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– Oddaliśmy do użytku żłobko-przedszkole w Kątach Wrocławskich, które jest pierwszym publicznym 
obiektem tego typu na terenie naszej gminy – mówi burmistrz Kątów Wrocławskich JULIAN ŻYGADŁO (drugi 
z lewej). – Znacznie wzbogaca to naszą bazę oświatową, spełniając oczekiwania i potrzeby mieszkańców.
A żłobko-przedszkole to także wielka radość dla najmłodszych – dzieci swoimi pracami 
podziękowały za wkład, włożony w powstanie placówki.

Nas interesuje przede wszystkim 
dobro gminy

Zrobiono więcej niż zaplanowano

– Teraz realizujemy zadania dzięki wcześniej pozyskanym funduszom 
zewnętrznym, bowiem taka jest logika naszego działania – mówi wójt 
Wiszni Małej JAKUB BRONOWICKI. – Poza 11 mln zł na modernizację  
i przebudowę oczyszczalni ścieków, pozyskaliśmy 5 mln zł na budowę 
ścieżek rowerowych. Kończymy też – także dzięki unijnemu 
dofinansowaniu – budowę naszych trzech świetlic wiejskich. 

W tym roku samorząd gminy Pielgrzymka zrealizował więcej 
inwestycji niż było to planowane. – W związku z pandemią 
dostaliśmy dodatkowe środki finansowe z programu wspierającego 
gminy górskie – podkreśla wójt TOMASZ SYBIS. – A najważniejszym 
tegorocznym przedsięwzięciem była realizacja drogi powiatowej,  
to jej kolejny odcinek w Nowej Wsi Grodziskiej,  
na co z naszego budżetu dołożyliśmy prawie 400 tys. zł. 

– W tym roku ruszyliśmy z remontami w rynku. Mam też nadzieję, iż w przyszłym roku odnowionych 
kamienic będzie więcej, ponieważ kończymy gminną ewidencję zabytków, która umożliwi dotowanie 
kamienic nie będących w rejestrze zabytków konserwatora zabytków – mówi burmistrz Ziębic 
MARIUSZ SZPILAREWICZ. – Trzeba też pamiętać o problemach, jakie mamy z brakiem mieszkań.  
Tu bardzo pomoże podpisanie aktu notarialnego (z prawej – burmistrz Szpilarewicz), na mocy  
którego gmina Ziębice stała się udziałowcem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o., 
której celem będzie budowa mieszkań na wynajem. 

Zgodna praca połową 
sukcesu
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Najważniejsza 
– wspólnota mieszkańców

Niemało pracy i nie mniej obaw
– Nasi radni są bardzo aktywni, choć nie we wszystkim od razu się 
zgadzamy – ocenia burmistrz Międzyborza JAROSŁAW GŁOWACKI. 
– Ale potrafimy ze sobą rozmawiać, spierać się w sprawach 
merytorycznych i najczęściej dochodzimy do consensusu. Takiej 
współpracy włodarza gminy z radą, jaka jest w Międzyborzu, 
życzę wszystkim moim kolegom samorządowcom!
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Mity, fakty, opowiastki
Najdroższe miasta do życia w Polsce pod 
względem cen nieruchomości na rynku 
pierwotnym to: Warszawa (10 666 zł/mkw.), 
Gdańsk (9794), Gdynia (9440), Kraków 
(8878 zł), Wrocław (8423), Poznań (7976), 
Katowice (7371), Szczecin (7354), Bydgoszcz 
(6962), Lublin (6790), Łódź (6500), Olsztyn 
(6447), Rzeszów (6438), Białystok (6024), 
Opole (6002), Kielce (5982)  
i Zielona Góra (5307). 
Najdroższe miasta pod względem cen 
nieruchomości na rynku wtórnym to: 
Warszawa (10 135 zł/mkw.), Gdańsk (9031), 
Kraków (8366), Wrocław (8057), Gdynia 
(8025), Poznań (6745), Lublin (6638), 
Rzeszów (6627), Szczecin (6260), Białystok 
(5892), Bydgoszcz (5689), Olsztyn (5690), 
Opole (5559), Łódź (5433), Katowice (5370), 
Kielce (4973) i Zielona Góra (4764). 
Najdroższe miasta powiatowe ze względu 
na roczne wydatki komunalne: Choszczno 
(4926 zł), Zabrze (4824), Mysłowice 
(4785), Kamień Pomorski (4755), Strzelce 
Krajeńskie (4751), Chorzów (4737), Wołów 
(4666), Wałbrzych (4650) i Sulęcin (4598). 
Na drugim biegunie – miast, w których 
wydatki komunalne są najniższe, 
znalazły się: Zambrów, Kozienice, Rawa 
Mazowiecka, Ostrołęka, Hajnówka, 
Mrągowo, Działdowo, Bolesławiec,  
Lipska i Mława. 
Najdroższe miasta powyżej 200 tys. 
mieszkańców pod względem rocznych 
wydatków komunalnych to: Częstochowa 

(4191 zł), Katowice (4176), Lublin (4134), 
Gdańsk (3818), Bydgoszcz (3636), Gdynia 
(3609), Łódź (3526), Poznań (3465), Kraków 
(3463) i Warszawa (3413).

• • •
W skali kraju na koniec czerwca bezrobocie 
wyniosło 6 proc. Biorąc pod uwagę 
województwa, najlepsza sytuacja 
panowała w Wielkopolsce, gdzie stopa 
bezrobocia wyniosła 3,5 proc., natomiast 
najgorsza na Warmii i Mazurach – 9,3 proc.  
We wszystkich regionach pod tym 
względem lepiej od powiatów grodzkich 
wyglądają miasta na prawach powiatu. 

• • •
W woj. dolnośląskim – gdzie bezrobocie na 
koniec czerwca osiągnęło 5,4 proc. – różnice 
pomiędzy poszczególnymi powiatami 
wahały się od 2,2 proc. (pow. wrocławski) 
do 14,9 proc. (pow. górowski). Natomiast 
znacznie poniżej średniej wojewódzkiej 
utrzymywała się stopa bezrobocia  
w powiatach: lubińskim (4,3 proc.)  
i polkowickim (4,6 proc.). Na drugim 
biegunie znalazły się powiaty: wałbrzyski  
(14 proc.) i złotoryjski (12,9 proc.).  
Z miast na prawach powiatu pozytywnie 
wyróżniał się Wrocław (2,5 proc.).

• • •
W woj. kujawsko-pomorskim wskaźnik 
bezrobocia sięgnął 8,5 proc. Najlepszą 
sytuację odnotowano w powiatach: 
bydgoskim (5 proc.) i świeckim (6,4 proc). 
Najgorszą zaś w pow. radziejowskim  

(14,9 proc.) i lipnowskim (14,5 proc.).  
W Bydgoszczy odsetek osób  
bez pracy wyniósł 3,4 proc.,  
ale już w Grudziądzu 11,8 proc.

• • •
W woj. lubelskim stopa bezrobocia 
osiągnęła 7,7 proc. Na skrajnych biegunach 
znalazły się powiaty: łukowski (4,1 proc.)  
i biłgorajski (4,8 proc.) oraz włodawski  
(15,1 proc.) i chełmski (11,6 proc.).  
W Lublinie bezrobocie wyniosło 5,6 proc., 
ale już w Chełmie 10,9 proc.

• • •
W woj. lubuskim (5,8 proc.) niewielkie 
zróżnicowanie stopy bezrobocia w skali 
poszczególnych powiatów – od 3,7 proc.  
w słubickim do 9 proc. w międzyrzeckim. 
W Gorzowie Wlkp. jest nieco lepiej  
niż w Zielonej Górze  
(odpowiednio 3,4 i 4,1 proc.). 

• • •
Podobnie niewielkie zróżnicowanie ma 
miejsce w woj. łódzkim, gdzie wskaźnik 
bezrobocia waha się od 3,7 proc.  
w powiecie rawskim do 7,7 proc.  
w powiecie kutnowskim. W Łodzi jest to 
6,2 proc., a w całym województwie  
– średnio 6,1 proc. 

• • •
W Małopolsce dobra sytuacja panuje  
w miastach na prawach powiatu:  
w Krakowie (bezrobocie wynosi 3,2 proc.),  
w Nowym Sączu (3,5 proc.),  
a w Tarnowie (4,9 proc.). 

• • •
W woj. mazowieckim (5 proc.) stopa 
bezrobocia jest rekordowo zróżnicowana 
między powiatami – od 2,2 proc.  
w warszawskim zachodnim do 22,8 proc.  
w szydłowieckim. Dużym problemem  
jest bezrobocie w powiatach radomskim  
(16,6 proc.), przysuskim (15,7 proc.)  
i żuromińskim (13,7 proc.), natomiast 
niemal nie istnieje w grójeckim (2,6 proc.)  
i pruszkowskim (3,4 proc.). 

• • •
W woj. opolskim najniższe bezrobocie jest 
w powiecie oleskim (4,2 proc.), a najwyższe 
w powiecie głubczyckim (9,9 proc.).  
W Opolu to 3,6 proc. 

• • •
Mocno zróżnicowane jest Podkarpacie. 
W powiatach dębickim i mieleckim 
bezrobocie wynosi 4,9 proc.,  
natomiast w niżańskim (15,3 proc.),  
a w brzozowskim 14,6 proc. 

• • •
Na Podlasiu spora część powiatów 
grodzkich radzi sobie lepiej niż Białystok  
(7 proc.). To np. powiaty suwalski (4,1 proc.), 
bielski (4,4 proc.) i łomżyński (5,1 proc.).  
Na drugim biegunie są powiaty: kolneński 
(13 proc.) i grajewski (11,6 proc). 

W Trójmieście najniższe bezrobocie notuje 
powiat kartuski (3,7 proc.), a najwyższe 
pow. nowodworski (14,1 proc.). Dla całego 
województwa odsetek bezrobotnych 
wyniósł 5,8 proc. 

• • •
Bezrobocie niemal nie dotyka  
woj. śląskiego – dla całego regionu 

wyniosło ono 4,8 proc. Najgorszy wynik 
zanotowano w pow. będzińskim (8 proc.). 

• • •
Dla woj. świętokrzyskiego stopa 
bezrobocia wyniosła 8 proc. Na plus 
odbiega powiat buski (3,8 proc.), natomiast 
na minus skarżyski (16,3 proc.). W Kielcach 
bez pracy pozostawało 5,7 proc.  
dorosłych mieszkańców. 

• • •
Na dziewiętnaście powiatów grodzkich  
w woj. warmińsko-mazurskim,  
w aż jedenastu wskaźnik bezrobocia 
przekraczał 10 proc. W pow. kętrzyńskim 
osiągnął 17,8 proc., w braniewskim  
17,4 proc, a w bartoszyckim 16,7 proc. 
Jedynym powiatem w regionie, w którym 
w zasadzie nie ma bezrobocia, jest  
pow. iławski (4,4 proc.). Dobrze też wypada 
Olsztyn (3,3 proc.). 

• • •
W woj. wielkopolskim: 1,7 proc. bezrobocia 
w pow. kępińskim i 9,2 proc. w pow. 
konińskim – to największe zróżnicowanie. 
W pozostałych 29 powiatach tego regionu 
przeważają 3-4-procentowe wskaźniki. 
Z czterech miast na prawach powiatu 
najlepsza sytuacja jest w Poznaniu  
(2,1 proc.), a najgorsza w Koninie (7,1 proc.). 

• • •
Województwo zachodniopomorskie 
cechuje znacznie większe zróżnicowanie 
bezrobocia – od 4,7 proc. w pow. polickim, 
do 18 proc. w pow. białogardzkim.  
W Szczecinie stopa bezrobocia na koniec 
czerwca wynosiła 3,9 proc.,  
a w całym województwie 7,9 proc.

Podglądacz samorządowy

Wrocławski Teatr Komedia 
zaprasza – na deski sceny 
wrócili aktorzy, fotele widowni 
wypełniają do ostatniego 
widzowie… I jedni, i drudzy 
tęsknili za żywymi spektaklami. 
– Samotność na scenie,  
bez widzów, jest trudna  
– podsumowuje miniony 
czas współdyrektor Komedii 
WOJCIECH DĄBROWSKI.  
– Doświadczenie online jest 
owszem, fajne, ale to nie jest 
teatr… Czy fantom może 
zastąpić aktora?

Na szczęście wreszcie zastępować 
nie musi – w listopadzie i na początku 
grudnia życie będzie w WTK tętnić 
tym ciekawiej, że pojawią się spek-
takle, które nieco rzadziej goszczą 
na wrocławskiej komediowej scenie. 

Zacznijmy od kryminału, które-
go akcja rozgrywa się w salonie fry-
zjerskim Szalone nożyczki, króle-
stwie mistrza nożyczek i grzebienia  
Antoniego Wziętego, który lokal wy-
najmuje od pianistki, Izabeli Richter. 
Wszystko gra do chwili, gdy mistrzy-
ni fortepianu pada ofiarą morderstwa 
w mieszkaniu mieszczącym się nad 
salonem fryzjerskim. Podejrzany jest 
i Tonio, i personel zakładu, i przeby-
wający w nim klienci, a wśród nich 
dwaj policjanci, którzy natychmiast 

podejmują śledztwo. Kto jest mor-
dercą? O tym zdecyduje… publicz-
ność! Szalone nożyczki Paula Pörtne-
ra można będzie zobaczyć 22, 27, 28 
i 29 listopada.

Antonina Procházki Z twoją córką? 
Nigdy! (25, 26 listopada) to opowieść 
równie mocna jak kryminał – historia 
perypetii dwóch 
par małżeńskich 
(Szimandlowie  
i Koukolikowie), 
z których jedna, 
znużona nieco  
i znudzona małżeńskim życiem, po-
stanawia ponownie wyjechać po latach  
w podróż poślubną, a druga, przykład-
ne na oko stadło, ma w tym czasie za-

opiekować się ich córką. I w pewnym 
momencie do domu Koukolików, gdzie 
została owa córka, wpada kontrola  
Szimandlów… Będzie się działo! I do 
tego z piosenkami Karela Gotta w tle. 

I na koniec najjaśniejsza chy-
ba gwiazda na listopadowym ko-
mediowym niebie – Pam Valentine  

i Przyjazne dusze  
(bo to spektakl 
pełen ciepła, rzecz  
w jesiennych 
chłodach bezcen-
na) i – co tym bar-

dziej bezcenne! – z prawdziwą gwiaz-
dą i wielką aktorką zarazem, czyli  
z Emilią Krakowską w roli… Anioła  
Stróża. Oto do urokliwego domu pod 

Teatr rozgrzewa duszę…

Londynem wprowadza się młoda pa-
ra, Mary i Simon. Ona – ciepła, dobra, 
kochająca swego męża dziewczyna. 
Jest w ciąży. On – początkujący pisarz 
powieści kryminalnych.  
Poprzednimi właścicie-
lami domu byli tragicznie  
zmarli Jack i Suzie. W spek-
taklu obserwujemy ewolu-
cję stosunku duchów – Jacka  
i Suzie – do młodych: Mary  
i Simona. Z czasem duchy 
orientują się, że młoda pa-
ra reprezentuje sobą to, cze-
go im, którzy z tego świata odeszli, 
nie udało się na ziemi zrealizować.  
Postanawiają im pomóc, przy wspar-
ciu Anioła Stróża. Wzruszająca ko-
media romantyczna, która pobudza do 
refleksji nad przemijaniem, ale czyni 
to w sposób jasny, radosny i bardzo 
szlachetny – tyle zwięzłe streszcze-
nie, ale już z niego widać, że wiele  

się tu dzieje, i to bardzo romantycz-
nie się dzieje... Przyjazne dusze długo 
czekały na premierę, wreszcie właśnie 
wrocławska Komedia i Emilia Kra-

kowska odważyli się zagrać 
owe Dusze… Ale łatwo nie 
było. 

– Po tym, jak zdecydo-
wałam się przyjąć tę pro-
pozycję – wspominała na 
spotkaniu we Wrocławiu 
aktorka – pojechałam do 
Brazylii i chodząc po bra-
zylijskich plażach myśla-

łam, co z tym Aniołem zrobić. Jakie 
ma mieć skrzydła na przykład? Jaki 
ma być? 

Jaki jest Anioł, będzie się można 
przekonać 2, 3 i 4 grudnia.

Jesień coraz bardziej szara, zima  
coraz bliżej, więc pamiętajmy, że 
zmarzniętą duszę świetnie rozgrzewa 
dobry teatr… Ata

Pam Valentine „Przyjazne dusze”

Paul Pörtner „Szalone nożyczki” 
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Szacuje się, że każdego 
roku nawet kilkaset tysięcy 
cudzoziemców przyjeżdża 
do Polski, żeby poddać się 
zabiegom medycznym  
czy kuracjom w sanatoriach  
i uzdrowiskach.

Gości z zagranicy przyciągają 
wysoka jakość i bogata oferta usług, 
konkurencyjne ceny i wsparcie po-
stępującej technologii, z jakimi 
mogą się spotkać w naszym kraju.  

Również coraz więcej Polaków  
ceni wyjazdy, które mają na celu 
podreperowanie zdrowia, zwłasz-
cza w związku z dolegliwościami 
pocovidowymi. Szczególny poten-
cjał rozwoju turystyki medycznej 
mają regiony atrakcyjne turystycz-
nie i przyrodniczo, z dobrze rozwi-
niętą bazą hotelową. 

– Turystyka medyczna na 
świecie jest widocznym od wie-
lu lat trendem, który zawitał też 
do Polski. Widzimy dzisiaj, że 
mamy ogromny mandat do tego, 
aby nie tylko zachęcić zagranicz-
nych pacjentów do korzystania  
z usług medycznych w naszym 
kraju, ale także propagować po-
dróże w celach medycznych rów-
nież wśród Polaków i zachęcać ich 
do korzystania z dobrodziejstw 
różnych regionów Polski – mówi 
agencji Newseria Biznes Marcin  
Bruszewski, dyrektor generalny 
Philips Health System Polska.

Turystyka zdrowotna ostatni-
mi laty staje się w Polsce coraz 
popularniejsza. Zwłaszcza tury-
ści z Niemiec i Skandynawii chęt-
nie przyjeżdżają do Polski, żeby 
np. poddać się zabiegom medy-
cyny estetycznej, wielotygodnio-
wym kuracjom w sanatoriach  
i uzdrowiskach albo skorzystać  
z usług stomatologicznych ze 
względu na ich relatywnie niską 
cenę i wysoką jakość. Polska sto-
matologia – jak wskazuje Insty-
tut Badań i Rozwoju Turystyki  

Medycznej – cieszy się największą 
popularnością wśród podróżnych 
z zagranicy. Zarówno ich liczbę, 
jak i wielkość tego rynku trudno 
oszacować, ale przyjmuje się, że 
rokrocznie Polskę odwiedza na-
wet kilkaset tysięcy turystów me-
dycznych. I choć chwilowo pan-
demia nieco spowolniła rozwój 
tej formy turystyki, to w długiej 
perspektywie czasu może stać się 
jej motorem napędowym, choćby  
w kontekście tego, że ozdrowieńcy 

szukają sposobów na podrepero-
wanie zdrowia po COVID-19.

– Do rozwoju turystyki medycz-
nej potrzebny jest dobry pomysł  
i produkt. W wielu miejscach  
w Polsce, w których mamy miej-
scowości uzdrowiskowe, sanatoria, 
szereg regionów, które mają roz-
winiętą bazę hotelowo-turystycz-
ną, próbuje się rozwijać ten obszar  
– mówi Jarosław Klimczak, prezes 
Warmińsko-Mazurskiej Regional-
nej Organizacji Turystycznej.

Warunkiem koniecznym do 
rozwoju wyspecjalizowanej tu-
rystyki medycznej jest kształ-
cenie kadr. Jak podkreśla Jerzy  
Przyborowski, rektor Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie, uczelnia ma w tym 
obszarze ambitne plany. 

– Od lat budujemy potencjał 
w tym zakresie, kształcimy leka-
rzy i pielęgniarki. W przyszłości 
w strategii rozwoju uniwersyte-
tu wpisane są kolejne kierunki 
kształcenia, chociażby takie jak 
fizjoterapia, farmacja i być mo-
że analityka medyczna. Dosko-
nale wpisuje się to w pomysł roz-
budowania turystyki medycznej  
na Warmii i Mazurach – mówi  
Jerzy Przyborowski.

Drugim warunkiem, który  
musi zostać spełniony, by tu-
rystyka medyczna mogła być  
mocną stroną polskiej turystyki,  
jest rozwój innowacji technolo-
gicznych.

– Ostatni rok udowodnił, że 
potrafimy szybko adaptować no-
we technologie i z nich korzystać. 
Przykładem niech będą wszyst-
kie rozwiązania z zakresu zdalnej 
diagnostyki i opieki nad pacjen-
tem – pandemia COVID-19 poka-
zała, że zarówno służba zdrowia,  
jak i pacjenci z łatwością przesta-
wili się na tego typu rozwiązania. 
Myślę zatem, że dotychczasowy 
dylemat, czy technologia nadąży 
za wzrostem popularności tury-

styki medycznej, nie ma 
już racji bytu – mówi 
Marcin Bruszewski.

Oprócz kształcenia 
kadr i rozwoju techno-
logii również koordyna-
cja całego ekosystemu 
zdrowia – różnych szpi-
tali, przychodni, klinik, 
ale też hoteli wyspecja-
lizowanych w zabiegach 
medycznych czy sanato-
riów – oraz gromadze-
nie danych o pacjencie 
mają kluczowe znacze-
nie w kontekście rozwo-
ju turystyki medycznej.

– Jednym z najwięk-
szych wyzwań może 
okazać się zarządzanie 

danymi medycznymi pacjenta.  
Systemy informatyczne niewątpli-
wie pomagają w tym, żeby dane  
podążały za danym pacjentem, 
żeby z każdego miejsca na świe-
cie miał on do nich dostęp i żeby 
mógł je skonsultować ze specja-
listami z różnych ośrodków me-
dycznych. Aby mogło to w ten 
sposób funkcjonować, niezbędna 
jest odpowiednia infrastruktura  
i szeroko zakrojona współpraca 
pomiędzy placówkami medycz-
nymi czy innymi wyspecjalizo-
wanymi placówkami świadczą-
cymi usługi w zakresie turystyki 
medycznej. Potrzebna jest także 
wiedza i doświadczenie firm tech-
nologicznych takich jak Philips, 
które posiadają niezbędne rozwią-
zania i kompetencje, aby tego ty-
pu projekty wdrażać – wskazuje 
dyrektor generalny Philips Health 
System Polska.

Turystyka medyczna to pomysł, 
po który sięga wiele samorządów. 
Warmia i Mazury są tutaj jedy-
nie przykładem. Dużo ciekawych 
inicjatyw widocznych jest także  
na Dolnym Śląsku, chociażby  
w Polanicy-Zdroju. Prężnie rozwi-
jają się też ośrodki w Małopolsce. 
Jednym z ciekawszych przykła-
dów jest Krynica-Zdrój, która chy-
ba umiejętnie łączy wizyty gości 
szukających wsparcia medyczne-
go z tymi, którzy chcą pochodzić  
po beskidzkich szlakach. 

(news, mtm)

Polsko-czeska giełda 
partnerstw to wydarzenie, 
które skierowane było przede 
wszystkim do gmin i powiatów 
przygranicznych z Polski  
i z Czech oraz instytucji  
i organizacji zorientowanych  
na współpracę polsko-czeską. 

Jak podał Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, za-
interesowanie udziałem w paździer-
nikowej giełdzie znacznie przekro-
czyło oczekiwania. To dowód na 
potrzebę organizacji tego typu spot-
kań. W zaplanowanych aktywnoś-
ciach wzięło udział ponad 140 osób, 
w tym 49 uczestników z Republiki 
Czeskiej oraz 91 z Polski.

Wydarzenie składało się z dwóch 
części. Ważnym elementem części 
konferencyjnej było przedstawienie 
założeń programu transgranicznej 
współpracy polsko-czeskiej na lata  

2021-2027. Głównym celem czę-
ści warsztatowej było umożliwienie 
jej uczestnikom nawiązywania kon-
taktów partnerskich oraz poszuki-
wania inspiracji do przygotowania 
wspólnych transgranicznych pro-
jektów. Nawiązaniu innowacyjnych 
partnerstw sprzyjała różnorodność  
reprezentowanych podmiotów, 
wśród których znalazły się jednostki  
samorządu terytorialnego, instytu-
cje działające w obszarze kultury,  
turystyki, sportu i rekreacji.

Efektem pracy warsztatowej by-
ło wypracowanie wielu inicjatyw. 
Pomysły na projekty, które powsta-
ły podczas giełdy, będą mogły być  
w przyszłości konsultowane ze 
Wspólnym Sekretariatem Progra-
mu i Regionalnym Punktem Kon-
taktowym w Wałbrzychu, zlokali-
zowanym w Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia.

 (umwd)

Marszałkowska Inicjatywa 
Sołecka to propozycja Zarządu 
Województwa Opolskiego, 
skierowana do mieszkańców 
wszystkich sołectw  
w województwie opolskim, 
która jest realizowana  
od roku 2020.

Marszałkowska Inicjatywa Sołe-
cka jest systemem dotacji celowych, 
przyznawanych w latach 2020-2022 
sołectwom w regionie na realizację 
ich własnych, lokalnych projektów. 
Jak mówi Andrzej Buła, marszałek 
województwa opolskiego: „Zadania, 
jakie mieszkańcy wsi mogą reali-
zować w ramach MIS mają charak-
ter otwarty, ale muszą się wpisywać  
w główny cel projektu, czyli po-
winny służyć rozwojowi integracji, 

wspieraniu i promowaniu oraz pobu-
dzaniu aktywizacji lokalnych spo-
łeczności. W naszym województwie 
mamy 1020 sołectw w 68 gminach. 
Wszystkie mogą aplikować do Mar-
szałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. 
Aby nie pominąć żadnej społecz-
ności, wszystkie sołectwa podzieli-
liśmy na trzy grupy, aby w każdym 
roku trwania projektu mogła skorzy-
stać z niego mniej więcej jedna trze-
cia sołectw.

MIS nie jest konkursem, więc 
każda społeczność otrzymuje jed-
norazową dotację w kwocie 5 tys. zł.  
Na ten niezwykle ważny projekt 
UMWO zabezpieczył w budżecie 
kwotę 5 mln 400 tys. zł. Do ostatniej 
edycji na rok 2022 gminy będą mo-
gły składać wnioski w połowie grud-
nia 2021 roku.  (umwo)

W ubiegłym miesiącu  
w formule online odbyła się 
konferencja „Zrównoważona 
turystyka. Biznes  
dla europejskich obszarów 
górskich”.

Jednym z uczestników konferen-
cji był Władysław Ortyl, marszałek 
województwa podkarpackiego. Jak 
będzie kształtował się biznes i tu-
rystyka w kontekście europejskich 
obszarów górskich? – na to pytanie 
próbowali wspólnie odpowiedzieć 
uczestnicy konferencji. Konferencja 
miała na celu zrozumienie wspól-
nych wyzwań i możliwości na naj-
niższym poziomie działalności tury-
stycznej w obszarach górskich. 

Władysław Ortyl w swojej wypo-
wiedzi zwrócił uwagę przede wszyst-
kim na konieczność powołania do 
życia Strategii Karpackiej, która by-
łaby odpowiedzią na wszystkie bo-
lączki krajów regionu karpackiego. 

– Teraz też są środki unijne w Kar-
patach, ale ich wdrażanie, wydatko-
wanie nie jest skoordynowane, więc 
nie ma efektu synergii. Dla nas wzo-
rem jest Strategia Alpejska, która po-
zwoliła się rozwinąć krajom alpej-
skim, i do tego dążymy – mówił. 

Marszałek podkreślał też, że waż-
nym elementem turystyki są uzdro-
wiska. Mówił również o ogromnej 
szansie, jaką jest rozwój korytarza  
komunikacyjnego Via Carpatia. 

(umwp)

Giełda partnerstw

Inicjatywa Sołecka

Zrównoważona 
turystyka

Turystyka medyczna
i dobry biznes
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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

Kiedy na dworze dżdży i mży, 
a kolory jesieni odchodzą 
do historii, w muzealnych 
salach jest ciepło i przytulnie. 
Wykorzystajmy to, bo warto. 
Tym bardziej, że Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu 
proponuje kolejne wystawy 
czasowe.

Kiedy zamykamy ten numer na-
szego miesięcznika, w gmachu głów-
nym Muzeum Narodowego trwają 
ostatnie prace związane z otwarciem 
wystawy „Wrocław według Bacha”.  
To – jak mówią przedstawiciele 
wrocławskiej placówki – pierwsza  
monograficzna wystawa Carla  
Daniela Davida Friedricha Bacha, 
na której zaprezentowany zosta-
nie między innymi bezcenny zbiór  
190 rysunków ukazują-
cych najważniejsze bu-
dowle, pomniki, place 
Wrocławia, a także mo-
sty, wykute w kamieniu 
rzeźby czy – w niemal  
85 procentach niezacho-
wane do naszych czasów –  
portale domów miesz-
czańskich. 

Tworzące zestaw sześciu tek ry-
sunki prezentują niezwykły portret 
miasta stojącego u progu nowoczes-

ności, modernizacji i rozbudowy, 
uchwyconego ręką artysty w ostat-
nim momencie przed wynalezie-
niem i upowszechnieniem fotogra-
fii. Warto w tym miejscu dodać, że 
ten unikalny zbiór wykorzystany był 
wielokrotnie do odtwarzania znisz-
czonych wrocławskich zabytków. 
Rysunki z jubilerską precyzją wyko-
nali w latach 1823-1828 pod okiem 
pierwszego dyrektora Wrocławskiej 
Szkoły Sztuk – Carla Bacha – trzej 
studenci: Heinrich Mützel, Heinrich 
Hillebrandt i Ernst Wiedemann.

Na wystawie, którą możemy 
oglądać do końca lutego przyszłe-
go roku, zaprezentowany zosta-
nie także fragment znajdującej się  
w zbiorach muzeum kolekcji ry-
sunków i grafik Bacha, jak również 
wykonywane według jego projektu  

w śląskich fabrykach naczy-
nia ceramiczne czy lichta-
rze i wydawane przez nie-
go pisma poświęcone teorii  
sztuki, pełniące funkcję pod-
ręczników pomagających  
w kształceniu z zakre-
su techniki rysunku oraz 
umiejętnemu stosowaniu 
zasad proporcji wykreśla-

nych form. Kuratorką wystawy jest  
Aurelia Zduńczyk, którą wspomagał 
Marek Pierzchała.

Pod koniec października nowa 
wystawa czasowa zagościła rów-
nież w Muzeum Etnograficznym, 
oddziale Muzeum Narodowego  

we Wrocławiu. Kuratorki Marta  
Derejczyk i Olga Budzan zaprasza-
ją do końca stycznia 2022 roku na 
„Naprawiaczy”. 

Cóż takiego kryje się pod tą na-
zwą? Trudno w jeden dzień ura-
tować świat, ale można zacząć od 
zacerowania skarpetki. Właśnie to 
stwierdzenie może być pewną myślą 
przewodnią po tej wystawie. „Na-
prawiacze” prezentują bowiem rze-
czy naprawiane i powtórnie wyko-
rzystane. Wystawa „Naprawiacze”  

opowiada o ludziach, których dzia-
łalność obrazuje różne aspekty na-
prawiania. Podpowiada, jakie stra-
tegie postępowania z rzeczami 

przyjąć, gdy nie chcemy go-
dzić się na świat obiektów 
jednorazowego użytku. Na 
wystawie w Muzeum Etno-
graficznym we Wrocławiu 
zaprezentowane będą hi-
storyczne oraz współczes-
ne przykłady naprawiania  
i powtórnego wykorzy-
stania. Oprócz wyrobów 
przedstawiających pracę 
rzemieślników, na ekspozy-
cji znalazły się także przed-
mioty naprawione amator-
sko, pochodzące zarówno 
ze zbiorów muzealnych,  
jak i wypożyczone od osób 

prywatnych. Będzie można zoba-
czyć m.in. prace Nikifora, które 
powstały na odwrociach plakatów  
i opakowań, misterne dolnośląskie 
formy piernikarskie zabezpieczane 
przez zniszczeniem, załatane drew-
niaki z Bośni i Hercegowiny sprzed 
1939 r., ale i obuwie naprawiane 
współcześnie, artystycznie cerowa-
ne skarpetki oraz uratowaną z kon-
tenera na szkło figurkę z Ćmielowa.

Dawne zasady wiejskiego i miej-
skiego gospodarowania mogą być 

Spotkania inne niż wszystkie

wzorem dla dzisiejszych wyznaw-
ców idei „zero waste”. Recykling  
i upcykling są dziś popularnymi 
trendami we wzornictwie. To nie 
tylko chwilowa moda, lecz przede 
wszystkim wymóg czasów wynika-
jący ze złej kondycji naszej planety.

Wszystkie wystawy czasowe 
we wrocławskich placówkach obu-
dowane są imprezami towarzy-
szącymi. Warsztatami dla dzieci  
i dorosłych, wykładami, oprowa-
dzeniami… Szczegóły na stronie 
Muzeum Narodowego i naszego 
miesięcznika. 

(pp)

Sensacją wystawy „Wrocław według Bacha” będą dwa 
obrazy olejne Carla Bacha, które zaprezentowane zostaną 
publicznie po raz pierwszy 
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Rozmowa  
z WIESŁAWEM ZAJĄCEM 
– członkiem Zarządu 
Powiatu Wrocławskiego, 
odpowiedzialnym m.in.  
za Wydział Ochrony Środowiska

– Jakie działania podejmują 
władze Powiatu w celu poprawy 
jakości środowiska naturalnego? 

– Powiat Wrocławski od 2020 
roku realizuje program wymiany 
źródeł ciepła w budynkach lub loka-
lach mieszkalnych, mający na celu 
zmniejszenie emisji gazów i pyłów 
do atmosfery w naszym powiecie. 
Minione dwa lata, w których udzie-
lane były dotacje, pokazały, że zain-
teresowanie ze strony mieszkańców 
powiatu wrocławskiego wymia-
ną tzw. kopciuchów na ekologicz-
ne źródła ciepła jest bardzo duże  
i z roku na rok wzrasta. Wskazu-
je to na coraz większą świadomość  
w zakresie realnej potrzeby dzia-
łań w kierunku ochrony powietrza 
atmosferycznego. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców, Powiat Wrocławski w latach 
2020-2021 na ten cel przeznaczył 
625 tys. zł oraz planuje zwiększyć 
ilość środków finansowych przewi-
dzianych na ten cel w budżecie na 

2022 rok. Dotację można uzyskać 
również na montaż instalacji foto-
woltaicznej, co pośrednio również 
wpływa korzystnie na stan lokalne-
go środowiska naturalnego.

– Czy jesteście w stanie zaobser-
wować realne korzyści płynące z te-
go typu programów? 

– W celu podejmo-
wania właściwych dzia-
łań zaradczych oraz 
bieżącego monitoringu 
stanu powietrza w po-
wiecie wrocławskim, 
Zarząd Powiatu Wroc-
ławskiego, podejmu-
jąc współpracę z Wo-
jewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, 
zdecydował o zakupie 
aparatury służącej do 
pomiaru jakości powie-
trza, w postaci bezzało-
gowego statku powietrznego (drona) 
Yuneec H520, razem z odpowiednim 
oprzyrządowaniem do celów badaw-
czych (w ramach zadania pn. „Lot-
niczy Monitoring Atmosfery w Po-
wiecie Wrocławskim”). Uzyskiwane 
podczas pomiarów jakości powie-
trza wartości w dłuższej perspek-
tywie pozwolą na analizę meryto-

ryczną stanu środowiska naturalnego 
w powiecie wrocławskim. Ułatwią 
też wskazanie punktów o zwiększo-
nym poziomie szkodliwych substan-
cji w atmosferze. Poprzez transpa-
rentność działań pozwolą również 
jeszcze bardziej rozszerzyć świa-

domość społeczną w tym zakresie 
wśród mieszkańców naszego powia-
tu. Mamy nadzieję, że informacje  
o zanieczyszczeniach będą impulsem 
dla mieszkańców do stosowania do-
brej jakości opału i wymiany starych 
źródeł ciepła na nowe.

– Wiemy już jakie działania po-
dejmuje Powiat w celu poprawy 

Ekologia nas wyróżnia
jakości powietrza, jednak co z in-
nymi wspomnianymi elementami 
środowiska naturalnego?

– Od wielu lat Powiat Wrocław-
ski stawia również na rozwój w za-
kresie szeroko rozumianej gospodar-
ki wodnej. Rokrocznie przekazuje 
znaczną ilość środków finansowych 
na bieżące utrzymanie urządzeń me-
lioracji wodnych, w postaci dotacji 
celowych udzielanych działającym 
na terenie naszego powiatu spółkom 
wodnym. Począwszy od 2013 roku, 
łącznie na ten cel zostało przekaza-
ne ok. 2 mln 330 tys. zł, co pozwo-
liło spółkom wodnym na wykona-
nie gruntownych konserwacji rowów  
o łącznej długości 128 km. Wysoko-
ści kwot przekazywanych na ten cel 
w kolejnych latach budżetowych wy-
kazują wyraźną tendencję wzrosto-
wą – począwszy od kwoty 180 tys. zł  
w roku 2013, a skończywszy na kwo-
cie 320 tys. zł w roku bieżącym. 

Jednocześnie znając charaktery-
stykę powiatu wrocławskiego jako 
powiatu prężnie rozwijającego się,  
a co za tym idzie z mocno postępu-
jącą zabudową regionu, od bieżące-
go roku prowadzimy program do-
finansowań do małej retencji. Ma 
to na celu zatrzymywanie i wyko-
rzystywanie wód opadowych zebra-
nych z odwadnianych obiektów po-
łożonych na terenie nieruchomości 
osób fizycznych. Pozwala to na real-
ne oszczędzanie zasobów wodnych 
oraz ma niebagatelne znaczenie dla 

zachowania bezpieczeństwa prze-
ciwpowodziowego regionu i zapo-
biegania podtopieniom niżej położo-
nych nieruchomości. 

Powiat przeznacza także środki 
na utrzymanie terenów zieleni oraz 
angażuje się w edukowanie miesz-
kańców powiatu w zakresie ochro-
ny dziedzictwa przyrodniczego  
i propagowania zachowań proeko-
logicznych. Dla wszystkich powin-
no być jasne, że w XXI wieku nie 
da się już dłużej prowadzić rozwoju 
gospodarczego bez poszanowania  
środowiska naturalnego oraz podej-
mowania działań zapobiegawczych 
i naprawczych. 

(TS)

Wiesław Zając, członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego
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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

Rozmowa z burmistrzem 
Ziębic MARIUSZEM 
SZPILAREWICZEM 
i jego zastępcą 
MAŁGORZATĄ WOŁCZYK

– Proszę pokusić się o podsumo-
wanie roku 2021. Jaki on był dla sa-
morządu w Ziębicach?

Mariusz Szpilarewicz: – Był to 
rok bardzo pracowity. Zaplanowali-
śmy w nim wiele zadań i stopniowo 
staramy sie je realizować. Z pewnoś-
cią wszystkie drogowe zadania reali-
zowane przez nas samodzielnie będą 
wykonane i jest to sukces, biorąc pod 
uwagę sytuację panującą na rynku 
wykonawców. Przebudowaliśmy dro-
gę w Nowym Dworze, a niebawem 
ukończymy przebudowę drogi Ska-
lice – Nowy Dwór, ul. Pilichowskiej 
w Ziębicach i drogi w Kalinowicach 
Dolnych. Realizujemy też przebu-
dowę ulic Wałowej i Mickiewicza 
w Ziębicach. Doszedł też nam do 
wykonania łącznik między ul. Polną 
a ul. Łąkową wraz z budową chodni-
ka i to zadanie jest również na ukoń-
czeniu. Chcę zaznaczyć, iż jesteśmy 
już po przetargu na dokumentację 
14 inwestycji drogowych na kolej-
ne lata. Muszę też przyznać, że nie 
udało się nam zrealizować zadań, 
które miały być przeprowadzone 
w porozumieniu zarówno z powiatem 
ząbkowickim, jak i województwem 
dolnośląskim.

– Dlaczego?
M.Sz.: – Po prostu zabrakło wy-

konawców, którzy nie byli zainte-
resowani składaniem ofert. Ponad-
to pojawił się problem porozumienia 
z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, 
który dotyczy wykonania przebudo-
wy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach. 
Do ostatniej chwili toczyła się batalia 
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków, dotycząca zgody na roz-
poczęcie tej inwestycji. W ostatnich 
dniach przyszła do nas pozytywna 
decyzja z Ministerstwa Kultury, Dzie-

dzictwa Narodowego i Sportu – mi-
nister uchylił decyzję konserwatora 
zabytków i umorzył postępowanie. 
Zatem samorząd województwa może 
przystępować do przetargu na prze-
budowę ul. Wojska Polskiego, ale 
i tak rok mamy stracony. Możemy też 
pochwalić się mniejszymi zadaniami, 
których realizacja sprzyja temu, że 
mieszkańcy naszej gminy lepiej po-
strzegają swoje miejsca zamieszkania.

– Co to za działania?

M.Sz.: – Udało nam się doprowa-
dzić do porządku ziębicki cmentarz 
wraz z murem. Zabezpieczamy też 
nasze mury obronne, na które co roku 
pozyskujemy środki finansowe, ura-
towaliśmy także muszlę koncertową, 
a w tym roku ruszyliśmy z remontami 
w rynku. Trzy kamienice otrzymały 
nową elewację, a zostało to spraw-
nie przeprowadzone dzięki wspólno-
tom mieszkaniowym i ich zarządcom. 
Mam też nadzieję, iż w przyszłym 
roku odnowionych kamienic będzie 

więcej, ponieważ kończymy gminną 
ewidencję zabytków, która umożli-
wi dotowanie kamienic nie będących 
w rejestrze zabytków konserwatora 
zabytków. Trzeba też pamiętać o prob-
lemach, jakie mamy z brakiem miesz-
kań. Tu bardzo pomoże podpisanie 
aktu notarialnego, na mocy którego 
gmina Ziębice stała się udziałowcem 
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 
sp. z o.o., której celem będzie budowa 
mieszkań na wynajem. 

– A co z inwestycjami na tere-
nach wiejskich?

Małgorzata Wołczyk: – Wybu-
dowaliśmy m.in. plac zabaw w Lub-
nowie, na który pozyskaliśmy do-
finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 
województwa dolnośląskiego. Po-
wstał też plac zabaw w Wigancicach. 
Przeprowadziliśmy remonty dachów 
na gminnych budynkach w Dębowcu 
i Wadochowicach, ale jak do tej po-
ry nie znaleźliśmy jeszcze wykonaw-

cy na zrobienie dachu 
świetlicy w Witosto-
wicach. Poza tym zro-
biliśmy drobne, lecz 
istotne remonty przy 
przedszkolu w Star-
czówku. W zasadzie 
w każdym sołectwie 
były przeprowadzane 
jakieś drobne zadania 
inwestycyjne.

– Jak wygląda 
w tym roku poziom 
pozyskiwania przez 
wasz samorząd ze-
wnętrznych grantów?

M.Sz.: – Udało 
się nam uzyskać spo-
ro z końcówki stare-
go okresu unijnego 
programowania, czyli 
z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. Otrzymaliśmy dota-
cję na termomodernizację budynków 
oświatowych – na Szkołę Podstawową 
nr 4 w Ziębicach i Szkołę Podstawo-
wą w Henrykowie. Dotacja wyniosła 
6,8 mln zł, a wartość całego projek-
tu to 8,5 mln zł. Ponadto wspólnie ze 
Złotym Stokiem i Ząbkowicami Ślą-
skimi złożyliśmy projekt na moder-
nizację oświetlenia ulicznego, który 
opiewa na 11 mln zł. Jesteśmy przed 

przetargiem, a w roku 2022 w zasa-
dzie całe oświetlenie uliczne w gmi-
nie Ziębice zostanie wymienione na 
nowocześniejsze i energooszczędne. 
Pozyskaliśmy również 2 mln zł na 
wykorzystanie budynku po byłym li-
ceum na inkubator przedsiębiorczo-
ści. Stworzymy tam pomieszczenia 
na wynajem, ale także miejsce dla sto-
warzyszeń i fundacji. Otrzymaliśmy 
również dużą dotację z Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu na rozpoczęcie budowy hali 
widowiskowo-sportowej w Ziębicach. 
To 5 mln zł i czekamy teraz na roz-
strzygnięcie naboru do Banku Go-
spodarstwa Krajowego [Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych 
– przyp. autora], gdzie też staramy się 
o dofinansowanie na naszą halę. 

– Jakie jeszcze wnioski – poza 
dofinansowaniem budowy hali – 
złożyliście do Polskiego Ładu?

M.W.: – Drugi wniosek o dota-
cję w wysokości 9,3 mln zł dotyczy 
kupna sześciu dużych, niskoemisyj-
nych autobusów o napędzie hybry-
dowym, a wartość tego projektu to 
ok. 11 mln zł. Natomiast trzeci do-
tyczy pozyskania grantu na budo-
wę ponad trzykilometrowej drogi 
łączącej Rososznicę z Niedźwied-
nikiem. Wartość tego zadania to 
3,5 mln zł, a wnioskowana kwota 
wynosi 3,3 mln zł.

– Jaki będzie przyszłoroczny 
budżet gminy Ziębice?

M.Sz.: – Będzie pod względem 
wielkości budżetem porównywal-
nym z tegorocznym, ale na inwe-
stycje przeznaczymy gdzieś dwa ra-
zy więcej. Oczywiście największe 
środki finansowe pójdą na budo-
wę hali, na przebudowy dróg, wy-
mianę oświetlenia ulicznego i ter-
momodernizację. To kosztochłonne 
przedsięwzięcia i zarazem niezła 
gimnastyka logistyczna, ponieważ 
inwestycje te musimy zakończyć do 
połowy 2023 roku. A piętrzą się 
problemy wynikające ze wzrostu 
wydatków bieżących.

– W roku 2021 polskie samo-
rządy mogły zająć się wreszcie or-
ganizacją imprez. Czy tak samo 
było w Ziębicach?

M.W.: – W pierwszej połowie 
tego roku nie było możliwości or-
ganizowania żadnych wydarzeń. 
Ale bliżej wakacji sytuacja się 
zmieniła i mogliśmy zorganizo-
wać bardzo udane dożynki gminne 
w Ziębicach, przy naszym no-
wo wyremontowanym kościele 
poewangelickim.

M.Sz.: – A ponadto odbył się 
Półmaraton Henrykowski i inne faj-
ne biegi. Warto też podkreślić, iż 
niektóre nasze sołectwa same za-
częły organizować swoje dożynki 
i widać wyraźnie, że zaczynamy 
powracać do przedpandemicznej 
normalności.

– Od czasu, gdy został pan bur-
mistrzem w Ziębicach, współpra-
ca między włodarzem gminy a ra-
dą znacznie się polepszyła…

M.Sz.: – Ta zgoda dalej jest budu-
jąca i na szczęście dobry klimat pra-
cy się nie zmienia. Radni są zaan-
gażowani w sprawy gminy, zawsze 
otrzymują od nas komplet informa-
cji i nie ukrywamy przed radą nawet 
najtrudniejszych tematów…

– …bowiem w niełatwych cza-
sach najlepiej działać wspólnie 
i w zgodzie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS) 

Zgodna praca połową sukcesu

Budowa dróg gminnych idzie zgodnie z planem. Na zdjęciu – odbiór prac przy drodze w Kalinowicach Dolnych przejętych przez gminę Ziębice 
od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Od lewej: burmistrz Mariusz Szpilarewicz, zastępca burmistrza Małgorzata Wołczyk, 
radna Rady Miejskiej Jolanta Bednarz, poseł Marcin Gwóźdź, dyrektor oddziału KOWR we Wrocławiu Tomasz Krzeszowiec

Trwa przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Wałowej w Ziębicach
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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 JULIANEM ŻYGADŁO, 
burmistrzem  
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

– Minęło niedawno sto dni pań-
skiego burmistrzowania w Kątach 
Wrocławskich. Jak pan ocenia ten 
czas?

– Magiczne sto dni jest znanym 
chwytem marketingowym, często 
używanym w mediach i polityce. 
Oczywiście na tym nie można poprze-
stać, ale to chyba dobry przyczynek 
do oceny pierwszego okresu mojej 
kadencji i pracy. Był to na pewno czas 
bardzo pracowity i pełen wyzwań.

– Co się przede wszystkim 
istotnego działo?

– Ogłosiliśmy m.in. przetarg doty-
czący wyłonienia wykonawcy budo-
wy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Krzeptowie, a ponadto oddali-
śmy do użytku żłobko-przedszkole  
w Kątach Wrocławskich, które jest 
pierwszym publicznym obiektem 
tego typu na terenie naszej gminy. 
Znacznie wzbogaca to naszą bazę 
oświatową, spełniając oczekiwania  
i potrzeby mieszkańców. W tej czę-
ści naszej gminy jest z tym całkiem 
nieźle, lecz w rejonie Smolca, Krzep-
towa i obu Mokronosów występuje 
duże zapotrzebowanie na tego rodza-
ju placówki. Będziemy musieli spro-
stać tym potrzebom i właśnie w tym 
celu zaplanowaliśmy krzeptowskie  
przedsięwzięcie.

– Starorzymska zasada mówi: 
„Gdzie zgoda, tam zwycięstwo”. 
Zatem proszę powiedzieć, jak  
w tym okresie wyglądała pana 
współpraca z radnymi.

– Oczywiście po wyborach na 
burmistrza trzeba było postarać 
się o ułożenie takiej właśnie do-
brej współpracy. Dzisiaj oceniam, 
iż moja współpraca z Radą Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie układa 
się naprawdę dobrze.

– Pytam pana o to dlatego, że 
w radzie są radni, którzy wcześ-
niej współdziałali z byłym bur-
mistrzem Antonim Kopciem, i są 
także ci, którzy byli w komite-
cie wyborczym byłego burmistrza 
Łukasza Zbroszczyka. Natomiast 
pan – używając kolokwializmu – 
nie miał swoich radnych, rozpo-

czynając burmistrzowanie. Wy-
daje mi się, że w takim wypadku 
nie jest łatwo ułożyć sobie dobre 
relacje z radą.

– Burmistrzem zostałem w po-
łowie kadencji w wyniku przedter-
minowych wyborów. Wybierany był 
jedynie burmistrz, natomiast rada 
miejska pozostała w takim samym 
składzie i pozostanie w nim do koń-
ca tej kadencji. Oczywiście zadaniem 
włodarza gminy i także radnych jest 
ułożenie sobie jak najlepszych wza-
jemnych relacji, co ma niebagatelne 
oddziaływanie na funkcjonowanie 
gminy. Dzisiaj mogę śmiało powie-

dzieć, że moja współpraca z Radą 
Miejską układa się całkiem nieźle.  
A swoistym papierkiem lakmuso-
wym owej współpracy będzie to, co 
się teraz zaczyna dziać, czyli projek-
towanie przyszłorocznego budżetu, 
a później uchwalenie tegoż budżetu 
przez Radę Miejską.

– W tym roku zauważyłem, że 
– po trudnym z powodu pandemii 
roku 2020 – w samorządach było 
więcej entuzjazmu i znacznie wię-
cej determinacji na organizowanie 
wszelkich imprez. Czy tak samo 
było w Kątach Wrocławskich?

– Faktycznie tak właśnie było.  
W naszej gminie odbyły się m.in. 
dożynki gminne, choć przyznam, 
iż długo zastanawiałem się, czy je 
zorganizować. Przecież wiele gmin 
– w tym także ościennych – odstąpi-
ło od organizacji dożynek w związ-
ku z pandemicznym zagrożeniem. 
Dzisiaj nie żałuję swojej decyzji. Na 
tegorocznym Święcie Plonów w na-
szej gminie pogoda i frekwencja do-
pisały, przyjechali do nas znamienici 
goście i wraz z nami oraz mieszkań-
cami bawiliśmy się setnie. Bardzo 
się cieszę, że zaczynamy wracać do 
normalnego życia, i oby tylko pande-
mia nie pomieszała nam szyków. Wi-
dać wyraźnie, że ludzie chcą się spo-
tykać, być ze sobą, bowiem pragną 
żyć w społeczności, a nasze dożynki  
gminne były wyjściem naprzeciw 
tym oczekiwaniom.

– Czy może pan już powiedzieć, 
jaki będzie przyszłoroczny budżet 
gminy Kąty Wrocławskie? Jakie 
będą priorytety? Co będzie w nim 
najistotniejsze?

– Teraz nie jestem w stanie po-
wiedzieć, jak dokładnie będzie wy-
glądała konstrukcja naszego budże-
tu na rok 2021. Dopiero zaczynamy 
tworzyć przyszłoroczny budżet, 
ale dzisiaj już mogę zaznaczyć, iż 
czeka nas w przyszłym roku sze-
reg ważnych wyzwań inwestycyj-
nych. Wspomniałem już wcześniej 
o budowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Krzeptowie, co będzie 
jedną z najważniejszych – jeśli nie 
najważniejszą – pozycją w naszym 
przyszłorocznym budżecie. Przy-
mierzamy się również do rozpoczę-
cia budowy – przy współudziale 
samorządu województwa dolnoślą-
skiego – pierwszego odcinka ob-
wodnicy Kątów Wrocławskich, ale 
na początku inwestycji trzeba ją 
zaprojektować. Oczywiście mamy 
także niemało wydatków bieżących, 
dlatego też budżet na rok 2021 bę-
dzie budżetem trudnym i zapew-
ne musimy się dobrze zastanowić, 
które zadania wybrać do realizacji  

Najważniejsza 
– wspólnota mieszkańców

i jakie ustalić priorytety. Dzisiaj 
jeszcze nie mogę mówić o konkret-
nych liczbach, bowiem jest jeszcze 
sporo niewiadomych. Jest na to po 
prostu za wcześnie.

– Nawet zamożne gminy skwa-
pliwie korzystają z funduszy ze-
wnętrznych. Jak pan ocenia po-
ziom zewnętrznych środków 
finansowych, które w roku 2021 
pozyskał kącki samorząd?

– Zadania, które do tej pory kon-
tynuowaliśmy, realizujemy i rozli-
czamy, w wielu przypadkach były  
dofinansowane z zewnętrznych 
grantów. Dzisiaj jednak patrzy-
my w przyszłość i zastanawiamy 
się, co będzie z Polskim Ładem. 
W pierwszym rozdaniu udało nam 
się uzyskać ponad 12 mln zł dofi-
nansowania na rewitalizację rynku 
w Kątach Wrocławskich. Liczymy 
również na Krajowy Plan Odbu-
dowy, na który czekają wszystkie 
polskie samorządy, a także na in-
ne fundusze rządowe. Będziemy 
starali się pozyskiwać zewnętrz-
ne pieniądze z różnych źródeł, 
aby móc dzięki temu zrealizować  
jak najwięcej inwestycji.

– Czy ma pan jakieś marzenie, 
które moglibyśmy nazwać stra-
tegicznym w kontekście rozwoju 
gminy Kąty Wrocławskie?

– Mam nadzieję, że jeśli nasza 
gmina będzie realizowała nawet naj-
ważniejsze przedsięwzięcia infra-
strukturalne, to zawsze w tle będzie 
widoczna wspólnota. Zatem najważ-
niejsze jest – moim zdaniem – zbu-
dowanie jak największej wspólno-
ty mieszkańców skupionych wokół 
wspólnych spraw. Abyśmy mogli 
patrzeć na gminę Kąty Wrocławskie 
jako na wspólnotę mieszkańców  
– i właśnie przez ten pryzmat reali-
zować zadania gminy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Symboliczne przecięcie wstęgi to początek działania pierwszej publicznej placówki tego typu na terenie gminy. Od prawej: dyrektorka żłobka Alicja Nawrocka, 
burmistrz Julian Żygadło, Łukasz Czajda – współwłaściciel firmy TURPIS budującej obiekt oraz dyrektorka przedszkola Alicja Szymańska

Burmistrz Julian Żygadło 
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Pielgrzymka

Stabilność zarządzania gminą, 
niezła współpraca wójta z radą 
oraz nietuzinkowe walory 
przyrodnicze – to tylko niektóre 
niezaprzeczalne walory 
dolnośląskiej Pielgrzymki. 
A do tego dochodzi sporo 
pozyskanych środków 
zewnętrznych wspierających 
infrastrukturalne inwestycje. 
W gminie Pielgrzymka 
miejscowy samorząd nie 
przejada publicznych pieniędzy, 
bowiem tutaj wszystkim zależy 
na jak najlepszym rozwoju, 
o którym najlepiej świadczą 
zrealizowane zadania służące 
miejscowej społeczności.

Pandemia oczywiście dotknęła 
samorząd Pielgrzymki i mieszkań-
ców gminy, lecz ludzie nie poddali 
się dodatkowym przeciwnościom.

COVID nie zahamował rozwoju
 – Nie mogę powiedzieć, że prze-

chodzimy przez to wszystko suchą 
nogą, ale generalnie dajemy sobie 
do dzisiaj radę, budżet jest dobrze 
realizowany i z powodzeniem prze-
prowadzane są inwestycje – mówi 
wójt Tomasz Sybis. – Zatem w na-
szym przypadku pandemia nie 
wpłynęła znacznie na poziom do-
chodów gminy, ale widać wyraźnie 
rozpędzającą się kolejną falę koro-
nawirusa, i niestety muszę przyznać, 
że w naszej gminie zaszczepiło się 
niespełna 50 proc. mieszkańców 
– to jest zbyt mało. Dzieje się tak 
mimo naszych ciągłych apeli i akcji 
promujących zasadność szczepień 
na organizowanych przez samorząd 
imprezach – m.in. Biesiadzie Kre-
sowej, dożynkach gminnych i festy-
nach organizowanych przez koła go-
spodyń wiejskich. Po prostu doszło 
do takiego momentu, w którym lu-
dzie przestali się szczepić przeciwko 
COVID-19. Dlatego też nie osiągnę-
liśmy odporności zbiorowej i miesz-
kańcy na pewno będą chorować. To 
już widać i osobiście uważam, że 

rząd – w imię wspólnego dobra – 
powinien zaostrzyć obostrzenia 
przeciwpandemiczne. Czasami 
państwo zmuszone jest przecież do 
podjęcia niepopularnych decyzji, 
w tym wypadku dotyczących cho-
ciażby paszportów covidowych. 

Zrealizowano więcej 
niż planowano

W tym roku samorząd gminy 
Pielgrzymka zrealizował w zasa-
dzie więcej inwestycji niż było to 
wcześniej planowane. 

– W związku z pandemią dosta-
liśmy dodatkowe środki finansowe 
z programu wspierającego gminy 
górskie – podkreśla wójt Sybis. 
– A najważniejszym naszym tego-
rocznym przedsięwzięciem była re-
alizacja drogi powiatowej, jest to jej 
kolejny odcinek w Nowej Wsi Gro-
dziskiej, na co z naszego budżetu do-
łożyliśmy prawie 400 tys. zł. Poza 
tym za pół miliona złotych wybu-
dowaliśmy nową szatnię sportową, 
a na naszej tapecie inwestycyjnej 
były w tym roku także przebudowy 
i remonty odcinków gminnych dróg, 
programy szkolne i dodatkowe zaję-
cia dla dzieci i młodzieży oraz kup-

no niezbędnego sprzętu do placówek 
oświatowych. Ponadto wyremonto-
waliśmy świetlicę wiejską w Twar-
docicach, a teraz kończymy fajne 
zadanie inwestycyjne – miejsce re-
kreacyjno-parkingowe pod Ostrzy-
cą Proboszczowicką. Tam właśnie 
przyjeżdża sporo turystów, są ścież-
ki rowerowe, a teraz będzie również 
miejsce, w którym można zaparko-
wać samochód, skorzystać z toalety, 
usiąść i odpocząć pod wiatą, upiec so-
bie kiełbaskę na ognisku i kupić nasze 
lokalne produkty. Teren ten będziemy 
chcieli wydzierżawić komuś za sym-
boliczną złotówkę. 

Czy ostatnia szkoła zostanie
docieplona?

Można dzisiaj bez żadnej prze-
sady powiedzieć, iż w roku 2021 
w gminie Pielgrzymka działo się 
całkiem dobrze. 

– Czekamy teraz niecierpliwie, 
bowiem mamy złożony piękny 
wniosek o dofinansowanie termo-
modernizacji Szkoły Podstawowej 
w Pielgrzymce, który jest już po 
jednej ocenie, i oczekujemy teraz 
na drugą – uśmiecha się wójt To-
masz Sybis. – Wniosek ten złoży-
liśmy do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego i niebawem konkurs zo-
stanie rozstrzygnięty. To potężna 
inwestycja dotycząca komplekso-
wego docieplenia ostatniej szkoły 
w naszej gminie, będzie realizowa-
na w cyklu dwuletnim i pochłonie 
ponad 4 mln zł. 

Dobra współpraca wójta z radą 
gminy

Atutem samorządu gminy Piel-
grzymka jest praca bez nieproduk-
tywnych kłótni i przepychanek. 
Współdziałanie wójta z radą gminy 
jest na dobrym merytorycznym po-
ziomie, nie ma politykierstwa, wza-
jemnych złośliwości i forsowania 
partykularnych interesów. 

– Nie przesadzę, jeśli ocenię mo-
ją tegoroczną współpracę z radą jako 
bardzo dobrą – zaznacza wójt Sybis. 
– Między nami bywają spory, mamy 
czasami odmienne zdania, ale oczy-
wiście o tych różnicach dyskutujemy. 
Jest też niewielka opozycja w radzie, 
ale takie są przecież prawidła każ-

dej demokracji, a najważniejsze jest, 
aby przeważała mądrość i merytory-
ka. Cenię sobie wysoko współpracę 
z Radą Gminy Pielgrzymka, radni 
dobrze znają problemy mieszkań-
ców i często naświetlają mi ich prob-
lemy oraz potrzeby. To duża pomoc 
w mojej pracy. 

Wreszcie można było się 
spotykać

W zasadzie we wszystkich pol-
skich samorządach rok 2021 był ro-
kiem swoistego oddechu po ataku 
pandemii w roku 2020. Dlatego ten 
rok był też okresem, w którym lu-
dzie chcieli wychodzić ze swoich 
domów i się spotykać, a samorządy 
organizowały wreszcie różne ocze-
kiwane przez wszystkich impre-
zy. Tak samo działo się w gminie 
Pielgrzymka. 

– Było to u nas bardzo wyraźnie 
widać, a Biesiada Kresowa i nasze 

Zrobiono więcej niż zaplanowano
gminne dożynki cieszyły się wiel-
kim zainteresowaniem – wspomina 
wójt Tomasz Sybis. – Ludzie ocze-
kiwali wzajemnych kontaktów, choć 
imprezy organizowaliśmy w reżi-
mie sanitarnym. Chciałbym też pod-
kreślić, że każde z naszych sołectw 
coś fajnego robiło i to napawa opty-
mizmem. 

Oczekując na Polski Ład
Dzisiaj trudno jest powiedzieć, 

jak będzie wyglądał przyszłorocz-
ny budżet gminy Pielgrzymka. Trwa 
planowanie i liczenie oraz oczeki-
wanie na pierwsze rozstrzygnięcia 
wniosków skierowanych do progra-
mu Polski Ład. 

– Złożyliśmy trzy wnioski, je-
den na budowę świetlicy w Woj-
cieszynie, drugi dotyczy wymia-
ny kanalizacji wraz odtworzeniem 
chodników i zamontowaniem nowe-
go oświetlenia na osiedlu mieszka-
niowym w Proboszczowie, i trzeci 
wniosek o dofinansowanie budo-
wy i remontu dróg lokalnych – wy-
licza Tomasz Sybis. – Dopiero po 
rozstrzygnięciu naborów, a jestem 
jak zwykle optymistą, dostosuje-

my przyszłoroczny budżet naszej 
gminy pod te duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne.

S.G. (TS)

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– Kończymy fajne zadanie inwestycyjne – miejsce rekreacyjno-parkingowe (na zdjęciu) pod Ostrzycą 

Proboszczowicką – mówi wójt Tomasz Sybis

Remiza w Pielgrzymce

Wójt Tomasz Sybis
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Międzybórz

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
ul. Kolejowa 13

56-513 Międzybórz
tel. 62 785 62 66

tel./fax 62 785 60 19
umig@miedzyborz.pl
www.miedzyborz.pl

Gmina ta rozwija się zgodnie 
z zasadą zrównoważonego 
rozwoju i z roku na rok 
sukcesywnie wzbogacana 
jest pod względem 
infrastrukturalnym. Wszystko 
idzie zgodnie z planami,  
a rozwój ten zależy jak zawsze 
od zamożności samorządu 
i wysokości pozyskanych 
finansowych środków 
zewnętrznych. Ponadto 
w Międzyborzu walorem 
dodanym – albo jak to często 
się mówi: wartością dodaną –  
jest wzorowa współpraca 
burmistrza z radą, i miejscowy 
samorząd funkcjonuje tutaj 
bez swarów, upierania się przy 
swoim, politykowania oraz 
forsowania partykularnych 
interesów. Za to króluje zgoda 
oraz wzajemny szacunek,  
lecz najważniejsza jest 
wspólna praca dla dobra 
miejscowej społeczności. Ale 
żeby nie było tak pięknie, to 
w tej beczce miodu jest też 
przysłowiowa łyżka dziegciu 
– horrendalna podwyżka cen 
gazu zafundowana ostatnio  
przez G.EN. GAZ Energia

Do końca roku całkiem blisko, 
ale samorząd w Międzyborzu nie 
może narzekać na brak pracy, także 
dlatego, że część umów i zobowią-
zań dotyczących inwestycji podpi-
sywana jest zazwyczaj w drugiej 
połowie roku.

Kanalizacja i drogi
 – Warto cieszyć się z tego, że 

jest ruch w sferze inwestycyjnej  
– uśmiecha się burmistrz Jarosław 
Głowacki – a teraz realizujemy spo-
re i kosztochłonne przedsięwzięcie, 
czyli budowę kanalizacji sanitarnej, 

która prawdopodobnie zostanie za-
kończona w okolicach połowy listo-
pada, i cieszymy się, że nie ma teraz 
jakichś nieprzewidzianych termino-
wych poślizgów. Ważne jest także to, 
że nasi rozmówcy starają się zrozu-
mieć, że taka inwestycja 
stwarza problemy komu-
nikacyjne i nie utrudnia-
ją życia sobie, nam i wy-
konawcy zadania. Krótko 
mówiąc, ludzie gene-
ralnie podeszli do tego  
w porządku. Oczywiście 
po pracach kanalizacyj-
nych przyjdzie czas na 
prace drogowe. Budujemy 
drogę – dzięki wsparciu 
finansowemu z Tereno-
wego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych – mię-
dzy Niwkami Książęcy-
mi a Niwkami Kraszow-
skimi; jest to łącznik  
z drogą powiatową w kie-
runku Kobylej Góry. To 
newralgiczny odcinek 
drogi gminnej, skracają-
cy dojazd do Niwek Ksią-
żęcych, rozstrzygnęliśmy 
już przetarg i są dwie 
oferty mieszczące się  
w kosztorysie. Zakłada-
my, iż niedługo ta droga 
asfaltowa będzie ukończona i prob-
lem z ciągłym łataniem nawierzchni 
wreszcie zniknie.

Cyfryzacja 
i podpis kwalifikowany

Poza tym zostaną też niebawem 
ukończone mniejsze zadania do-
tyczące melioracji gruntów, dofi-
nansowane m.in. z programu Mała  
Odnowa Wsi Dolnośląskiej. 

– W tym roku zaczynamy też 
działania związane z programem 
cyfryzacji w gminach i odebrali-

śmy w związku z tym rządową pro-
mesę na 158 tys. zł – mówi bur-
mistrz Głowacki.  – Za to m.in. 
unowocześniony zostanie serwer 
i będziemy mogli – używając ko-
lokwializmu – wyjść z e-usługą 

na zewnątrz. Mam też nadzieję, że 
uda nam się do tego doprowadzić 
i będzie można w gminie zakła-
dać podpis kwalifikowany, a nie 
by była konieczność zakładania go 
w innych urzędach, takich jak np. 
banki czy ZUS. Wtedy nasi miesz-
kańcy mogliby korzystać z tego na 
miejscu, tym bardziej, że szeroko 
jest realizowany program „Czyste 
powietrze”, w którym warunkiem 
złożenia wniosku elektroniczne-
go jest właśnie podpis kwalifiko-
wany. Realizacja nie jest łatwa,  

i nie jest to tak, że dostaje się pie-
niądze i już można je jutro wydać.  
Jest dużo uzgodnień dotyczących 
bezpieczeństwa informatycznego, 
wszystko musi zostać audytowane 
i dopiero wtedy włączone do sieci 

krajowej. Ale mamy 
już od czego zacząć, 
a jak mówił Konfu-
cjusz, „nawet najdłuż-
sza droga zaczyna się 
od pierwszego kroku”.

Niezbędna – choć 
wzbudzająca
emocje – obwodnica

Zaznaczyć trzeba, 
że trwają także kon-
sultacje dotyczące bu-
dowy obwodnicy Mię-
dzyborza i wszystkie 
warianty tej drogi 
wzbudzają emocje, bo-
wiem naruszają spokój 
mieszkańców i z du-
żym prawdopodobień-
stwem można założyć, 
iż rozpoczną się oby-
watelskie protesty. 

– To już się dzieje  
i trudno się nawet te-
mu dziwić – ocenia 
burmistrz Jarosław 
Głowacki – bowiem 

przy każdym wariancie tejże ob-
wodnicy ktoś coś będzie tracił.  
Z drugiej jednak strony obwodnica 
jest niezbędna i nikt tego nie pod-
waża – emocje wzbudzają jedynie 
warianty jej przebiegu.

Gaz horrendalnie w górę
W przyszłym roku gigantycz-

ne podwyżki cen nośników ciepła  
i energii elektrycznej nie ominą tak-
że miasta i gminy Międzybórz, na 
co miejscowy samorząd nie będzie 
miał oczywiście żadnego wpływu. 

– Niedawno wraz z kilkudzie-
sięcioma moimi kolegami sa-
morządowcami spotkaliśmy się  
w Tarnowie Podgórnym – wspomi-
na burmistrz Głowacki. – Wszyst-
ko dlatego, że nasze gminy zo-
stały boleśnie dotknięte cenami, 
jakie zaproponowała nam spółka  
G.EN. GAZ Energia, która na na-
szym terenie ma sieć i dystrybu-
uje gaz. Firma ta zaproponowa-
ła podwyżkę cen gazu o 174 proc. 
w stosunku do ceny bazowej, ale 
uwzględniając opłaty przesyłowe 
i wstępne przeliczenia, to i tak jest 
to około stuprocentowa podwyż-
ka cen. Dla samorządów to strzał 
śmiertelny, bowiem coraz więcej  
z nich przechodzi właśnie na ogrze-
wanie swoich obiektów gazem. Jest 
to bardzo ekologiczne i wszelkie 
projekty, takie jak np. „Czyste po-
wietrze”, wspierane przez narodo-
wy i wojewódzki fundusz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 

opierają się właśnie o gaz. Tylko 
wtedy, gdy go nie ma, do ogrzewa-
nia używane są inne paliwa. Ma-
my ogromne pretensje do Urzędu 
Regulacji Energetyki za to, że ak-
ceptuje takie podwyżki, zdecydo-
wanie przeciwko temu protestuje-
my i nie możemy się z tym zgodzić. 
A do tego dochodzi podwyżka cen 
energii elektrycznej i, co za tym 
idzie, wzrost cen żywności i w za-
sadzie wszystkiego. Krótko mó-
wiąc, to jakieś cenowe szaleństwo 
i zastanawiamy się, czy w następ-
nych latach nasza samorządowa 
robota będzie polegała na płace-
niu rachunków i utrzymaniu status 
quo, czy też na marzeniu o rozwo-
ju gminy. Z drugiej strony cieszy-
my się z tego, że do samorządów 
wpłyną wielkie środki finansowe 
z Polskiego Ładu, ale jednocześ-
nie martwimy się o to, że za chwi-
lę nie będziemy mogli skorzystać  
z tych dotacji, ponieważ nie będzie-
my mogli zabezpieczyć wkładów 
własnych na te zadania i pieniędzy  
na bieżące funkcjonowanie gmin.

Współpraca jak zawsze 
bardzo dobra

W roku 2021 – tak jak w latach 
ubiegłych – współpraca burmistrza 
Międzyborza z radą układała się 
bardzo dobrze. 

– Nasi radni są bardzo aktyw-
ni, choć nie we wszystkim od razu 
się zgadzamy – ocenia burmistrz 
Jarosław Głowacki. – Ale potrafi-
my ze sobą rozmawiać, spierać się 
w sprawach merytorycznych i naj-
częściej dochodzimy do consensu-
su. Dobrze, że tak się dzieje, tym 
bardziej, że mam świadomość, iż 
przed nami niełatwe lata, a oczeki-
wania mieszkańców wobec samo-
rządu całkiem spore i wszystkich 
zadowolić niestety nie sposób.  
Takiej współpracy włodarza gmi-
ny z radą – jaka jest w Międzybo-
rzu – życzę wszystkim moim kole-
gom samorządowcom!

S.G. (TS)

Niemało pracy i nie mniej obaw

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz

Burmistrz Jarosław Głowacki 
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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

– Coraz bliżej do końca roku 
2021, złota polska jesień w pełni, 
jednak czuć już pierwsze oddechy 
zimy…

– …ale prawdziwa zima jeszcze 
daleko, a przed naszym samorządem 
wciąż całkiem sporo różnych przed-
sięwzięć, które będziemy niebawem 
kończyli. Inwestycje te są w trakcie 
realizacji.

– Proszę o podsumowanie tego 
roku, zapewne niełatwego dla wi-
szeńskiego samorządu, choćby dla-
tego, że walkę z COVIDEM-19 prze-
grał pana zastępca – a mój dobry 
znajomy – Mariusz Fedzin i wiem, 
że dla waszej społeczności była to 
bardzo bolesna strata.

– Bardzo bolesna i dla jego rodzi-
ny, i dla nas.

– I także dla całej dolnośląskiej 
samorządowej rodziny. To był czło-
wiek, którego wcale nie jest tak ła-
two zastąpić.

– Oczywiście! Mariusz był bar-
dzo pracowitym i doświadczonym 
samorządowcem, naprawdę świetnie 
przygotowanym do tej pracy, a także 
bardzo zaangażowanym w rozwiązy-
wanie problemów mieszkańców i od-
danym sprawom naszej gminy. Rzad-
ko spotyka się ludzi z tak pozytywnym 
podejściem do pracy. Zgadzam się 
z tym, co pan powiedział, iż powstała 
wielka wyrwa w naszej samorządowej 
rodzinie.

– Dobrego, lojalnego i pracowi-
tego człowieka wcale nie jest łatwo 
znaleźć, świadczy choćby o tym to, 
że po odejściu Mariusza Fedzina ni-
kogo nie znalazł pan na jego miejsce. 
Mariusz stał się ofiarą pandemii, 
a dzisiaj też mamy wiele tysięcy za-
chorowań i krok po kroku, dzień po 
dniu, pandemia znowu się rozrasta, 
co nie jest optymistyczne.

– Oczywiście, że nie jest, a pande-
mia przecież niesie ze sobą zagrożenia 
na wielu płaszczyznach. My najbar-
dziej obawiamy się pandemii w na-
szych szkołach i tego, że nastąpi izo-
lowanie poszczególnych szkolnych 
oddziałów, a nawet całych placówek 
oświatowych, w zależności od skali 
zagrożenia. Mamy również doświad-
czenia ze zdalnym nauczaniem na-
szych dzieci, to jest po prostu trudne, 
a efektywność takiej nauki jest proble-
matyczna, żeby nie powiedzieć – iluzo-
ryczna. Dla wielu rodzin to są napraw-
dę ciężkie sytuacje, związane między 
innymi z opieką nad dziećmi, które nie 
mogą chodzić do szkoły.

– Nie wiemy dzisiaj, jak to do 
końca roku będzie. Zaszczepionych 
jest około 50 proc. obywateli, czyli 
stanowczo za mało, by uzyskać od-
porność zbiorową…

– Zaszczepili się ludzie w słusznym 
wieku, którzy byli świadomi zagrożeń, 
a dzisiaj zagrożone są najmłodsze rocz-
niki Polaków. Te roczniki, które najsła-

biej się wyszczepiły, są równocześnie 
najaktywniejsze życiowo i zawodowo, 
więc właśnie te osoby najbardziej będą 
przenosiły koronawirusa i zakażały 
innych, także swoje własne dzieci.

– Porozmawiajmy teraz o typowo 
samorządowych sprawach. Zatem 
jak w tym roku ocenia pan realiza-
cję budżetu gminy Wisznia Mała? 
Jaki pod tym względem był ten rok 
dla waszego samorządu?

– Na pewno trudnym pod wzglę-
dem wielkich wyzwań inwestycyjnych. 
Realizujemy przecież jeden z najwięk-
szych programów infrastrukturalnych 
w historii naszej gminy, a realizatorem 
tych przedsięwzięć jest nasze Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
– spółka celowa, która m.in. zosta-
ła powołana właśnie po to, aby reali-
zować te zadania. Zatem poza budo-
wą kanalizacji kontynuowanej jeszcze 
w Psarach – i jest to ostatni etap nasze-
go wielkiego programu budowy kana-
lizacji sanitarnej w południowej części 
gminy – również w tej miejscowości 

została zmodernizowana 
stacja uzdatniania wody. 
To także ogromna inwe-
stycja, która pozwoli nam 
lepiej zaopatrywać miesz-
kańców w wodę, i to w dy-
namicznie rozwijającej się 
części gminy. Ponadto mo-
dernizujemy oczyszczal-
nię ścieków dla północnej 
części gminy, co jest także 
niemałym i bardzo kosz-
townym, 15-milionowym 
wyzwaniem infrastruktu-
ralnym. Na całe szczęście 
udało nam się na to pozy-
skać dość poważne unijne 
środki finansowe – i jest to 
bez mała 11 mln zł. Chcę 

zaznaczyć, iż bez tego wsparcia zrea-
lizowanie tego zadania byłoby wprost 
nierealne.

– Co jeszcze dobrego się działo?
– Cały czas przebudowujemy i roz-

budowujemy naszą sieć drogową i ją 
unowocześniamy. Poza tym rozpoczę-
liśmy budowę ścieżek rowerowych. 
Ponadto planu-
jemy przebudo-
wę jednej z ulic 
w Wysokim Koś-
ciele, a także dróg 
w Psarach – oczy-
wiście po ukończeniu budowy kana-
lizacji. Krótko mówiąc, zadań drogo-
wych w tym roku jest jeszcze całkiem 
sporo do zrealizowania.

– Jak pan ocenia wysokość finan-
sowych środków zewnętrznych, któ-
re pozyskaliście w roku 2021?

– Teraz realizujemy zadania dzię-
ki wcześniej pozyskanym funduszom 
zewnętrznym, bowiem taka jest prze-
cież logika naszego działania. Zatem 
poza kwotą 11 mln zł na modernizację 
i przebudowę oczyszczalni ścieków, 
pozyskaliśmy 5 mln zł na budowę ście-
żek rowerowych. Kończymy – tak-
że dzięki unijnemu dofinansowaniu – 
budowę naszych trzech świetlic wiej-
skich. W Strzeszowie i Pierwoszowie 
inwestycje są już w zasadzie ukoń-
czone i kończy się budowa świetlicy 
w Machnicach.

– A jak pan ocenia tegoroczną 
współpracę z radą?

– To była dobra i merytorycz-
na współpraca oparta na tym, że nas 
wszystkich interesuje dobro naszej 
gminy. Na to przede wszystkim patrzy-
my i temu służy nasza praca. Za to ra-
dzie gminy bardzo dziękuję. Chcę też 
podkreślić, iż ten rok obfituje w dzia-
łania związane z ochroną środowiska. 

Nas interesuje
przede wszystkim dobro gminy

Budowa kanalizacji to jedno, a druga 
sprawa związana jest z przyłączaniem 
dostawców ścieków do sieci kanaliza-
cyjnej, w czym gmina przez cały czas 
wspiera swoich mieszkańców i znowu 
zostanie wykonanych dwieście kilka-
dziesiąt przyłączy. Podobnie dzieje się 
z wymianą starych pieców na nowe, 
i poza programem „Czyste powietrze”, 
realizowanym przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu, sami w tych 
działaniach dofinansowujemy miesz-
kańców naszej gminy.

– W tym roku samorządy mogły 
zająć się także organizacją różnych 
imprez.

– Było to bardzo potrzebne, bowiem 
ludzie potrzebują wzajemnych kontak-
tów i relacji. Zorganizowaliśmy m.in. 
dożynki gminne w Strzeszowie, w któ-
rych wzięło udział wiele osób i było 
dużo dobrej zabawy i biesiadowania. 

– Jaki będzie przyszłoroczny bu-
dżet gminy Wisznia Mała?

– O budowie ścieżek rowerowych 
– przede wszystkim w Szewcach – już 
wspomniałem, i to jest największe na-
sze finansowe budżetowe wyzwanie. 
Mówiłem też o zadaniu związanym 
z modernizacją oczyszczalni ścieków 
i postaramy się również o pozyska-

nie zewnętrznych 
pieniędzy na na-
sze drogi. Będzie-
my też w dalszym 
ciągu dofinanso-
wywać przyłącza-

nie beneficjentów do sieci kanaliza-
cyjnej oraz wymianę kopciuchów na 
ekologiczne źródła ciepła.

– A co z Polskim Ładem?
– Z tego programu liczymy na 

środki finansowe na naszą bazę edu-
kacyjną – na budowę przedszkoli 
i szkół, co jest sporym wyzwaniem 
dla rozwijającej się gminy, takiej, jaką 
niewątpliwie jest Wisznia Mała.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Jakub Bronowicki 

Dożynki gminne w Strzeszowie były wspaniałym powrotem do pięknej tradycji

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I



11 Gmina Polska    nr 11 (102) | listopad 2021

Redakcja – adres do korespondencji: 50-020 Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, lok. 320, tel. 71 707 01 45, fax 71 707 02 91
Redaktorka naczelna: Anita Tyszkowska, tel. 608 590 515, anita.tyszkowska@gminapolska.com
Zastępca redaktorki naczelnej: Sławomir Grymin, tel. 606 280 853, slawomir.grymin@gminapolska.com
Reklama: tel. 691 029 622, 605 665 622, reklama@gminapolska.com
Skład, łamanie, fotoedycja: Rafał Tlak
Korekta: Barbara Surkont
Internet: Bogusław Serafin, blogser@gminapolska.com
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu
Wydawca: Sator Media Tomasz Miarecki, tel. 691 029 622, tomasz.miarecki@satormedia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam, ogłoszeń i listów. Materiałów niezamówionych  
nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz zmiany ich tytułów.  
Tekst sponsorowany – (TS).

www.gminapolska.com

Rynkowy 
bigos
»	W ostatnim tygodniu 

października – po wprowa-
dzeniu do obrotu pierwszego 
opartego na kontraktach termi-
nowych bitcoinowego fundu-
szu ProShares Bitcoin Strategy 
ETF – rynek kryptowalut odno-
tował kolejne rekordy. Obroty 
pierwszego dnia osiągnęły pra-
wie miliard dolarów.
»	PLL LOT złożyły do są-

du w Seattle w USA pozew 
przeciwko firmie Boeing; LOT 
domaga się odszkodowania  
w kwocie nie mniejszej niż  
1 mld zł. Sprawa jest związana 
z wadami projektowymi w sa-
molotach 737 MAX, które do-
prowadziły do ich uziemienia.
»	Wydawałoby się, że za-

przestanie przesuwania wskazó-
wek zegarków dwa razy w roku  
jest sprawą łatwą. Niestety, 
urzędnicza rzeczywistość w Unii 
Europejskiej przeczy temu od lat. 
Po rezolucji PE z 8 lutego 2018 r. 
sprawą zajęła się Komisja Euro-
pejska. KE przeprowadziła kon-
sultacje publiczne w państwach 
członkowskich, zgodnie z który-
mi 90 proc. głosujących zadekla-
rowało chęć odejścia od zmian 
czasu. I co? I nic. Fachowcy kon-
sultują, spotykają się, zasięgają 
opinii… Koszt ich działań nie 
został ujawniony.
»	Od 1 stycznia 2022 wzroś-

nie o 5 proc. minimalna stawka 
podatku na papierosy. Wzrośnie 
też o 100 proc. stawka kwotowa 
na tytoń do podgrzewania.
»	Jak podał „Deutsche 

Welle”, sytuacja zakładów Opla 
jest coraz gorsza. Cztery lata 
temu markę przejął francuski 
koncern PSA. Od tego momen-
tu działalność Opla jest coraz 
bardziej ograniczana. 
»	Jak podało BBC, Tesla 

przekroczyła pod koniec paź-
dziernika wartość rynkową bi-
liona dolarów, co czyni ją piątą 
firmą, która osiągnęła tę granicę. 
Tesla od jakiegoś czasu jest naj-
wyżej wycenianym producentem 
samochodów na świecie, choć 
marki takie jak Ford czy GM 
produkują więcej samochodów.
»	Od 15 do 25 proc. w cią-

gu najbliższego roku podrożeją 
samochody osobowe – wynika 
z raportu Motobarometr 2021.

Do rynkowego garnka zaglądał
Damian Bukowiecki

Około 60 przedstawicieli 
gmin, hodowców, nadleśnictw, 
regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska oraz organizacji 
pozarządowych spotkało się  
na zorganizowanych przez  
WWF Polska i RDOŚ  
w Poznaniu, warsztatach  
pt. „Minimalizacja konfliktów  
na linii wilk – człowiek”.  
W ramach dwudniowego 
spotkania uczestnicy rozmawiali 
m.in. o tym, jak odpowiednio 
zabezpieczać gospodarstwa i jak 
współpracować między sobą  
w sytuacjach konfliktowych.

Warsztaty, które odbyły się  
w Pestkownicy (woj. wielkopolskie) 
były elementem międzynarodowego 
projektu Life Eurolargecarnivores.  
W ramach projektu WWF Polska pro-
wadzi również kampanię pt. „Nasz są-
siad wilk”. Kampania jest skierowana  
w szczególności do lokalnych wspól-
not i ludzi, którzy na co dzień żyją 
obok wilków i ma na celu edukację  
w zakresie bezkonfliktowego sąsiedz-
twa z tym drapieżnikiem.

Są wilki, są pytania 
Udział w spotkaniu wzięli przed-

stawiciele kluczowych instytucji bę-
dących na pierwszej linii spotkań  
z wilkami: hodowców, przedstawi-
cieli gmin, pracowników Lasów Pań-
stwowych, weterynarzy, naukowców 
i wielu innych. 

– Spotkania z hodowcami i lo-
kalnymi wspólnotami są niezwy-

kle ważne. To dzięki nim możemy 
pokazywać skuteczne i dostosowa-
ne do potrzeb zabezpieczenia, które 
umożliwiają funkcjonowanie obok 
drapieżnika, jakim jest wilk – mó-
wi Piotr Chmielewski, specjalista  

ds. ochrony przyrody Fundacji 
WWF. – Szkody w pogłowiu zwie-
rząt gospodarskich wyrządzane 
przez wilki mają miejsce w większo-
ści wypadków w przypadku niewłaś-
ciwie zabezpieczonych lub niezabez-
pieczonych stad. Dlatego staramy się 
zachęcić hodowców do prawidłowe-
go dbania o bezpieczeństwo swo-
ich zwierząt. Dostajemy od nich in-
formację zwrotną, że przekazywane 
przez nas wsparcie, takie jak ogro-
dzenia elektryczne i pasterskie psy 
stróżujące, są skuteczne – dodaje 
Chmielewski.

Co na to hodowcy?
Drugiego dnia uczestnicy warszta-

tu oglądali zabezpieczenia w gospo-
darstwie hodowlanym. Mogli bezpo-
średnio wysłuchać opinii hodowców. 
Jak się dowiedzieli, konflikty na linii 

Nasz sąsiad wilk

Po niedawnej zmianie prawa 
również byłym przedsiębiorcom 
łatwiej się pozbyć długów 
poprzez ogłoszenie upadłości 
konsumenckiej. Prawo.pl  
wyjaśnia, że w myśl nowych 
przepisów przestaje 
obowiązywać wymóg,  
aby upadłość była niezawiniona 
przez dłużnika, co skutkuje 
niemal dwukrotnym wzrostem 
pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków.

Prawo.pl podaje, że do koń-
ca września 2021 r. opublikowano  
w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym 13 620 ogłoszeń dotyczą-
cych upadłości konsumenckiej, pod-
czas gdy w analogicznych trzech 
kwartałach 2019 r. było ich 7944. 

Na ogłoszenie upadłości konsu-
menckiej decyduje się coraz więcej  
Polaków, wśród których wzrasta  
liczba przedsiębiorców, głównie pro-
wadzących jednoosobową działal-
ność gospodarczą.

– Przepisy obowiązujące od  
24 marca 2020 r. pozwalają na ogło-
szenie upadłości konsumenckiej  
w zasadzie każdemu nieprzedsię-
biorcy. Wystarczy, że ma choćby je-
den dług, którego nie jest w stanie 
spłacić. Powoduje to zjawisko zamy-
kania działalności przez jednooso-
bowych przedsiębiorców i składania 
wniosku o upadłość jako konsument 
– twierdzi, cytowany przez Prawo.pl,  
adwokat Łukasz Lewandowski,  
doradca restrukturyzacyjny.

Do 24 marca 2020 r. połowa 
wniosków o upadłość była oddalana 

z powodu niespełnienia wymaganej 
przesłanki o upadłości niezawinionej 
przez dłużnika. Nowelizacja przepi-
sów sprawiła, że obecnie sąd, któ-
ry ogłasza upadłość, nie rozpatruje 
tzw. rzetelności płatniczej dłużnika, 
co skutkuje tym, że każde zgłosze-
nie upadłości kończy się jej ogłosze-
niem, a sąd rozstrzyga, w jakiej wy-
sokości (dostosowanej do aktualnych 
możliwości dłużnika) i przez jaki 
okres (maksymalnie 7 lat), dłużnik 
będzie spłacał zobowiązania.

Cytowany przez serwis Prawo.pl  
dr Patryk Filipiak z Kancelarii Praw-
nej Filipiak Babicz Legal wyjaśnia, 
że powodem wzrostu liczby upadłości 
jest liberalizacja systemu, w wyniku 
której sąd, który ogłasza upadłość, nie 
bada przyczyn, które doprowadziły  
do niewypłacalności.

– Sąd bada wyłącznie, czy dłuż-
nik jest niewypłacalny, co w praktyce 
oznacza, że prawie wszystkie wnio-
ski są uwzględniane i upadłość jest 
ogłaszana. Dopiero na etapie ustalania 
planu spłaty sąd decyduje, czy konsu-
ment będzie oddłużony, czy też nie. 
Przy czym przesłanki oddłużenia są 
liberalne – oddłużenia nie otrzyma 
tylko ten, kto celowo doprowadził do 
niewypłacalności, aby pokrzywdzić 
wierzycieli – zaznacza ekspert.

Prawo.pl przewiduje, że liczba 
upadłości, która obecnie utrzymu-
je się na poziomie 1400-1600 spraw 
miesięcznie, może skokowo wzros-
nąć w grudniu 2021 r., kiedy za-
cznie funkcjonować Krajowy Rejestr  
Zadłużonych, a wnioski będą skła-
dane elektronicznie przez portal  
dostępowy. PAP MediaRoom

Przedsiębiorcy i upadłość konsumencka

człowiek – wilk to dla nich bardzo du-
że wyzywanie ekonomiczne, zarów-
no jeśli chodzi o potencjalne straty,  
jak i koszt zabezpieczeń. Hodowcy  
i rolnicy często martwią się o niewy-
starczające kwoty odszkodowań, któ-
re na przykład nie pokrywają kosztu 
opieki nad zranionymi zwierzętami  
i szkód towarzyszących.

Jako skuteczną ochronę przed 
wilkami zaprezentowano ogrodze-
nie elektryczne, dzięki któremu od 
trzech lat nie było ataków w tym 
miejscu, chociaż wilki są widywa-
ne w okolicy. Dodatkowo według 
hodowców dobrym środkiem zapo-
biegawczym jest zamykanie na noc 
zwierząt, oczywiście w sytuacji, gdy 
istnieje taka możliwość. Ogrodzenie 
elektryczne przekazane przez WWF 
Polska to istotna pomoc, ponieważ 
zabezpieczenie nawet jednego hek-
tara to spory koszt. Instalacja jest też  
z reguły wyposażona w panel sło-
neczny, co obniża koszty eksploatacji.

Wsparcie finansowe i prawne 
to podstawa 

– Ogrodzenia elektryczne są jedną 
ze skutecznych metod ochrony przed 
drapieżnikami. Należy pamiętać, aby 

były odpowiednio zamontowane, do-
glądane i konserwowane. Najlepiej 
działają w połączeniu z innymi meto-
dami, takimi jak ogrodzenia siatkowe 
i psy stróżujące – tłumaczy Hubert 
Fedyń z RDOŚ w Rzeszowie. – Dzię-
ki edukacji i rozwojowi technologii 
ogrodzeń elektrycznych ludzie zaczy-
nają się z nią zapoznawać i coraz bar-
dziej doceniać. Jest to coraz częściej 
stosowane rozwiązanie. Nie można 
jednak zapominać o odpowiedniej 
pomocy finansowej, adekwatnej do 
poniesionych strat. Dlatego konieczne 
jest dostosowywanie ustaw i przepi-
sów precyzujących minimalne środki 
finansowe zabezpieczeń – podsumo-
wuje Hubert Fedyń.

Wilk nie musi być kłopotliwym 
sąsiadem 

Fundacja WWF Polska już od 14 lat 
prowadzi działania wspierające ochro-
nę wilka oraz edukuje, jak minima-
lizować konflikty na linii człowiek 
– wilk. Opierając się o opinie lokal-
nych społeczności oraz o rekomenda-
cje uznanych ekspertów, fundacja po-
maga w sposób bezpośredni, między 
innymi rozdając zabezpieczenia. Tylko  
w tym roku wyposażyła cztery regio-
nalne dyrekcje ochrony środowiska  
w 20 zestawów ogrodzeń elektrycz-
nych dla hodowców w wojewódz-
twach: lubuskim, wielkopolskim, 
podlaskim i podkarpackim. W sumie 
podczas całej akcji do gospodarstw tra-
fiło około 300 ogrodzeń elektrycznych. 
Fundacja przekazała też 44 pasterskie 
psy stróżujące. To owczarki podhalań-
skie wykorzystywane przez hodowców 
owiec do ochrony przed wilkami. 

(inf)
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Kąty Wrocławskie – str. 7
Wisznia Mała – str. 10Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5

Ziębice – str. 6 Międrzybórz – str. 9
Pielgrzymka – str. 8

Ogrody zoologiczne to miejsca 
rekreacji dla setek tysięcy osób. 
To również – o czym wielokrotnie 
pisaliśmy – miejsca edukacji  
i badań naukowych. Podobnie 
jest we wrocławskiej placówce, 
która w ubiegłym miesiącu 
podpisała kolejną umowę  
o współpracy z Uniwersytetem 
Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wspólne badania oraz projekty, 
wsparcie merytoryczne, publika-
cje naukowe i zajęcia dydaktyczne 
na terenie zoo to tylko część dzia-
łań, które Uniwersytet Przyrodni-
czy oraz wrocławski 
ogród zoologicz-
ny będę realizowały  
w najbliższych pięciu 
latach. Rektor UPWr 
prof. Jarosław Bosy, 
prezes ZOO Wrocław Radosław 
Ratajszczak oraz dyrektor ds. ho-
dowlanych Mirosław Piasecki pod-
pisali w połowie ubiegłego miesią-
ca porozumienie o współpracy.

Jak poinformowali przedstawi-
ciele ogrodu, te dwie wrocławskie 
instytucje łączy wiele, ale przede 
wszystkim miłość do zwierząt i fa-
scynacja światem przyrody. Wroc-
ławska uczelnia kształci też przy-
szłych pracowników 
ogrodu. Chyba niewielu 
wie, że stanowią oni nie-
mal jedną trzecią załogi. 
Najliczniejszą grupą są 
absolwenci zootechniki.

Współpraca pomię-
dzy uczelnią a ogrodem 
– jak możemy przeczytać  
w informacji przygotowa-
nej przez wrocławskie zoo – będzie 
powiązaniem teorii i badań nauko-
wych z praktyką. Obejmie również 
transfer wiedzy, wspólne publika-
cje naukowe, ubieganie się o finan-

Wygrać kolejne bitwy
sowanie badań w oparciu o polskie 
i zagraniczne granty oraz realizację 
praktyk zawodowych, prac licencja-
ckich, magisterskich i doktorskich 
na terenie ogrodu.

– Ponowne porozumienia to 
kontynuacja dotychczasowych 
kontaktów między naszymi insty-
tucjami i otwarcie drogi do jeszcze 
pełniejszego wykorzystania po-
tencjału dydaktyczno-naukowego 

Uniwersytetu Przy-
rodniczego i wrocław-
skiego ogrodu zoolo-
gicznego – mówił 
rektor Jarosław Bosy. 
Prezes zoo Radosław  

Ratajszczak podkreślał, że choć jed-
nym z priorytetów ogrodu jest pro-
wadzenie badań naukowych, ma-
jących na celu ochronę gatunków 
zagrożonych wyginięciem, to rów-
nie ważna będzie współpraca ze stu-
dentami i doktorantami.

W tym miejscu warto przypo-
mnieć, że Radosław Ratajszczak trzy 
lata temu został profesorem honoro-
wym Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wrocławiu. Wówczas  
w rozmowie dla uczelnia-
nej gazety mówił między 
innymi, że kocha zwierzę-
ta, ale stara się je kochać 
miłością mądrą. Pytany, co 
to znaczy, mówił: „Taką, 
która bierze pod uwagę bio-
logiczne właściwości. Sta-
ram się nie personifikować 

zwierząt, bo to zaburza ostrość wi-
dzenia. One są inne niż ludzie. Jest 
taka słynna przypowieść taoistycz-
na, z Chin. Wiosną dwóch mędrców 
stoi na mostku, nad rzeczką. Jeden 

mówi: „Zobacz, jaka piękna wiosna, 
ptaszki śpiewają, kwiatki kwitną, na-
wet te rybki się cieszą, bo wyskaku-
ją z wody z radości”. A drugi pyta:  
„A skąd ty wiesz, że one się cieszą? 
Nie jesteś rybką”. I ten drugi miał sto 
procent racji, ponieważ ryba wyska-
kuje z wody z trzech przyczyn: braku 

tlenu, próbując pozbyć się pasożytów 
i kiedy ucieka przed drapieżnikiem. 
I żaden z tych trzech powodów nie 
jest związany z radością. Dzisiaj, 
niestety, powszechnie pojmuje się 
świat zwierząt w sposób bardzo na-
iwny. Przypisuje im się niedefinio-
walną empatię, wydaje nam się, że 
mamy zdolności odczytywania języ-
ka zwierząt, który jest bardzo skom-
plikowany i trzeba konia z rzędem, 
żeby go zrozumieć”.

Prezes Radosław Ratajszczak  
i jego współpracownicy próbują  
cały czas uczyć nas właśnie takiego 
podejścia do zwierząt. Jednocześ-
nie sami bardzo aktywnie działają 
także na rzecz ratowania zagrożo-
nych gatunków. A nie jest to spra-
wą łatwą, bo świat biznesu i poli-

tyki cały czas w tym przeszkadza, 
chociaż medialnie wygląda to cza-
sami inaczej. Na szczęście pojedyn-
cze bitwy udaje się wygrywać. Dla-
tego pracownikom wrocławskiego 
zoo i ich wszystkim sojusznikom  
– w tym z Uniwersytetu Przyrodni-
czego – należy się wielki szacunek  
i podziękowanie.

Odwiedzając ogrody zoologicz-
ne pamiętajmy więc, że to nie tylko 
miejsca, gdzie możemy przyglądać 

się egzotycznym zwierzętom. To 
również miejsca, w których pracu-
ją strażnicy tego, co bardzo cen-
ne, często bezcenne. Tak jak wspo-
mniałem na początku, wielką rolę 
odgrywa edukacja, ale jest też ho-
dowla tego, co można zachować. 
Jak mówił kiedyś Radosław Rataj-

szczak, wszystkiego nie 
da się uratować. 

„Ogrody zoologiczne 
nie są z gumy, tym bar-
dziej, że aby zachować 
jakiś gatunek, musimy 
trzymać co najmniej 200 
osobników. Tylko tak je-
steśmy w stanie zacho-
wać możliwie dużo róż-
norodności genetycznej, 
która jest ważna, jeśli 
byłaby szansa wypusz-
czenia tych zwierząt na 
wolność. Naszą rolą jest 
też wspieranie ochrony  
w warunkach natural-
nych. Wszystkie te role 
akurat nasz ogród bardzo 
poważnie traktuje i pod 
tym względem jesteśmy 
w czołówce placówek eu-
ropejskich, tym bardziej, 

że nasze zoo z założenia nie zajmuje 
się ochroną tygrysów, słoni, dużych 
zwierząt, na które łatwo znaleźć 
pieniądze. A w tym samym czasie 
giną zwierzęta, o których nikt nic 
prawie nie wie, jak saola chociaż-
by. One wyginą po cichu, tak jak 
vaquita w Zatoce Meksykańskiej” 
– mówił szef wrocławskiego ogro-
du na łamach uczelnianej gazety  
Uniwersytetu Przyrodniczego. 

(inf)

Saola, czyli jedno z najbardziej zagrożonych wyginięciem zwierząt. Żyje w tropikalnym lesie, w bardzo niedostępnym 
regionie Wietnamu graniczącym z Laosem. Naukowo została opisana dopiero w 1995 roku. 
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