel dodatkowe 32 mld zł, 
czyli o ponad połowę więcej niż  
w 2015 roku. To głównie efekt ros-
nących kosztów wynagrodzeń, któ-
re stanowią 85-90 proc. wydatków 
na oświatę. W skali całej Polski  
– na 2808 jednostek samorządu 
terytorialnego – tylko kilkanaście  

z nich (ok. 0,5 proc.) nie dopłaca 
do edukacji.

– Istotna jest przede wszystkim 
kwestia wynagrodzenia nauczycie-
li. W tej chwili samorządy samo-
dzielnie finansują funkcjonowa-
nie przedszkoli, a szkół – w blisko 
50 proc. Z roku na rok ten procent 
się zwiększa, w ciągu ostatnich  
10 lat w niektórych gminach 
wzrósł nawet o 25 proc. na nieko-
rzyść samorządu. Dlatego kwestia 
wynagrodzeń jest sprawą absolut-
nie priorytetową, w samorządach 
brakuje na nie pieniędzy – podkre-
śla Mateusz Krajewski. – Druga 
kwestia to rozbudowa infrastruk-
tury, która jest ogromną bolącz-
ką. Jednak pieniądze na ten cel 
powinny być dysponowane przez 
samorząd, ale na razie wygląda na 
to, że dostaniemy do wykonania 
odgórny plan.

Samorządowe obawy
Nakłady na tę część Polskiego  

Ładu, która dotyczy oświaty,  
mają w latach 2021-2030 wynieść  
64,8 mld zł (7,2 mld zł rocznie). 
Wśród najważniejszych założeń pro-
gramu są m.in.: termomodernizacje  
i kompleksowe remonty szkół, dodat-
kowe wsparcie psychologiczne oraz 
gabinet psychologiczno-pedagogicz-
ny w każdej szkole, reforma szkol-
nych świetlic, szkolenia nauczycieli  
z zakresu rozwoju kompetencji  

cyfrowych, a także pracy z dziećmi  
z niepełnosprawnościami i specjal-
nymi wymaganiami edukacyjnymi. 
Planowane jest także utworzenie 
Centrów Dziecka i Rodziny, których 
zadaniem będzie m.in. wspieranie 
rodzin z dziećmi niepełnosprawny-
mi, oraz utworzenie Narodowego  

Edukacyjnego Progra-
mu Wyrównywania 
Szans po COVID-19, 
który stworzy uczniom 
szansę uzupełnienia ma-
teriału i wiedzy. Jedną  
z flagowych obietnic 
Polskiego Ładu jest 
również budowa żłobka  
w każdej gminie. Sa-
morządy boją się jednak  
o to, kto będzie musiał je 
potem utrzymywać.

– Rozbudowa pub-
licznych żłobków w tej 
chwili trafia na ogrom-
ny opór, przede wszyst-
kim dlatego, że miasta 
nie mają w swoich bu-
dżetach pieniędzy na 
ich prowadzenie. Nie 
jest sztuką wybudować 
żłobek, to jest stosunko-
wo prosta sprawa. Sztu-
ką jest go potem przez 
dekadę czy dwie utrzy-
mywać. W sytuacji,  
w której samorządy już 
w tej chwili są docią-

żone ponad miarę – chyba nie ma  
w Polsce dużego miasta, które bi-
lansowałoby swój roczny budżet –  
trudno oczekiwać, że nagle znikąd 
znajdą się pieniądze na tak drogą 
funkcję. Na pewno odbyłoby się 
to kosztem inwestycji i innych za-
dań – przestrzega prezes Fundacji  
Ogólnopolski Operator Oświaty. 

(int, mnm)

Ład pełen niewiadomych

Premier obiecuje 
subwencje,  
ale niepewność 
jest duża.

W ramach Polskiego Ładu 
planowane są zmiany w podat-
kach, obejmujące zwiększenie 
kwoty wolnej od podatku do 
30 tys. zł oraz podniesienie 
drugiego progu podatkowe-
go do 120 tys. zł z obecnych  
85,5 tys. zł. Mają się też zmie-
nić zasady liczenia składki zdro-
wotnej dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą.  
Planowana jest także ulga 
dla klasy średniej, a więc dla 
osób, które zarabiają między  
6,6 tys. zł a 11 tys. zł miesięcz-
nie. Zapowiedziana w progra-
mie obniżka podatków dla  
18 mln osób oznacza, że 
wszystkie samorządy – duże  
i małe, bogate i biedne – będą 
miały niższe dochody.

Plusy Kowalskich.
Minusy samorządów
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Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 71 722 17 00
fax 71 722 17 06

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Rozmowa  
ze starostą wrocławskim 
ROMANEM POTOCKIM

– Dzisiaj, pod koniec maja, 
łatwiej dostać się do starostwa 
wrocławskiego i zarazem do  
pana…

– Moje drzwi zawsze pozostają 
szeroko otwarte i łatwo dostępne, 
wystarczy jedynie wyrazić chęć 
spotkania. Jeśli mowa o staro-
stwie, to faktycznie – pandemia 
odpuściła i szerzej otworzyliśmy 
nasze podwoje dla mieszkańców 
powiatu wrocławskiego. Rozpo-
częliśmy też rozbudowę siedziby 
naszego starostwa. 

– Pewnie dlatego, że jest już 
za ciasno.

– Cóż, budynek, w którym się 
teraz znajdujemy, powstał za cza-
sów starosty Andrzeja Wąsika, czyli 
przed kilkunastu laty. Wtedy to prze-
nieśliśmy się z ul. Podwale we Wroc-
ławiu do nowej siedziby przy ul. Koś-
ciuszki 131. W tym okresie powiat 
wrocławski zamieszkiwało około  
100 tys. mieszkańców. Wtenczas 
liczba pracowników starostwa, jego 
powierzchnia, jak i liczba pomiesz-
czeń pozwalały na odpowiednią ob-
sługę petentów. Dzisiaj zaś – według 
oficjalnych danych – zarejestrowa-
nych na terenie naszego powiatu jest 
około 160 tys. mieszkańców. Chcę 
też podkreślić, iż opracowujemy no-
wą strategię rozwoju powiatu wroc-
ławskiego, ponieważ poprzednia  
wygasła w 2020 roku.

– Co istotnego wynika z tej 
nowej strategii?

– Między innymi to, że na tere-
nie powiatu wrocławskiego mieszka 

ponad 200 tys. osób niezameldowa-
nych w naszym powiecie. Natomiast 
z dynamiki rozwoju demograficz-
nego naszych dziewięciu gmin wy-
nika też niezbicie to, iż jest wśród 
nich kilka, które są najczęściej wy-
bierane przez nowych osadników. 
Dlatego corocznie w tych gminach 
przybywają dziesiątki mieszkańców, 
którzy oczywiście odwiedzają Sta-
rostwo Powiatowe we Wrocławiu, 
np. załatwiając pozwolenia na budo-
wę i zmiany związane z dowodem 
rejestracyjnym auta. Stąd dzisiaj, 
aby usprawnić i ułatwić załatwianie 
wszelkich spraw i problemów miesz-
kańców naszego powiatu, musimy 

zwiększyć liczebność kadry staro-
stwa. Warto też zaznaczyć, iż często 
zmieniają się przepisy – na przykład 
w wydziale budownictwa do tej po-
ry każdy pracownik używał jedne-
go komputera, dzisiaj używa dwóch. 
Toteż w jednym pomieszczeniu jest 
czterech pracowników, cztery biurka 
i osiem komputerów. Nie ma zatem 
dobrych warunków do pracy i nie 
są to – jak zarzuca mi opozycja – ja-
kieś wymysły starosty. Tę rozbudowę 
trzeba zrealizować, bowiem taka jest 
istotna rozwojowa potrzeba, której 
nie wolno nam przespać.

– Które gminy powiatu wroc-
ławskiego są najlepiej rozwijają-

cymi się pod względem demogra-
ficznym?

– To Siechnice, Czernica, Dłu-
gołęka, Kąty Wrocławskie i Kobie-
rzyce.

– W jakim tempie Powiat 
Wrocławski realizuje swój budżet 
i zadania inwestycyjne?

– Mimo pandemii przez cały 
czas pracujemy, wykonując zadania 
infrastrukturalne. To przede wszyst-
kim nasz autorski program „Bez-
pieczna droga”, dotyczący budowy 
chodników przy drogach powiato-
wych. Program ten realizowany jest 
wraz z gminami, a jego koszt dzie-
limy solidarnie po połowie z gmin-
nymi samorządami. Pięć gmin za-
deklarowało po 400 tys. zł, a cztery 
gminy po 500 tys. zł. Ponadto we 
wszystkich gminach powiatu wro-
cławskiego realizujemy program 
„Nasze nakładki”.

– Na czym polega ten nakład-
kowy program?

– Tam, gdzie podbudowa dro-
gi jest wystarczająco dobra, stary 
asfalt jest frezowany, a na nim kła-
dziona jest nowa nawierzchnia bitu-
miczna. To świetne i zarazem nie-
co tańsze rozwiązanie, niż budowa 
nowej drogi od podstaw. Zaledwie  
w kilka dni jesteśmy w stanie od-
nowić drogi będące w złym stanie 
technicznym, co cieszy naszych 
mieszkańców. Warto zaznaczyć tak-
że, że złożyliśmy dziewięć wnio-
sków o dofinansowania do różnych 
funduszy rządowych, dzięki czemu 
otrzymaliśmy już 2,6 mln zł na jed-
ną z dróg w gminie Długołęka. Po-
nadto od kilku lat zajmujemy się 
mostem między Chrząstawą Małą 
a Chrząstawą Wielką. Początkowo 
planowaliśmy zrealizować całko-

Szerzej otworzyliśmy podwoje
witą przebudowę mostu z własnego 
budżetu za ponad 6 mln zł. Zorga-
nizowaliśmy przetarg, do którego 
stanęło dziewięć firm, a najtańsza 
oferta opiewała na 3,9 mln zł. Wczo-
raj dodatkowo otrzymałem świetną 
wiadomość o przyznaniu na tę inwe-
stycję dotacji celowej w wysokości 
prawie 3,2 zł.

– Jest tajemnicą poliszynela,  
iż Powiat Wrocławski zawsze  
dobrze pozyskiwał zewnętrzne 
środki finansowe.

– Jedynie w okresie covidowym, 
czyli gdzieś od czerwca ubiegłego 
roku do dzisiaj, Powiat Wrocławski 
pozyskał z rządowych dotacji ponad 
16 mln zł. Poza tym dysponujemy 
dużą nadwyżką budżetową i warto 
też zaznaczyć, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa we Wrocławiu nie 
ma żadnych zastrzeżeń do naszej po-
lityki finansowej. Zatem liczę na to, 
że Powiat Wrocławski po raz drugi 
zajmie pierwsze miejsce w Rankin-
gu Finansowym Samorządu Teryto-
rialnego w Polsce wśród powiatów 
– tym razem za rok 2020.

– Rozpoczęliśmy naszą rozmo-
wę od COVID-19 i na pandemii ją 
zakończmy. Czy ma pan informa-
cje dotyczące szczepień mieszkań-
ców powiatu wrocławskiego?

– Poziom wyszczepień jest cał-
kiem niezły. Pośród 26 powiatów 
dolnośląskich – biorąc pod uwagę 
liczbę zaszczepionych osób – je-
steśmy gdzieś na trzecim miejscu, 
co mnie bardzo cieszy. Na terenie 
powiatu wrocławskiego istnieje je-
den Powiatowy Punkt Szczepień 
dla mieszkańców, który znajduje się  
w Kiełczowie, w gminie Długołęka. 
Warto się szczepić przeciwko koro-
nawirusowi, ja sam otrzymałem dzi-
siaj drugą dawkę szczepionki.

– Jakie zatem hasło na dzisiaj?
– Nie ociągajmy się i szczepmy 

się niezwłocznie, bo nie ma innej 
alternatywy. Gorąco do tego wszyst-
kich zachęcam!

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Roman Potocki

Budynek wrocławskiego starostwa powiatowego
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potrafią korzystać ze zdobyczy 
cywilizacyjnych.

– Przecież realizujemy obecnie 
także program likwidacji niskiej 
emisji i już dzisiaj wpłynęło do nas 
kilkadziesiąt wniosków od miesz-
kańców, którzy chcą wymienić sta-
re piece na nowoczesne piece bądź 
gazowe i ekologiczne pompy ciepła.

– No bo po co żyć na wsi w faj-
nym otoczeniu, blisko natury – i du-
sić się spalinami. A z innej beczki, to 
nie jest pan wybitnym beneficjen-
tem rządowych programów pomo-
cowych. 

– Nigdy nie należałem do żadnej 
partii politycznej i nadal nie zamie-
rzam do jakiejś wstąpić.

– Tajemnicą poliszynela jest 
to, że wśród samorządów są bliżsi 
i dalsi sercu królika.

– Chyba nikt z tego nie robi tajem-
nicy (śmiech). Nasza gmina nie może 
narzekać na pozyskiwanie środków 
finansowych z Rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych. Dzięki niemu 
mogliśmy zająć się budową dwóch 
ulic w Ligocie Pięknej, a w tym ro-
ku dofinansowanie otrzymała prze-
budowa drogi Szewce – Strzeszów, 
która będzie realizowana przez 
Powiat Trzebnicki, a konkretnie przez 
Zarząd Dróg Powiatowych. Nato-
miast jeśli chodzi o Rządowy Pro-
gram Inwestycji Lokalnych, to żaden 
z naszych wniosków o dofinansowa-
nie nie został uwzględniony.

– Niedługo będzie do podzia-
łu wiele miliardów z unijnego 
Funduszu Odbudowy. Premier 
mówił nawet o drugim planie 
Marshalla… To może wam też 
coś skapnie.

– Niepokoi nas to, że w większo-
ści mają być to pożyczki, a z samymi 
pożyczkami samorządy daleko nie 
zajadą. Tak czy siak, to mam jednak 
nadzieję, że wszyscy skorzystamy 
z tego funduszu.

– Pan rzeczywiście i zawsze jest 
optymistą…

– …i czerpię z tego siłę, a dodam 
jeszcze, że w naszym obrębie Bisku-
pice – w widłach drogi S8 i drogi wo-
jewódzkiej – znajduje się teren, któ-
rym interesują się firmy produkujące 
energię i ciepło. Być może powstanie 
tam elektrociepłownia.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

55-114 Wisznia Mała
tel. 71 308 48 00
fax 71 312 70 68

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Rozmowa 
z JAKUBEM BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Początek maja przyniósł ze so-
bą trudną sytuację w gminie Wisznia 
Mała, bowiem odnotowano na wa-
szym terenie ponad 30 covidowych 
zakażeń. To chyba dosyć dużo…

– To nadal sporo i cały czas musi-
my pamiętać, iż bezpieczeństwo nas 
wszystkich zależy przede wszystkim 
od naszego rozsądku i odpowiedniego 
podejścia do tej choroby. Wszyscy po-
winniśmy być odpowiedzialni i stoso-
wać zalecane środki bezpieczeństwa. 
A jeśli mamy szansę się zaszczepić, 
to zróbmy to nie ociągając się, po-
nieważ jedynie w ten sposób może-
my pomóc sobie samym, naszym bli-
skim i generalnie ludziom, z którymi 
się spotykamy.

– Jak sprawa ze szczepieniami 
wygląda w zarządzanej przez pana 
gminie?

– Dokładnie tego nie wiem, bo-
wiem takimi informacjami dysponu-
ją jedynie centralne agendy rządowe, 
np. Ministerstwo Zdrowia. Ale oczy-
wiście punkt szczepień w Wiszni 
Małej cały czas szczepi, nie tylko 
mieszkańców naszej gminy.

– A co ze szczepieniami pracow-
ników Urzędu Gminy w Wiszni 
Małej?

– Urzędnicy szczepią się chętnie, 
ponieważ są świadomi zagrożeń. 
Chcę przypomnieć, iż w naszym 
urzędzie przeżyliśmy dużą traumę, 
bowiem pandemia zabrała nam ko-
legę i jednego z najbliższych współ-
pracowników.

– Mariusza Fedzina, pana za-
stępcę i sekretarza gminy – stosun-
kowo młodego człowieka…

– …który ledwo skończył pięć-
dziesiąt lat.

– Nie ma jeszcze nowego za-
stępcy wójta.

– Jesteśmy w trakcie naboru na 
stanowisko sekretarza gminy. Ogło-
siliśmy kolejny konkurs i mamy na-
dzieję, że znajdziemy odpowiednią 
osobę, która od ręki podejmie się 
tego wyzwania.

– Jak zwykle jest pan optymistą.
– Jestem optymistą z natury.
– A ja wręcz odwrotnie i powiem 

panu, że łatwo nie będzie, bowiem 
to praca trud-
na, stresująca, 
odpowiedzialna 
i zarazem tak 
sobie płatna. 
Krótko mówiąc, 
dużo roboty, a kokosów brak…

– To prawda, zapewne kokosów nie 
będzie, a obowiązków za to niemało.

– Sekretarz gminy ma dużo 
roboty.

– I nie tylko sekretarz, bowiem 
generalnie w samorządzie na wszyst-
kich stanowiskach na brak pracy nie 

narzekamy, a prawodawstwo idzie 
w kierunku narzucania nam coraz 
większych obowiązków. Nie ma to 
jednak odpowiedniego pokrycia 
w samorządowych zarobkach.

– Cóż, nie wszyscy lubią samo-
rząd.

– I to jest nader przykre, bowiem 
rozwój Polski bez samorządów był-
by bardzo ograniczony. Dobrym tego 

przykładem jest 
Ukraina, która 
do tej pory nie 
poradziła sobie 
z samorządnoś-
cią i doskonale 

widać fatalne tego efekty.
– Tak jak pan uważam, że Pol-

ska rozwija się właśnie dzięki samo-
rządom – tutaj praca wre, tutaj się 
buduje i w różny sposób inwestuje. 
To przecież samorządowcy najlepiej 
orientują się, czego ludziom najbar-
dziej do szczęścia potrzeba. Jak za-

tem realizowany jest budżet gminy 
Wisznia Mała?

– COVID-19 oczywiście uderza 
we wszystkich, także w wykonaw-
ców inwestycji, którzy zgłaszali mi 
trudności i przez pandemię musie-
li znacznie zmniejszyć tempo prac, 
bowiem po prostu nie miał kto pra-
cować. Dotyczyło to przede wszyst-
kim gospodarki śmieciowej w marcu 
i kwietniu.

– A jak jest dzisiaj?
– Na pewno lepiej, wszystko 

wraca do normy i mam nadzieję, iż 
w przyszłym miesiącu wszystko bę-
dzie funkcjonowało jak należy.

– Priorytetem dalej budowa 
kanalizacji?

– To oczywiste, dostaliśmy 
ogromne finansowe środki zewnętrz-
ne na wzbogacenie naszej infrastruk-
tury, ale nie tylko na kanalizację, lecz 
także na rozbudowę ujęć wody, mo-
dernizację oczyszczalni ścieków, bu-
dowę dróg i cmentarza komunalnego.

– Czy wszystko idzie zgodnie 
z planami?

– Teraz już tak, a niektóre zada-
nia realizowane są nawet szybciej, 
niż to było ustalone. Najważniejsze 
jest to, że już dzisiaj widać, że to, co 
zamierzaliśmy w tym roku zrealizo-
wać, zapewne wykonamy. Ale nie 
osiadamy na laurach i podejmujemy 
nowe wyzwania, a najlepszym tego 
przykładem jest pozyskanie przez 
nas pieniędzy na budowę ul. Kalino-
wej w Malinie. Cieszy mnie także to, 
że społeczność gminy potrafi korzy-
stać ze zdobyczy cywilizacji i chce 
przyłączać swoje domostwa do sieci 
kanalizacyjnej.

– Wygląda na to, że gminę 
Wisznia Mała zamieszkują mądrzy 
i nowocześni ludzie, którzy z jed-
nej strony chcą się szczepić prze-
ciwko koronawirusowi, a z drugiej 

Warto się zaszczepić

Wójt Jakub Bronowicki

Urząd Gminy w Wiszni Małej
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dzić do problemów i do tej współ-
pracy. W pewnym sensie pandemia 
zdominowała nasze relacje, a poprzez  
Powiatowy Zespół Zarządzania  
Kryzysowego byliśmy w stałym kon-
takcie i próbowaliśmy razem rozwią-
zywać różne problemy pojawiające się 
na terenie powiatu.

– Czas pandemii jest swoistym 
okresem – trochę jakby wojennym –  
który może wpływać na ludzkie 
zachowania. Czy w związku z tym 
zmieniła się pana współpraca z Radą  
Powiatu Oławskiego? 

– Niczego takiego nie zauważyłem, 
sądzę, że wszyscy starają się rozumieć 
powagę sytuacji.

– W ubiegłym roku nie organizo-
waliście żadnych imprez. Jak będzie 
w roku 2021?

– W maju trudno mi o tym coś 
konkretnego powiedzieć, choć w lip-
cu dostarczony zostanie do Oławy  
pomnik króla Jana III Sobieskiego, 
który miał stanąć na wzgórzu Kahlen-
berg w Wiedniu, co się jednak nie sta-
ło z przyczyn politycznych. Być może 
jednak zostanie posadowiony w Oła-
wie, lecz na krótko, bowiem pomnik 
ten krąży po całej Polsce. Chcemy to 
wykorzystać, ponieważ Oława jest je-
dynym miastem z terenu tzw. Ziem 
Odzyskanych, które było związane  
z królem Sobieskim. Syn króla Jakub  
Sobieski przez wiele lat mieszkał  
w Oławie, a jego wnuczka Klementyna 
była bardzo interesującą kobietą.

– Dzisiaj widać w panu większy 
optymizm niż przed kilkoma mie-
siącami…

– …tym bardziej, że w tym tygo-
dniu rozpoczęliśmy realizację inwe-
stycji przygotowywanej od wielu lat 
– budujemy warsztaty przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Oławie, na które otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych i w ciągu  
roku stanie tam pożyteczny, funkcjo-
nalny i piękny obiekt.

– A hasło na dzisiaj?
– Oczywiście – szczepmy się!

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starostwo Powiatowe w Oławie

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1

55-200 Oława
tel. 71 301 15 22
 fax 71 301 15 62

info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl

Rozmowa ze starostą oławskim 
ZDZISŁAWEM BREZDENIEM

– Najchętniej rozpocząłbym roz-
mowę z panem od jakichś miłych 
spraw, ale te najpoważniejsze zwią-
zane są z pandemią, która dotyka 
całą Polskę, także powiat oławski. 
Wprawdzie epidemia trochę zwal-
nia, czego najlepszym przykładem 
jest to, że od 15 maja zniesiono na-
kaz używania maseczek ochron-
nych na otwartych przestrzeniach. 
Uważać jednak trzeba nadal tam  
– jak choćby w budynku oławskie-
go starostwa – gdzie dalej obowiązu-
ją obostrzenia epidemiczne i dmu-
chanie na zimne, czyli mierzenie 
temperatury petentów, dezynfeko-
wanie rąk, obowiązkowe masecz-
ki ochronne oraz praca w systemie  
hybrydowym.

– W zasadzie system hybrydowy 
stosujemy w minimalnym zakresie  
i tylko nieliczni pracownicy starostwa 
pracują zdalnie. Oczywiście na ra-
zie zachowujemy pewien rygor i za-
pewne do końca miesiąca właśnie tak 
będziemy funkcjonować. Muszę po-
wiedzieć, iż w okresie, gdy obowią-
zywało noszenie maseczek ochron-
nych, mieliśmy kilkanaście różnego 

rodzaju zdarzeń związanych z nagan-
nym zachowaniem klientów. Ludzie ci 
nie chcieli podporządkować się wpro-
wadzonym zasadom epidemicznym, 
przychodzili bez maseczek, których 
nie chcieli założyć za żadne skarby,  
co czasem kończyło się interwencją 
policji lub odmową obsługi.

– Ludzie – mówiąc delikatnie – 
są dziwni, postępują nieracjonalnie 
i czasami trudno to wytłumaczyć, 
ale tak dzieje się na całym świecie.

– Wychodzę z założenia, iż  
Polak potrafi i sądzę, że gdy nie będzie 
już obowiązku noszenia maseczek, to 
nikt już nie będzie ich nosił. Trzeba się  
z tym liczyć, bowiem, moim zdaniem, 
coraz trudniej będzie wtedy egzekwo-
wać ich nakładanie choćby w pomiesz-
czeniach zamkniętych.

– Prawdę mówiąc, to wszyscy  
mają serdecznie dość maseczek…

– …a po jakimś czasie pewnie prze-
prowadzone zostaną badania, które 
pokażą nam, jak noszenie maseczek 
ochronnych wpłynęło na poziom za-
chorowań na inne schorzenia niż  
COVID-19.

– Na pewno maseczki ogranicza-
ją swobodne oddychanie, co może 
mieć wpływ na pojawienie się lub po-
głębienie chorób kardiologicznych 
lub układu oddechowego.

– Szukam w tym również pozyty-
wów, ponieważ dzięki maseczkom zo-
stało ograniczone roznoszenie drogą 
kropelkową innych zarazków – przy-
kładem grypa – i różnych alergenów.

– Jaka jest dzisiaj, 14 maja,  
sytuacja pandemiczna na terenie  
powiatu oławskiego?

– Sytuację w naszym powiecie 
staramy się monitorować codziennie  
i podajemy informacje do publicz-
nej wiadomości na stronie Powiatu  
Oławskiego. Dotyczą one m.in. liczby 
osób, które zachorowały i liczby wyko-
nanych testów.

– Jak to dzisiaj wygląda?
– Wczoraj, 13 maja, było osiem po-

twierdzonych zachorowań, a 12 maja  
– trzynaście. Może wielkiej tragedii nie 
ma, ale nadal jest niebezpiecznie, co 
widzimy w naszym szpitalu, w którym 
było ponad 30 covidowych pacjentów.

– A co z pracownikami starostwa 
oławskiego? Czy także chorują?

– Teraz już nie, ale kilku urzęd-
ników zachorowało wcześniej, przez 
kilka dni wydziały były pozamykane, 
bowiem pracownicy byli na kwaran-
tannie. Działo się to jednak podczas 
największej fali pandemii, co już prze-
szło do historii.

– Czyli jest coraz lepiej…
– Zdecydowanie lepiej, a jest to 

przede wszystkim wynikiem szcze-
pień. Na terenie naszego powiatu 
działa powszechny punkt szczepień, 
dziennie szczepimy w nim około 
600 osób, a zamierzamy zwiększyć 
tę liczbę.

– Niejeden film pewnie powsta-
nie o tej pandemii…

– …i są to sprawy nieuniknione,  
a pandemia obnażyła słabości syste-
mów ochrony zdrowia i pomocy cho-
rym – nie tylko w Polsce, lecz na całym 
świecie. Dostarczyła również decyden-
tom świetnego materiału do przemy-
śleń i pokazania kierunków rozwoju 
służby zdrowia. To nie teoria, tylko 
praktyka, z którą ludzkość boleśnie się 
zderzyła. Krótko mówiąc, służbę zdro-
wia trzeba sukcesywnie naprawiać, i to 
nie tylko w aspekcie pandemicznym.

– Pandemia nie zwalnia samo-
rządów z obowiązków i pracy. Jak 
realizowany jest budżet Powiatu 
Oławskiego?

– Obawialiśmy się o tegoroczne 
dochody, bowiem nasz budżet oparty 
jest głównie o środki finansowe otrzy-
mywane od państwa, ale jesteśmy po-
zytywnie zaskoczeni. Planowane do-
chody są z powodzeniem realizowane,  
a pieniędzy wpływa do nas nawet wię-
cej niż oczekiwaliśmy. Pozwala nam 
to spokojnie i planowo realizować  
budżet Powiatu.

– Jak wygląda tegoroczna wasza 
współpraca z gminami wchodzą-
cymi w skład powiatu oławskiego?

– Jest całkiem niezła, ponieważ 
w tym trudnym okresie wszyscy sta-
raliśmy się odpowiedzialnie podcho-

Służbę zdrowia trzeba naprawiać

Dla Powiatu Oławskiego pielęgnowanie tradycji i historii zawsze 
było istotne. W Oławie przez kilkadziesiąt lat mieszkał syn króla Jana III  
Sobieskiego oraz jego wnuczka Klementyna. W 1719 roku odbył się ślub 
królewskiej pary – rodowitej oławianki Marii Klementyny Sobieskiej  
z Jakubem Franciszkiem Edwardem Stuartem. Trzysta lat później,  
26 i 27 września 2019, samorząd Powiatu Oławskiego wraz z partnerami 
zorganizował jubileusz tego wydarzenia.

Starosta Zdzisław Brezdeń 
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Pielgrzymka

Urząd Gminy w Pielgrzymce
Pielgrzymka 109a/1
59-524 Pielgrzymka

tel. 76 877 50 13, 76 877 50 26 
fax 76 743 70 00, 76 877 50 13 w. 116

sekretariat@pielgrzymka.biz
www.pielgrzymka.biz

Rozmowa 
z wójtem gminy Pielgrzymka 
TOMASZEM SYBISEM

– Rozmawiamy w drugiej de-
kadzie maja, pandemia koronawi-
rusa powoli zanika, ale do Urzędu 
Gminy w Pielgrzymce dostać się 
nie jest łatwo.

– Nasz urząd nie zamyka się na pe-
tentów, choć od kilku miesięcy funk-
cjonujemy w trybie hybrydowym 
– część pracowników jest na pracy 
zdalnej, a część pracuje w urzędzie. 
Przy wejściu jest wideotelefon i jeśli 
ktoś przyjdzie, to urzędnik schodzi na 
dół i obsługuje petenta. Mamy na dole 
salę konferencyjną, która jest miej-
scem obsługi mieszkańców.

– Zatem nadal dmuchacie na 
zimne i zachowujecie niezbędne 
środki ostrożności…

– …i nic w tym dziwnego, bowiem 
COVID-19 dalej zbiera srogie żni-
wo, ludzie zakażają się i wielu z nich 
umiera. Owszem, skala zakażeń spa-
da, ale trzeba jeszcze trochę wytrzy-
mać w reżimie epidemicznym, aby 
nie doszło do wzrostu zachorowań 
i żebyśmy mogli cieszyć się większą 
wolnością i zdrowiem.

– Nie jestem wirusologiem, ale 
– patrząc na to, co się dzieje – moż-
na ostrożnie prognozować, że koniec 
lata może przynieść jakiś przełom.

– Sądzę, iż wszystko zależeć bę-
dzie od skali szczepień. Jest niepoko-
jące, że część ludzi niestety nie zamie-
rza się szczepić.

– Ile dzisiaj osób choruje na 
koronawirusa na terenie gminy 
Pielgrzymka?

– Nie mam takich informacji. 
Chcę podkreślić, iż w Ośrodku Zdro-
wia w Pielgrzymce świetnie funk-
cjonuje punkt szczepień, z którego 
korzystają codziennie nie tylko nasi 
mieszkańcy. Niektórzy nie chcą się 
szczepić, ale, moim zdaniem, wresz-
cie życie zmusi ich do zmiany decy-
zji – np. chęć wyjazdu zagranicznego 
lub wejścia do jakiejś instytucji albo 
na imprezy kulturalno-sportowe. 

– Czy prosił pan sołtysów, aby 
rozmawiali z ludźmi w swoich 
sołectwach o konieczności szcze-
pień?

– Bez przerwy apelujemy o to na 
sesjach zdalnych lub na komisjach…

– …ale są jednak ludzie, do któ-
rych nic nie dociera.

– Tak jak są w kraju ruchy anty-
szczepionkowe, które zniechęcają lu-

dzi do szczepień. Ale, moim zdaniem, 
zaszczepienie się to wzięcie odpowie-
dzialności nie tylko za samego siebie, 
lecz za wszystkich tych, z którymi 
się kontaktujemy i bezpośrednio 
spotykamy.

– Porozmawiajmy teraz o samo-
rządowej robocie i realizacji budże-
tu gminy Pielgrzymka.

– Budżet realizujemy z powodze-
niem, sprawozdania finansowe do-
tyczące dochodów i wydatków są 
zgodne z założeniami, realizujemy 
też zaplanowane inwestycje, opra-
cowujemy kolejne dokumentacje 
i składamy wnioski o dofinansowania 
zadań. Krótko mówiąc, kompletnie 
nie zwalniamy.

– Przypomnijmy, jaki jest tego-
roczny priorytet inwestycyjny wa-
szego samorządu…

– Jest kilka ważnych zadań, z któ-
rych najważniejsze to przebudowa 
w Nowej Wsi Grodziskiej 3,5 km dro-
gi powiatowej, w co zaangażowane są 
budżety państwa oraz naszej gminy.

– A Powiat Złotoryjski dalej 
udaje, że droga będąca jego wła-
snością to nie jego problem…

– Do ponadmilionowej inwestycji 
– która jest przecież zadaniem włas-
nym Powiatu Złotoryjskiego – do-
łożył tylko 20 tys. zł. Dalej chcemy 
realizować powiatowe zadania dro-
gowe, lecz wraz z naszą radą wnosi-

my bez przerwy, aby Powiat Złoto-
ryjski bardziej w tym partycypował 
finansowo. Cały czas walczymy o to, 
ale na razie Powiat nie przychyla się 
do naszych sugestii.

– Co jeszcze ciekawego się dzieje?
– Kończymy wykonanie szatni 

sportowej przy boisku w Proboszczo-
wie, a ponadto złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie termomoderniza-
cji Szkoły Podstawowej w Pielgrzym-
ce i teraz czekamy na rozstrzygnięcie 
konkursu. Niestety, w ramach Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
nie otrzymaliśmy żadnych środków 
finansowych. Bardzo mnie to mar-
twi, bowiem złożyliśmy fajne i do-
brze udokumentowane wnioski do 
dwóch naborów o dofinansowanie na-
szych przemyślanych i potrzebnych 
mieszkańcom projektów, ale pienię-
dzy nie dostaliśmy. Dostaliśmy na-
tomiast pieniądze jako gmina górska 

Kompletnie nie zwalniamy
i dzięki tym funduszom wyremontuje-
my m.in. drogę w Ostrzycy Probosz-
czowickiej, zbudujemy parking oraz 
wybudujemy drogę łączącą Ostrzycę 
z Czaplami, gdzie powstanie także 
parking i singletracki. Zajmiemy się 
również mniejszymi remontami, me-
lioracją wodną i budową oświetlenia 
w Pielgrzymce, a ponadto szykujemy 
się do remontu kilku odcinków dróg 
gminnych i niebawem ogłosimy postę-
powania przetargowe. W dalszym cią-
gu będziemy wymieniać stare piece na 
nowoczesne źródła ciepła, łącząc nasz 
gminny program z programem „Czy-
ste powietrze” Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Poza tym nie-
bawem uruchomimy w Pielgrzymce 
Klub Seniora.

– Nie powiedział pan nic o pro-
gramie dotyczącym miejscowości 
popegeerowskich…

– …do którego złożyliśmy trzy 
wnioski, a niebawem ukaże się lista 
rankingowa.

– Czy patrzy pan z optymizmem 
na drugą część roku?

– Jestem optymistą, bowiem ma-
my stabilny budżet, środki finansowe 
na gminnym koncie, mamy też fundu-

sze na wkłady własne, a do tego pan-
demia powoli ustępuje.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Tomasz Sybis

Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce
Remiza w Pielgrzymce

Przyszkolne boiska
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Rozmowa z RADOSŁAWEM 
RATAJSZCZAKIEM, prezesem 
zarządu ZOO Wrocław sp. z o.o.

– Czego dotyczy akcja wrocław-
skiego zoo „Dzikie w mieście?”

– Zanim człowiek osiadł nad Odrą 
jako gatunek stacjonarny, który wybu-
dował swoje środowisko, czyli osiedla 
i miasta z czasem wyposażone w zdo-
bycze cywilizacji, tutaj żyły zwierzęta.

– Od tysięcy lat…
– …a niektóre nawet od milionów. 

Ludzie polowali na nie, niektóre ga-
tunki wytępili, jak np. tarpany, tury  
i żubry, a inne zwierzęta schroniły się 
w leśnych ostępach – np. wilki i nie-

dźwiedzie, które wycofały się w góry  
i na wschód. Ponadto przywieźliśmy 
gatunki zwierząt, których wcześniej  
u nas nie było. Przykładem niechaj 
będzie wróbel, który wcześniej nie 
bytował u nas, bowiem wywodzi się  
z Afryki Północnej i południowej  
Hiszpanii, skąd kolonizował Europę, 
używając miast, w których jest cie-
plej, gdzie łatwiej jest przezimować 
i gdzie zawsze można spotkać jakieś 
resztki pokarmu. Chcę też podkre-
ślić, iż teraz obserwujemy powtórne  
zdziczanie Europy.

– Na czym ono polega?
– Wiele gatunków zwierząt zaczę-

ło rekolonizować tereny dawno przez 
nie utracone i przykładem niechaj 
będzie to, iż w okolicach Wrocławia  
mamy wilki. Ale są one dzisiaj także 
wokół innych polskich miast, a prze-
cież po wojnie wilki przetrwały w za-
sadzie jedynie w Bieszczadach i Pusz-
czy Białowieskiej – i było ich łącznie 
około trzydziestu. 

– Dzisiaj w Puszczy Białowie-
skiej jest pięć wilczych watah liczą-
cych łącznie około pięćdziesięciu 
osobników.

– W pewnym okresie wilki objęto 
ochroną, później zorientowały się, iż 
w okolicach miast nikt na nie nie po-
luje, a przecież pod nosem jest tam 

sporo łatwego do zdobycia jedzenia – 
psów domowych i kotów oraz odpad-
ków. Drugim przykładem są dziki,  

będące oportunistami jedzącymi 
wszystko. A od czasu gdy powstały 
gigantyczne uprawy kukurydzy, to 
dzika w lesie nie można było spotkać, 
ponieważ żył on do później jesieni  
w zasadzie tylko na tych kukurydzia-
nych polach. Natomiast teraz znala-
zły sobie także miasta, gdzie nikt do 
nich nie strzela, a jest sporo łatwe-
go do zdobycia jedzenia. Następnym 
przykładem jest kuna domowa, czyli 
kamionka…

– …którą spotkałem w południe 
przy ul. Traugutta we Wrocławiu.

– Po wojnie kamionka była w Pol-
sce bardzo rzadka. U nas są dwa ga-
tunki kun – właśnie kamionka i ku-
na leśna, tumak. Kamionka – jak 
sama nazwa wskazuje – żyła w śro-
dowiskach, w których były skałki  
i kamienie, i właśnie tam zakładała 
swoje legowiska, gdzie odchowywa-
ła potomstwo. Myśmy zbudowali jej 
właśnie takie środowisko z górkami 
i ukryciami na strychach i stopniowo 
kamionka stała się dominującym ga-

tunkiem. Teraz tumak leśny jest rzad-
ki, ponieważ jest coraz mniej staro-
drzewu i dziupli. Generalnie miasta 

dzisiaj stały się źródłem desantu wielu 
gatunków zwierząt.

– Późnym wieczorem na wro-
cławskim Rynku pojawił się kiedyś 
borsuk.

– Borsuki też się 
udomawiają, wędrują 
wzdłuż rzeki i ten aku-
rat mógł trochę zabłą-
dzić. We Wrocławiu 
borsuki są prawie wszę-
dzie, ale rzadko je widzimy, ponieważ 
są zwierzętami nocnymi.

– A wydry?
– W Polsce są wszędzie i general-

nie bytują wzdłuż wszystkich naszych 
rzek i kanałów. Tak jak zresztą po-
spolite bobry, które można napotkać 
nawet w centrum miast. Zatem jest 
fajnie, lecz ludziom trzeba 
uzmysłowić to, że zwierzę-
ta nie są naszymi wroga-
mi. Odseparowaliśmy się 
od przyrody i zaczęliśmy 
się bać zwierząt…

– …na co miały wpływ 
także bajki, np. o Czerwo-
nym Kapturku.

– Po wojnie nie odno-
towano nawet jednego śmiertelnego 
ataku wilka na człowieka. A na wios-
nę, jak żmije kończą okres hiberna-
cji i są bardzo aktywne, to pojawiają 
się tytuły w gazetach mówiące o in-

wazji żmij. Ale to przecież żadna in-
wazja, bowiem one tam zawsze były.  
Te artykuły i głupie przekazy w in-
nych mediach są bardzo niebezpiecz-
ne dla zwierząt. Przed trzema dniami  
Lasy Państwowe, które powinny 
chronić środowisko naturalne, pozwo-
liły sobie na opublikowanie artykułu 
pt. „Kropla, która zabija”. Opisano  
w nim chrząszcza – majkę lekarską 
wyposażoną w broń chemiczną. Ale 
żeby owad ten mógł zabić człowie-
ka, to trzeba by zjeść ich ze dwa kilo.

Europa nam dziczeje – Wszystkie polskie pająki są  
jadowite, ale żaden z nich nie jest 
niebezpieczny dla ludzkiego życia, 
bowiem to nie są takie pająki jak  
na przykład wałęsak brazylijski…

– …ale po takich artykułach ludzie 
zaczynają się bać i wszystkie czarne 
żuki będą ginąć pod butami. Właś-
nie dlatego nasza kampania ma poka-
zać, że żyjemy w sąsiedztwie zwierząt, 
które w niczym nam nie zagrażają,  
a także, jak się zachować, gdy np. na-
potkamy dzika lub wilka, które są nor-
malnymi elementami przyrody. Sądzę, 
że gdzieś za 20 lat na obrzeżach Wroc-
ławia będziemy mieli niedźwiedzie, 
które dzisiaj szybko rekolonizują utra-
cone tereny i już dzisiaj czasami poja-
wiają się w Sudetach.

– Niedawno wójt gminy Kłodzko 
Zbigniew Tur pokazał mi film, na 
którym ryś wędrował sobie w połu-

dnie przez pole.
– Rysie rekolonizują 

zachodnią Polskę, ale 
dotarły także do puszcz 
– Noteckiej i Szczeciń-
skiej. Zatem spotkanie 

z rysiem niebawem nie będzie należa-
ło do takich wielkich rzadkości, jak to 
jest dzisiaj. Są też nowi przybysze, tacy 
jak np. szakal złocisty, który przywę-
drował do Polski z krajów bałkańskich.

– Jest też u nas szop pracz…
– …a to za sprawą Niemców. Spo-

dziewamy się też dużego nalotu papug  
aleksandrett obrożnych, 
które w Polsce są już gatun-
kiem lęgowym i za chwilę 
będą ich setki, co na pew-
no nie spodoba się sadow-
nikom. A my doceniajmy to, 
że zwierzęta się do nas przy-
zwyczaiły i np. w Anglii  
odbywa się ciekawy pro-
ces samoudomowienia lisa,  

na którego się intensywnie polowało.  
A dzisiaj często, jeśli ktoś zostawi 
otwarte drzwi do ogródka, to później 
spotyka lisa wylegującego się na kana-
pie. Jeśli napotkamy lisa i on nie ucie-

ka, to nie bójmy się go, bowiem on nie 
ma powodu do ucieczki. Lisy już się 
ludzi po prostu nie boją i są coraz bar-
dziej oswojone i przyzwyczajone do 
ludzi. A w Polsce w zasadzie już nie 
ma wścieklizny.

– Odwiedzajmy też wrocławskie 
zoo…

– …w którym jest coraz więcej 
zwiedzających, bowiem wszystko 
wraca do normalności. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy!!!

Rozmawiał Sławomir Grymin

Rodzina bieszczadzkich niedźwiedzi

Prezes Radosław Ratajszczak

Dziś żubr jest symbolem odradzania się gatunków

Dzisiaj w Puszczy Białowieskiej jest pięć wilczych watah liczących łącznie około pięćdziesięciu osobników 

Jeśli napotkamy lisa i on nie ucieka, nie bójmy się go...
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Kolejna pandemiczna przerwa 
czy powrót do normalności? 
Wierzę, że to drugie.  
I wierzę, że otwarcie wystawy 
„Galeria mody”  
w Muzeum Narodowym  
we Wrocławiu będzie ostatnią 
„maseczkową” inauguracją 
nowych muzealniczych 
przedsięwzięć.

Z taką właśnie ufnością w przy-
szłość przekraczałem próg nowej 
wystawy we wrocławskim Muzeum  
Narodowym. Towarzyszyła mi jed-
nak obawa co do samej ekspozycji. 
Co prawda to nie pierwsze spot-
kanie z modą w tej placówce (by-
ła przecież kilka lat temu „Moda 
PRL” czy pokaz kostiumów z nie-

istniejącej już wrocławskiej wy-
twórni filmowej), ale mój stosunek 
do modowych trendów w muzeal-
nych salach… Dla mnie moda i jej 
okolice to jednak przede wszystkim 
domena biznesu i wielkiej manipu-
lacji gustami. To globalne, ponad-
narodowe układy finansowe ściśle 
powiązane z mediami i agencja-
mi reklamowymi, dla których ruch 

„No Logo” jest największym wro-
giem. A jednak tym razem...

„Galeria mody” w Gmachu 
Głównym Muzeum Narodowe-
go we Wrocławiu, przygotowana 
przez Małgorzatę Możdżyńską-
-Nawotkę we współpracy z Mar-
kiem Pierzchałą, bardzo szybko 
rozwiała moje obawy. Cały czas 

uważam co prawda, że moda to 
przede wszystkim biznes, ale opo-
wieść o związkach mody i sztu-
ki, o roli stroju w sztuce, o tym, 
czym jest faktura, kolor, 
czas, płeć w połączeniu  
z ubiorem… O, to już 
zupełnie co innego. Po-
za tym autorzy „Galerii 
mody” znaleźli świet-
ny sposób na pokazanie  
tego wszystkiego.

Punktem wyjścia jest 
kolor. Klucz chromatycz-
ny prowadzi nas przez wystawę. 
Trafiamy do sali żółtej, zielonej, 
purpurowej, czarnej, różowej, bia-
łej… A tam w jednym miejscu spo-
tykają się połączone tylko kolorem 
eksponaty z różnych okresów. 

– To pozwoliło na interesują-
ce zderzenia obiektów z okresu 
od średniowiecza aż do współcze-
sności. Historia koloru jest też hi-
storią społeczną w różnych swoich 
odsłonach, także w tej dotyczą-
cej mody i malarstwa. Te wątki 
kulturowe, technologiczne, oby-
czajowe, symboliczne w bardzo 
ciekawy sposób się tu spotykają 
– mówi Małgorzata Możdżyńska- 
-Nawotka.

Te kolorowe sale „Galer i i  
mody” to spotkanie z kilkuset eks-
ponatami. Poza strojami, akceso-

riami modowymi są też obrazy 
Malczewskiego, Rejchana, Wy-
czółkowskiego, Gepperta, Niesio-
łowskiego… A dominują, bo są we 

wszystkich salach, obra-
zy Krzesławy Maliszew-
skiej, które tematycznie  
i kolorystycznie świet-
nie się wkomponowują 
w całość tej przygody, 
która jest też spotkaniem  
z… literaturą. 

„Galeria mody” czyn-
na będzie do końca sierp-

nia. To bardzo radosna i żywioło-
wa wystawa. I być może, jak mówił 
George Bernard Shaw, „moda jest 
powszechnie znaną epidemią”, 
ale to epidemia niegroźna dla 
tych, którzy wiedzą, z czym mają  

Kolorowy barometr przemian

do czynienia. Natomiast w wymia-
rze czasu to arcyciekawa historia, 
pełna tajemnic i niespodzianek. 
Wrocławskie muzeum je odkrywa. 
Dowiadujemy się, dlaczego bar-
wne stroje mogli nosić kiedyś tyl-
ko bogaci, kiedy pojawiły się ścią-
gacze w swetrach, czy róż zawsze 
był zarezerwowany dla dziewczy-
nek, dlaczego gronostajowe koł-
nierze noszą rektorzy wyższych 
uczelni…

Tomasz Miarecki

Małgorzata Możdżyńska-Nawotka w sali żółtej, która otwiera wystawę 

Kolorowe sale „Galerii mody” to spotkanie z kilkuset eksponatami 
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Czerwiec to wreszcie miesiąc 
teatralnie normalny – kurtyna  
w górę, widzowie (oczywiście 
wciąż w reżimie sanitarnym)  
na widowni, aktorzy na scenie… 
Bardzośmy za tym tęsknili  
– i teatralne zespoły,  
i kochający teatr widzowie. 

Warto tu przypomnieć, że już od 
kilku miesięcy stęsknieni za Wroc-
ławskim Teatrem Komedia widzowie 
mieli przed oczami wyobraźni wiel-
kie święto: premierę Petera Quiltera  
Judy: na końcu tęczy, którą pande-
miczne okoliczności wciąż odsuwały 

w czas nieznany. A teraz już wiemy  
– premiera Judy… odbędzie się  
19 września, ale przed nami i Judy… 
czerwcowa, bowiem 24, 25, 26, i 27 
czerwca na Du-
żej Scenie WTK 
zobaczyć będzie 
można przedpre-
mierowe spektakle 
opowieści o ostat-
nich miesiącach życia Judy Garland.  
Londyn, hotel Ritz, kariera wspania-
łej aktorki powoli gaśnie… Od dzie-
cka faszerowana lekami, nie gardzi 
alkoholem. Towarzyszą jej ostatni, 
piąty mąż, oraz przyjaciel – pianista.  

Judy… to wielobarwna opowieść o lo-
sie aktora – trudnym, pełnym wyrze-
czeń, bólu, zadawanego przez sztukę  
i ludzi, ale i radości, wolności, satys-

fakcji. A do tego 
– wielkie przeboje 
Judy Garland, mu-
zycznie opracowa-
ne przez Bartka 
Pernala, a prze-

tłumaczone przez Michała Rusinka.  
I moda… Reżyserujący spektakl  
Wojciech Dąbrowski i tworząca kostiu-
my Maria Tomczyk zadbali, aby urok 
lat 60. wybrzmiał w pełni – różowy 
kostiumik, toczek Judy i bia-
łe kozaki przywołują modową 
rewolucję lat sześćdziesiątych.

Na scenie Justyna Sza-
fran, Paweł Okoński – piani-
sta Anthony i Mariusz Ocho-
ciński – ostatni mąż Judy, 
Mickey Deans. Wszyscy tro-
je mają już za sobą miesią-
ce prób, w trzeciej generalnej miałam 
szczęście – to nie przesada! – uczest-
niczyć. I teraz już wiem – to spektakl, 
który zobaczyć musi każdy, kto w tea-
trze szuka siebie i człowieczego obra-
zu. Wojciech Dąbrowski uważa, że  
Judy… to nowa droga Komedii, wiodą-
ca przez jakże trudny gatunek, jakim 
jest tragikomedia. – Szukamy i wzru-
szenia, i żartu – podsumowuje pracę 

Otwarta nowa droga…

nad Judy... I widać, że owe poszuki-
wania się powiodły.

A bohaterowie opowieści? Justyna  
Szafran powiedziała nam po owej pró-

bie generalnej: – Nie chcę 
Judy naśladować, ale chcę 
oddać całą pasję jej życia! 
Najpierw widziałam to ży-
cie jako dramat, ale Wojciech 
Dąbrowski poprowadził to 
inaczej, pokazu-
jąc też jasną stro-
nę bohaterki, jej 

radość śpiewania, jej miło-
ści, mężczyzn, z którymi jej 
się nie zawsze układało, ale 
których kochała i którzy ją 
kochali. I teraz już wiem,  
że miał rację.

Mariusz Ochociński, czyli ostat-
ni mąż Judy, Mickey Deans, stwo-
rzył postać niejednoznaczną. Bo  
owszem, zależy mu na występach  

Judy z przyczyn czysto materialnych… 
– Ale to nie wszystko . Chcę pokazać, że 
Mickey naprawdę Judy kochał – mówi  
Mariusz Ochociński. I to się aktorowi 
znakomicie udało.

Trzecia postać, akompaniator Judy, 
pianista Anthony, to majstersztyk Pawła 
Okońskiego. – Chciałem, aby widzowie 
zobaczyli, że to człowiek, wielostron-
ny człowiek – mówi Paweł Okoński 

skromnie. I jego Anthony 
to artysta, znakomity piani-
sta, ale ze słabościami, po-
dobnymi do słabości Judy. 
Ale nie to jest najważniejsze.  
Anthony, gej, kocha Judy, 
stara się jej pomóc. I praw-
dziwie tym wzrusza. 

Judy: na końcu tęczy to 
spektakl obowiązkowy dla każdego 
teatromana. A czy stanie się nową dro-
gą Wrocławskiego Teatru Komedia?  
Sądzę, że tak…  Ata

Od lewej: Mariusz Ochociński (Mickey Deans, mąż Judy), Justyna Szafran (Judy Garland)  
i Paweł Okoński (pianista Anthony) – czyli Judy i jej sceniczni towarzysze
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Justyna Szafran (Judy Garland) – i portret Judy Garland. I muzyka – Somewhere Over the Rainbow…
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Rynkowy 
bigos
»	Tajne dane o cenach szcze-

pionek przeciwko COVID-19  
opublikowała na swoim Twit-
terze Eva De Bleeker, belgij-
ska sekretarz stanu ds. budże-
tu. Post szybko został usunięty, 
jednak wcześniej wychwyciły 
go media. I tak cena za tzw. 
szczepionkę oxfordzką fir-
my AstraZeneca ma wynosić  
1,78 euro (prawie 8 zł). Szcze-
pionka Johnson & Johnson to 
koszt 8,50 dolara (ok. 30 zł), 
Sanofi/GSK – 7,56 euro (około  
33 zł). Preparat opracowa-
ny przez BioNTech/Pfizer ma 
kosztować 12 euro (ok. 53 zł), 
CureVac 10 euro (ok. 44 zł),  
a cena za szczepionkę Moderny 
to 18 dolarów (ok. 65 zł). 
»	Prezes koncernu Astra-

Zeneca Pascal Soriot zapew-
nia, że jego firma nie czerpie 
zysku z produkcji szczepio-
nek. „Uważamy, że jako prze-
mysł nie powinniśmy czerpać 
zysków z pandemii” – oświad-
czył Soriot.
»	Leonardo DiCaprio za-

powiedział, że poprzez or-
ganizację Re:wild przekaże  
43 mln dolarów na przepro-
wadzenie szeroko zakrojo-
nych operacji związanych  
z odbudową dzikiej przyrody na  
Galapagos w Ekwadorze.
»	Ponad 100 lat od zato-

nięcia Titanica, tysiąc kilome-
trów od najbliższego morza,  
w chińskiej prowincji Syczuan  
powstaje kopia słynnego 
transatlantyku. „Ma co roku  
przyciągać od dwóch do pię-
ciu  m i l ionów tu r ystów”  
– twierdzi prowadzący budo-
wę przedsiębiorca Su Shaojun.  
Jak podał Bankier.pl, me-
dia szacują wartość projek-
tu na 1,1 mld juanów, czyli 
równowartość około 160 mln 
dolarów. Według Su koszty 
te zwrócą się jednak dzięki 
sprzedaży biletów.
»	W 2020 roku serwis 

Booking.com otrzymał od ho-
lenderskiego rządu 100 mln 
euro wsparcia. Teraz trzyoso-
bowy zarząd popularnej stro-
ny rezerwacyjnej ma otrzy-
mać 28 mln euro premii. 
Politycy domagają się zwrotu  
pieniędzy. 

Do rynkowego garnka zaglądał
Tomasz Miarecki

Pandemia wpłynęła negatywnie  
na zdolność firm  
do terminowego regulowania 
zobowiązań. Obecnie co trzeci 
przedsiębiorca przyznaje,  
że płaci z opóźnieniem.  
Mimo to, jak pokazuje  
VIII edycja badania Krajowego 
Rejestru Długów „KoronaBilans 
MŚP”, 43 proc. właścicieli firm 
dobrze ocenia swoją sytuację 
ekonomiczną, a 28 proc. 
spodziewa się poprawy  
w najbliższych trzech 
miesiącach.

Prawie 36 proc. właścicieli firm 
przyznaje, że zdarza im się płacić po 
terminie za zakupione towary czy 
usługi. W tym zdecydowana więk-
szość, bo prawie 80 proc., spóźnia 
się z zapłatą do miesiąca. Niecałe 
15 proc. przyznaje, że opóźnienia  
w płatnościach z ich strony trwają 
od dwóch do trzech miesięcy. Za-
pytani, dlaczego nie płacą na czas, 
najczęściej odpowiadają, że sami 
czekają na zapłatę od swoich kon-
trahentów (52 proc.).

– Dla 43 proc. firm z sektora MŚP 
opóźnienie płatności o 21-30 dni  

już odbija się negatywnie 
na ich działalności. A ar-
gument „nie płacę, bo mi 
nie płacą” to już klasyka. 
To się przekłada także na 
malejące zaufanie mię-
dzy przedsiębiorstwami. 
Jak pokazuje nasze bada-
nie „Rok biznesu w pande-
mii”, prawie połowa firm 
z sektora MŚP mniej ufa 
swoim kontrahentom niż 
przed pandemią, w mar-
cu 2020 roku – zauważa  
Andrzej Kulik, ekspert 
Rzetelnej Firmy. 

Co trzeci przedsię-
biorca brak płatności  
w terminie tłumaczy spad-
kiem sprzedaży i zleceń, a co za 
tym idzie – brakiem pieniędzy 
na regulowanie należności. Trud-
ną sytuacją firmy zasłania się pra-
wie 27 proc. badanych. Niecałe  
14 proc. wskazuje na błąd księgo-
wości lub zapomnienie o płatności. 
Dla 13 proc. priorytetem w opłaca-
nych rachunkach są wynagrodzenia 
pracowników, a 10 proc. twierdzi, 
że nie płaci w terminie, ponieważ 
musi zaangażować środki w kolej-
ne zlecenie albo opłacić raty kre-
dytowe. Inni nie płacą na czas, 
ponieważ zleceniodawca nie upo-
mina się o płatności (5,6 proc.) bądź  
w dokumentach są widoczne braki  
(4,6 proc.).

Z drugiej strony 56,8 proc. właś-
cicieli firm utrzymuje, że należności 
za zakupiony towar lub wykonaną 
usługę opłaca na czas. Co ciekawe, 
sześciu na dziesięciu przedsiębior-
ców deklaruje, że w najbliższych 
trzech miesiącach nie przewiduje 
problemów z terminowym regulo-
waniem faktur wobec swoich kon-
trahentów.

Wiosenny powiew optymizmu
Aktualnie 43 proc. właścicieli 

firm z sektora MŚP dobrze oce-
nia swoją sytuację ekonomiczną.  
To o 4,7 p.p. więcej niż w poprzed-
niej edycji badania. Teraz, kiedy 
w Polsce coraz więcej osób jest 
zaszczepionych, luzowane są ob-
ostrzenia, a liczba zachorowań 
spada, przedsiębiorcy z większym 
optymizmem patrzą w przyszłość. 
Prawie 28 proc. badanych przedsię-
biorców ma nadzieję, że w najbliż-

szych trzech miesiącach sytuacja 
ekonomiczna ich firmy poprawi się 
w stosunku do obecnej. Nadal dość 
wysoki odsetek firm utrzymuje jed-
nak, że sytuacja nie ulegnie zmia-
nie. Aktualnie takie przypuszcze-
nia ma prawie 57 proc. badanych 
firm. 

Analizując dane z KoronaBi-
lansu rok do roku, widać, że licz-
ba optymistów wzrosła z 13,7 proc.  
w maju 2020 roku do prawie 28 proc.  
obecnie. Jednocześnie o 39,3 p.p. 
zmalała liczba pesymistycznych 
wskazań. 

– Od początku pandemii w oce-
nach przyszłej sytuacji ekonomicz-
nej nad optymistami przeważa-
li pesymiści. Sytuacja odwróciła 
się dopiero teraz, kiedy negatywne 
prognozy na temat własnej sytua-
cji zgłasza jedynie 15 proc. bada-
nych. To oznacza, że w przedsiębior-
cach budzi się nadzieja na powrót 
do czasów sprzed pandemii – za-
uważa Adam Łącki, prezes zarządu  
Krajowego Rejestru Długów.

Lockdown był potrzebny
Coraz mniej firm odczuwa rów-

nież wpływ koronawirusa na pro-
wadzenie działalności. Obecnie 
45,8 proc. przyznaje, że pande-
mia zdecydowanie wpływa na pro-
wadzenie biznesu, a to o 19,2 p.p. 
mniej niż w pierwszej edycji bada-
nia i o 1,4 p.p. mniej niż w poprzed-
niej edycji badania. W większości 
przypadków ten wpływ jest nega-
tywny. Zaledwie 6,1 proc. mówi  
o zwiększeniu produkcji, sprzedaży 
bądź świadczeniu usług.

W VIII edycji badania właścicie-
le firm uznali również, że wprowa-
dzenie dotychczasowych ograniczeń 
było raczej zasadne (46,5 proc.) lub 
zdecydowanie zasadne (20 proc.). 
W sumie wprowadzone obostrze-
nia popiera ponad 66 proc. firm  
z sektora MŚP. Głównie dlatego, iż, 
jak twierdzą, większe ryzyko za-
chorowania pracowników wiąże się  
z większym ryzykiem długotermi-
nowego paraliżu firmy (54,4 proc.).  
Inni argumentują, że w ten sposób za-
pewnia się ludziom bezpieczeństwo  
(54 proc.), połowa wierzy, że dzięki 
temu pandemia szybciej się skończy, 
a 41 proc. przedsiębiorców popie-
rających wprowadzone obostrzenia 
jest zdania, że zdrowie jest ważniej-
sze od zysków.

Przeciwnicy zamrożenia gospo-
darki z kolei są przekonani, że ta 
sytuacja za bardzo gospodarkę spa-
raliżowała (59,4 proc.) czy pozba-
wiła ludzi źródła pracy bądź utrzy-
mania (55,4 proc.). Niektórym nie 
podobało się, że część branż działa-
ła bez zmian, a inne były całkowicie  
zamknięte.  (in)

VIII edycja ogólnopolskiego  
Badania „KoronaBilans MŚP” zo-
stała przeprowadzona przez IMAS 
International na przełomie kwietnia 
i maja 2021 roku na zlecenie Krajo-
wego Rejestru Długów Biura Infor-
macji Gospodarczej. Objęła gru-
pę 301 firm z sektora MŚP, w tym:  
mikro (zatrudniające 3-9 osób), ma-
łe (10-49) i średnie przedsiębior-
stwa (50-249). Technika badawcza:  
CATI/CAWI.

KoronaBilans 
wśród małych i średnich

• 36 proc. właścicieli firm 
przyznaje, że zdarza im się 
płacić po terminie za zakupio-
ne towary czy usługi. Prawie  
80 proc. z nich spóźnia się z za-
płatą do miesiąca.
• Obecnie 45 proc. firm wska-
zuje, że pandemia zdecydowa-
nie wpływa na prowadzenie 
biznesu, a to o 1,4 p.p. mniej 
niż w poprzedniej edycji bada-
nia. W większości przypadków 
ten wpływ jest negatywny.
• Mimo to 43 proc. firm po-
zytywne ocenia swoją aktual-
ną sytuację finansową. O złej 
sytuacji ekonomicznej mówi  
co czwarty przedsiębiorca.
• Prawie 28 proc. firm liczy  
na poprawę sytuacji ekono-
micznej w najbliższych trzech 
miesiącach.
• W VII I  edycji  badania  
66 proc. właścicieli firm uznało, 
że wprowadzenie dotychcza-
sowych obostrzeń w gospo-
darce było zasadne.
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Otworzyły się wreszcie 
przed stęsknionymi  
za wędrówkami miejsca, 
do niedawna niedostępne. 
Wśród nich Białowieża 
– miejsce prawdziwie 
magiczne dzięki wspaniałej 
puszczy, będącej domem 
dla wielu gatunków roślin 
i zwierząt oraz tradycji, 
pielęgnowanej od wieków 
przez pokolenia. Dzisiejsza 
Białowieża ściąga tysiące 
turystów i musi sprostać 
coraz to większym 
wymaganiom przyjezdnych 
nie tylko z całej Polski,  
ale także z wielu zakątków 
naszego globu. Takich 
wysokich wymagań nie 
boją się urocze i z gustem 
wybudowane domki,  
o których najlepiej opowie 
nam lokalny białowieski 
biznesmen  
WOJCIECH KURYŁO.

– Nasza puszcza jest prawdziwym 
boskim darem, lecz aby lepiej ją po-
znać, trzeba na jakiś czas zamiesz-
kać w Białowieży – mówi Wojciech  
Kuryło – i to najlepiej w jakimś drew-
nianym, pachnącym lasem domo-
stwie wybudowanym zgodnie z ry-
gorami tutejszej architektury. I tutaj 
warto podkreślić, że Podlasie – od 

Siemiatycz do Białegostoku – jest re-
gionem o największej liczbie drew-
nianych domów w Polsce i w zasadzie 
całe wsie są tu drewniane. A my ma-
my do dyspozycji turystów domy ca-
łoroczne i sezonowe. Sam mam trzy 
takie chaty, które zlokalizowane są 
na skraju Białowieży, wśród drzew 
i krzewów odwiedzanych przez rze-
sze różnorodnych ptaków. To wprost 
idylliczne i intymne położenie, gdzie 
panuje cisza, przerywana jedynie pta-
sim świergotem. Tutaj naprawdę moż-
na wypocząć z dala od warkotu sa-
mochodów i innych cywilizacyjnych 
odgłosów. Ponadto prowadzimy ser-
wis pośredniczący w wynajmie do-
mów i kwater, który składa się z kil-
kudziesięciu obiektów – od dwu- do 
nawet kilkunastoosobowych.

Domki, o których mowa, mają 
swój tradycyjny czar, ale nawet wy-
magający turysta znajdzie w nich 
wszystko to, co potrzeba, aby odpo-
wiednio wypocząć – ogrzewanie, 
elektryczność, ciepłą wodę, łazienki 

Czas na Białowieżę

i kuchnie, pościel, ręczniki, naczy-
nia i sztućce. 

– Przyjeżdżają do nas ludzie z ca-
łego kraju i część z nich mniema, że 
żyjemy tutaj jeszcze w średniowie-
czu, a my już od dawna korzystamy 
z wszelkich zdobyczy cywilizacji  

– uśmiecha się pan Wojciech. – Ale  
o naszą historię bardzo dbamy – dom, 
w którym teraz jesteśmy, zbudowany 
został po raz pierwszy w roku 1864  
i był tu nawet świadczący o tym fak-
cie napis. Ten historyczny domek ma 

prawie 60 mkw., jest w nim wygodna 
kuchnia, łazienka i dwie sypialnie... 
To naprawdę idealny dom dla rodzi-
ny z dziećmi.

Zapraszamy więc serdecznie do 
Białowieży, do uroczych domów, 
którymi dysponuje Wojciech Kuryło,  

tu bowiem, w ciszy i zapachu drzew, 
można znaleźć prawdziwy oddech 
po jakże dla nas wszystkich ciężkim 
czasie.

www.domkiwbialowiezy.pl
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