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– Dobrze, że wszystko wraca do jakiejś normy i dlatego jesteśmy w trakcie realizacji wielu ważnych 
inwestycji, a najlepszym przykładem jest budowa szkoły podstawowej w Bielanach Wrocławskich  
– mówi wójt Kobierzyc RYSZARD PACHOLIK. – Ogłosiliśmy też przetarg na rozbudowę szkoły  
w Wysokiej. Ponadto już od czerwca będzie można włączać się do naszej sieci kanalizacyjnej  
w jedenastu kolejnych miejscowościach, co jest pokłosiem zrealizowania wielkiego zadania 
infrastrukturalnego opiewającego na prawie 100 mln zł. 

Na półmetku 
jednogłośne poparcie

Pomocą – zewnętrzne dotacje

– Pragnę podkreślić, iż w tym i następnym roku będziemy realizować 
inwestycje opiewające na około 20 mln zł – uśmiecha się burmistrz 
Barda KRZYSZTOF ŻEGAŃSKI. – To przede wszystkim dwa duże 
zadania związane z wodociągowaniem wsi Opolnica oraz sołectwa 
Janowiec i w obu przypadkach wykonawcy są wyłonieni. Wybraliśmy 
również wykonawcę budowy Centrum Seniora w Bardzie – jest 
to jedna z naszych sztandarowych inwestycji. 

– Rozwój infrastruktury jest najbardziej oczekiwany przez 
mieszkańców, każdy chce lepszego komfortu życia – mówi 
burmistrz Bierutowa PIOTR SAWICKI – a w naszej gminie 
dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza 
jednorodzinne, i niełatwo jest nadążyć z wykonaniem niezbędnej 
infrastruktury. W takiej sytuacji nieocenione są finansowe 
środki zewnętrzne.

– Trzeba mi życzyć przede wszystkim zgody w gminie i dobrej współpracy z radą i mieszkańcami  
– mówi JULIAN ŻYGADŁO, od czerwca burmistrz Kątów Wrocławskich, który przedterminowe wybory 
wygrał w pierwszej turze. – Abyśmy szli w jednym, wspólnie obranym kierunku, ponieważ tylko wtedy 
będziemy mogli z powodzeniem realizować program rozwoju gminy i polepszać  
poziom życia mieszkańców.

Najważniejsze są 
inwestycje 
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Wracamy do normalności

Zgoda wiele buduje
Sesja absolutoryjna Rady Gminy Łagiewniki zakończyła się 
stuprocentowym poparciem wójta JAROSŁAWA TYŃCA, który uzyskał 
jednogłośnie absolutorium i wotum zaufania od radnych. – To ocena 
pracy nie tylko wójta, ale całego naszego zespołu samorządowego, 
pracowników urzędu, radnych i sołtysów – ocenia wójt Tyniec.  
– Poznać nas po efektach pracy i ludzie po prostu je widzą. 
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Mity, fakty, opowiastki
Na Podhalu są gminy, w których w pełni 
zaszczepionych jest tylko kilka procent 
mieszkańców, a na szarym końcu listy 
widnieje gmina Lipnica Wielka znajdująca 
się w okolicach Nowego Targu.  
Tu, na 6012 mieszkańców, dwie dawki 
szczepionki przyjęły jedynie 374 osoby, 
czyli 6,2 proc. społeczności. Drugą 
i trzecią gminą z najmniejszą liczbą 
zaszczepionych mieszkańców są kolejno 
Czarny i Biały Dunajec na Podhalu, gdzie 
w pełni zaszczepionych jest odpowiednio 
8 proc. i 8,4 proc. ludności, a jedną 
dawkę otrzymał co siódmy lub co szósty 
mieszkaniec. Problem z chętnymi do 
szczepień mieszkańcami ma jeszcze jedna 
podhalańska gmina – Szaflary, w których 
nieco ponad 15 proc. mieszkańców 
zaszczepiło się pierwszą dawką.  
Można mniemać, że wielu Polaków  
z obawy przed COVID-19 zacznie omijać 
Podhale i wykluczy ten region  
ze swych wakacyjnych kierunków.

• • •
We wsi Niedźwiedź (woj. małopolskie, 
powiat limanowski) w czerwcu wybierano 
sołtysa, a jedynym kandydatem był, 
pewny wygranej, 48-letni Marian 
Górniak. To jednak nie zagwarantowało 
mu zwycięstwa. Na ponad tysiąc 
mieszkańców, do urn poszło jedynie  
28 osób, a pewniak nie uzyskał 
wymaganej liczby głosów i sołtysem nie 
został. Jeden głos był nieważny, Marian 

Górniak uzyskał zaledwie 13 głosów,  
a 14 osób zagłosowało przeciw niemu. 
Marian Górniak jest społecznikiem. 
Ostatnio interweniował w sprawie 
psującego się ogrodzenia przy szkole 
podstawowej, a podczas sesji rady gminy 
wielokrotnie apelował, aby zadbano  
o ekologię, czystość i wizerunek gminy. 
Był też organizatorem akcji sprzątania, 
podczas których zlikwidowano  
kilka dzikich wysypisk śmieci.

• • •
Urząd Miasta w Kuźni Raciborskiej chce 
przyznawać swoim mieszkańcom  
po 200 zł za szczepienia. W pierwszej 
kolejności pieniądze otrzymają te osoby, 
które już się zaszczepiły. Następni będą 
pracownicy urzędu oraz podległych 
mu jednostek. Cała akcja ma kosztować 
gminę około 60 tys. zł.

• • •
Burmistrz Wąbrzeźna Tomasz 
Zygnarowski wraz ze swoim zastępcą 
Wojciechem Trzcińskim rozpoczęli  
2 lipca dziewięciodniowy spływ kajakowy 
pod hasłem „DbajMY o H2O”, w trakcie 
którego będą zachęcać samorządy Kujaw 
i Pomorza do dbałości o wodę w Polsce. 
Trasa spływu prowadzi z Wąbrzeźna  
do Bałtyku.

• • •
W czerwcu w Bielawie jeden z miejskich 
skwerów nazwano imieniem Eleni.  
Na skwerze im. Eleni pojawiła się 

też rzeźba przedstawiająca młodą 
piosenkarkę siedzącą na ławeczce, 
a w trakcie czerwcowej uroczystości 
wokalistka wykonała kilka swoich 
piosenek. Eleni większość swego życia 
spędziła właśnie u podnóża Gór Sowich. 
Urodziła się w Bielawie 27 kwietnia  
1956 roku jako Helena Milopulos.  
Jest córką Peryklesa i Despiny, którzy  
w latach 50. opuścili Grecję ze względu  
na wojnę domową i osiedli w Polsce, 
gdzie znaleźli drugą ojczyznę.

• • •
Jest już kilkaset odcinków dróg 
samorządowych z nawierzchnią 
betonową i właśnie beton może być 
alternatywą dla budowanych  
i modernizowanych dróg,  
nie tylko krajowych, które znajdują 
się w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, ale także tych 
samorządowych. Przemawia za tym kilka 
czynników, a świadectwa betonowych 
zalet dają najlepiej gminy i urzędy miar 
użytkujące drogi z taką nawierzchnią.  
Za kładzeniem betonu – zamiast  
np. nawierzchni asfaltowej – przemawia 
wiele argumentów merytorycznych, 
takich jak np. dłuższy okres użytkowania 
bez konieczności napraw. Poza tym okres 
używania dróg betonowych bez ich 
napraw sięga pięćdziesięciu lat, czyli jest 
od 2,5 do 4,6 razy dłuższy niż asfaltowych. 
Pod względem kosztów budowy nie są 

one droższe niż drogi z nawierzchnią  
bitumiczną, a w połączeniu z dłuższą 
eksploatacją – nieporównanie tańsze. 
Ponadto beton w pełni podlega 
recyklingowi, powoduje niższe opory 
tłoczenia, czyli mniejsze zużycie paliwa  
(w przypadku ciężkich pojazdów  
o 2-3 proc.) i mniejsza emisję CO2. Beton 
można układać na drogach specjalnych, 
prowadzących przez lasy, w tym na 
ścieżkach rowerowych. Za drogami 
z betonu przemawia także to, że jest 
już dużo wykonawców, a technologię 
kładzenia betonu metodą wylewania  
lub wałowania oferuje już prawie  
450 przedsiębiorstw. Na świecie 
nawierzchnie betonowe ma od trzech 
do sześciu procent sieci drogowych 
krajowych. Przekładając tę statystykę 
na Polskę, taką nawierzchnię mogłoby 
mieć około 10 tys. km naszych dróg, ale 
rzeczywistość odbiega od tego daleko, 
bowiem jest ich 5,5 razy mniej. Całkiem 
dobrze sytuacja wygląda w przypadku 
autostrad i dróg ekspresowych, dla 
których wysoka trwałość nawierzchni 
ma istotne znaczenie. Tutaj nawierzchnie 
betonowe ułożono dotychczas na 
odcinkach o łącznej długości 780 km,  
tj. na ponad 18 proc. tej sieci (4269 km),  
a w budowie są odcinki o długości 402 km.

• • •
Wydział Nadzoru Prawnego  
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
otrzymał donos, w którym napisano,  
iż wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Częstochowa Jacek Krawczyk narusza 
przepisy prawa, będąc od roku 2016 

jednocześnie pełnomocnikiem zarządu 
ds. zarządzania kryzysowego i obrony 
cywilnej w spółce Warta, i powinien 
stracić mandat. Zgodnie z ustawą 
samorządową radny nie może być 
członkiem „władz zarządzających  
lub kontrolnych i rewizyjnych  
ani pełnomocnikiem spółek handlowych  
z udziałem gminnych osób prawnych ani 
przedsiębiorców, w których uczestniczą 
takie osoby”. Jeśli natomiast łączy te 
dwie funkcje, jego mandat musi zostać 
wygaszony, chyba że radny zrezygnuje 
z bycia pełnomocnikiem. W przypadku 
Jacka Krawczyka nie będzie to konieczne, 
ponieważ wojewoda nie dopatrzył się 
naruszenia prawa.

• • •
Na burmistrza mazowieckiej gminy 
Drobin zaprzysiężony został Krzysztof 
Wielec, ale przewodniczący gminnej 
komisji wyborczej wciąż zwleka  
z wydaniem zaświadczenia o wyborze. 
Wszystko dlatego, iż ma wątpliwości,  
czy w trakcie wyborów wszystko poszło 
jak należy. Na Wielca zagłosowało  
1643 mieszkańców – zaledwie o ośmiu 
więcej aniżeli na jego rywala, dotychczas 
pełniącego obowiązki burmistrza 
Grzegorza Szykulskiego. Były to drugie 
na przestrzeni niespełna roku wybory 
w Drobinie, w których zmierzyli się obaj 
kandydaci. Za pierwszym razem – we 
wrześniu ubiegłego roku – zwyciężył 
zaledwie dwoma głosami Szykulski,  
ale sąd uwzględnił wniesione protesty  
i unieważnił wybory.

Podglądacz samorządowy

W Hotelu „Pod Jeleniem” w Sobótce szóstego 
lipca prezeska Lokalnej Grupy Działania 
„Ślężanie” ELŻBIETA PASŁAWSKA spotkała się 
z kilkunastoma lokalnymi przedsiębiorcami 
działającymi w szeroko pojętej branży 
turystyczno-kulinarnej. A wszystko po to,  
aby zachęcić ich do efektywnej promocji 
swoich produktów i wzajemnej współpracy, 
która rodzi dobre owoce.

– Dzisiaj spotykamy się w sprawie promowania 
Ślężańskiego Produktu Lokalnego – mówi prezeska 
Elżbieta Pasławska. – Wydaliśmy mapę ŚPL i chce-
my, aby ta mapa promowała nasz produkt wzmac-

niany przez produkt turystyczny. Na mapie jest 
naszych 69 oryginalnych i wspaniałych produk-
tów, a już powinniśmy dopisać sześć następnych. 
Chcę podkreślić, iż certyfikujemy produkty spo-
żywcze, ale także artystyczne, rzemieślnicze  
i rękodzielnicze oraz obiekty noclegowe i atrak-
cje turystyczne. Także wszystko to, co zalicza-
my do inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych  
i sportowych.

Działalność LGD jest powszechnie dostrze-
gana i doceniana. 

– Jeśli do nas przychodzą producenci i składają 
wnioski o to, aby nadać im certyfikaty, to myślę, iż 
nasza działalność ma głęboki sens, jest potrzebna  

i ze wszech miar pożytecz-
na – uśmiecha się Elżbieta  
Pasławska. – Z dumą pa-
trzę, jak na chlebie żyt-
nim na zakwasie, z młyna  
w Jordanowie Śląskim, 
znajduje się nasz znaczek  
– certyfikat ŚPL, który 
znajduje się też na wielu in-
nych produktach – także na 
konopiach przemysłowych, 
które są naszym oczkiem 
w głowie. A to nasz ślę-
żański miś i mamy z tego 
powodu naprawdę ogrom-
ną satysfakcję.

HS (TS) 

Miś, który 
świetnie promuje

Prezeska Elżbieta Pasławska wręcza mapę Ślężańskiego Produktu Lokalnego lokalnym 
przedsiębiorcom działającym w branży turystyczno-kulinarnej
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Warmia to miejsce 
wyjątkowe, każda podróż 
po tej niezwykłej krainie to 
wspaniały pokarm dla oczu, 
duszy i wyobraźni… Właśnie 
wyjechaliśmy z Gietrzwałdu, 
słynnego swym maryjnym 
sanktuarium, i ruszamy 
dalej, do niewielkiej wioski 
Woryty, którą z Gietrzwałdem 
łączy droga niedługa, ale 
niezwykłej zupełnie urody, 
droga jakby z dawnych czasów 
przeniesiona…

Czasy były to i dawne, i zupełnie 
od naszych odmienne, czasy sprzed 
burzliwego rozwoju motoryzacji.  
I czasy owe pozostawiły po sobie 
drogi, przy których rosły piękne, 
dziś ponadstuletnie, drzewa – prze-
de wszystkim klony, lipy i kasz-
tanowce. Te aleje – nieodłączny 
element warmińskiego krajobrazu –  
sadzono po to, aby dawały podróż-
nym cień, osłaniały od wiatru, 
śniegu, ułatwiały orientację w te-
renie. Ale dziś, w dobie powszech-
nej motoryzacji – bo jakże inaczej 
to nazwać? – stały się problemem: 
modernizacje i przebudowy dróg 
zmieniły krajobrazy Polski, tak-
że – krajobraz warmiński. To już 
nie te drogi, którymi poruszał się 

Melchior Wańkowicz, wędrując  
w cieniu wspaniałych drzew tro-
pami Smętka, bo teraz jednym  
z pierwszych działań przy pracach 
drogowych jest drzew wycinanie. 

Adam Kochanowski, mieszka-
niec Woryt, który Woryty i War-
mię kocha, a ceglany dom młynarza 
Grossa, w którym Wańkowicz za-
trzymał się, gdy szukał Smętka, dziś 
jest – pięknie wyremontowany –  
jego domem, wspomina: – Kiedy 
się tutaj sprowadziłem, widziałem, 
jak ubywa drzew, jak są wycinane, 
a nikt nowych drzew nie dosadzał…

I to spostrzeżenie wystarczyło  
– gdy Adam Kochanowski (człowiek 
o duszy społecznika) został radnym po-
wiatowym, szukał sposobu, aby owo 
wycinanie powstrzymać. – Miałem  

sojusznika w ówczesnym wicestaro-
ście Andrzeju Szeniawskim – wspo-
mina – to była taka bratnia dusza,  
jeśli o ten problem idzie. 

A problem był nieprosty – z jed-
nej strony drogowcy i niektórzy 

urzędnicy, z drugiej – lokalne spo-
łeczności, które wycince drzew przy 
drogach są przeciwne. 

Oczywiście, trudno zaprzeczyć 
temu, że w rozwijającym się powie-
cie olsztyńskim potrzebne są szla-
ki komunikacyjne, więc budowane 
są nowoczesne drogi, które muszą 
spełniać wymogi bezpieczeństwa  
i przepustowości, więc w ich pobli-
żu drzewa rosnąć oczywiście nie 
mogą. Ale jest i strona druga – bar-
dzo wiele dróg powiatowych prowa-
dzi do mniejszych ośrodków i ow-
szem, można je modernizować, ale 
przy zachowaniu tradycyjnych alei.

Mieszkańcy, którzy utworzyli  
Stowarzyszenie Woryty, znaleź-
li sprzymierzeńców wśród urzędni-
ków zarówno w gminie Gietrzwałd,  

jak i w Starostwie  
P o w i a t o w y m  
w Olsztynie. – Nie 
chcieliśmy, jak inni 
ekolodzy, przywią-
zywać się do drzew  
– uśmiecha się 
Adam Kochanow-
ski. – Szukaliśmy in-
nego, bardziej sku-
tecznego sposobu  
i na szczęście udało 
się znaleźć formułę 
prawną, która umoż-
liwiała i modernizo-
wanie, i zachowanie 
dawnej alei – dro-
gi z Gierzwałdu do 
Woryt, i tą formu-
łą było stworzenia 
parku kulturowego 
– wyjaśnia Adam 
Kochanowski, dziś 
pełniący funkcję 
przewodniczącego 
Rady Parku, powoła-
nej przez wójta. – Tą 
ideą, wspartą przez 

samorząd gminy, która przejęła od 
powiatu drogę, i przez władze powia-
tu zainteresowaliśmy dra Dariusza 
Łagunę z Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego. I tak powstał projekt 
Parku Kulturowego – Warmińskiej 
Drogi Krajobrazowej.

Warto tu podkreślić, że istotą po-
woływania parków kulturowych jest 
to, że powstają one w wyniku inicja-
tywy społecznej. Idea parku kultu-
rowego zakłada przekazanie części 
uprawnień decyzyjnych lokalnym 
społecznościom. One najlepiej zna-
ją specyfikę miejsc i występujących 
w nich problemów. – Bardzo waż-
ne jest to, aby ludzie mieszkający  
w pobliżu Parku utożsamiali się 
z tą inicjatywą – podkreśla Adam  
Kochanowski. I w Worytach świet-
nie widać, jak wielką rolę w spaja-
niu miejscowej społeczności pełni 
aleja drzew, o którą owa społecz-
ność czule dba. 

To było – w roku 2009 – pierw-
sze tego rodzaju działanie w kraju, 
zaś Park Kulturowy – Warmińska 
Droga Krajobrazowa Gietrzwałd  
– Woryty do dziś jest pierwszym  
i jedynym parkiem kulturowym na 
terenie województwa warmińsko-
-mazurskiego.

Gdy teraz jedzie się lub idzie  
ową aleją – to tylko od Woryt 2 km 
spacerem do Gietrzwałdu – to czło-
wiek czuje, jak piękna przeszłość 
jest teraz już teraźniejszością.

Ta piękna przeszłość to nie tyl-
ko 260 nowo nasadzonych drzew 
– nie zawsze sadzonych w trady-
cyjnej ponadstuletniej formule, bo-
wiem pod drutami sieci energe-
tycznych posadzone zostały drzewa 
owocowe, cudownie wiosną kwit-
nące – ale wszystko, co dawniej 

tworzyło niepowtarzalny klimat  
owych dróg. 

Budowały ten klimat – jakże 
tu, na Warmii, liczne! – przydroż-
ne krzyże i kapliczki, które drze-
wa chroniły i dla których tworzyły 
piękne ramy, budowały ten klimat  
i stojące przy drogach kamienie, któ-
rych rolą było oznaczanie szlaków  
i skrzyżowań, i które wróciły na swo-
je miejsca z pomocą wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w grudniu 
2014 roku. 

– Współpracujemy – gmina, 
miejscowa społeczność, różnego ro-
dzaju specjaliści. Usuwamy umar-
łe drzewa, sadzimy nowe… Oczy-
wiście, to wszystko nie jest proste. 
Wycięcie drzewa to 30 sekund, po-
sadzenie – wiele godzin… – podkre-
śla Adam Kochanowski, którego nie 
waham się nazwać dobrym duchem 
Warmińskiej Drogi Krajobrazowej. 

Ale te godziny są bezcenne, bo-
wiem Warmińska Droga Krajobra-
zowa to prawdziwy cud – powrót 
do przeszłości z poszanowaniem te-
go, co dzisiaj się dzieje wokół nas. 
Są oczywiście niezadowoleni – kie-
rowcy tirów, miłośnicy szybkich sa-
mochodów, nawet pewien (znany  
z przekraczania dozwolonej na dro-
dze prędkości o dziesiątki kilome-
trów na godzinę) słynny rajdowiec, 
który walczy z ratowaniem histo-
rycznych dróg, argumentując, iż ta-

ka droga nie jest bezpieczna. – Jest 
bezpieczna! – odpowiada na te za-
rzuty Adam Kochanowski – tylko 
nie można jechać za szybko. 

Ale można podróżowanie ową 
drogą jeszcze urozmaicić. – Mamy  
już opracowane plany budowy ścież-
ki rowerowej i posadzenia za rowem 
drugiego rzędu drzew – wyjaśnia 
Adam Kochanowski. – Wójt jest 
za, jest już plan inwestycji gmin-
nej, problemem są niestety jednak 
finanse…

Ale i tak wiele się dzieje – nie-
dawno na przykład pojawiły się  
w Worytach tablice, informujące  
o Parku Kulturowym i odkrytym tu 
cmentarzysku sprzed 4,5 tysiąca lat.

– Nasza działalność – uśmie-
cha się Adam Kochanowski – to 
dwie bardzo ważne sprawy: dbanie  
o naszą piękną aleję i jej okolice, 
i to, co owo dbanie daje, czyli bu-

dowanie naszej wspólnoty. A ja, 
jako przewodniczący Rady Parku,  
staram się spinać to wszystko  
w jedną całość.

I tak powstała cudownie piękna, 
otulona szumem drzew droga, i tak 
powstaje społeczność, która idzie 
ręka w rękę ku piękniejszej i lepszej 
przyszłości swojej małej ojczyzny. 
Bo Park Kulturowy – Warmińska 
Droga Krajobrazowa to owej małej 
ojczyzny nader ważna część.

Anita Tyszkowska

Park Kulturowy – Warmińska Droga Krajobrazowa

Jak pięknie szumią drzewa...

Adam Kochanowski, przewodniczący Rady Parku Kulturowego  
– Warmińskiej Drogi Krajobrazowej

Ceglane kapliczki przydrożne to znak rozpoznawczy Warmii

Tu, w Worytach, zaczyna się Warmińska Droga Krajobrazowa

Na swoje miejsca wróciły kamienie, oznaczające drogi i skrzyżowania
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3.09.2021, piątek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Niech śpiewa cały świat
Małgorzata Podzielny – dyrygent 
Chór Chłopięcy NFM 
Chór NFM 
Tomasz Głuchowski – organy
Soliści NFM Filharmonii Wrocławskiej 
Duncan Ward – dyrygent 
Magdalena Kožená – mezzosopran 
NFM Filharmonia Wrocławska 

Program: 
Witold Lutosławski Słomkowy łańcuszek i inne dziecinne utwo-
ry na sopran i mezzosopran, flet, obój, 2 klarnety i fagot 
Ralph Vaughan Williams Let All the World in Every Corner Sing
Béla Bartók Suita taneczna Sz. 77, BB 86a
Luciano Berio Folk Songs
Antonín Dvořák Taniec słowiański e-moll op. 72 nr 2 
Maurice Ravel Cinq mélodies populaires grecques
Béla Bartók Pięć węgierskich pieśni ludowych Sz. 101, BB 108
Zoltán Kodály Tańce z Galánty 

4.09.2021, sobota, godz. 17.00
Wrocław, Muzeum Architektury

Werther
Jarosław Thiel – dyrygent 
TBA – aktor 
Wrocławska Orkiestra Barokowa 

Program: 
Gaetano Pugnani Werther

4.09.2021, sobota, godz. 20.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Pierrot lunaire
Agata Zubel – śpiew 
Klangforum Wien

Program: 
Gérard Grisey Talea
Arnold Schönberg Pierrot lunaire

4.09.2021, sobota, godz. 23.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Eksplozje
Agata Zubel – śpiew 
Wolfgang Mitterer – organy 

Program: 
Improwizacje 

5.09.2021, niedziela, godz. 17.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Poza ciszą
Quatuor Mosaïques

Program: 
Ludwig van Beethoven Kwartet smyczkowy f-moll op. 95, 
Kwartet smyczkowy B-dur op. 130, Große Fuge op. 133

5.09.2021, niedziela, godz. 20.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

W blasku Haydna
Giovanni Antonini – dyrygent 
Il Giardino Armonico
Giulia Semenzato – sopran 
Marie Henriette Reinhold – alt 

TBA – tenor
Fulvio Bettini – bas 
Chór NFM 

Program: 
Ludwig van Beethoven Twory Prometeusza op. 43, Msza C-dur 
op. 86

6.09.2021, poniedziałek, godz. 19.00
Wrocław, kościół pw. św. Marii Magdaleny, 

katedra kościoła polskokatolickiego
La serenissima

Giulio Prandi – dyrygent 
Sandrine Piau – sopran 
Marta Redaelli – sopran 
Marta Fumagalli – alt 
Coro e Orchestra Ghislieri

Program: 
Baldassare Galuppi Dixit Dominus g-moll 
Antonio Vivaldi Nulla in mundo pax sincera RV 63, Gloria D-dur  
RV 589

7.09.2021, wtorek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna
Caribbean Concert Spirituel

Pedro Memelsdorff – dyrygent 
Francesca Benitez – sopran 
Belén Vaquero – sopran 
Markéta Cukrová – mezzosopran 
Yannis François – bas-baryton 
Arlequin Philosophe

Program: 
Muzyka religijna na francuskich Karaibach w latach  
1760–1790: Messe en cantiques à l’usage des Nègres  
(fragmenty)
Utwory wykonane podczas Concert spirituel, który za-
brzmiał w Boże Narodzenie w Port-au-Prince w 1780 r. 
(Giovanni Battista Pergolesi, Adolphe Benoît Blaise, Jean-
-Paul-Égide Martini, Egidio Duni, Joseph Bologne, Nicolas-
-Marie Dalayrac)

8.09.2021, środa, godz. 19.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja

Sublimacja brzmienia
Paul Van Nevel – dyrygent 
Huelgas Ensemble
 Solage Fumeux fume par fumée – rondeau à 3
Cipriano de Rore Calami sonum ferentes – motet à 4
Orlando di Lasso Sibylla Delphica – motet à 4, Sibylla Phrygia 
– motet à 4
Antoine Brumel Missa „Ut re mi fa sol la”: Sanctus, Agnus Dei à 4
Luca Marenzio Solo e pensoso – madrygał à 5
Scipione Lacorcia Stravagante pensiero – madrygał à 5
Giovanni de Macque La mia doglia s’avanza – madrygał à 5
Pierre de Manchicourt Vidi speciosam – motet à 8
Giuseppe Palazzotto e Tagliavia Se parti io moro – madry-
gał à 5
Michelangelo Rossi Per non mi dir – madrygał à 5

9.09.2021, czwartek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Energie połączone
Ensemble Zefiro 
Alfredo Bernardini – kierownictwo artystyczne 

Zespół perkusyjny 
Miłosz Rutkowski – kierownictwo artystyczne 

Program: 
Steve Reich Clapping Music
Edgar Varèse Ionisation
Wolfgang Amadeus Mozart Serenada B-dur KV 361/370a 
„Gran Partita”

10.09.2021, piątek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Narodziny muzyki współczesnej
Lawrence Foster – dyrygent 
Joanna Freszel – sopran 
Jan Krzeszowiec – flet 
Maksymilian Lipień – obój 
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia 

Program: 
Claude Debussy Preludium do „Popołudnia fauna” 
Alban Berg Sieben frühe Lieder
Arnold Schönberg Fünf Orchesterstücke op. 16 (wersja 1949)
György Ligeti Koncert podwójny na flet, obój i orkiestrę 

11.09.2021, sobota, godz. 17.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

9/11: In memoriam
Joseph Swensen – dyrygent 
Olga Mykytenko – sopran 
Yuri Vorobiev – bas 
NFM Orkiestra Leopoldinum 

Program: 
Dymitr Szostakowicz XIV Symfonia na sopran, bas, orkiestrę 
kameralną i perkusję op. 135

11.09.2021, sobota, godz. 20.00
Wrocław, kościół pw. św. Stanisława, św. Doroty 

i św. Wacława
Kaspar Förster jr – obywatel świata

Andrzej Kosendiak – dyrygent 
Wrocław Baroque Ensemble

Program: 
Kaspar Förster jr Sacrae cantiones

12.09.2021, niedziela, godz. 12.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

La Giuditta
Benjamin Bayl – dyrygent 
Soliści – uczestnicy 45. Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryj-
nej i Kantatowej 
Zespół festiwalowy 

Program: 
Alessandro Scarlatti La Giuditta

12.09.2021, niedziela, godz. 18.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Epoka romantyczna
Howard Arman – dyrygent 
Justus Zeyen – fortepian 
Chor des Bayerischen Rundfunks

Program: 
Franz Schubert Ständchen D. 920, Der Gondelfahrer D. 809,  
Nachthelle D. 892, Mirjams Siegesgesang D. 942
Peter Cornelius Drei Chorgesänge op. 11: Der Tod, das ist  
die kühle Nacht
Johannes Brahms Dein Herzlein mild op. 62 nr 4, Waldesnacht 
op. 62 nr 3, Zigeunerlieder op. 103

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania 
zmian w programie.

56. Międzynarodowy Festiwal 

WRATISLAVIA CANTANS 
im. Andrzeja Markowskiego

PRZEKRACZANIE GRANIC
3–12 września 2021 r. 
Wrocław i Dolny Śląsk 

Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny 
Giovanni Antonini – dyrektor artystyczny 

Giovanni Antonini Andrzej Kosendiak 

F
O

T
. Ł

U
K

A
S

Z
 R

A
JC

H
E

R
T

F
O

T
. PA

O
L

O
 M

O
R

E
L

L
O



5 Gmina Polska    nr 7 (98) | lipiec 2021

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

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

Ziębice

Urząd Miejski w Ziębicach 
ul. Przemysłowa 10 

57-220 Ziębice 
tel. 74 816 38 70 
fax 74 819 12 12 

urzad@ziebice.pl 
www.ziebice.pl

W polskich samorządach letni 
okres to nie tylko czas realizacji 
największych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych, ale także 
niezmiernie ważnych sesji 
absolutoryjnych, które są 
swoistym wyrazem zaufania 
rad gmin w stosunku do 
prezydentów, burmistrzów 
i wójtów. Szczególnie ważne 
jest to w tych miejscach, 
gdzie do tej pory wzajemna 
współpraca włodarzy gmin 
z radnymi wyglądała bardzo 
różnie. Takim miejscem na 
administracyjnej mapie kraju 
są właśnie Ziębice.

Sesja absolutoryjna w dolnoślą-
skich Ziębicach odbyła się 24 czerw-
ca przy udziale kompletu radnych. 
W tej kadencji stało się już pew-
ną tradycją, że burmistrz otrzymuje 
absolutorium oraz wotum zaufania 
z przedstawionego przez niego rapor-
tu o stanie gminy za poprzedni rok. 

– Stało się to jednogłośnie, co jest 
jednak w Ziębicach pewnym ewe-
nementem, ponieważ od wielu lat 
współpraca rady z burmistrzem wy-
glądała bardzo różnie – mówi bur-
mistrz Mariusz Szpilarewicz. – Teraz 

jednak widzę u radnych chęć współ-
pracy ze mną, i to nawet u tych, którzy 
weszli do rady nie z mojego komitetu 
wyborczego, ponieważ reprezentowa-
li inne osoby. Dzisiaj po prostu pracu-
jemy i na szczęście nie patrzymy już 

na to, kto i w jakim komitecie wy-
borczym działał. Chcę też wyraźnie 
podkreślić, że moja współpraca z radą 
jest naprawdę bardzo konstruktywna, 
lecz momentami niezmiernie wyma-
gająca. Kwestie sporne staramy się 
wyjaśniać już podczas prac komisji, 
a ja muszę czasem zrobić krok wstecz. 
Czasami też udaje mi się pewne kwe-
stie przeforsować i przekonać do nich 
radnych, ale najważniejsze w tym me-

rytorycznym dialogu są bezsprzecz-
nie kompromis i wzajemny szacunek. 
Na tym właśnie polega nasza współ-
praca, a radni chyba zobaczyli, że pra-
cujemy z całej mocy i mamy całkiem 
niezłe efekty naszych działań.

Przez ostatnie dwa lata zarządza-
nia gminą ziębicki samorząd pozy-
skał prawie 21 mln zł zewnętrznych 
środków finansowych, w sytuacji 
gdy kończy się przecież okres unij-
nego programowania 2014-2020. 

– A przecież rozpoczynaliśmy na-
szą pracę, pierwotnie sądząc, iż na-
trafiamy na jakiś okres przejściowy 
bez pieniędzy z Unii Europejskiej, ale 
się nie poddaliśmy i w konsekwen-

Najważniejsza jest praca
cji udaje się nam składać wnioski 
o dofinansowania do wszystkich kon-
kursów i naborów z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego – podkreśla bur-
mistrz Mariusz Szpilarewicz. – Nasze 
wnioski kończą się sukcesami i w re-
zultacie otrzymujemy tak bardzo po-
trzebne nam do rozwoju granty. Ostat-
nio na przykład otrzymaliśmy bardzo 
pozytywną informację o uzyskaniu 
przez nas dofinansowania dużego 

projektu dotyczącego wy-
miany oświetlenia ulicznego 
– to prawie 2 mln zł. Ponad-
to cieszy mnie niezmier-
nie, że będziemy realizować 
Inkubator Przedsiębiorczo-
ści – projekt, który chodził 
mi po głowie jeszcze pod-
czas kampanii wyborczej. 
Rozważałem wtedy, że taki 
inkubator mógłby powstać 
na bazie budynku dawnego 
liceum ogólnokształcącego, 
które stoi puste. Budynek 
ten udało nam się przejąć od 

Powiatu Ząbkowickiego i szykowali-
śmy się z tym projektem dość długo, 
a w ostatniej chwili Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskie-
go zmienił trochę zasady dotyczące 
naborów i stanęliśmy przed dylema-
tem, czy podołamy wielkości tego 
projektu. Okazało się jednak, iż part-
nerstwo zawiązane przez nas z mia-
stami Kłodzkiem i Ząbkowicami 
Śląskimi pozwoliło nam spełnić wy-

mogi. Okazało się, że projekt jest do-
bry i zarząd województwa wybrał go 
do dofinansowania.

Trzeba również wyraźnie podkre-
ślić, iż pandemia nie powstrzyma-
ła rozwoju gminy Ziębice, a wręcz 
paradoksalnie – w niezmiernie trud-
nym roku 2020 dochody budżetowe 
wzrosły o prawie 7 mln zł. Docho-
dy majątkowe były większe o prawie 
4,5 mln zł. Wydatki majątkowe 
wzrosły o prawie 8 mln zł. Poza tym 
w roku ubiegłym pozyskano prawie 
10,5 mln zł finansowych środków ze-
wnętrznych. Ubiegłoroczny budżet 
to prawie 82 mln zł, a w roku 2018 
wynosił jedynie 66 mln zł. 

HS (TS)

Przy udziale kompletu radnych odbyła się w Ziębicach sesja absolutoryjna
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Kwestia ochrony środowiska 
jest jednym z priorytetów, 
jakie stawia przed sobą 
Powiat Wrocławski. 
„W zgodzie z naturą” 
to hasło, które przyświeca 
od wielu lat działaniom władz 
powiatu, których celem jest 
podnoszenie świadomości 
ekologicznej, a także poprawa 
stanu środowiska naturalnego 
w powiecie.

Każdy z nas pragnie żyć w oto-
czeniu, które jest przyjazne i zdrowe. 
Pomysł na ekologię, jaki ma Powiat 
Wrocławski, jest prosty i skuteczny 
– edukacja najmłodszych, jako podsta-
wa budowy nowego spojrzenia ludzi 
na planetę i jej potrzeby. Od 2012 roku 
realizowany jest projekt adresowany 
do młodych mieszkańców powiatu 
wrocławskiego.

Na przełomie maja i czerwca 
wspólnie z Dolnośląskim Zespołem 
Parków Krajobrazowych zorgani-
zowana została IX edycja konkursu 
pn. „Przyroda wokół nas”, w którym 
udział wzięli uczniowie klas piątych 
szkół podstawowych z terenu powiatu. 
Dzięki gościnności Radosława Rataj-
szczaka, prezesa wrocławskiego zoo, 
finałowe wydarzenie zorganizowano 

ponownie w sali wykładowej Afryka-
rium. Uczestnicy powiatowego finału 
konkursu mogli korzystać z atrakcji 
oferowanych przez ogród zoologiczny 
i w czasie wolnym go zwiedzić. Ponad-
to otrzymali nagrody, dyplomy i eko-
logiczne upominki. Jak co roku, głów-
ną wygraną w konkursie jest wyjazd 
na warsztaty ekologiczne do Centrum 
Edukacji Ekologicznej i Krajoznaw-
stwa „Salamandra” w Myśliborzu.

Kolejnym elementem realizowa-
nej przez władze powiatu polityki pro-
ekologicznej jest współpraca Powiatu 
Wrocławskiego i Dolnośląskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych 
w przeprowadzaniu cyklu warsztatów 
ekologicznych dla szkół z terenu po-
wiatu. Na początku czerwca, po rocz-
nej przerwie spowodowanej pandemią 
koronawirusa, na terenie Ślężańskiego 
Parku Krajobrazowego rozpoczął się 
cykl zajęć w plenerze. W malowniczej 
scenerii góry Ślęży uczniowie mogli 
poznawać lokalną faunę i florę, uczyć 
się zasad właściwego dbania o najbliż-
sze otoczenie i postaw ekologicznych.

– Bardzo ważne było zapewnie-
nie dzieciom takich doświadczeń, 
których efektem końcowym będzie 
uwrażliwienie ich na potrzeby ota-
czającej przyrody. Sprzyja temu bez-
pośredni kontakt z naturą, który jest 

możliwy dzięki organizowaniu lekcji 
właśnie w terenie. Jesteśmy niezmier-
nie uradowani, że obecne poluzowa-
nie obostrzeń dało nam możliwość 
wznowienia takiej formy eduka-
cji najmłodszych – mówi starosta 
wrocławski Roman Potocki. 

Powiat Wrocławski wspiera rów-
nież cenne projekty realizowane przez 
organizacje pozarządowe. W ramach 
konkursów i w trybie małych grantów 
przyznawane jest dofinansowanie na 
realizację zadań związanych z ekolo-
gią i ochroną zwierząt oraz ochroną 
dziedzictwa przyrodniczego. W ubie-
głych latach dofinansowane były pro-
jekty Fundacji EkoRozwoju „SMOG 
STOP – kampania edukacyjna doty-
cząca wymiany źródeł ciepła i termo-
modernizacji” – oraz Stowarzyszenia 

Aquila na warsztaty edukacyjne „Przy-
garnij zapylacza”.

Powiat Wrocławski w ubiegłym 
roku rozpoczął ponadto – w ramach 
dofinansowywania projektów pro-
ekologicznych dla mieszkańców – 
realizację programu wymiany pieców 
i ogłosił po raz kolejny nabór wnio-
sków o udzielenie dotacji celowych 
na tego rodzaju inwestycje. Dotacja 
ma na celu zmniejszenie emisji gazów 
i pyłów do atmosfery i jest przezna-
czona na zakup i montaż ekologicz-
nego źródła ciepła w celu ogrzewania 
budynku lub/i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, w tym pomp ciepła 
oraz instalacji fotowoltaicznych. 

Ogłaszano także nabór wniosków 
o udzielenie dotacji celowych w 2021 
roku na inwestycje z zakresu ochrony 

Edukacja w zgodzie z naturą
środowiska dotyczące obiektów ma-
łej retencji. Dotacja ta ma na celu do-
prowadzenie do zatrzymywania wody 
opadowej w obrębie nieruchomości, 
a także propagowanie wśród miesz-
kańców powiatu wrocławskiego dzia-
łań w zakresie dostosowania do zmian 
klimatu.

– Tego typu działania pomagają 
kształtować właściwe postawy i za-
chowania wśród naszego społeczeń-
stwa. Kto wie, może dzięki takim 
właśnie projektom pokolenia naszych 
dzieci, wnuków czy prawnuków bę-
dą miały większe szanse na życie 
w zgodzie z naturą – podsumował 
Roman Potocki, starosta Powiatu 
Wrocławskiego. TR (TS)

Zajęcia w plenerze dla uczniów to jeden z elementów proekologicznych działań 
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Kobierzyce

Urząd Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce
tel. 71 369 81 30, 71 369 81 06

fax 71 311 12 52
info@ugk.pl 
www.ugk.pl

Jest symbolem przemian 
ustrojowych, postępu  
i świetnego rozwoju. O gminie 
Kobierzyce napisano już sporo, 
a gmina rozwija się nadal pod 
względem infrastrukturalnym 
i poziom życia jej mieszkańców 
jest coraz wyższy. 
Najważniejsze jest to,  
iż po tylu latach kobierzycki 
samorząd nie osiadł na laurach, 
tegoroczny budżet realizowany 
jest z powodzeniem, 
przeprowadzanych jest wiele 
istotnych dla miejscowej 
społeczności inwestycji  
i – dzięki dobrej współpracy 
władz gminy ze znakomitą 
większością radnych – 
Kobierzyce nadal zasługują  
na miano gminy sukcesu.  
Nie zmieniła tego nawet 
covidowa pandemia.

– Nie lubię takiego sposobu za-
rządzania gminą, gdzie brak jest 
normalnych kontaktów z miesz-
kańcami – mówi wójt Ryszard  
Pacholik. – Zawsze pracowałem 
z otwartą przyłbicą, codziennie 
przyjmowałem interesantów, i to 
nawet bez wcześniejszych zapowie-
dzi, do mego gabinetu mieszka-
niec gminy mógł po prostu wejść.  
Teraz też tak jest, ale trzeba zacho-
wywać niezbędne środki ostroż-
ności i rygory sanitarne. Krótko 
mówiąc, jestem tradycjonalistą  
– ludzkie problemy i sprawy lubię 
załatwiać bezpośrednio, a nie przez 
internet, bowiem technika nie ma 
w sobie uczuć ani ducha i nie po-
każe dogłębnie, co człowieka boli. 
Całe szczęście, że pandemia trochę 
się wycofuje, choć z drugiej strony 
jeśli popatrzymy, jak nierozsądnie 
zachowuje się część społeczeństwa, 
to mam spore obawy co do przy-

szłości i powrotu zagrożeń. Nieste-
ty, część ludzi nie chce się szczepić 
przeciwko COVID-19, za to słu-
cha antyszczepionkowych bzdur. 
Uważam, że trzeba zawierzyć  
fachowcom, lekarzom, ponieważ 
innej alternatywy nie ma, a gdyby  
nie szczepionki, to wiele strasz-
nych chorób nadal zbierałoby sro-
gie, śmiertelne żniwo w Europie. 
Ja oraz cała moja rodzina jesteśmy 
zaszczepieni – i to różnymi szcze-
pionkami – i apeluję do mieszkań-
ców naszej gminy, aby niezwłocz-
nie zrobili to samo. Najważniejsze, 
abyśmy wszyscy zrobili to jak 
najszybciej, bo wtedy uzyskamy 
tak bardzo potrzebną odporność 
zbiorową. Chcę też podkreślić,  
iż dzisiaj sytuacja w kobierzyckim 
urzędzie wróciła do normy, nie pra-
cujemy w systemie zdalnym, wszy-
scy powrócili do normalnej pracy.

A najlepszym symbolem po-
wrotu do normalności niechaj 
będzie sukces piłkarek ręcznych  
z Kobierzyc, które w tym roku  

– mimo braku sponsora strategicz-
nego – wywalczyły wicemistrzo-
stwo Polski i bez wątpienia jest 
to także osiągnięcie miejscowego 
samorządu. 

– Cieszy mnie to bardzo, lecz 
wracając do spraw stricte samo-
rządowych, przyznaję, iż w roku  
ubiegłym kilku inwestycji nie zre-
alizowaliśmy, a powodem tego  
była pandemia – także trudny 
dostęp do urzędników np. staro-
stwa wrocławskiego czy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego – wyjaśnia wójt 
Ryszard Pacholik. – Młyny samo-
rządowe w pandemii mieliły wol-
no i te zadania przesunęliśmy na 
bieżący rok. Dobrze, że wszyst-
ko wraca do jakiejś normy i dla-
tego jesteśmy w trakcie realizacji 
wielu ważnych inwestycji, czego 
najlepszym przykładem jest bu-
dowa szkoły podstawowej w Bie-
lanach Wrocławskich. Poza tym 
ogłosiliśmy przetarg na rozbudo-
wę szkoły w Wysokiej i czekamy 

już na rozstrzygnięcia, choć przy-
znaję, że trochę martwią mnie dra-
styczne ceny materiałów budow-
lanych. Ponadto już od czerwca 
będzie można włączać się do na-
szej sieci kanalizacyjnej w jede-
nastu kolejnych miejscowościach, 
co jest pokłosiem zrealizowania 
wielkiego zadania infrastruktu-
ralnego opiewającego na prawie 
100 mln zł. Tutaj też zanotowali-
śmy opóźnienia spowodowane do-
stawami energii elektrycznej, po-
nieważ przez pewien czas nie były 
zasilane pompownie.

Wprawdzie – tak jak od lat – bu-
dżet gminy Kobierzyce jest impo-
nujący, ale wiele środków finanso-
wych w ostatnim czasie pochłonęły 
zwolnienia z podatków i wszelkie-
go rodzaju ulgi podatkowe. 

– W pandemii niektóre firmy zu-
pełnie przestały działać, lecz całe 
szczęście, że budżet naszej gminy 
nie jest oparty na szeroko pojętej 
turystyce, restauracjach, pensjo-
natach i hotelach – tak jak to jest 
na przykład w Polanicy-Zdroju, 
Dusznikach czy Kudowie-Zdroju  
– podkreśla Ryszard Pacholik.  

– Większość naszych firm pro-
dukcyjnych i logistycznych nie 
przerwało swojej działalności, 
dotknęło to niewielkich firm usłu-
gowych, które były pozamykane. 
Oczywiście – tam, gdzie mogli-
śmy – szliśmy naszym firmom na 
rękę i zwalnialiśmy je z podat-
ków. Dzisiaj budżet realizujemy  
z powodzeniem, ruszyło sporo 
prac drogowych i kanalizacyjnych, 
organizujemy także niemało prze-
targów wyłaniających wykonaw-
ców zadań. Zresztą jak zawsze, 
na inwestycje przeznaczamy oko-
ło 40 proc. środków finansowych  
z budżetu, a osobiście uważam,  
że jeżeli jakaś gmina przeznacza 
na inwestycje mniej niż 30 proc. 
dochodów, to ta gmina się cofa.

W tym roku stan bezpieczeń-
stwa w gminie Kobierzyce został 
zwiększony, oddano bowiem do 
użytku nowy komisariat policji. 

Wracamy do normalności
– W tym całodobowym komi-

sariacie na etatach są 42 osoby  
i nie jest to wcale za dużo, bo-
wiem na terenie naszej gminy jest 
mnóstwo zdarzeń – ocenia wójt  
Ryszard Pacholik – m.in. w wielu 
firmach usługowych i handlowych 
oraz na drogach. Gmina wyremon-
towała piękny budynek, w którym 
mieści się teraz Komisariat Policji  
w Kobierzycach i na pewno jest 
już bezpieczniej. Chcę też podkre-
ślić, że nasza gmina współfinansu-
je w połowie zakup samochodów 
policyjnych i ostatnio rada gminy  
uchwaliła przeznaczenie sporej 
kwoty właśnie na kupno operacyj-
nego samochodu policyjnego. Prag-
nę też przypomnieć, że od trzech 
lat działa u nas monitoring gmi-
ny i newralgiczne punkty są za-
opatrzone w kamery, obsługiwane 
przez wyłonioną w przetargu firmę 
zewnętrzną. Poza tym cała nasza 
gmina jest patrolowana i dzięki te-
mu zatrzymano na gorącym uczyn-
ku kilku przestępców samochodo-
wych. Warto również dodać, że  
w Kobierzycach przy ul. Witosa 15  
otworzyliśmy pierwszy zamiejsco-
wy wydział komunikacji Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu, co dla 
wielu ludzi będzie istotnym udo-
godnieniem. Wydział ten w peł-
nym zakresie działa na rzecz ca-
łego powiatu i to jest naprawdę 

przysłowiowy strzał w dziesiątkę!  
Nie trzeba jechać do Wrocławia, 
więc można zaoszczędzić sporo 
czasu i nerwów.  S.G. (TS)

Budynek Urzędu Gminy w Kobierzycach

Wójt Ryszard Pacholik

Komisariat Policji w Kobierzycach
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Kąty Wrocławskie

 Urząd Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 390 72 00, 71 390 72 06
fax 71 390 72 01

urzad@katywroclawskie.pl
www.katywroclawskie.pl

Rozmowa z burmistrzem  
Kątów Wrocławskich  
JULIANEM ŻYGADŁO

– W imieniu redakcji mie-
sięcznika „Gmina Polska. Krajo-
wy Przegląd Samorządowy” ser-
decznie gratuluję panu wygranych  
w pierwszej turze przedtermi-
nowych wyborów na burmistrza  
(52,8 proc. poparcia – przyp. autora).

– Dziękuję! Mówiąc szczerze, to 
nie spodziewałem się tak dobrego wy-
niku.

– Wszystkie wybory – także sa-
morządowe – niosą ze sobą zmiany 
personalne.

– Pewne kadrowe korekty oczywi-
ście przeprowadzam i przyznam, iż 
niektóre zmiany wprowadzałem już 
wcześniej, będąc pełniącym obowiąz-
ki burmistrza. Jednak tamte działa-
nia rozwiązywały jedynie najbardziej 
palące sprawy w UMiG w Kątach 

Wrocławskich – np. dotyczące zamó-
wień publicznych. Zmieniłem rów-
nież regulamin organizacyjny, lecz 
nie miało to charakteru rewolucyjne-
go, ale raczej porządkowało pewne 
sprawy. Ważne, aby te korekty prze-
de wszystkim usprawniły pracę na-
szego urzędu. Oczywiście wiąże się 
to często ze zmianami personalnymi. 
Jest zatem nowy zastępca burmistrza  
Patryk Hałaczkiewicz i nowa pani 
skarbnik – Małgorzata Golian.

– Jak wygląda realizacja bu-
dżetu gminy, którego nie jest pan 
współautorem?

– Chcę uniknąć stwierdzenia, że 
nie jest to mój budżet. Po prostu re-
alizowany teraz w naszej gminie bu-
dżet jest budżetem gminy Kąty Wroc-
ławskie. Budżet ten został wcześniej 
uchwalony przez radę miejską i za-
dania, które są w nim zapisane bę-
dziemy realizować. To m.in. ważna 
budowa szkoły w Krzeptowie. Ogłosi-

liśmy także przetarg na komunikację 
gminną. Oczywiście przyszłorocz-
ny budżet będzie konstruowany tak, 
jak będę to widział ja i moi najbliżsi 
współpracownicy – naturalnie mając 
na względzie najważniejsze potrze-
by mieszkańców naszej gminy. Chcę 
też podkreślić, że – choć daleki je-
stem od działań rewolucyjnych – będę  
chciał przesunąć pewne akcenty do-
tyczące rozwoju gminy. Dotyczy to 
m.in. przesunięcia środka ciężkości  
z wydatków bieżących, na politykę in-
westycyjną gminy, która – moim zda-
niem – w ostatnich latach była trakto-
wana po macoszemu. Krótko mówiąc, 
aby dobrze rozwijać gminę, trze-
ba priorytetowo traktować właśnie  
inwestycje m.in. oświatowe, drogowe 
i kanalizacyjne. Oczekuje tego spo-
łeczność gminy, a samorząd jest po 
to, aby temu sprostać. Taki jest mój 
plan i cel.

– W którym kierunku powi-
nien zmierzać strategiczny rozwój  
gminy Kąty Wrocławskie?

– Jeśli chodzi o strategię rozwoju 
gminy, to taki dokument musi zostać 
niebawem przyjęty. Wcześniej rozpo-
częły się prace nad tym dokumentem, 
ale zostały wstrzymane. Z pewnością 
jednak do tego wrócimy. Strategia 
rozwoju gminy stanowi dokument, 
na którym opierają się różne inne do-
kumenty – np. polityka planistyczna 
gminy czy korzystanie z finansowych 
środków zewnętrznych. To warunek 
sine qua non do podjęcia innych dzia-
łań, a opracowując tę strategię, od-
powiemy sobie na pytanie, jaką gmi-
ną ma być gmina Kąty Wrocławskie  
i w jakim kierunku ma się rozwijać. 
Nasza gmina cechuje się dużą dy-
namiką przyrostu liczby mieszkań-

ców i z jednej strony nas to cieszy, ale  
z drugiej musimy mieć świadomość, 
że nowi osadnicy mają swoje upraw-
nione oczekiwania, którym również 
trzeba sprostać.

– Już starożytni Rzymianie ma-
wiali, że gdzie zgoda, tam zwycię-
stwo. Ważna w zarządzaniu gmi-
ną jest współpraca jej włodarza  
z radnymi.

– Podczas kampanii wyborczej 
zauważyłem, iż wśród kandyda-
tów na burmistrza w zasadzie jedy-
nie ja akcentowałem potrzebę dobrej 
współpracy z radą miejską. Trochę 
nieskromnie powiem, że mam nie-
małe szanse na ułożenie sobie do-
brej współpracy z radą, mimo bra-
ku własnego zaplecza politycznego  
i radnych ze swego komitetu wybor-
czego. Mam wielką nadzieję, że bę-
dziemy rozmawiali merytorycznie  
i z szacunkiem do siebie, i że uda 
mi się w radzie miejskiej zdobywać 
poparcie dla przedsięwzięć istotnych 
dla całej społeczności naszej gminy. 
Cieszę się, że jest ku temu sprzyjający 
klimat, i że zostałem – mam taką na-
dzieję – dobrze przyjęty przez więk-
szość radnych.

– Podczas kampanii wyborczej 
były obietnice, które teraz trzeba 
będzie spełniać…

– …i mam nadzieję, że uda mi 
się – przy pomocy rady – znakomitą 
większość z nich zrealizować. Są one 
realne i na pewno jest na to społeczne 
zapotrzebowanie, np. w zakresie bu-
dowy gminnej infrastruktury – oświa-
ty, kanalizacji i szeroko pojętej komu-
nikacji. Są to priorytety wymagające 
pilnych, długofalowych i konsekwen-
tnych działań. Mam nadzieję, że nasza 
społeczność to zaakceptuje. Włodarz 

Najważniejsze są inwestycje 

JULIAN ŻYGADŁO (ur. 1984) – żonaty, dwoje dzieci. Bezpartyjny.  
Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego (kierunek politologia, specjalizacja administracja publiczna). 
Poza tym ukończył podyplomowe studia samorządu terytorialnego i go-
spodarki lokalnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz podyplomowe studia na Wydziale Budownictwa Lądo-
wego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej z zakresu zarządzania nierucho-
mościami i wyceny. Ukończył też kurs do rad nadzorczych oraz zdał egzamin 
organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. 
Samorządową karierę rozpoczął w kwietniu 2010 roku od stażu w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, po którym pracował w tym urzędzie 
przez 10 lat. Był też m. in. rachmistrzem spisowym i członkiem rady nadzor-
czej kąckiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. i współpracował  
z innymi samorządami na różnych polach. Uważa, iż w zarządzaniu gminą  
i we współpracy z ludźmi najważniejsze jest rozważne i spokojne patrze-
nie w przyszłość, a przy podejmowaniu decyzji kluczowa jest świadomość,  
że mają one często długofalowe skutki. Istotne zatem w pracy samorządowej 
jest planowanie przyszłości, a nie działania krótkowzroczne.

gminy musi wsłuchiwać się w potrze-
by ludzi, na rzecz których pracuje.  
A jeśli nie ma w swej pracy wsparcia 
lokalnej społeczności, to nie ma szans 
na rozwijanie gminy i realizowanie 
swoich planów. Dzisiejszy mieszka-
niec gminy Kąty Wrocławskie to za-
zwyczaj człowiek świadomy, nieźle 
wykształcony, który wie, czego chce 
i zdaje sobie sprawę z tego, że od nie-
go sporo zależy. Głos tego mieszkań-
ca jest niezmiernie ważny i nie wolno 
go ignorować.

– Czego możemy panu życzyć na 
początku burmistrzowania?

– Przede wszystkim zgody  
w gminie i dobrej współpracy z ra-
dą i mieszkańcami. Abyśmy szli  
w jednym, wspólnie obranym kie-
runku, ponieważ tylko wtedy będzie-
my mogli z powodzeniem realizować 
program rozwoju gminy i polepszać  
poziom życia mieszkańców.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS) 

18 czerwca 2021 roku w Sali Lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której  
zaprzysiężono Juliana Żygadło na burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Na zdjęciu: przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Marta Nowicka  
wręcza Julianowi Żygadło, który wygrał przedterminowe wybory przeprowadzone 13 czerwca br., zaświadczenie o wyborze na burmistrza 
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Bardo

Urząd Miasta i Gminy Bardo
Rynek 2 

57-256 Bardo
tel. 74 817 14 78 
fax 74 817 14 24
umig@bardo.pl
www.bardo.pl

Łagiewniki

Urząd Gminy Łagiewniki 
ul. Jedności Narodowej 21 

58-210 Łagiewniki
tel. 74 893 93 16, 74 893 94 55

fax 74 894 01 30
gmina@lagiewniki.pl

www.lagiewniki.pl

Wielomilionowe dotacje 
na niezmiernie istotne dla 
miejscowej społeczności 
inwestycje, konsekwencja 
w realizacji zamierzonych 
strategicznych celów 
rozwojowych, zgodna 
współpraca burmistrza 
z radnymi oraz powrót 
do imprez spajających ludzi 
– to tylko niektóre sprawy 
wyróżniające samorząd Barda.

W Bardzie klimat samorządo-
wej pracy i współdziałania włodarza 
gminy z radnymi najlepiej pokazuje 
wynik ostatniej sesji absolutoryjnej. 

– Czerwiec tego roku był pew-
nym podsumowaniem naszej pracy, 
bowiem jest to półmetek tej kadencji 
i jestem już po sesji absolutoryjnej, 
na której otrzymałem stuprocentowe 
poparcie – uśmiecha się burmistrz 
Krzysztof Żegański. – Rada pokaza-
ła, że ceni sobie współpracę ze mną, 
a ponadto uważam, iż uzyskanie ab-
solutorium jest swoistą nagrodą nie 
tylko dla burmistrza, ale również dla 
jego współpracowników, urzędni-
ków, radnych, sołtysów i generalnie 
rzecz biorąc – dla całego środowi-
ska samorządowego gminy. Pragnę 
też podkreślić, iż w tym i następnym 

roku będziemy realizować inwesty-
cje opiewające na około 20 mln zł. 
To przede wszystkim dwa duże za-
dania związane z wodociągowa-
niem wsi Opolnica oraz sołectwa 
Janowiec i w obu przypadkach wy-

konawcy są wyłonieni. Wybrali-
śmy również wykonawcę budowy 
Centrum Seniora w Bardzie i jest 
to jedna z naszych sztandarowych 
inwestycji. Będzie tam jakby klub 
i miejsce spotkań, ale znajdą tam 
również miejsce gabinety rehabili-
tacyjne nie tylko dla seniorów, lecz 
także dla reszty mieszkańców na-

szej gminy. Warto podkreślić, iż 
otrzymaliśmy znaczące pieniądze 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – to 2,5 mln zł na pierw-
sze zadania związane z tworze-
niem centrum rowerowego, łącznie 

ze ścieżką rowerową 
dla niepełnospraw-
nych i dla dzieci. Trze-
ba zdać sobie sprawę 
z tego, że w Bardzie 
nadal będziemy kłaść 
nacisk na aktywną tu-
rystykę i że z roku na 
rok przybywa do nas 
coraz więcej turystów 
korzystających z na-
szych tras pieszych, 
ścieżek rowerowych 
i słynnych już spły-
wów pontonowych.

Turystyka to także 
drogi i nic dziwnego, 
że bardzki samorząd 

stawia także mocno na przedsię-
wzięcia drogowe. 

– Otrzymaliśmy środki finanso-
we i przygotowujemy przetarg do-
tyczący wyłonienia wykonawcy 
modernizacji i remontu dróg osiedlo-
wych – podkreśla burmistrz Krzysz-
tof Żegański – a inwestycja ta będzie 
kosztować ponad 4 mln zł. Nato-

miast już wkrótce ruszy przebudowa 
ulic Noworudzkiej i Głównej (droga 
powiatowa nr 3340D – przyp. auto-
ra) w Bardzie. Droga zarządzana jest 
przez Powiat Ząbkowicki. Wcześniej 
rozpoczęliśmy procedurę przejmo-
wania tej drogi, ale w międzyczasie 
Powiat otrzymał rządowe dofinan-
sowanie i umówiliśmy się ze staro-
stwem, iż wymienimy nawierzchnię 
tej drogi w systemie finansowym pół 
na pół. Ponadto wykonujemy też po-
mniejsze inwestycje drogowe doty-
czące dróg gminnych. Poza tym nie-
bawem oddamy do użytku dwa korty 
tenisowe, które własnym sumptem 
wykonał nasz zakład komunalny, 
dzięki czemu niemało oszczędzi-
liśmy. Kończymy także nasz park 
znajdujący się między ul. Główną 
a Rynkiem i ukończyliśmy budowę 
remizy – a konkretnie garażu – dla 
OSP w Brzeźnicy.

Bardo przyciąga turystów i wier-
nych wspaniałymi zabytkami sa-
kralnymi, ale miejscowy samorząd 
konsekwentnie uzupełnia atrakcyj-
ność rekreacyjno-sportową gminy. 

– Złożyliśmy ostatnio wnio-
sek o dofinansowanie budowy 
skateparku, co uzupełni naszą ofer-
tę rekreacyjną – dodaje burmistrz 
Krzysztof Żegański – ale inwe-

Na półmetku jednogłośne poparcie
stujemy również w tzw. projekty 
miękkie, budujące międzyludzkie 
więzi. Dlatego też zorganizowali-
śmy w tym roku – przy udziale fi-
nansowych polsko-czeskich środ-
ków transgranicznych – pierwszy 
Jarmark Piernikowy, który zapew-
ne stanie się w przyszłości impre-
zą regionalną. Ponadto zainauguro-
waliśmy Bardzkie Lato Organowe, 
które zakończy się pod koniec sierp-
nia koncertem Reprezentacyjnej 
Orkiestry Wojska Polskiego, a we 
wrześniu – jak co roku – Wratislavia 
Cantans. Oczywiście wszystkich 
na te imprezy serdecznie do Barda 
zapraszam! 

HS (TS)

Burmistrz Krzysztof Żegański
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Sporo pozyskanych 
finansowych środków 
zewnętrznych na realizację 
ciekawych projektów 
infrastrukturalnych, owocna 
współpraca wójta z radnymi 
i dzięki temu dobry rozwój 
gminy – to tylko niektóre 
aspekty wyróżniające 
Łagiewniki na mapie 
powiatu dzierżoniowskiego.

Częściowo zakończył się już 
w Łagiewnikach remont budynku 
urzędu gminy. 

– Remont zakończył się na pię-
trze, a na parterze naszego urzędu 
trwają jeszcze roboty wykończenio-
we – mówi wójt Jarosław Tyniec. 
– Remontowane jest także drugie 
piętro, m.in. toalety, a do tej pory 
nie było u nas łazienki dla osób nie-
pełnosprawnych. Krótko mówiąc, 
będzie teraz u nas tak, jak powinno 
być w urzędzie, w którym szanuje 
się mieszkańców gminy, także in-
nych petentów, gości oraz urzędni-
ków w nim pracujących. 

Dzisiaj widać, że sytuacja pande-
miczna w gminie Łagiewniki uległa 
poprawie. Do urzędu gminy wcho-
dzi się normalnie, nie trzeba wcze-

śniej dzwonić i czekać na wpuszcze-
nie do budynku przez pracownika.

– Znieśliśmy już obostrzenia 
i rygory związane z epidemią, któ-
rymi ludzie byli już trochę zmęcze-
ni – podkreśla wójt Jarosław Tyniec. 
– Pragnę zaznaczyć też, iż większość 
pracowników naszego urzędu jest już 
zaszczepiona przeciwko COVID-19 
i od dłuższego czasu nikt z nich nie 
zachorował. Wracamy zatem do nor-
malności, choć straszą nas czwar-
tą, sierpniową falą pandemii. Zatem 
trzeba zachować pewne normy higie-
niczne, zdrowy rozsądek i mieć tro-

chę wyobraźni, a standardy w utrzy-
maniu czystości nikomu jeszcze 
nie zaszkodziły. 

Ostatnia sesja absolutoryjna za-
kończyła się stuprocentowym po-
parciem wójta Tyńca, który uzyskał 
jednogłośnie absolutorium i votum 
zaufania od radnych. 

– To ocena pracy nie tylko wój-
ta, ale całego naszego zespołu sa-
morządowego, pracowników urzę-
du, radnych i sołtysów – ocenia 
Jarosław Tyniec. – Poznać nas po 
efektach pracy i ludzie po prostu je 
widzą. Bez fałszywej skromności 

Zgoda wiele buduje…
twierdzę, iż wszystko idzie w do-
brą stronę – także pod względem 
inwestycyjnym. Choć to tylko slo-
gan, to na pewno hasło „zgoda bu-
duje, niezgoda rujnuje” ma uzasad-
nienie i dzisiaj to wyraźnie widać 
w Łagiewnikach. Trzeba zatem 
współdziałać, aby wykorzystać 
wszelkie nadarzające się szanse roz-
wojowe, pracować wydajnie i pozy-
skiwać tak bardzo potrzebne finan-
sowe środki zewnętrzne.

A tych zewnętrznych pieniędzy 
pojawia się ostatnio w Łagiewni-
kach całkiem sporo, bowiem opra-
cowywane są dobre wnioski o do-
finansowania do wielu projektów, 
m.in. rządowych – np. do Rządowe-
go Programu Inwestycji Lokalnych. 
To prawie milion złotych na opra-
cowanie dokumentacji zagospoda-
rowania stawu trzcinowego w Sie-
niawce, mającego wielkie walory 
przyrodnicze, również 400 tys. zł 
na budowę oświetlenia drogowe-
go przy ul. Sportowej w Olesznej, 
na skrzyżowaniu drogi wojewódz-
kiej z drogą powiatową, oraz ponad 
stutysięczna promesa, która poprawi 
jakość drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych. 

– Naszej średnio zamożnej gmi-
nie wiejskiej, bez wielkich firm i za-
kładów przemysłowych, zewnętrzne 
zastrzyki finansowe bardzo przyda-
dzą się do realizacji celów i rozwo-
ju – ocenia wójt Jarosław Tyniec – 
i dodam jeszcze, że niedawno otrzy-

maliśmy także 900 tys. zł dofinan-
sowania z programu dla miejscowo-
ści popegeerowskich. Dostaliśmy 
też 30 tys. zł z programu Odnowy 
Wsi Dolnośląskiej, za co wyremon-
tujemy część kuchenną świetlicy 
w Ligocie Wielkiej. Pozyskaliśmy 
również pieniądze na przebudowę 
ul. Przemysłowej w Łagiewnikach 
i na drogę w Radzikowie.

Warto też podkreślić, iż gmina 
Łagiewniki zdecydowała się na zor-
ganizowanie dożynek – jako jedna 
z pierwszych gmin dolnośląskich. 
Zapraszamy na nie serdecznie wszyst-
kich do stolicy gminy Łagiewniki 
w sobotę, 21 sierpnia. 

S.G. (TS)

Wójt Jarosław Tyniec
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Krotoszyce

Bierutów

Urząd Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów
tel. 71 314 62 51
fax 71 314 64 32

bierutow@bierutow.pl
www.bierutow.pl

Urząd  Gminy Krotoszyce
ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce 

tel. 76 887 84 21, 76 887 84 22
fax 76 743 41 93

ug@krotoszyce.pl
www.krotoszyce.pl

Także w tej gminie sprawne 
i zgodne współdziałanie 
jest podstawą sukcesu 
rozwojowego. Nie ma tutaj 
forsowania partykularnych 
interesów i politykierstwa,  
a radni w gminie Krotoszyce 
gremialnie popierają pomysły 
i zamierzenia wójta. Dlatego 
skromna i niezbyt zamożna 
gmina wiejska rozwija się 
całkiem dobrze,  
a jej mieszkańcom  
żyje się zupełnie nieźle.

Na ostatniej sesji absolutoryjnej 
tylko jeden radny gminy Krotoszyce  
wstrzymał się od głosu, za to jego  
koleżanki i koledzy zagłosowali 
za udzieleniem absolutorium i wo-
tum zaufania wójtowi Wojciechowi  
Woźniakowi. Także Regionalna  
Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 
nie miała żadnych negatywnych 
uwag do polityki finansowej gminy 
w roku 2020. Pokazuje to m.in., iż 
ubiegłoroczna praca wójta uzyskała 
akceptację krotoszyckich radnych  
i podoba się im sposób zarządzania 
przez niego gminą. 

– Najważniejsze, że potrafimy ze 
sobą rozmawiać – uśmiecha się wójt 
Woźniak – a po udzieleniu mi przez 

radnych wotum zaufania i absolu-
torium powiedziałem m.in., iż wy-
nik tego głosowania nie jest tylko 
moim osobistym sukcesem, ale jest 

wygraną całej naszej gminy Kroto-
szyce. Oczywiście na sesji dzięko-
wałem radnym za głosowanie, za 
ich wyraźne poparcie, podpowiedzi 
i dialog oraz wspólne szukanie naj-
lepszych rozwiązań. Przecież wszy-
scy pracujemy na rzecz ogółu, całej  
społeczności gminy. Wszystkim 

nam zależy też na tym, aby gmina 
rozwijała się jak najlepiej i na po-
lepszeniu poziomu życia jej miesz-
kańców. A do tego potrzeba właśnie 

dobrej współpracy, także kompro-
misu i wzajemnego szacunku. Nie 
potrzeba nam forsowania partyku-
larnych interesów, politykierstwa, 
niepotrzebnych i niemerytorycz-
nych kłótni. Na szczęście dzisiaj  
w Krotoszycach tego nie ma, za to 
jest dobra i zgodna robota. Dlatego  

Wygrała cała gmina
uzyskanie przeze mnie absoluto-
rium oceniam za sukces także pra-
cowników naszego urzędu gminy, 
rady, sołtysów i dlatego też wszyst-
kim za to dziękuję. 

Warto podkreślić, iż w roku ubie-
głym krotoszycki samorząd wpro-
wadził do budżetu gminy 40 różnych 
zadań i pozyskał ponad 2 mln zł do-

tacji z różnych źródeł. 
– Widać zatem wy-

raźnie, iż wspólna pra-
ca dawała i nadal daje 
dobre rezultaty – pod-
kreśla wójt Wojciech 
Woźniak.

A starożytni Rzy-
mianie mówili kie-
dyś, iż „gdzie zgoda, 
tam zwycięstwo” i taka 
zgoda rodząca dobre sa-
morządowe owoce pa-
nuje dzisiaj w gminie  
Krotoszyce. 

– Przyznaję też, że 
w niektórych sprawach 
trzeba przyspieszyć, ale 
bywa, że konieczne są 
dwa kroki do tyłu – wy-
jaśnia wójt Woźniak – 

bowiem nie wolno działać na za-
sadzie „po trupach do celu”, trzeba 
starać się zrozumieć racje innych 
ludzi i próbować wypracowywać 
porozumienia.

W tym roku priorytetem i koron-
ną inwestycją w gminie Krotoszy-
ce jest budowa od podstaw budyn-

ku komunalnego, która pochłonie  
1,5 mln zł. Stuprocentową dota-
cję na to przedsięwzięcie samorząd 
pozyskał z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych. 

– Jest już dach i w połowie po-
łożone tynki, wstawione też okna  
i sądzę, że budynek zostanie odda-
ny do użytku pod koniec tego roku 
– wylicza wójt Wojciech Woźniak. 
– Powstanie tam dziewięć mieszkań 
i choć pozyskaliśmy stuprocentowe 
dofinansowanie do tej inwestycji, to 
trochę do niej dołożymy, ponieważ 
warto będzie zrobić oświetlenie wo-
kół tego budynku i drogę do niego. 
Bo jak już coś robić, to trzeba robić 
porządnie, tak jak w mądrych książ-
kach jest napisane.

Trzeba także zaznaczyć, iż gmi-
na otrzymała dofinansowanie z fun-
duszu popegeerowskiego do budowy 
nowej drogi w Bielowicach i dotację 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych do drogi w Czerwonym Koście-
le, która będzie realizowana wspól-
nie z gminą wiejską Złotoryja. 

 S.G. (TS)
Wójt Wojciech Woźniak
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Zmieni się miasto i gmina i jest 
gospodarniej, estetyczniej 
i nowocześniej niż to było 
jeszcze przed kilku laty, 
a wszystko m.in. dzięki 
determinacji w pozyskiwaniu 
zewnętrznych źródeł 
finansowych, mądrym 
decyzjom oraz zgodnej 
współpracy władz z radnymi,  
co najlepiej pokazuje 
otrzymanie jednogłośnego 
absolutorium przez burmistrza.

– Rozwój infrastruktury jest naj-
bardziej oczekiwany przez miesz-
kańców, każdy  
chce  lepszego 
komfor tu życia  
– mówi burmistrz 
Piotr Sawicki –  
a w naszej gminie 
dynamicznie roz-
wija się budow-
nictwo mieszka-
niowe, zwłaszcza 
jednorodz inne,  
i niełatwo jest na-
dążyć za wyko-
naniem niezbęd-
nej infrastruktury, 
przede wszystkim 

drogowej. Szkopuł oczywiście tkwi 
w ograniczonych środkach finan-
sowych. A przecież drogi, wodo-
ciąg czy kanalizacja to ważne zdo-
bycze cywilizacji – ludziom to się  
należy! – i te braki musimy nadga-
niać. W takiej sytuacji nieocenio-
ne są finansowe środki zewnętrzne, 
dzięki którym możemy zrobić wię-
cej niż to, na co nas stać.

Jest tajemnicą poliszynela, że 
Bierutów w latach poprzednich nie-
zbyt skorzystał ze stojących przed 
nim szans rozwojowych. 

– Patrząc na gminy sąsiednie, 
widzimy, jak bardzo zostaliśmy 

w tyle – ocenia 
Piotr Sawicki –  
ale mamy przed 
sobą kolejną ko-
rzystną dla Polski 
perspektywę unij-
ną, także Fundusz 
Odbudowy Euro-
pejskiej i rządowy 
Polski Ład, i być 
może jest to ostat-
nia szansa, aby 
sięgnąć po unij-
ne pieniądze, tym 
bardziej, że Dolny 
Śląsk uznano za 

region średnio zamożny i pienię-
dzy zewnętrznych zapewne będzie 
mniej. Postanowiliśmy, iż powsta-
nie u nas komfortowe przedszko-
le, które już budujemy, licząc na 
wsparcie tej inwestycji zewnętrz-
nymi środkami. W roku ubiegłym 
dostaliśmy z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych milion 
złotych, ale zadanie opiewa na po-

nad 10 mln zł i zmuszeni jesteśmy 
sięgać po dalsze granty. Ponadto 
kładziemy nacisk na remonty dróg, 
tylko nakładki bitumiczne spełnia-
ją swoją rolę, a ceny materiałów  
i usług są dzisiaj wysokie.

Bierutów pozyskał pieniądze na 
inwestycje drogowe z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg oraz 
Funduszu Ochrony Gruntów Rol-

Pomocą – zewnętrzne dotacje
nych, a także prawie 1,1 mln zł 
na kompleksowe modernizacje 
dwóch świetlic wiejskich - w Stroni  
i Posadowicach. 

– Poza tym zajmujemy się rów-
nież oświetleniem ulicznym, a od 
dwóch lat doposażamy pobocz-
ne drogi w oświetlenie solarne  
i w tym roku na ten projekt otrzyma-
liśmy dofinansowanie – podkreśla  
burmistrz Piotr Sawicki.

A ponadto rewitalizacja zabyt-
ków, w tym XIII-wiecznego mu-
ru obronnego, i przebudowa znaj-
dującego się przy nim parkingu.  
Tu, w Bierutowie, naprawdę sporo 
się dzieje.

HT (TS)

Burmistrz Piotr Sawicki
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Już po raz dziesiąty przełom lipca 
i sierpnia będzie bardzo dobrym 
czasem dla teatralnych widzów  
– 30 lipca bowiem ruszy  
X Sierpień z Komedią. To coroczne 
teatralne święto tradycyjnie 
zaprezentuje nam superhity 
Wrocławskiego Teatru Komedia. 

Pomysł na granie w sierpniu zrodził 
się już kilka lat temu, bo sierpień był 
miesiącem raczej nieteatralnym. 

– Dziś sytuacja się zmieniła, nasz 
przykład zadziałał, coraz więcej te-
atrów gra w sierpniu, i my oczywiście 
z uporem maniaka też! – śmieje się 
Wojciech Dąbrowski, współdyrektor 
WTK. I dodaje: – Ale ten sierpień jest 
bardzo nietypowy, pandemia skompli-
kowała teatralne życie, ale gdy otwo-

rzymy teatr dla 75 procent zajętej wi-
downi plus ci, którzy są zaszczepieni, 
widownia na pewno będzie stuprocen-
towa. Wiemy, że widzowie czekają na 
nas, i wiemy, jak 
bardzo spragnieni 
grania są aktorzy.

Tegoroczny 
Sierpień z Ko-
medią to i wielka 
szansa za odpoczynek przy takich hi-
tach WTK jak (30, 31 lipca, 1 sierpnia) 
Damski biznes Marcii Kash i Douga 
Hughesa, Boeing, Boeing Marca Ca-
molettiego (21, 22 sierpnia) czy May-
day 2 Rona Cooneya (28, 29 sierp-
nia). To też wielka szansa na poznanie 
świetnych spektakli, które – ze wzglę-
du na to, iż ich gwiazdy w niejednym 
teatralnym czy filmowym przedsię-

wzięciu biorą udział – na 
scenie WTK pojawiają się 
niezbyt często.

Takim spektaklem jest 
Łatwo nie będzie Claude’a  
Islerta (6, 7, 8 sierpnia)  
– znakomity przykład ko-
medii tak przygotowanej, 
że serdecznie bawi, ale  
i daje do myślenia… 

– To praktycznie ro-
mans wszystkich ze 
wszystkimi – mówił nam 
przed premierą sztuki 

Wojciech Dąbrowski. – Jest romans by-
łej żony, romans byłego męża, romans 
studentki, romans córki… W sumie to 
straszliwie pogmatwanie, momentami 

coś w rodzaju ko-
medii omyłek, ale 
i także zupełnie 
poważne pytanie 
o międzyludzkie 
związki. Bo pan 

profesor Eduardo jest o bardzo wie-
le lat starszy od Sarah, kochanej i ko-
chającej dziewczyny, bo Marion, pani 
(była) profesorowa też z wiekiem uko-
chanego metrykalnie się nie zgadza,  
a i trzecia para – córka profesora Julia  
i Marco, niby-elektryk – ma 
ów „wiekowy” problem… 
Wybucha też podejrzenie, czy 
pana profesora z panem niby-
-elektrykiem coś erotycznie 
nie łączy… Czyli komedia,  
a problemy oba dużej wagi. 

Aktorsko spektakl jest 
świetny, a Maciej Tomaszew-
ski – jako profesor (matematyki zresz-
tą) zaplątany w uczucie do młodziut-
kiej Sarah (niezwykle przekonująca  
w tej roli Lucyna Szierok-Giel) poka-
zuje aktorskie supermistrzostwo. 

Drugi spektakl to Antonina Pro-
cházki Z twoją córką? Nigdy! (8, 13, 
15 sierpnia), historia perypetii dwóch 
par małżeńskich (Szimandlowie  

Sierpień roześmiany

i Koukolikowie), z których jedna, znu-
żona nieco i znudzona małżeńskim 
życiem, postanawia ponownie wyje-

chać po latach w podróż po-
ślubną, a druga, przykładne 
na oko stadło, ma w tym cza-
sie zaopiekować się ich cór-
ką. I rzeczywiście, w pew-
nym momencie 
do domu Koukoli-
ków, gdzie została 
owa córka, wpada 

kontrola Szimandlów… Co 
z tego wyniknie? Wyniknie 
wiele, zabawnie i niegłu-
pio, do tego z piosenkami  
Karela Gotta w tle. 

X Sierpień z Komedią zapowiada 
się więc znakomicie. Już teraz moż-
na za szanse sierpniowego uśmiechu 
w tym nadal przecież niełatwym cza-

sie dziękować i teatrowi, i władzom 
Wrocławia – bowiem to prezydent 
miasta Jacek Sutryk oraz przewod-
niczący Wydziału Kultury Urzędu 
Miejskiego Jerzy Pietraszek wsparli 
X Sierpień z Komedią. 

Gdy zaś umilkną sierpniowe okla-
ski, przyjdzie czas na owacje wrześ-

niowe – 17 i 18 września 
czekają nas przedpremie-
rowe spektakle Judy: na 
końcu tęczy Petera Quil-
tera, a 19 września – pre-
miera Judy… Ten spek-
takl to prawdziwie nowa 
droga znakomitego wroc-
ławskiego teatru, droga 

ciekawa i pełna zaskoczeń, droga, 
której zakręty zobaczyć musi każdy  
teatroman.

Anita TyszkowskaClaude Islert  „Łatwo nie będzie” 

Antonin Procházka  „Z twoją córką? Nigdy!” 
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Życie bez marzeń niewiele jest 
warte. Oczywiście marzenia są 
czymś bardzo indywidualnym 
i w jakiś sposób nas „opisują”. 
Dlatego nie zawsze warto 
marzenia upubliczniać 
(na przykład w mediach 
społecznościowych),  
ale marzyć trzeba …

O marzeniach właśnie – chociaż 
nie tylko – jest najnowsza czasowa 
wystawa w Muzeum Etnograficz-
nym, oddziale Muzeum Narodowe-
go we Wrocławiu. Ta wystawa, jak 
mówią jej kuratorki prof. Bożena 
Płonka-Syroka i Paulina Suchecka, 
miała pojawić się już wcześniej, ale 
wystawiennicze marzenia storpe-
dował koronawirus. On też wpłynął 
na to, jaka ta wystawa – „Podróż za 
marzeniami. Kultura uzdrowiskowa  
w Europie” – jest. Na przykład czę-

Marzenia trzeba mieć

ści eksponatów nie udało się sprowa-
dzić, ale… Tak, z tego pandemicz-
nego okrążenia autorki prezentacji 
wyszły zwycięsko.

Odwiedzający Muzeum Etnogra-
ficzne dowiedzą się, jak zmieniały 
się marzenia i oczekiwania związane 
z podróżami do uzdrowisk, po co – 
oprócz polepszania zdrowia – jeżdżo-
no kiedyś do wód i jak spędzano tam 
czas. Uzdrowiska to marzenia o mło-
dości, sprawnym ciele – ale nie tylko.  
Przez lata to było także dążenie do 
czegoś lepszego, do świata nieosiągal-
nego na co dzień. Szczególnie doty-
czyło to minionych wieków (wystawa 
koncentruje się na XVII-XIX wieku, 
czyli okresie największego rozwoju 
kurortów), ale pewne elementy dobre-
go, zabawnego i głupiego szpanu do-
trwały do dziś… Bo uzdrowiska były 
i są miejscami komercyjnymi, gdzie 
sprzedaje się wizje i marzenia (oczy-

wiście także leczy, chociaż uzdrowiska 
nie są miejscami dla obłożnie chorych). 
Pamiętajmy jednak, że dzieje się to  
w niecodziennym otoczeniu. I sprawa 
bardzo ważna. W dobrym 
kurorcie osoby z dolegli-
wościami powinny mieć ta-
kie same możliwości jak te  
w pełni zdrowe. Pewne zasa-
dy kurortów były kiedyś nie-
naruszalne. A dzisiaj? Chyba 
bywa z tym różnie, chociaż 
urok na przykład dolnoślą-
skich uzdrowisk na pewno 
pozostał. I po marzenia warto się tam 
wybrać.

Wystawa w Muzeum Etnograficz-
nym będzie udostępniona chętnym do 
19 września. A kiedy już „zaliczymy” 

„Podróż za marzeniami”, to warto 
pójść do Gmachu Głównego Muzeum 
Narodowego na „Galerię mody”– wy-
stawę przygotowaną przez Małgorza-

tę Możdżyńską-Nawotkę 
we współpracy z Markiem 
Pierzchałą. To opowieść 
o związkach mody i sztu-
ki, o roli stroju w sztuce,  
o tym, czym jest faktura, ko-
lor, czas, płeć – w połącze-
niu z ubiorem… Ciekawa. 
Pouczająca. Nawet dla mo-
dowych sceptyków. Nato-

miast w Muzeum Sztuki Współczes-
nej w Pawilonie Czterech Kopuł od 
końca czerwca pokazywana jest retro-
spektywna wystawa białych instalacji  
Ewy Kuryluk.  (tomi)

Historia, ciekawostki, tajemnice… To wszystko podczas wizyty na wystawie „Podróż za marzeniami. 
Kultura uzdrowiskowa w Europie” 

Kuratorki wystawy we wrocławskim Muzeum Etnograficznym: prof. Bożena Płonka-Syroka i Paulina Suchecka 
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Rynkowy 
bigos
»	82-letnia Wally Funk, pio-

nierka kosmonautyki w USA,  
poleci 20 lipca w kosmos z ame-
rykańskim miliarderem Jeffem 
Bezosem – poinformowała je-
go firma Blue Origin. Wally 
Funk będzie najstarszą osobą, 
która kiedykolwiek przebywała 
w kosmosie. W podróż uda się 
też brat Bezosa oraz zwycięz-
ca czerwcowej aukcji, który za  
28 mln USD kupił bilet na 
pierwszy suborbitalny lot tury-
styczny.
»	Tylko w maju Polacy wy-

cofali z banków ponad 6 mld 
złotych.
»	Prawie jeden na sześciu 

Francuzów ma problem z oty-
łością – wynika z badania kon-
cernu Roche.
»	Polscy parlamentarzyści 

zarabiają średnio 1,4 tys. zł wię-
cej, niż wynosi najczęściej poda-
wana kwota – wynika z kontroli 
NIK. Wszystko za sprawą dodat-
ków, m.in. za prace w komisjach 
oraz odpraw poselskich.
»	W ubóstwie skrajnym  

(tj. na poziomie minimum 
egzystencji) żyło w Polsce  
5,2 proc. osób w 2020 roku 
wobec 4,2 proc. w roku 2019  
– wynika z danych GUS.
»	Po ukończeniu 63. roku 

życia posłom Parlamentu Eu-
ropejskiego przysługuje świad-
czenie emerytalne. Wynosi ono  
3,5 proc. wynagrodzenia za 
każdy pełny rok wykonywania 
mandatu, lecz w sumie nie wię-
cej niż 70 proc. wynagrodzenia. 
Koszt tych świadczeń pokry-
wany jest z budżetu UE, czyli  
z podatków Europejczyków. 
„Europejska emerytura” nie 
wstrzymuje emerytur krajowych.
»	S&P Global Ratings 

podwyższył prognozę wzro-
stu PKB w Polsce na 2021 rok  
–  z 3,4 proc. do 4,5 proc. Pro-
gnoza na 2022 rok również zo-
stała podwyższona – z 4,4 proc. 
do 5,4 proc.
»	Dom aukcyjny Sotheby’s 

wystawił na sprzedaż stworzo-
ny na początku lat dziewięć-
dziesiątych kod źródłowy sie-
ci WWW. Nabywca cyfrowego 
tokenu NFT zapłacił 5,4 mln  
dolarów.

Do rynkowego garnka zaglądał
Tomasz Miarecki

Coraz więcej instytucji 
sektora publicznego stawia 
na elektroniczne dokumenty 
i zdalną obsługę. Pomagają 
jej w tym wyspecjalizowane 
firmy. W 2020 roku ogłoszono 
kilkanaście przetargów  
na tego typu usługi. W tym 
roku tylko w pierwszych sześciu 
miesiącach zorganizowano 
osiemnaście dużych przetargów 
dla samorządów, instytucji 
kultury i innych podmiotów 
sektora budżetowego – wynika 
z półrocznego podsumowania 
firmy ArchiDoc.

Według danych zebranych przez 
firmę ArchiDoc z grupy OASIS, wy-
specjalizowanej w zarządzaniu do-
kumentami, w tym ich przechowy-
waniu i wprowadzaniu systemów 
elektronicznego obiegu dokumentów, 
gwałtownie rośnie 
zainteresowanie 
sektora publicz-
nego współpracą  
z firmami out-
sourcingowymi  
w obszarze archi-
wizacji i zarzą-
dzania dokumen-
tacją. W 2020 roku  
w budżetówce 
przeprowadzono kilkanaście dużych 
postępowań przetargowych na archi-
wizację zbiorów lub ich digitalizację. 
To więcej niż rok wcześniej. W 2021 
roku tylko przez pierwsze sześć mie-
sięcy ogłoszono osiemnaście znaczą-
cych przetargów w całym kraju. 

– Spodziewamy się, że w kolej-
nych miesiącach będzie rosło za-
interesowanie sektora publicznego 
usługami archiwizacji i digitaliza-
cji. Choć przedsiębiorstwa prywat-
ne są bardziej zaawansowane w tym 
względzie i od dawna korzystają  
z outsourcingu w obsłudze doku-
mentów, widać zmianę po stro-
nie urzędów i instytucji. Pandemia 
przyspieszyła ten proces – mówi  
Konrad Rochalski, prezes ArchiDoc 
z grupy OASIS.

Samorządy nie czekają, 
bo to niebezpieczne

Szczególne zainteresowanie wi-
dać po stronie samorządów. Od ma-
ja ArchiDoc skanuje dokumentację 
geodezyjną, m.in. mapy i szkice, 
operaty techniczne czy dokumenty 
związane z ewidencją gruntów i bu-
dynków Urzędu Miasta w Zabrzu. 
Urząd Miasta Gliwice zabezpiecza 
księgi Urzędu Stanu Cywilnego z lat 

1910-1921, które były pisane pismem 
neogotyckim, zanim zostaną prze-
kazane do Archiwum Państwowego. 
Dodatkowo, księgi poddawane są de-
zynfekcji w komorze fumigacyjnej 
oraz opracowywane archiwistycznie.

Digitalizacja pozwala zabezpie-
czyć dokumenty przed zniszczeniem. 
Jak bardzo jest to potrzebne, poka-
zała niedawna seria pożarów w ar-
chiwach urzędowych, m.in. w Urzę-
dzie Miasta Krakowa czy Lubuskim 
Urzędzie Wojewódzkim.

Firmy prywatne digitalizują 
polskie dziedzictwo

Z usług cyfryzacji dokumen-
tów archiwalnych korzystają Archi-
wa Państwowe w całej Polsce Od 
grudnia 2020 roku digitalizowane 
są materiały archiwalne Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie w ramach 
umowy zawartej z Instytutem So-

lidarności i Mę-
stwa im. Witolda 
Pileckiego. Rów-
nież Narodowy 
Instytut Frydery-
ka Chopina zlecił 
skanowanie ko-
lekcji rękopisów 
p o ch o d z ą cych  
z XVI-XIX wieku 
oraz rzadkich dru-

ków muzycznych będących w zbio-
rach Biblioteki Gdańskiej, oddziału 
Polskiej Akademii Nauk. Natomiast 
w ramach współpracy z Uniwer-
sytetem Warszawskim, ArchiDoc  
digitalizuje cen-
ną dokumentację 
z polskich badań 
archeologicznych 
w Afryce Północ-
no-Wschodniej.

Coraz wię -
cej insty tucji 
zleca skanowa-
nie swoich zaso-
bów, ponieważ 
digitalizacja za-
bezpiecza doku-
mentację. Praca 
na elektronicz-
nych obrazach 
dokumentów nie 
niszczy orygi-
nałów i pozwa-
la je zachować 
dla potomności, 
a z drugiej strony 
umożliwia szerokie udostępnianie  
i popularyzację lokalnego i narodo-
wego dziedzictwa. To jednak dopie-
ro pierwszy krok. O wiele większe 
wyzwania stoją przed sferą admini-

stracji pod względem nowoczesnych 
metod obsługi bieżących dokumen-
tów. Wprowadzenie nowoczesnych 
sposobów zarządzania dokumenta-
mi, w tym elektronicznego obiegu 
dokumentów, znacząco ułatwi i przy-
spieszy pracę urzędnikom. Poza tym, 
przyniesie sferze budżetowej realne 
oszczędności.

Cyfrowe dokumenty 
na horyzoncie

Choć na cyfryzację w Polsce od 
lat wydajemy miliardy złotych, po-
zycja papieru jest ciągle niezagrożo-
na. Zgodnie z najnowszym raportem 
Komisji Europejskiej „eGovernment 
Benchmark 2020”, nasz kraj osiągnął 
ocenę 65 proc. w kategorii gotowości 
pod względem technologii do uży-
wania elektronicznych dokumentów 
w administracji publicznej. To i tak 
sukces, bowiem w ciągu dwóch lat 
poprawiliśmy ocenę o osiem punk-

tów procentowych. 
Ale wciąż za mało 
– średnia unijna to 
68,4 proc. 

Cały czas trwa 
mozolna budo -
wa państwowe-
go programu do 
elektronicznego 
zarządzania do-
kumentami (EZD 
RP). Pilotaż dla 
wybranych pod-
miotów ma zostać 
przeprowadzony 
w przyszłym roku.  
Dla wszystkich 
jednostek sfery 
budżetowej system 
zostanie otwar-
ty od 2023 roku  
– tak przynajmniej 

mówi harmonogram. Do tego trzeba 
doliczyć czas wdrożenia w poszcze-
gólnych organizacjach.

Żeby system elektronicznego 
obiegu dokumentów działał i pra-

cownicy mieli zdalny dostęp do 
pełnej kartoteki spraw, trzeba za-
silić go cyfrowymi dokumentami. 
Takie akcyjne zasilenie jest możli-
we dzięki wsparciu wyspecjalizo-
wanych podmiotów, które w krót-
kim czasie zdigitalizują niezbędne 
dokumenty. 

(uno)

Administracja chce być cyfrowa

Cyfryzacja w samorządach, administracji państwowej i wielu innych miejscach jest niezbędna 

Z danych przygotowanych przez 
firmę ArchiDoc wynika, że tylko 
w pierwszej połowie tego roku 
ogłoszono tyle dużych przetargów 
na archiwizację i cyfryzację 
dokumentów w samorządach  
i sektorze publicznym,  
ile w całym roku 2020.  
Wzrost jest widoczny od kilku lat. 

Nowoczesne technologie cyfrowe 
decydują o innowacyjności  
i konkurencyjności gospodarki. 
Ich wykorzystanie w sektorze 
publicznym i obrocie 
gospodarczym jest papierkiem 
lakmusowym poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego państw. 
Program „Od papierowej  
do cyfrowej Polski” prowadzony 
przez kilka polskich ministerstw 
zmierza do rozwoju e-państwa 
i cyfryzacji gospodarki. 
Wpisuje się on w „Plan na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju”, 
który zakłada, że nowoczesna 
e-administracja jest koniecznym 
elementem sprawnego państwa, 
czyli podstawy  
zrównoważonego rozwoju.

Po przeniesieniu ludzi do domo-
wych biur wyraźnie zwiększyło 
się zapotrzebowanie na digita-
lizację dokumentów. To dopie-
ro początek trendu, który może 
potrwać jeszcze przez długie la-
ta. Pandemia koronawirusa przy-
spieszyła digitalizację polskich 
firm w różnych aspektach, a do-
tyczy to również dokumentów  
i tzw. przepływów pracy. Zasad-
niczy powód jest jeden – przej-
ście na home office. Kiedyś, pra-
cując w biurze, można było bez 
problemu wyciągnąć z segre-
gatora odpowiedni papier, więc 
digitalizacja dokumentów była 
traktowana przez firmy, zwłasz-
cza te mniejsze, jako dodatek do 
papieru lub wręcz fanaberia. Jed-
nak teraz, po przymusowej mi-
gracji pracowników do domowe-
go zacisza, bez cyfryzacji często 
ani rusz. Przeniesienie różnych 
zasobów i obiegu dokumen-
tacji do rozwiązań wirtualnych 
stało się niezbędne do funkcjo-
nowania, a nawet do przetrwa-
nia przedsiębiorstw. Według 
danych Canona aż 96 proc.  
firm w krajach Europy, Bliskie-
go Wschodu i Afryki spodziewa 
się wzrostu zapotrzebowania na 
usługi i procesy wspomagające 
je w organizacji pracy zdalnej.

Pandemia 
i digitalizacja
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Kąty Wrocławskie – str. 7
Woryty – str. 3Bierutów – str. 9

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5 Krotoszyce – str. 9
Ziębice – str. 5

Trochę to trwało, ale 
doczekaliśmy się. W pierwszej 
dekadzie czerwca we 
wrocławskim zoo udostępniony 
został – po gruntownym 
remoncie i modernizacji –
budynek Ptaszarni.

Dom ptaków we wrocławskim 
ogrodzie należy do najstarszych  
i najładniejszych obiektów. Jak po-
informowali pracownicy ogrodu, re-
mont 132-letniego budynku, o po-
wierzchni 1100 mkw., trwał ponad 
cztery lata i kosztował 6,8 mln zł  
– 2,6 mln zł udało się pozyskać  
z funduszy RPO WD, a 170 tys. zł  
z WFOŚiGW we Wrocławiu. Pie-
niądze z unijnego budżetu wykorzy-

stano na poprawę efektyw-
ności energetycznej oraz 
oprawę edukacyjną.

Otwarcie wrocławskiej 
Ptaszarni na pewno wzbu-
dzi duże zainteresowanie 
miłośników przyrody. Bo 
chociaż obiekt ten w ża-
den sposób nie może kon-
kurować z imponującym 
Weltvogelpark Walsrode  
w Dolnej Saksonii w Niem-
czech czy KL Birdpark  
w Kuala Lumpur w Male-
zji, to bez wątpienia jest to 
miejsce urocze i warte od-
wiedzenia. Tym bardziej, 
że ptaki stały się nieod-
łącznymi bohaterami życia 
wielu z nas.

Birdwatching, czyli po 
polsku obserwowanie pta-
ków, ptasiarstwo, stało się 

w ostatnich 20-30 latach wyjątko-
wo popularnym hobby także u nas. 
Co prawda pewnie trochę 
nam brakuje do miesz-
kańców Wysp Brytyjskich  
– szacuje się, że za pta-
kami „gania” tam około 
czterech milionów osób 
– to jednak i u nas mo-
da na obserwowanie pta-
ków ma ogromną rzeszę 
zwolenników. Z aparata-
mi fotograficznymi, lor-
netkami, lunetami, no-
tesami spotkać można 
tysiące osób, i to prawie 
w każdym miejscu. I mię-
dzy innymi dlatego wroc-
ławskiej Ptaszarni wróżę 
ogromny sukces. Zresztą 
wrocławski ogród od lat 
nie zapomina o ptakach  
i ptakolubach, biorąc udział  

Skrzydlaty dom w corocznym ptakoliczeniu, do któ-
rego zaprasza wszystkich chętnych. 
To właśnie dzięki tej akcji możli-
we jest badanie liczebności popu-
lacji wielu gatunków 
ptaków. Pozwala to 
na zauważanie zmian 
w występowaniu po-
szczególnych gatun-
ków oraz liczebności 
ich występowania.

Wróćmy jednak do Ptaszarni.  
Dotychczas mieszkało tu około  
60 gatunków ptaków, w 38 wolie-
rach zewnętrznych i we-
wnętrznych. Po remoncie 
powstały cztery wielo-
gatunkowe woliery oraz 
sześć jednogatunkowych, 
„prywatnych apartamen-
tów”, które można łączyć. 
W tych ostatnich zamiesz-
kają najrzadsze i najbar-
dziej zagrożone gatun-
ki. Jednymi z takich lokatorów są 
dzioborożce palawańskie, które już 
przystąpiły do lęgów – samica za-

murowała się w nowym gnieździe. 
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to 
pierwszymi pisklętami tu wykluty-
mi będą jedne z najrzadszych, naj-

bardziej zagrożonych 
i najmniej poznanych 
gatunków ptaków  
na świecie.

Jak mówi kierujący 
wrocławską placów-

ką Radosław Ratajszczak, na po-
czątek zamieszkało tu nieco ponad  
20 gatunków ptaków pochodzą-
cych z Azji Południowo-Wschod-

niej, Ameryki Południo-
wej i Nowej Gwinei. Poza 
gatunkami, które miesz-
kały tu przed remontem, 
pojawiły się również  
nowe. Nowy dom otrzy-
mały m.in. ara szafiro-
wa, papużka ostrosterna, 
szpak balijski, amazon-
ka pąsowa, czy sójko-

wiec białoczuby. To jedne z najbar-
dziej zagrożonych gatunków ptaków  
na świecie.  (into)

Ara szafirowa to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem

Po sześciu latach Ptaszarnia we wrocławskim zoo zaprasza chętnych 

Ola Kuryło z Białowieży z podziwem oglądała odremontowaną Ptaszarnię
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Bardo 8

Bierutów 9

Kąty Wrocławskie 7

Kobierzyce 6

Krotoszyce 9

Łagiewniki 8

Sobótka – Lokalna Grupa Działania 2

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Woryty 3

Wrocław – Narodowe Forum Muzyki 4

Ziębice 5


