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Po ludzku opiekujemy się 
naszymi gośćmi
– Jestem dumny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej, która wsparła  
działania obronne Ukrainy, przekazując ukraińskim strażakom mundury, hełmy,  
węże gaśnicze i opatrunki – uśmiecha się wójt JAKUB BRONOWICKI (z lewej, na zdjęciu  
z WŁADYSŁAWEM KRĘZELEM, prezesem OSP w Wiszni Małej). – Dostarczyli im też 
jeden ze swoich wozów bojowych i pod Kijowem już ratuje ludzkie życie i dobytek.

Mamy dwa ważne cele…
– Samorząd w Głubczycach od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę pomaga 
uchodźcom i mieszkańcy naszej gminy także tak postępują – podkreśla burmistrz 
ADAM KRUPA. – Mamy dwa podstawowe cele. Pierwszy to  pomoc naszemu 
partnerskiemu miastu, Zbarażowi. Do 15 marca udało nam się przerzucić do Zbaraża 
dwa transporty z najpotrzebniejszymi artykułami. Drugi cel wiąże się  
z odpowiednim przyjęciem uchodźców, którzy dotarli do naszej gminy.

Życie ludzi ważniejsze 
od infrastruktury

Pomagają i realizują budżet

– Do naszych zadań wynikających z ustawy samorządowej doszły sprawy, 
których nikt się nie spodziewał – mówi członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego 
WIESŁAW ZAJĄC. – Dzisiaj pomagamy ukraińskim uchodźcom, już pierwszego 
dnia wojny zdecydowaliśmy, że będziemy to robić. Powołaliśmy sztab kryzysowy 
składający się z kilkunastu osób, a w samym starostwie pracuje grupa ludzi 
działających przez całą dobę.

Realizacja tegorocznego budżetu i pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną 
Ukrainy to najistotniejsze sprawy, jakimi zajmuje się samorząd gminy 
Łagiewniki. – Choć najważniejsze są dla nas potrzeby mieszkańców i inwestycje, 
które zaplanowaliśmy, to oczywiście uczestniczymy w pomocy dla Ukraińców  
– mówi wójt JAROSŁAW TYNIEC. – W powiecie dzierżoniowskim jako 
pierwsi rozpoczęliśmy zbiórkę darów na rzecz uchodźców wojennych.
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Mity, fakty, opowiastki
W Stalowej Woli otwarto pierwszy  
w Polsce ośrodek recepcyjny dla dzieci  
z Ukrainy – m.in. przywożonych 
z domów dziecka. W ośrodku 
mieszczącym się w budynkach 
zarządzanych przez miasto Stalowa 
Wola i Powiat Stalowowolski pomoc 
znalazło kilkaset dzieci.

• • •
Od 1 lutego w sopockim magistracie 
panie tam pracujące mogą stosować 
żeńskie formy nazw stanowisk  
m.in. w stopkach poczty elektronicznej, 
na stronach internetowych  
i w komunikatach prasowych.  
Natomiast w dokumentach formalnych  
(np. decyzjach administracyjnych 
i umowach) czy kadrowych nadal 
stosowana będzie forma męska, 
ponieważ nazwy stanowisk 
pracowników administracji 
samorządowej określa Rozporządzenie 
Rady Ministrów z 15 maja 2018 roku do 
ustawy o pracownikach samorządowych. 
Zatem w Sopocie są już naczelniczki, 
inspektorki i główne specjalistki,  
a z inicjatywą zmian w nazewnictwie 
stanowisk zajmowanych przez kobiety 
wyszła wiceprezydentka Sopotu 
Magdalena Czarzyńska-Jachim.

• • •
Kwoty 2,8 mln zł za niesłuszne 
zatrzymanie i aresztowanie domaga 
się od Skarbu Państwa były prezydent 
Olsztyna Czesław Małkowski, który  

od roku 2008 był oskarżany o gwałt  
na ciężarnej urzędniczce. W pierwszym 
procesie, który toczył się przed sądem  
w Ostródzie, został skazany  
na pięć lat pozbawienia wolności.  
Wyrok ten uchylił Sąd Okręgowy  
w Elblągu, a kolejny proces toczył się 
przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, 
który w grudniu 2018 roku uniewinnił 
Małkowskiego. Ten uniewinniający 
wyrok utrzymał w grudniu roku 2019 
Sąd Okręgowy w Olsztynie, a do tego 
orzeczenia wniesiono kasacje,  
które zostały oddalone.

• • •
W roku 2022 przypada setna rocznica 
urodzin oraz 39. rocznica śmierci Mirona 
Białoszewskiego i radni Warszawy  
w specjalnej uchwale uhonorowali  
jego pamięć, ustanawiając rok 2022 
Rokiem Mirona Białoszewskiego.  
Poeta urodził się 30 lipca 1922 roku  
i przez całe życie związany był ze stolicą.  
W roku 1955 wraz z Lechem Emfazym 
Stefańskim i Bogusławem Choińskim 
założyli prywatny, eksperymentalny 
Teatr na Tarczyńskiej, gdzie wystawili 
m.in. „Wiwisekcję”, „Kabaret”, „Szarą 
mszę” i „Wyprawy krzyżowe”. Po jego 
rozpadzie, w swoim mieszkaniu na 
pl. Dąbrowskiego 7 wraz z malarzem 
Ludwikiem Heringiem i aktorką Ludmiłą 
Murawską założyli Teatr Osobny,  
do którego napisał m.in. „Działalność”  
i „Osmędeuszy”. W opublikowanym 

w roku 1970 „Pamiętniku z Powstania 
Warszawskiego” wykorzystał formę 
opowieści ustnej do opisu powstania  
z perspektywy cywila, dokonanego  
w sposób pozbawiony patosu.

• • •
W regionie przygranicznym uchodźcom 
po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 
najczęściej pomagali mieszkańcy 
Małopolski, Mazowsza i Dolnego Śląska, 
a blisko połowa pomagających to 
mieszkańcy dużych miast. Najlepiej pod 
względem pomagania uchodźcom przy 
polskiej granicy z Ukrainą prezentuje się 
województwo małopolskie, ponieważ 
średnio co setna osoba z tej części kraju 
wybrała się do strefy przygranicznej, 
aby pomóc uchodźcom. Kolejne miejsca 
zajmują województwa mazowieckie, 
dolnośląskie i śląskie. Na końcu tego 
zestawienia są mieszkańcy Warmii  
i Mazur, województwa kujawsko- 
-pomorskiego, a także opolskiego  
i lubuskiego. Analitycy wskazują, że 
Polacy z największych miast dwa razy 
chętniej angażowali się w tego rodzaju 
pomoc niż reszta społeczeństwa. 
Wpływ na to miała nie tylko liczba 
mieszkańców dużych ośrodków 
miejskich, ale również możliwości.

• • •
Większość mieszkańców Mazowsza 
nie popiera zakazu palenia węglem. 
Samorząd województwa mazowieckiego 
jest w trakcie nowelizacji uchwały 

antysmogowej dla tego regionu, w której 
proponowane jest m.in. stopniowe 
wprowadzenie zakazu palenia węglem 
w Warszawie już od przyszłego roku. 
Przeciwko temu rozwiązaniu jest  
duży opór, także wśród samorządów  
i na 314 mazowieckich gmin i miast aż 
256 nie widzi możliwości wprowadzenia 
zakazu palenia węglem „z powodu 
negatywnego podejścia mieszkańców 
do wymiany kotłów czy przestrzegania 
uchwały antysmogowej”. Z badania 
opinii społecznej wynika, że aż 55 proc. 
mieszkańców Mazowsza mających 
piece na paliwo stałe nie zamierza 
ich wymieniać. Zaś tylko 33 proc. 
Mazowszan popiera wprowadzenie 
zakazu palenia węglem i drewnem. 
Aż 72 proc. respondentów w tym 
badaniu uznało, że główną przyczyną 
zanieczyszczenia powietrza są 
elektrownie i zakłady przemysłowe, 
a jedynie 26 proc. wykazało się 
znajomością wojewódzkiej uchwały 
antysmogowej. Uchwała ta nakazuje 
m.in., że wszystkie nowo instalowane 
kotły na Mazowszu muszą spełniać 
najnowsze unijne wymogi emisyjne 
(zawarte w dyrektywie Ekoprojekt). 
Zakazuje używania jako opału  
m.in. miału węglowego i biomasy  
(np. drewna) o wilgotności poniżej  
20 proc. Wprowadza też przepis,  
na mocy którego od 1 stycznia  
2023 roku na Mazowszu nie będzie 
można używać kotłów na węgiel 
i drewno poniżej trzeciej klasy 
emisyjności, a od początku roku 2028 
– poniżej piątej klasy emisyjności. 

Teraz jednak samorząd województwa 
mazowieckiego chce zaostrzyć uchwałę 
antysmogową dla tego regionu i dlatego 
przygotował projekt jej nowelizacji. 
W projekcie tym proponowany jest 
całkowity zakaz palenia węglem  
od 1 stycznia przyszłego roku  
w Warszawie, a od początku roku 2028 
we wszystkich powiatach sąsiadujących 
ze stolicą. Przewidziano też pewne 
wyłączenia z tego zakazu,  
które dotyczyłyby kotłów 
zainstalowanych przed 31 grudnia 2021,  
i spełniających najnowsze  
unijne wymogi emisyjne.

• • •
Do najciekawszych i najlepszych 
dolnośląskich inwestycji unijnych 
można zaliczyć: nowe trasy tramwajowe 
na Kozanów, Gaj, Nowy Dwór  
i Popowice we Wrocławiu, budowę 
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 
(35 km drogi łączącej autostradę A4 
z trasą S8 w kierunku Warszawy), 
kupno za niemal 170 mln zł pociągów 
Kolei Dolnośląskich, budowę szlaku 
rowerowego w okolicach Milicza, 
Prusic i Żmigrodu, powstanie centrum 
nauki na terenie dawnej kopalni węgla 
kamiennego Julia w Wałbrzychu, 
remont linii kolejowej z Wrocławia  
do Jelcza, remont Kościoła Pokoju  
w Świdnicy, remont Pałacu 
Królewskiego Muzeum Miejskiego we 
Wrocławiu, termy cieplickie w Jeleniej 
Górze, stworzenie Muzeum Teatru przy 
pl. Wolności we Wrocławiu i utworzenie 
Centrum Wiedzy w Bolesławcu.

Podglądacz samorządowy

Od 2016 roku ratujemy 
razem z Wami lemury katta. 
Dziękujemy!  
Dlaczego warto przekazać swój 
1% podatku  
na ochronę lemurów katta  
na Madagaskarze wspieraną  
przez ZOO Wrocław oraz  
Fundację ZOO Wrocław Dodo?

Lemur katta to chyba najbardziej 
znany gatunek z rodziny lemurowa-
tych. Jak pozostali przedstawiciele 
tej rodziny, jest gatunkiem ende-
micznym występującym jedynie na 
Madagaskarze! W ostatnich latach 

populacja lemurów katta na Mada-
gaskarze spadła o ponad 97 proc.! 
Najnowsze badania wykazały, że 
żyje ich w naturze tylko około 2500 
sztuk. To mniej niż we wszystkich 
ogrodach zoologicz-
nych na świecie! Jest 
to tym bardziej szo-
kujące, że do niedaw-
na lemury katta uwa-
żane były za jedne  
z najpospolitszych lemurów. Powo-
dem tak wielkiego spadku liczeb-
ności populacji jest niekontrolowa-
ny rozwój rolnictwa, kłusownictwo  
i handel dzikimi zwierzętami na 

Madagaskarze. Nierzadko lemury 
wyłapywane są i pokazywane na 
targach, przy drogach – jako atrak-
cja turystyczna. Nie płaćmy za takie 
usługi podczas naszych podróży do 

egzotycznych krajów! 
Właśnie zapotrzebo-
wanie na takie zdję-
cia wzmaga nielegal-
ny handel lemurami  
i przyczynia się real-

nie do wymierania tego gatunku!
Organizacja Lemur Rescue Cen-

ter ONG Reniala na Madagaska-
rze zajmuje się ratowaniem i reha-
bilitowaniem tych niesamowitych 
zwierząt.

Lemur katta jest stosunkowo du-
żym lemurem, waży ponad 2 kg, 
długość jego ciała docho-
dzi do 46 cm, a najbar-
dziej charakterystyczny 
jest prążkowany czarno-
-biały, puszysty ogon, któ-
ry może mierzyć nawet do 
63 cm. Ciekawostką jest, 
że ogon zawsze zakończo-
ny jest czarnym prążkiem. 
Liczba prążków na ogo-
nie waha się od 12 do 13 białych  
i 13 do 14 czarnych. Ogon, który 
jest dłuższy od reszty ciała, pomaga  
w zachowaniu równowagi, ale też 
komunikowaniu się w grupie. 

Ratujmy lemury katta Lemury katta są zwierzętami  
o bardzo rozwiniętej strukturze so-
cjalnej. Żyją w grupach dochodzą-
cych do 30 osobników. Grupami 
przewodzą samice. Lemury mają 
bardzo rozwiniętą wokalizację, do-
nośnymi odgłosami porozumiewają 
się oraz ostrzegają przed niebezpie-
czeństwem. 

Ich skomplikowana struktura so-
cjalna powoduje, że w ośrodkach 
rehabilitacji muszą przejść długą 
drogę, aby nie tylko wyleczyć się 
z chorób i niedożywienia, ale rów-
nież nawiązać interakcje z innymi 
osobnikami.

Od wielu lat ZOO Wrocław oraz 
Fundacja ZOO Wrocław Dodo 
wspiera Organizację Lemur Rescue 
Center ONG Reniala na Madaga-
skarze. Centrum to przez najwięk-
szą od 40 lat suszę na Madaga-
skarze pełne jest podopiecznych 

w potrzebie – skonfisko-
wanych lub poparzonych 
podczas wypalania traw 
lemurów – i znajduje się 
w bardzo trudnej sytu-
acji finansowej. Lemury  
w Centrum Reniala pod 
okiem specjalistów do-
chodzą do zdrowia i są 
wypuszczane z powro-

tem do natury. Ponadto prowa-
dzona tu jest szeroko zakrojona 
akcja edukacyjna dla dzieci i do-
rosłych, informująca o głównych 
zagrożeniach dla lemurów katta, 

które dziesiątkują ich populację: 
kłusownictwie, handlu lemura-
mi czy utratą przez te zwierzęta  
naturalnych siedlisk. 

Każdy może odwiedzić we wroc-
ławskim zoo stado lemurów katta, 
które liczy 17 osobników. Każdy też 
może mieć realny wpływ na to, co 
dzieje się z naszą planetą. 

Wystarczy, że w deklaracji 
podatkowej (PIT) wpiszesz KRS 
Fundacji ZOO Wrocław Dodo: 

0000623492
Fundacja ZOO Wrocław Dodo 

dzięki Twojemu 1% będzie mo-
gła dalej walczyć o przetrwa-
nie lemurów katta na Madaga-
skarze! 

Pomóżmy lemurom prze-
trwać w naturze! 

Przyłącz się do nas! 
Razem możemy więcej!
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Sytuacja za wschodnią granicą 
Polski. Bandycki najazd Rosjan 
na Ukrainę. Sytuacja milionów 
uchodźców z Charkowa, 
Kijowa, Mariupola, Chersonia, 
Ługańska, Żytomierza, 
Hostomela… To temat, który 
dominuje prawie każdą 
rozmowę nad Odrą i Wisłą. 
Póki co Rosja jest bezkarna. 
Na szczęście my – w swojej 
większości – sprawdzamy się  
w tej wyjątkowej sytuacji.

Sekretarz generalny ONZ Antonio  
Guterres wezwał Rosję do zakończe-
nia „absurdalnej wojny” na Ukrainie, 
ostrzegając, że konflikt „zmierza do-
nikąd” i że naród ukraiński „przeży-
wa piekło”. „Kontynuacja wojny na 
Ukrainie jest moralnie nie do przy-
jęcia, politycznie nie do obrony i mi-
litarnie bezsensowna” – powiedział 
Guterres dziennikarzom na spotka-
niu w Nowym Jorku. 

Niestety, te słowa nie wpływają 
na zachowanie Rosjan. Cały czas 
nie są wprowadzane pełne sank-
cje na agresorów z Moskwy. Biznes 
czasami wygrywa z życiem. Histo-
ria okazuje się słabą nauczycielką.  
Na szczęście nasz 
kraj wypada tutaj 
bardzo dobrze. Kie-
dy zamykaliśmy to 
wydanie naszej ga-
zety, pojawiła się 
informacja, że mi-
nistrowie transpor-
tu Polski, Litwy, 
Łotwy i Estonii 
wezwali Unię Eu-
ropejską do pilnych 
działań ws. Rosji  
i Białorusi, m.in. do czasowego cał-
kowitego zakazu transportu towa-
rów do i z tych krajów. Swoje stano-
wisko zawarli w liście skierowanym 
do unijnej komisarz ds. transportu,  
Adiny Valean. 

Szacunek dla pomagających
Znakomicie zachowują się także 

zwykli ludzie w większości krajów 
świata. Organizacje pozarządowe, 
samorządy, związki wyznaniowe… 
Wielki szacunek dla wszystkich.  
Jacek Piekara, pisarz fantasy i dzien-
nikarz, napisał nie tak dawno: „Są 
wojny, które niszczą państwa i naro-
dy, spychają w niewolę, poddają ob-
cej dominacji. Ale są też wojny, któ-

re budują państwo  
i naród, które wzno-
szą nowy i trwały 
fundament wspól-
notowy, oparty na 
wzniosłej legendzie, 
na opowieściach  
o przelanej krwi,  
o bohaterstwie. Woj-
na obronna z Rosją 
będzie dla Ukrainy 
takim właśnie fun-
damentem”.

Zgadzam się z opinią autora 
„Młota na czarownice”, ale dzisiaj  
– w chwili gdy trwa okrutna wojna  
o charakterze ludobójczym – Ukraiń-
cy potrzebują wsparcia. Zresztą o tym 
również mówi Jacek Piekara. Zazna-

cza, że to, co się dzieje teraz i tutaj,  
to ogromna, emocjonalna, zarówno 
rządowa, jak i oddolna pomoc Pola-
ków dla Ukraińców. Ponieważ należę 
do ludzi, w których jest trochę wiary, 
to myślę, że te trudne dni będą jedno-
cześnie czasem przemiany we wza-
jemnych stosunkach pomiędzy pań-
stwami, narodami i ludźmi.

Apel mera Lwowa
W połowie marca, podczas Zgro-

madzenia Ogólnego Związku Miast 
Polskich, z uczestnikami połączył się 
na żywo mer Lwowa Andrij Sadowy. 

– Dziś Lwów jest krytycznie 
ważny dla funkcjonowania nasze-
go państwa. Jest kluczowym mia-
stem w Ukrainie, które przyjmuje 
uchodźców, ale też firmy krajowe  
i zagraniczne, które zmuszone zo-
stały do opuszczenia wschodniej 
Ukrainy. Obecnie we Lwowie znaj-
duje się 200 tysięcy osób niebędą-
cych jego mieszkańcami. To tak, 
jakby jeszcze jedno miasto przyje-
chało do Lwowa – mówił Sadowy.  
Jak dodał, dziennie przez tutej-
szy dworzec kolejowy przewija się  
600 tysięcy uchodźców.

Mer Lwowa w sześciominutowym 
wystąpieniu podziękował polskim 
miastom za nieocenioną pomoc, jaką 
skierowały do Lwowa. Jest ona wy-
korzystywana na miejscu, ale także 
przekazywana do Charkowa, Kijo-
wa i innych miejsc, gdzie jest najbar-
dziej potrzebna. Mówił też o tym,  
co teraz jest najbardziej potrzebne  
i czego brakuje. 

– Lwów potrzebuje auto-
busów do transportu uchodź-
ców, ale też leków, artykułów 
żywieniowych i innych pro-
duktów. Większość lwow-
skich autobusów pojechała 
na front. Jeżeli każde polskie 
miasto przekazałoby jeden, 
dwa autobusy i jeszcze moż-
na by załadować je pomocą 
humanitarną, to byłaby wiel-
ka, wielka pomoc – mówił 
mer Lwowa.

Samorządy w działaniu
Pomoc uchodźcom to 

oczywiście zaangażowanie 
dziesiątek tysięcy osób, firm, 
instytucji państwowych i sa-
morządowych, parafii koś-

#pomagamukrainie

– Mamy dosyć pozytywną 
ocenę tego dokumentu. 
Natomiast jest pytanie,  
na ile on faktycznie zostanie 
zrealizowany, bo w polskiej 
polityce publicznej często 
powstają dobre dokumenty, 
które potem zasilają 
półki archiwów, zamiast 
w praktyce kształtować 
rzeczywistość – mówi dr JAKUB 
SZLACHETKO, prezes Instytutu 
Metropolitalnego, oceniając 
opublikowany niedawno 
projekt „Krajowej Polityki 
Miejskiej 2030”.

Dokument ten diagnozuje głów-
ne problemy i wyznacza kierunki 
rozwoju polskich miast w horyzon-
cie nadchodzącej dekady. Strategia, 
którą wcześniej pozytywnie zaopi-
niowała także Unia Metropolii Pol-
skich, ma zostać przyjęta w czerw-
cu tego roku.

– „Krajowa Polityka Miejska 
2030” to dokument, który poten-
cjalnie teoretycznie ma duże zasto-
sowanie w przypadku metropolii. 
Natomiast problem tkwi w tym, na 
ile ten dokument zostanie zreali-
zowany, wdrożony i przez parla-
ment, który działa w drodze usta-

wy, i przez administrację rządową 
– mówi agencji Newseria Biznes  
dr Jakub Szlachetko.

Pod koniec grudnia ub.r. Mini-
sterstwo Funduszy i Polityki Re-
gionalnej opublikowało projekt 
„Krajowej Polityki Miejskiej 2030” 
(KPM 2030) i rozpoczęło proces 
konsultacji społecznych, które za-
kończyły się 31 stycznia. W doku-
mencie zaproponowano rozwiąza-
nia i instrumenty przewidziane na 
poziomie samorządowym i ogólno-
polskim, których celem jest zwięk-
szenie efektywności działania miast 
i czynienie ich coraz bardziej przy-

jaznymi dla mieszkańców. Resort 
wskazuje, że szczególną uwagę po-
święcono w nim małym i średnim 
ośrodkom miejskim.

KPM 2030 określa kierun-
ki przyszłego rozwoju społeczne-
go, gospodarczego i przestrzennego 
miast oraz diagnozuje najważniejsze 
problemy i wyzwania, z jakimi aktu-
alnie się mierzą. Wśród najważniej-
szych wymienia m.in. jakość śro-
dowiska przyrodniczego i działania 
adaptacyjne wobec zmian klimatu, 
systemy mobilności miejskiej i bez-
pieczeństwa ruchu, promocję dzia-
łań społecznych – ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb mieszka-
niowych – oraz problemy suburba-
nizacji i ładu przestrzennego. 

(op_in)

Przyszłość polskich miast

ciołów katolickich, prawosławnych, 
protestanckich. Niezbędna pomoc to 
również pieniądze. Na konta pomoco-
we wpływają miliony złotych. Kto jed-
nak sfinansuje działania samorządów?

– Pieniądze na działania związane 
z uchodźcami nie są problemem. Sa-
morządy otrzymają je na podstawie 
uchwalonej ustawy o pomocy oby-
watelom Ukrainy – zapowiedział wi-
ceszef MSWiA Paweł Szefernaker. 
– Działania samorządów będą sfi-
nansowane z budżetu państwa. Od 
pierwszego dnia wojny wojewodo-
wie gwarantowali samorządom, że te 
środki będą – zapewnił Szefernaker. 
Przypomniał, że 24 lutego premier 
uruchomił rezerwę na kilkadziesiąt 
milionów złotych, a w pierwszej de-
kadzie marca uruchomiono kolejną, 
na 45 mln zł. Podziękował wszyst-
kim samorządowcom, którzy aktyw-
nie włączyli się w pomoc uchodźcom  
z Ukrainy. Podkreślił, że w tym 
przedsięwzięciu kluczową kwestią 
jest koordynacja działań. Zapewnił, 
że państwo robi wszystko, by ta koor-
dynacja była jak najlepsza.

Czy wszystko się udaje? Zapew-
ne nie, bo nikt nigdy wcześniej takiej 
sytuacji nie przerabiał. Na szczęście 
udaje się problemy rozwiązywać. Nie 
zawsze jest łatwo, ale damy radę. 

(tom)

Nie ma usprawiedliwienia dla wszczynania 
wojen. Śmierć, zniszczenie i cierpienie nie-
winnych musi spotkać się ze sprzeciwem  
i konkretną odpowiedzią wszystkich  
ludzi dobrej woli. Apelujemy o wspie-
ranie zbiórki na rzecz potrzebujących  
Ukraińców. 

Wpłat dokonać można na stronach:
www.caritas.pl/ukraina

Numer konta:
77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

z dopiskiem UKRAINA
www.pah.org.pl

Numer konta:
80 2490 0005 0000 4600 5226 1519

z dopiskiem UKRAINA

W pierwszej dekadzie marca 
Sejm uchwalił ustawę  
o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium 
tego państwa. Specustawa 
reguluje m.in. kwestie 
związane z legalnością pobytu 
ukraińskich uchodźców  
w Polsce, a także  
udzielaną im pomocą.

Stacja Dialog prowadzona przez organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Pomoc dla uchodźców na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu 

Caritas i PAH dla Ukrainy
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Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Rozmowa z WIESŁAWEM 
ZAJĄCEM, członkiem Zarządu 
Powiatu Wrocławskiego

– A więc wojna! I do problemów 
stricte samorządowych związanych 
z zarządzaniem Powiatem Wro-
cławskim doszła pomoc uchodźcom 
z Ukrainy.

– Rzeczywiście, do naszych pod-
stawowych zadań wynikających  
z ustawy samorządowej doszły spra-
wy, których nikt się nie spodzie-
wał. Dzisiaj pomagamy ukraińskim 
uchodźcom – już pierwszego dnia 
wojny zdecydowaliśmy, że będziemy 
to robić. Powołaliśmy sztab kryzyso-
wy składający się z kilkunastu osób, 
a w samym starostwie pracuje grupa 
ludzi działających przez całą dobę  
– psychologów, tłumaczy i notariusza, 
mających za zadanie rozwiązywanie 
różnych, czasem wręcz niewyobrażal-
nych problemów. Ludzie uciekający  
z terenów ogarniętych wojenną po-
żogą często zabierają ze sobą rzeczy, 
które w rzeczywistości okazują się dla 
nich mało istotne i potrzebne. 

– Dlaczego?

– Bowiem jest to nierzadko spo-
wodowane paniką i na sygnał alar-
mu bombowego ludzie w pośpiechu 
łapią to, co jest pod ręką i opuszcza-
ją jak najszybciej swoje domostwa.  
W dużej liczbie uciekinierzy z Ukrainy  
– przede wszystkim z Kijowa i Don-
basu – nie znają języka polskiego,  
a przecież międzyludzka komunika-

cja jest niezmiernie istotna. Tych ludzi 
trzeba zapytać m.in. o podstawowe 
dane, czym się zajmowali i jakie mają 
najważniejsze potrzeby. Jest to ogrom 
pracy, który teraz spoczął na naszym 
sztabie kryzysowym.

– Nie tak dawno ruszyliście  
z pomocą do przygranicznego 
Przemyśla…

– Dwunastoosobowa delegacja  
z powiatu pojechała tam z przesła-
niem, aby przemieszczającym się 
ukraińskim uchodźcom zapewnić 
minimum komfortu przejazdu. Trze-
ma autokarami została zabrana gru-
pa prawie 150 osób. Cała grupa, któ-
ra została przywieziona, to głównie 
matki z dziećmi, w tym były dwie 
kobiety z dwanaściorgiem dzieci. To 
było naprawdę przejmujące, bowiem 

starsze dzieci niosły te najmniejsze, 
z których najmłodsze nie miało chy-
ba nawet roku. Okazało się, że część 
z nich przekazali tym kobietom są-
siedzi, aby je uchronić i zawieźć jak 
najdalej od bomb i wojny. To był  
taki spontaniczny przyjazd, ale teraz 
trzeba to wszystko usankcjonować 
prawnie.

– Ilu osób przywie-
zionych zostało z Prze-
myśla?

– To było 131 osób, 
które wyraziły wolę po-
dróży na Dolny Śląsk, 
ale z tego 47 postanowiło 
zostać na terenie powia-
tu wrocławskiego. Resz-
ta uchodźców miała in-
ne plany związane m.in.  
z podróżą do Berlina 
oraz w kierunku Repub-
liki Czeskiej. Te 47 osób 
zostało zakwaterowanych 
w „Sobotelu” w Sobótce, 
gdzie zapewniono im tak-
że wyżywienie oraz arty-
kuły pierwszej potrzeby. 
Warto podkreślić, że po-
byt ukraińskich uchodź-
ców może wydłużyć się 
nawet do kilku miesię-

cy, a co za tym idzie, jest to niemały  
problem.

– Czym spowodowany?
– Nie byliśmy przygotowani na 

finansowanie przedsięwzięcia, które 
nie było ujęte w tegorocznym budże-
cie Powiatu Wrocławskiego. Wpraw-
dzie Zarząd Powiatu zdecydował  
o dodatkowym wsparciu finansowym 
Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowe-
go, kwotą miliona złotych, ale przy 
takiej grupie ludzi pieniędzy wystar-
czy może na dwa miesiące. Zatem, 
aby dobrze funkcjonować mogli ho-
telarze goszczący uchodźców, Powiat 
podpisał umowy, biorąc finansowe 
zobowiązania z tego tytułu na siebie, 
i w najgorszym wypadku to właśnie 
my za to zapłacimy. Przecież trzeba 
zrozumieć obawy hotelarzy, którzy po 
dwuletnim kryzysie pandemicznym 
balansują często na granicy wydolno-
ści finansowej.

– Jakie są ceny tych usług?
– Wynegocjowaliśmy 110 zł od 

osoby za dobę wraz z wyżywieniem, 
i nie są to ceny wygórowane.

– Czy powiat prowadzi jakąś 
zbiórkę na rzecz uchodźców?

– Gdy powstał u nas sztab kry-
zysowy, zgłosiła się grupa bardzo 
aktywnych mieszkańców z gminy  
Długołęka, która chciała dzia-
łać na rzecz uchodźców z Ukrainy.  
Ludzie ci zaczęli zbierać dary wśród 
mieszkańców, ale my także mamy  
swój centralny magazyn darów  

w Kątach Wrocławskich, gdzie gro-
madzimy wszelkie artykuły, które 
później rozsyłamy zgodnie także  
z wolą ofiarodawców. Ta grupa ludzi 
z Długołęki jest na przykład mocno 
związana z zaprzyjaźnioną partner-
ską ukraińską gminą Sarny. Dlate-
go też gros zebranych przez nich da-
rów wędruje właśnie do tej gminy. 
Chcę też podkreślić, że już na po-
czątku wojny w Ukrainie odezwał 
się do nas partnerski i zaprzyjaź-
niony z nami od wielu lat niemiecki  
Powiat Borken. Wskazaliśmy nie-
mieckim przyjaciołom, jakie artyku-
ły są najbardziej oczekiwane na czas 
wojny – np. leki i termiczne koce –  
i bardzo szybko otrzymaliśmy od 
nich ponad dwadzieścia palet leków. 
Wiem też, że następny transport jest 
już rozładowywany.

– Trzeba też zdać sobie spra-
wę, że pandemia nie znikła,  
a w Ukrainie poziom wyszczepienia 
jest znacznie niższy niż w Polsce.

– Wojna jest bezpośrednim zagro-
żeniem życia, dlatego nie chcieliśmy 
tych ludzi trzymać na granicy i pró-
bować ich badać. Ale wszyscy nasi 
podopieczni zakwaterowani w „So-
botelu” są już przebadani. Wśród tych  
47 osób nie ma na szczęście przypad-
ków covidowych, ale występują inne 
schorzenia – w tym choroby przewle-
kłe. Jest też jedno dziecko chore na 
białaczkę i w tym przypadku pomoc 
została już udzielona. Ale głównie 
były to przeziębienia spowodowane 
kilkugodzinnym staniem na mrozie.

– Zapewne problemy związa-
ne z pomocą ukraińskim uchodź-
com wojennym będą się piętrzyć, 
bowiem do Polski dotarło ich już  
ponad dwa miliony…

Życie ludzi ważniejsze 
od infrastruktury

– …a będzie jeszcze więcej, z cze-
go wielu dotrze właśnie do nas, na 
Dolny Śląsk, i co za tym idzie na te-
ren powiatu wrocławskiego. Co do 
spraw medycznych, to pewnie trzeba 
szczepić uchodźców i przekonywać 
ich do tych szczepień, ale myślę, że 
nie trzeba będzie ich do tego długo 
namawiać.

– Dzisiaj pomoc uchodźcom 
wojennym jest bardzo ważna, ale  
z drugiej strony Powiat Wrocławski 
musi realizować budżet i inwestycje, 
wśród których jedną z najważniej-
szych jest budowa nowej siedziby 
Starostwa Powiatowego we Wrocła-
wiu. Czy wszystko idzie terminowo?

– Jak najbardziej! Wykonawca jest 
solidny i budowa realizowana jest 
zgodnie z planem, a nawet z lekkim 
wyprzedzeniem. Ale dzisiaj, moim 
zdaniem, najważniejsze jest życie  
ludzi – dobro znacznie ważniejsze  
od budynku czy nawierzchni dróg.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Sztab kryzysowy – od prawej starosta Roman Potocki, wicestarosta Andrzej Szawan, członek Zarządu Powiatu 
Wrocławskiego Wiesław Zając

Pierwsza tura pomocy z Powiatu Borken

Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu

Delegacja z powiatu wrocławskiego pojechała do Przemyśla z przesłaniem, aby przemieszczającym 
się ukraińskim uchodźcom zapewnić minimum komfortu przejazdu
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Urząd Gminy Łagiewniki 
ul. Jedności Narodowej 21 

58-210 Łagiewniki
tel. 74 663 34 00
fax 74 894 01 30

gmina@lagiewniki.pl
www.lagiewniki.pl

Łagiewniki

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24

56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 00, 71 314 02 01

fax 71 314 02 04 
urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl

Oleśnica – gmina

Całkiem niezły budżet, 
sporo środków finansowych 
przeznaczonych na inwestycje 
infrastrukturalne, dbałość 
o drogi i bazę oświatową 
w ramach strategii 
zrównoważonego rozwoju – to 
tylko niektóre atrybuty gminy 
Oleśnica. Warto także podkreślić, 
że w trudnych czasach wojny 
na Ukrainie mieszkańcy wraz 
z miejscowym samorządem 
świetnie zdają egzamin z empatii, 
co widać dzięki skali pomocy 
uchodźcom wojennym.

Polskie samorządy i mieszkań-
cy gmin są dzisiaj na pierwszej 
linii pomocy uchodźcom wojennym 
z Ukrainy.

Pomagając ukraińskim
uchodźcom

 – Ludziom trzeba zapewnić 
wikt i opierunek, co pociąga za so-
bą niemałe koszty finansowe – mówi 
Marcin Kasina, wójt gminy Oleśnica. 
– Ale we współczesnym świecie nie 
ma nic za darmo, a mamy rosnącą 
inflację, wysokie ceny paliw, a co 
za tym idzie ceny żywności poszy-
bowały w górę. Trzeba podziękować 
mieszkańcom naszej gminy, którzy 

spontanicznie otworzyli swoje serca 
i domy i wzięli na siebie większość 
ciężaru pomocy Ukraińcom. Dzi-
siaj około 350 uchodźców mieszka 
u nas na kwaterach prywat-
nych i dobrze się stało, że 
nasz rząd postara się rekom-
pensować koszty związane 
z tego rodzaju pomocą. Nasz 
samorząd przeznaczył już dla 
uchodźców dwie świetlice 
wiejskie w miejscowościach 
Wszechświęte i Smardzów, 
a niebawem dołączy do nich 
kolejna w Jenkowicach. Wo-
jewoda pytał nas, czy mamy 
do dyspozycji obiekty wiel-
koformatowe, czyli np. sale 
gimnastyczne, które mogliby-
śmy przeznaczyć na zakwate-
rowanie uchodźców, ale z tym 
są problemy. Trwa przecież 
rok szkolny i nasza młodzież 
korzysta z tych obiektów. Sytuacja 
jest dynamiczna, w zasadzie co kil-
ka dni uczestniczymy w konferen-
cjach online z wojewodą – zalecenia 
zmieniają się jak w kalejdoskopie – 
i zobaczymy, jak to dalej będzie. 
Muszę również dodać, że już na po-
czątku wojny w Ukrainie, 25 lutego, 
powołaliśmy sztab kryzysowy odpo-
wiedzialny m.in. za zakwaterowa-

nie uchodźców i zbiórki artykułów 
pierwszej potrzeby. Ponadto akty-
wowaliśmy panie z diaspory ukraiń-
skiej, mieszkające na terenie gminy 

już od jakiegoś czasu, które znają język 
polski i pomagają w tłumaczeniach. 
A na zbiórki artykułów – w które 
zaangażowały się m.in. Koła Go-
spodyń Wiejskich i jednostki OSP – 
przeznaczyliśmy świetlice w sołe-
ctwach. Mamy dwa punkty zbiorcze 
– w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej, w sali 
gimnastycznej, i w siedzibie GOK-u 
w Boguszycach, gdzie zwożone są 

wszystkie dary i tam właśnie roz-
dawane potrzebującym Ukraińcom.

Priorytety budżetowe
i pomocowe programy

Tegoroczny budżet gminy Oleśni-
ca jest podobny do ubiegłorocznego 
i wynosi ponad 80 mln zł. To ambitny 
budżet, którego mogłaby pozazdroś-
cić niejedna polska gmina. 

– Mniej więcej jedną czwartą 
z niego przeznaczymy na inwestycje 
– podkreśla wójt Marcin Kasina – 
a priorytetami będą infrastruktura 
drogowa, zadania wodociągowo-ka-
nalizacyjne oraz oświata. Rozbu-
dowujemy już drugą szkołę – teraz 
w Ligocie Polskiej, ale realizujemy 
także przedsięwzięcia w sferze kul-
turalno-oświatowej. Będziemy bu-
dować dwie następne świetlice wiej-
skie – w Krzeczynie i Boguszycach. 
Ponadto przed nami jest skanalizowa-
nie całej Smolnej i jest to inwestycja 
szacowana na ponad 6 mln zł.

Z pierwszej transzy rządowego pro-
gramu Polski Ład gmina Oleśnica po-
zyskała dofinansowanie na jedno tyl-
ko zadanie, opiewające na 3,3 mln zł 
– budowę remizy w Ligocie Małej. 

– Niestety, potraktowano nas 
najsłabiej w całym powiecie oleśni-
ckim, bowiem mniejsze od nas gmi-

Działając na wielu frontach
ny dostały po kilkanaście milionów 
złotych – ocenia wójt Marcin Kasina. 
– Do drugiej transzy Polskiego Ładu 
złożyliśmy trzy wnioski o dofinan-
sowania – dotyczący skanalizowa-
nia Dąbrowy, sporych inwestycji 
drogowych oraz budowy gminnego 
przedszkola. Co do grantów popege-
erowskich, to jeden projekt dotyczy 
poprawy bezpieczeństwa infrastruk-
tury drogowej – ciągu pieszo-rowero-
wego w Sokołowicach i jest to wspól-
ne działanie z Powiatem Oleśnickim, 
w którym gmina Oleśnica jest inwe-
storem zastępczym. Drugi projekt 
związany jest także z drogami w Zim-
nicy i Ligocie Polskiej, gdzie aplikuje-
my o 5 mln zł. S.G. (TS)

Wójt Marcin Kasina 
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Realizacja tegorocznego 
budżetu i pomoc uchodźcom 
wojennym z ogarniętej wojną 
Ukrainy to najistotniejsze 
sprawy, jakimi zajmuje się 
samorząd gminy Łagiewniki. 
Najważniejsze, że działania 
te są realizowane sprawnie 
i zgodnie z planami, co nie 
powinno dziwić nikogo, 
kto zna tę sprawnie zarządzaną 
i dobrze rozwijającą się gminę.

Dzisiaj polskim samorządom 
przyszło borykać się z dodatkowy-
mi problemami, bowiem teraz nie 
tylko inwestycje oraz pozyskiwanie 
środków finansowych są na samo-
rządowej tapecie. Doszła jeszcze 
pomoc uchodźcom z zaatakowanej 
przez Rosję Ukrainy. Z pomocy tej 
gmina Łagiewniki wywiązuje się 
bardzo dobrze. 

– Choć najważniejsze są dla nas 
potrzeby mieszkańców naszej gminy 
i inwestycje, które zaplanowaliśmy 
w tegorocznym budżecie gminy, to 
oczywiście uczestniczymy w po-
mocy dla Ukraińców – mówi wójt 
Jarosław Tyniec. – Jest wojna na 
Ukrainie, a przecież przez Kalinin-
grad i Białoruś graniczymy z rosyj-

skim agresorem, co jest sytuacją 
niebezpieczną. Polska jest dzisiaj 
państwem frontowym, a nasza po-
moc jest zapewne bardzo ważna dla 
naszych ukraińskich sąsiadów. Chcę 
podkreślić, że w powiecie dzierżo-

niowskim jako pierwsi rozpoczę-
liśmy zbiórkę wszelkich darów na 
rzecz uchodźców wojennych, a ze-
brane artykuły pierwszej potrzeby 
służą Ukraińcom przebywającym 
w naszych świetlicach – w Radzi-
kowie, Słupicach i Jaźwinie. Dzisiaj, 
22 marca, jest to 21 osób mieszkają-
cych w tych świetlicach, ale ta liczba 
się zmienia. Warto też podkreślić, że 

mieszkańcy naszej gminy z tak wiel-
ką ochotą pomagają Ukraińcom, 
że przerosło to nasze oczekiwania. 
Darów jest naprawdę sporo i oby 
ta chęć pomocy uchodźcom prze-
trwała jak najdłużej... I oby wojna 

na Ukrainie trwała jak najkrócej, 
a pomoc i życzliwość dla ludzi nią 
dotkniętych pozostała. Nasze sto-
sunki z Ukraińcami bywały bardzo 
trudne, wręcz tragiczne, i o tym też 
trudno zapomnieć. Dzisiaj życie pi-
sze już inną historię, lecz potrzeb-
ne są wzajemne gesty, które mogą 
zbliżyć nasze narody. Jednym z nich 
byłoby odkrycie lwów na cmentarzu 

Orląt Lwowskich we Lwowie, będą-
cych symbolem poległych w wal-
kach o polskość miasta. Taki gest ze 
strony władz ukraińskich na pewno 
przydałby się i kosztuje to – moim 
zdaniem – niewiele. Takie gesty 
zbliżają ludzi i narody.

Samorząd gminy stara się reali-
zować tegoroczny budżet, co nie za-
wsze jest łatwe. 

– Mieliśmy przetarg na rozbu-
dowę naszego Gminnego Ośrodka 
Kultury, Bibliotek i Sportu, do któ-
rego zgłosiła się jedna firma, która 
w rezultacie się wycofała, i mamy 
problem ze znalezieniem wykonaw-
cy – wyjaśnia wójt Jarosław Tyniec. 
– Oczywiście przetarg będzie po-
wtórzony, ale problemy spowodo-
wane są też tym, że kilkadziesiąt 
tysięcy Ukraińców zatrudnionych 
w budownictwie powróciło do swe-
go kraju walczyć i branża ta przeży-
wa niemało kłopotów. Chcę także 
podkreślić, że inne nasze samorzą-
dowe inwestycje i sprawy idą do-
brym torem i ich realizacja nie jest 
zagrożona. Są wyłonieni wykonaw-
cy przedsięwzięć, którzy nie wnoszą 
żadnych zastrzeżeń dotyczących ja-
kichś problemów i terminów reali-
zacji zadań.

Pomagają i realizują budżet
Teraz najważniejszą inwestycją 

w gminie Łagiewniki jest budowa 
przedszkola, a niebawem zostanie 
rozstrzygnięty przetarg wyłaniają-
cy budowę infrastruktury wokół tej 
placówki. 

– Kilka firm jest zainteresowa-
nych tą inwestycją i mam nadzie-
ję, że nie wydarzy się to, co było 
z GOK-iem – uśmiecha się wójt 
Jarosław Tyniec. – Ponadto liczy-
my, że otrzymamy dofinansowanie 
na budowę drogi wraz z zamonto-
waniem oświetlenia w Trzebniku 
oraz na przebudowę ulic Kwiato-
wej i Górnej wraz z chodnikami 
w Łagiewnikach.

S.G. (TS)

Wójt Jarosław Tyniec  
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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

Wisznia Mała

Rozmowa z wójtem gminy 
Wisznia Mała 
JAKUBEM BRONOWICKIM

– Przez wiele lat rozmawiamy 
ze sobą i tematami naszych wy-
wiadów były przede wszystkim 
sprawy samorządowe, a nie poli-
tyka, która teraz nas dopadła. Od 
24 lutego na Ukrainie jest wojna 
spowodowana bezzasadną napaś-
cią Rosji, niewinni ludzie giną, 
a miliony uchodźców zbiegło do 
Polski. Znaleźli schronienie także 
na terenie gminy Wisznia Mała…

– Tak, także nasza gmina wspiera 
sąsiadów w tych tragicznych chwi-
lach, i to na wielu frontach działa-
nia. Jestem dumny z naszego społe-
czeństwa, z jego empatii i budującej 
spontaniczności, z tego, że tak wspa-
niale zareagowało na te dramatycz-
ne wydarzenia. Ludzie wspierają jak 
mogą potrzebujących pomocy, a są 
to przede wszystkim ukraińskie ko-
biety z dziećmi, których na terenie 
gminy mamy już kilkaset. Najważ-
niejsze, że uchodźcy wojenni znaj-
dują wsparcie w naszej społeczno-
ści, która udzieliła im schronienia. 
Ukraińcy zakwaterowani zostali 
w domach mieszkańców, a samorząd 
stara się ich wspierać darami, które 
sukcesywnie do nas napływają. Zor-
ganizowaliśmy system zbiórki darów 
w naszych świetlicach wiejskich oraz 
szkołach, gdzie mieszkańcy mogą 
przekazywać ar-
tykuły pierwszej 
potrzeby, o które 
ewentualnie ich 
prosimy, a także 
te, które sami 
uważają za niezbędne dla ludzi bę-
dących w tak trudnej sytuacji życio-
wej. Bardzo im za tę pomoc i wspar-
cie dziękuję, ponieważ jest to dzisiaj 
niezmiernie ważne i ze wszech miar 
potrzebne. Warto też zaznaczyć, iż 
do dzisiaj, czyli do 17 marca, żadne 
środki finansowe od państwa nie do-

tarły do osób udzielających schronie-
nia i pomocy uchodźcom wojennym 
– poza darami, które przekazuje im 
samorząd.

– Z tego co pan mówi jasno 
i dobitnie wynika, że od począt-
ku wojny na Ukrainie do gminy 

Wisznia Mała nie dotarły żadne 
rządowe pomocowe środki finan-
sowe, choć ustawa w tej materii 
już została uchwalona.

– Jeszcze nie dotarły, ale już wy-
słaliśmy stosowny wniosek w tej 

sprawie, ponie-
waż przyjęcie 
i  za kwatero -
wanie uchodź-
ców wojennych 
z Ukrainy w na-

szych gminnych obiektach, czyli 
w świetlicach wiejskich, wymagało 
od nas odpowiedniego przystoso-
wania tych obiektów i wyposażenia 
ich m.in. w niezbędne meble i inne 
rzeczy potrzebne do normalnego ży-
cia i mieszkania. Ze strony gminy 
Wisznia Mała był to spory wysiłek 

logistyczno-finansowy, by przygoto-
wać takie cztery obiekty, z których 
jeden – świetlica w Malinie – cały 
czas z powodzeniem działa i prze-
winęło się przez niego już kilka-
dziesiąt osób. W świetlicy tej można 
znaleźć schronienie, przenocować, 

zaspokoić głód i pragnienie, czyli po 
prostu odpocząć. Oczywiście, jeśli 
uchodźcy chcą jechać dalej, to nikt 
im w tym nie przeszkadza, lecz jeśli 
chcą z nami pozostać, to zostają.

– I co wtedy?
– Szukamy im odpowiedniego 

zakwaterowania w domach naszych 
mieszkańców, aby w normalnych, 
domowych warunkach mogli odpo-
cząć po wojennej traumie, jaka ich 
spotkała, i żeby wreszcie choć chwi-
lę poczuli się bezpiecznie.

– Polacy zachowują się wspa-
niale, ale pomoc uchodźcom wo-
jennym z Ukrainy będzie długo-
falowa i dzisiejsze spontaniczne 
odruchy wolontariuszy i osób pry-
watnych oraz działania samorzą-
dów powinny być mocno wsparte 

rządową systemową 
pomocą.

– Rzeczywiście, 
na początku dotarli 
do nas przede wszyst-
kim uchodźcy, któ-
rzy mieli tutaj swoich 
znajomych. Ponad-
to Ukraińcy pracują-
cy na naszym terenie 
ściągali tu członków 
swoich rodzin, a sami 
wracali do kraju wal-
czyć. Zatem czapki 
z głów, a przy takiej 
bohaterskiej postawie 
Ukraińców to mam 
nadzieję, że odeprą 
rosyjskiego agresora. 
Dzisiaj docierają do 
nas uchodźcy z dal-
szej części Ukrainy, 
którzy przeżyli dzia-

łania wojenne i są ofiarami dużo 
większej traumy niż ci, którzy za-
witali do naszej gminy na początku 
wojny. Ludziom tym znacznie trud-
niej jest się zaadaptować, a oczy-
wiste jest także to, że większość 
z nich chce – jeśliby byłaby tylko 

taka możliwość – powrócić jak 
najszybciej na Ukrainę, do siebie, 
do swoich domów.

– Czy rozmawiał pan z uchodź-
cami?

– Miałem taką oka-
zję. Opowiadali mi, w ja-
ki sposób wydostali się 
z Ukrainy, z terenów 
ogarniętych wojną, i są 
to naprawdę dramatycz-
ne relacje. Ludzie czasa-
mi uciekali pod ostrzałem, 
a niektórzy do nas nie do-
tarli, ponieważ po drodze 
zginęli. To wszystko jest 
bardzo bolesne i trudno 
nawet słuchać tych opowieści.

– Wspomniał pan, że pomaga-
jąc Ukraińcom, działacie wielo-
torowo.

– Rzeczywiście tak się dzieje. 
Jestem dumny z naszej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wiszni Małej, 
która jako pierwsza postanowi-
ła wesprzeć działania obronne 
Ukrainy, przekazując ukraińskim 
strażakom wyposażenie – mundury, 
hełmy, węże gaśnicze oraz opa-
trunki. Poza tym nasi strażacy do-
starczyli im jeden ze swoich wo-
zów bojowych, który pod Kijowem 
już ratuje ludzkie życie i dobytek. 
Ponadto na początku wojny przepro-
wadzaliśmy zbiórkę darów na rzecz 
uchodźców i wtedy zbieraliśmy 
w zasadzie wszystko, co mogłoby 
się tym ludziom przydać do życia. 
Ale staraliśmy się skupić przede 
wszystkim na tym, co mogłoby się 
przydać obrońcom Ukrainy – były 
to m.in. siatki maskujące z naszych 
piłkochwytów lub piłkarskich bra-

Po ludzku opiekujemy się naszymi gośćmi
mek, także lekarstwa, opatrun-
ki, koce, śpiwory, baterie i latarki. 
Taki transport wysłaliśmy do za-
przyjaźnionej podkarpackiej gminy 
Sieniawa, skąd część darów poje-
chała na Ukrainę, a część rozdyspo-
nowano na miejscu.

– W jakimś momencie wystą-
pi zapewne zmęczenie materiału 
i pomoc wolontariuszy, osób pry-
watnych i samorządów już nie wy-
starczy. Potrzebne będzie syste-
mowe działanie rządu.

– Nie można zbyt długo funk-
cjonować w ogromnym napięciu 
i stresie, a ponadto długofalowa po-
moc jest kosztochłonna. Swoje zna-
czenie będzie też miała działalność 
putinowskich hakerów. Ale dzisiaj 
wszystko odbywa się normalnie 
i zwyczajnie, po ludzku, opieku-
jemy się naszymi gośćmi, którym 
spalono domy i teraz nie mogą wró-
cić do swojego kraju. Trzeba udzie-
lić im schronienia i pomóc tak, jak 
tylko jest to możliwe. Z drugiej 
strony czekamy na rozwiązania 
systemowe, które wspomogą wo-
lontariat, osoby prywatne i samo-
rządy. Chcę też podkreślić, że po-
łowę uchodźców stanowią dzieci 
w różnym wieku. Tym, które zna-
ją język polski, umożliwimy udział 
w zajęciach z naszymi dziećmi, na-
tomiast w wypadku bariery języ-

kowej będziemy organizowali za-
jęcia oddzielne. Wśród przybyłych 
do nas uchodźców już znaleźliśmy 
nauczycieli, którzy pomogą w pro-
wadzeniu tych zajęć.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Dzięki zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej na Ukrainę trafił wóz pożarniczy. Firma Pomoc 
Drogowa Cabanek udostępniła lawetę, na której samochód został przewieziony do Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Nisku (województwo podkarpackie), gdzie przekazano go strażakom ukraińskim 

Wójt Jakub Bronowicki 
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 na komputerze 
 smartfonie
 lub tablecie

Głubczyce

Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14 

48-100 Głubczyce
tel. 77 485 30 21 do 24 

fax 77 486 24 16
um@glubczyce.pl
www.glubczyce.pl

Rozmowa z ADAMEM KRUPĄ, 
burmistrzem Głubczyc

– Od kilkunastu lat na ła-
mach „Gminy Polskiej. Krajowe-
go Przeglądu Samorządowego” 
podkreślamy, że Polska rozwija 
się przede wszystkim dzięki sa-
morządom. Dzisiaj też widać, że 
samorządy są – wraz z wolonta-
riuszami i mieszkańcami gmin – 
na pierwszej linii pomocy uchodź-
com wojennym z Ukrainy. Czy tak 
dzieje się w Głubczycach?

– Zawsze podkreślałem, iż właś-
nie samorząd jest najbliżej ludzi, naj-
lepiej zna ludzkie problemy, także 
dlatego, że najlepiej widzi te sprawy 
i problemy. Rządzący często uwa-
żają, że jak opracują ustawę – i to 
nie zawsze dobrą – to rozwiązują ja-
kąś sprawę, a to często jest zwykły 
papier, który mało znaczy, jeśli nie 
wiąże się to z wykonawstwem w te-
renie. Dziwnie się składa, że samo-
rząd nie jest lubiany przez obecny 
rząd. Przyznaję jednak, iż inne par-
tie też mają swoje za uszami, lecz 
generalnie – jeśli dochodzi do ja-
kiejś sytuacji kryzysowej – to naraz 
wszyscy opierają się na samorządzie. 
To widać przy obecnym kryzysie 
wywołanym wojną na Ukrainie, 
który jest chyba najpoważniejszym 
kryzysem od zakończenia drugiej 
wojny światowej, a przecież to do-
piero jego początek.

– Szacuje się, że do Polski może 
dotrzeć nawet kilka milionów 
Ukraińców…

– …i tak może się stać. Samo-
rząd w Głubczycach od samego po-
czątku rosyjskiej agresji pomaga 
uchodźcom wojennym i mieszkańcy 
naszej gminy także tak postępują. 
Mamy dwa podstawowe cele, z któ-
rych pierwszy to pomoc naszemu 
partnerskiemu miastu – Zbarażowi. 
Do dzisiaj, do 15 marca, udało nam 
się przerzucić do tego zaprzyjaźnio-

nego z nami miasta dwa transporty 
z najpotrzebniejszymi artykułami.

– Jakimi?
– Były to rzeczy, które wskazali 

nam mieszkańcy Zbaraża. Już na sa-
mym początku wojny rozmawiałem 
z merem Romanem Polikrowskim, 
a później dostaliśmy maila z wy-
szczególnionymi potrzebami. Oczy-
wiście nie byliśmy w stanie wysłać 
wszystkiego w dwóch konwojach, 
ale organizujemy już trzeci trans-
port darów składający się z trzech 
busów. Poza tym nasze partnerskie 
miasto niemieckie Rockenhausen 
też zainicjowało pomoc Ukraińcom, 

przeprowadziliśmy z niemieckimi 
przyjaciółmi wideokonferencję, 
a później przyjechał od nich tir z da-
rami dla Zbaraża. Dzisiaj właśnie, 
15 marca, będziemy pakować nasze 
i niemieckie dary do trzech dużych 
busów, które pojadą do Zbaraża.

– Jakie są to dary?
– Bardzo różne. W pierwszych 

konwojach była to żywność, ubra-
nia, łóżka polowe, koce itp., ale rów-
nież potrzebne były agregaty prądo-
twórcze na wypadek zaniku prądu 
– aby działała sieć wodociągowa. 
W miarę naszych możliwości prze-
kazywaliśmy naszym ukraińskim 
przyjaciołom także niewielkie ilości 

paliwa. A Zbaraż – miasto mniej-
sze od Głubczyc – ma dodatkowe 
problemy wynikające z tego, że ko-
czują w nim uchodźcy wojenni ze 
wschodniej Ukrainy, którzy jesz-
cze nie dotarli do Polski. Dzisiaj 
w Zbarażu wszystkie hale, szkoły 
i przedszkola są pozajmowane przez 
uchodźców, a jeśli agresor rosyjski 
uderzy na zachodnią Ukrainę, to ci 
ludzie zaczną uciekać do Polski.

– A drugi z celów?
– Wiąże się z odpowiednim przy-

jęciem uchodźców, którzy już dotarli 
do naszej gminy. Dzisiaj, 15 marca, 
jest to około 200 osób, a większość 

tych ludzi zakwaterowanych jest 
w prywatnych mieszkaniach. Po 
uzgodnieniu z wojewodą opolskim 
zgłosiliśmy trzy ośrodki, w tym 
dawną szkołę w Zopowych, co zda-
ło egzamin. Ta niedawno zamknięta 
szkoła cechowała się dobrym stan-
dardem, szybko ją przystosowaliśmy 
i przebywa tam ok. 50 osób. Część 
uchodźców zakwaterowana była 
w Hotelu Domino w Głubczycach, 
ale ponieważ dofinansowanie pań-
stwa do uchodźców zmniejszone zo-
stało ze 120 zł do 40 zł na dobę, 
to tych ludzi najprawdopodobniej 
będziemy musieli przenieść w inne 
miejsce. Warto też podkreślić, 

że spora liczba mieszkańców naszej 
gminy zadeklarowała chęć przyjęcia 
do siebie Ukraińców. Na razie udało 
nam się w miarę rozwiązać proble-
my związane uchodźcami, ale sytu-
acja jest dynamiczna i widzimy, co 
się dzieje przy granicy. Polskie duże 
aglomeracje są już w dużej mierze 
zapełnione uchodźcami wojennymi, 
więc takie miasta i gminy jak na-
sza powinny już zakładać, że liczba 
przyjeżdżających do nas Ukraińców 
znacznie się powiększy.

– Jak ocenia pan ustawę doty-
cząca uchodźców?

– Pomoże ona tym ludziom, któ-
rzy przyjęli uchodźców do swo-
ich prywatnych mieszkań, bowiem 
przynajmniej będą mogli opłacić 
wyżywienie. Natomiast nie załatwia 
ona sprawy związanej na przykład 
z ośrodkami wczasowymi i hote-
lami przeznaczonymi na zakwa-
terowanie uchodźców wojennych. 
Za 120 zł od osoby na dobę, wraz 
z noclegiem i wyżywieniem, tych lu-
dzi tam się nie utrzyma. A przecież 
gdy zacznie się sezon, to te obiekty 
będą funkcjonować na normalnych 
komercyjnych warunkach.

– Jakie jeszcze macie problemy?
– Wynikają one na przykład 

z przyjmowania ukraińskich dzie-
ci do szkół i przedszkoli. Na razie 
jakoś udaje nam się je rozwiązy-
wać, ponieważ mieliśmy trochę wol-
nych miejsc w naszych placówkach 
i dopełniamy klasy. Ale tworzenie 
oddzielnych oddziałów dla ukraiń-
skich dzieci jest wprawdzie dobrym, 
lecz kosztochłonnym pomysłem. 
Natomiast subwencję oświato-
wą dostaliśmy w tym roku mniej-
szą o 150 tys. zł od ubiegłorocznej 
– pokrywa ona tylko połowę kosz-
tów utrzymania naszych szkół. 
A do tego dochodzą problemy zwią-
zane z ochroną zdrowia, szczepie-
niami i logistyką nadawania nume-
rów PESEL. A generalnie, patrząc 

Mamy dwa ważne cele…

na wszystko, widzimy, że – jak 
zawsze – po prostu potrzebne są 
pieniądze.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Gmina Głubczyce dysponu-
je atrakcyjnymi terenami in-
westycyjnymi zlokalizowa-
nymi nieopodal obwodnicy 
miasta, które przeznaczone 
są pod działalność przemy-
słową i usługową – rzemio-
sło, usługi publiczne i tech-
niczne, handel, gastronomię, 
sport i kulturę. Warto podkre-
ślić, że dopuszcza się lokali-
zację funkcji mieszkaniowej 
związanej z prowadzoną dzia-
łalnością usługową, obiekty za-
plecza technicznego, garaże, 
budynki gospodarcze i maga-
zyny. Możliwa jest zabudowa 
produkcyjno-usługowa, przy 
jednoczesnym zakazie lokali-
zacji zakładów stwarzających 
zagrożenie dla życia ludzi, za-
kładów o zwiększonym ryzy-
ku występowania poważnych 
awarii, składowisk odpadów 
oraz przeładunku i dystrybucji 
materiałów ropopochodnych.

UWAGA 
INWESTORZY!!! 

MOŻNA NAS PRZECZYTAĆ

Burmistrz Adam Krupa 
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W 2022 roku odbyła się 
dwunasta już edycja konkursu 
na Europejskie Drzewo 
Roku (ang. Tree of the 
Year). Organizatorem tych 
wyjątkowych zmagań jest 
Czeska Fundacja Partnerstwo 
dla Środowiska. Całej imprezie 
przyświeca idea wskazania 
drzewa o najbardziej  
niezwykłej historii  
i najsilniejszych związkach  
z lokalną społecznością. 

22 marca 2022 konkurs na  
Europejskie Drzewo Roku został 
rozstrzygnięty i w tegorocznej edy-

cji zwyciężył polski dąb Dunin. Pol-
skie drzewo nazywane przez wielu 
„Strażnikiem Puszczy Białowie-
skiej” zdobyło 179 tys. głosów.

Zwycięski dąb szypułkowy ma 
ponad 400 lat. Rośnie blisko wsi 
Przybudki na skraju Puszczy Bia-
łowieskiej, jednego z najbardziej 
znanych lasów niżowych nie tylko  
w Polsce, ale i w Europie. Od wie-
ków otaczany jest szczególnym sza-
cunkiem i podziwem przez miej-
scową ludność, ale także rzesze 
turystów odwiedzających ten region 
Polski, nazywany często Europejską 
Krainą Żubra. Jest inspiracją dla 
wielu artystów. Zachwyca o każdej 

porze roku – w okresie pełnej wege-
tacji, ale także wtedy, gdy prezen-
tuje swoje bezlistne, tajemniczo po-
wyginane konary. Dunin zachował 
się w dobrym zdrowiu, choć pioruny 
poodrywały mu konary i rozszcze-
piły pień. Od 2001 roku ma status 
pomnika przyrody.

Dąb Dunin pokonał wielu innych 
kandydatów do tytułu Europejskie-
go Drzewa Roku. Drugie miejsca 
zajął hiszpański Dąb Bankietowy 
(168 tys. głosów), a trzecie dąb kor-
kowy z Portugalii z zaledwie 70 tys. 
głosów. Widać więc, że Dunin zo-
stawił konkurencję daleko w tyle. 
W sumie na wszystkie konkursowe 

drzewa internauci oddali 
769 tys. głosów.

Losy konkursu w tym  
roku były wyjątkowo 
burzliwe. Krótko przed 
zakończeniem głoso-
wania Rosja napad-
ła na Ukrainę, co spo-
wodowało wykluczenie 
z konkursu rosyjskiego 
kandydata – dębu Tur-
gieniewa. Wprawdzie 
Dunin nosi imię po bia-
łoruskim poecie, a Bia-
łoruś też się ostatnio nie 
popisuje na arenie mię-
dzynarodowej, to jednak 
jest to polskie drzewo  
i nikt już nie odbierze mu  
zwycięstwa.  (ipr)

Od początku istnienia naszego 
miesięcznika przybliżamy 
Czytelnikom piękny Madagaskar. 
Zetknęliśmy się z tą niezwykłą 
krainą przed laty. Byliśmy 
zauroczeni, a jednocześnie po raz 
pierwszy w życiu spotkaliśmy się 
z tak wielkim ubóstwem  
i bezradnością.

Nasze spotkanie z Czerwoną  
Wyspą zaowocowało nie tylko fa-
scynacją tym miejscem, ale na mia-
rę naszych możliwości postanowili-
śmy pomagać tym, którzy pomagają.  
I namawiać do pomocy innych.

Na Madagaskar trafiliśmy dzięki 
znajomości (jeszcze z czasów szkol-
nych) z księdzem Markiem Masz-
kowskim, misjonarzem ze Zgroma-
dzenia Wincentego a Paulo. Dzisiaj 
Marka już nie ma. W 2016 roku 
zmarł, pełniąc swoją posługę i na 
zawsze został już wśród Malgaszy,  
w swojej drugiej ojczyźnie. Ale to 
właśnie on pokazał nam tamten świat. 
Przemierzyliśmy z nim setki kilo-
metrów. Odwiedziliśmy wiele osad. 
Spotkaliśmy dziesiątki Malgaszy.  
Ludzi bardzo biednych, ale jed-
nocześnie potrafiących się cieszyć  
i chcących zmienić swój bardzo trud-

ny los. Przyglądaliśmy się, jak po-
magają im w tym nasi misjonarze. 
To było naprawdę wielkie doświad-
czenie, które trudno nawet opisać…

Pomoc dla Malgaszy dzisiaj ma 
szczególną wagę, bo ta przepięk-
na i potężna wyspa u południowo-
-wschodnich wybrzeży Afryki prze-
żywa jeden z największych kryzysów 
ostatnich lat. Do codziennych trud-
ności żywieniowych dołączył covid 
oraz potężna susza. Dane WaterAid 
wskazują, że 12 milionów ludzi na 
Madagaskarze (czyli 58 proc. miesz-
kańców wyspy) nie ma dostępu do 
czystej wody. W lutym tego roku wy-
spa ucierpiała po przejściu cyklo-
nów Ana i Batsirai. Cyklon Batsirai 
uderzył w wyspę 5-6 lutego. Dwa 
tygodnie wcześniej kraj nawiedził  
cyklon Ana. Żywioł doprowadził do 
powodzi, niszczył budynki, infra-
strukturę, linie energetyczne. Wiatr 
wiał z prędkością dochodzącą do  
235 kilometrów na godzinę. Znisz-
czył domy, w których mieszkało  
ponad 90 tys. ludzi.

Pomagają misjonarze, ale w tym 
roku do pomocy włączyły się też 
specgrupy ratownicze. Od lutego le-
karze i ratownicy z Polski pomagają 

Osoby, które grzebią  
w sieci, szukając informacji  
o podróżach typowych  
i nietypowych. Ci, którzy są 
ciekawi świata, w tym także 
Dolnego Śląska. Ludzie 
nieustannie szukający tuż 
obok i nieco dalej. Tak, pewnie 
wielu z nich poznało wirtualne 
wpisy Michała Brezdenia  
z Oławy. A jeśli jeszcze nie,  
to zachęcam.

Z tego co wiem, wszystko za-
częło się od podróżniczego bloga 
wsandalachpara.pl. A potem by-
ło coraz więcej i więcej. Michał 
Brezdeń na swojej stronie interne-
towej sam przedstawia się w taki 
sposób: „Jestem pasjonatem po-
dróży z ponad 30 odwiedzonymi 
krajami. Fascynują mnie ludzie, 
ich historie i doświadczenie, ja-
kim mogą się podzielić. Góry to 
moje miejsce, a kontakt z naturą 
to sposób życia. Uwielbiam Gruzję  
i nasze Tatry. Zgłębiam tajemni-
ce Bliskiego Wschodu. Zjeździ-
łem tysiące kilometrów autosto-
pem i godzinami mogę opowiadać 
o podróżach. Mam jeszcze kilka 
szczytów Korony Gór Polski do 
zdobycia, przeszedłem Camino  

i polskie wybrzeże, musiałem za-
wrócić spod szczytu Damavandu 
i okrążyłem Annapurnę w Hima-
lajach. Kocham podróże po Pol-
sce, a szczególnie Dolnym Śląsku. 
Uwielbiam rower w każdej postaci 
i wolność nart skiturowych zimą. 
Mam najlepszą towarzyszkę po-
dróży – żonę Gosię i małego po-
dróżnika Franka. Nie stronię od 
czekolady i książek. Pół roku cho-
dzę w sandałach:)”. 

Tych, którzy chcą coś zaplano-
wać wspólnie z Michałem Brezde-
niem, zapraszam do jego mediów 
społecznościowych (jest w czym 
wybierać). Tym razem jednak o ko-
lejnej inicjatywie oławskiego po-
dróżnika. Pojawiła się bowiem je-
go autorska mapa „Powiat oławski 
i okolice”. Nie jest to jednak taka 
zwykła mapa. Znajdziemy tam bo-
wiem szereg miejsc do odkrycia,  
o których – jak sądzę – nawet wielo-
letni mieszkańcy Oławy i okolic nie 
wiedzieli. Autor wytyczył trasy pie-
sze, rowerowe, biegowe, spacerowe. 
Odkryjemy ponad 60 niezwykłych 
miejsc, poznamy top 11 lokalizacji 
do odkrycia, poznamy ciekawost-
ki z Oławy i okolic. Mapa Michała 
Brezdenia to więcej niż mapa. Czas 
wyjść z domu!  (tom)

Serca dla Afryki

w części wyspy, która ucierpiała naj-
bardziej po przejściu żywiołu. Jest to 
pierwsza misja medyczna PCPM pod 
auspicjami Unii Europejskiej. Zaan-
gażowany w nią jest w całości pierw-
szy i jedyny jak dotąd w Polsce, cer-
tyfikowany przez WHO – Emergency  
Medical Team. 

Madagaskar zamieszkuje pra-
wie 30 milionów osób. Kraj na wy-
spie jest jednym z najbiedniejszych 
państw świata. Wiemy, że dzisiaj 

potrzebujących jest wielu w wielu 
miejscach. Tuż za naszą granicą ro-
syjskie wojska mordują Ukraińców. 
Do naszego kraju przyjeżdżają mi-
liony uchodźców. Wspaniale im po-
magamy. Nie zapominajmy jednak  
i o tych, którzy są gdzieś dalej. Wie-
my, że nie jesteśmy w stanie pomóc 
wszystkim i wszędzie. A jednak pró-
bujmy nasze serca otworzyć na jak 
największą grupę potrzebujących.

Tomasz Miarecki

Mapa lokalnego 
odkrywcy

Dunin zwycięzca

Dąb Dunin z okolic Puszczy Białowieskiej został Europejskim Drzewem Roku 

Darowiznę finansową na rzecz misji można przekazać na konto bankowe: 
Bank Pekao S.A.

Nr rachunku: 31 1240 4533 1111 0000 5433 2487
Sekretariat Misyjny Zgromadzenia Księży Misjonarzy

ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków
Malgaskie domostwa na południowo-wschodnich terenach Czerwonej Wyspy 
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Niedziela Palmowa na południowych krańcach Madagaskaru 
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W Muzeum Etnograficznym 
we Wrocławiu kończy się 
właśnie wystawa wielkanocna. 
W Pawilonie Czterech  
Kopuł cały czas możemy 
oglądać prace Magdaleny  
Abakanowicz. Natomiast  
w Gmachu Głównym Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu 
w połowie marca otwarta 
została wystawa czasowa 
poświęcona rodzinie 
Sobieskich na Śląsku.

Muzealną historię Sobieskich 
na Śląsku organizatorzy zatytuło-

wali „Madonna i książę”. I trudno, 
żeby było inaczej. Bez wątpienia 
największą atrakcją tej kameralnej, 
ale znaczącej ekspozy-
cji, jest słynna Madonna  
Sobiesk ich z katedry 
wrocławskiej. To bo -
dajże pierwsza muzeal-
na prezentacja tego oto-
czonego kultem obrazu. 
Warto też dodać, że mo-
żemy go oglądać w ca-
łej okazałości, bez tzw. 
sukienki (ta pokazywana jest od-
dzielnie). Obraz ten, którego hi-
storia nie do końca jest znana, 

podobnie jak szereg innych eks-
ponatów na wystawie, możemy 
oglądać dzięki mądrej i owocnej 

współpracy wrocławskie-
go muzeum z metropo-
litą wrocławskim i pro-
boszczem wrocławskiej 
archikatedry pw. św. Jana  
Chrzciciela. Zresztą to nie 
pierwsze wspólne działa-
nie, a z tego co słyszeli-
śmy na otwarciu wysta-
wy „Madonna i książę”,  

również nie ostatnie.
W tytule wystawy o Sobieskich 

pojawia się też książę. I tak szcze-
rze mówiąc, to bez niego tej wy-
stawy by nie było, bo i Madonna  
Sobieskich nigdy by na Śląsku 
się nie pojawiła. Tytułowy książę  
to, rzecz jasna, Jakub Ludwik 
Sobieski, najstarszy syn Jana III 
Sobieskiego i Marii Kazimiery 
d’Arquien. Jak mówiła na otwarciu 
wystawy jej kuratorka Małgorzata  
Macura: „Królewska para liczyła, 
że stanie się on sukcesorem koro-
ny, a Sobiescy będą trwać jako po-
tężna dynastia królewska. Stało się 
jednak inaczej. Przeznaczeniem 
Jakuba nie był Wilanów, a Oława 
i Żółkiew”.

A skoro tak, to nie dziwi, że jed-
nym z partnerów wystawy we wroc-

Madonna i książę ławskim Muzeum Narodowym jest 
Starostwo Powiatowe w Oławie. 
Zresztą w Oławie pamięć o Sobie-
skich jest wyjątkowa. Między inny-
mi w połowie lipca ubiegłego roku 
pod patronatem starosty Zdzisława 
Brezdenia odbyła się tam wielka 
urodzinowa uroczystość poświę-
cona Marii Klementynie Sobie-
skiej, wnuczce polskie-
go króla i najmłodszej 
córce królewicza Jaku-
ba (gdyby historia po-
toczyła się ciut ina-
czej, być może trafiłaby  
na angielski tron).

Pomocy przy wroc-
ławskiej wystawie udzie-
lili również samorzą-
dowcy z Międzylesia 
oraz parafia w Dziesła-
wiu. To właśnie z koś-
cioła w Dziesławiu został 
na wystawę wypożyczo-
ny zegar, na którego cy-
ferblacie namalowano 
„Bitwę pod Parkanami”. 
Obiekt ten, ofiarowany  
w XVII wieku przez 
króla Jana III Sobie-
skiego do sanktuarium 
w Rudkach na Kresach 
Wschodnich, przetrwał 
tylko dzięki determinacji kresowian 
przesiedlonych na Dolny Śląsk po 
zakończeniu II wojny światowej.

„Madonna i książę” czeka-
ją na zwiedzających do 22 maja. 

A wcześniej szereg wydarzeń to-
warzyszących wystawie (wykłady, 
warsztaty plastyczne, wycieczka 
śladami Sobieskich po Oławie). 

TM

Madonna Sobieskich, wg Giovanniego Battisty Salviego 
zwanego Sassoferrato, XVII w., katedra św. Jana Chrzciciela  
we Wrocławiu 
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Wojciech Gerson, Sobiesciada, 1889, olej, płótno, ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu 
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Od 30 lat goszczą na 
wrocławskich scenach dwie 
znakomite komedie Raya 
Cooneya – Mayday i Mayday 2.  
W marcu dołączył do nich Mayday 
Bigamistka, tegoż Cooneya 
opowieść będąca odbiciem 
pierwszego Maydaya – coś 
podobnego, ale jakże różnego! 
To Mayday, odpowiadający na tak 
dziś ważne pytanie – czy kobieta  
i mężczyzna mogą to samo? 

W pierwszych Maydayach boha-
terem jest mężczyzna – taksówkarz, 
w Maydayu trzecim mamy bohater-

kę, taksówkarkę. Johna Smitha i Jackie 
Smith łączy rzecz bardzo szczególna  
– bigamia. John miał dwie żony, Jackie 
ma dwóch mężów. Zawód doskonale jej 
w manewrowaniu 
między dwoma 
domami w sąsia-
dujących dzielni-
cach Londynu 
służy, panowie po-
jęcia nie mają o swoim istnieniu, a każ-
dy z nich do związku z Jackie wnosi coś 
innego: Mark Smith – mąż pierwszy – 
to łagodny fajtłapa, Barry Smith – mąż 
drugi – to płonący seksem superman. 
Wszystko gra! Ale cudów nie ma, coś 

się musi popsuć… Wypadek. Wkra-
cza policja. Śledztwo. Absurd goni ab-
surd, splątanie plącze splątanie… Ko-
media omyłek wręcz szalona. I z tym 

szaleństwem ekipa  
Maydaya Biga-
mistki fantastycz-
nie sobie poradzi-
ła, co jest wielką 
zasługą reżyseru-

jącego spektakl Wojciecha Dąbrow-
skiego, który to zamieszanie teatralnie 
potrafił ogarnąć – i aktorów, którzy  
zagrali rewelacyjnie. 

Bigamistkę Jackie Smith w pre-
mierowym spektaklu (27 marca) 
Małgorzata Szeptycka zagrała tak, że 
bardzo łatwo uwierzyć, iż dwóch tak 
różnych mężczyzn żyć bez niej nie 
mogło… Pełna erotycznej energii, ale 
i łagodnego wdzięku, odważna i silna. 
Jasne, że potrzebowała aż dwóch mę-
żów. Pierwszy z nich to Mark Smith  
zagrany przez Pawła Okońskiego fe-
nomenalnie! Jak znakomitym trze-
ba być aktorem, aby pokazać wia-
rygodnie i niezwykle zabawnie 
przemianę fajtłapy w wojownika?  
Paweł Okoński to potrafi. Tak jak su-
permana, tryskającego nie tylko testo-
steronem, a także – czułością, świet-
nie pokazał Łukasz Płoszajski – Barry 
Smith, mąż numer dwa.

Doskonałe, pełne humoru krea-
cje stworzyli bohaterowie planu po-

Do trzech razy sztuka...

zamałżeńskiego – Radosław Kasiu-
kiewicz (sąsiad-gej Bobby Franklyn) 
i Krzysztof Grębski (inspektor Por-
terhouse) oraz Magdalena Margu-
lewicz (inspektor Troughton), która 
demonstrowała policyjną powagę.

I wreszcie kreacja 
wręcz powalająca – Dorota 
Wierzbicka-Matarelli jako 
przyjaciółka Jackie, Stella 
Gardner, która o skompli-
kowanym życiu Jackie wie, 
i którą kolejne szalone zbie-
gi okoliczności wpędzają  
w coraz większe kłopoty. 
Postać leciuteńko zmierza-
jąca w stronę granicy z farsą, ale robią-
ca to genialnie i genialnie tej granicy  
nie przekraczająca.

Mayday Bigamistka to spektakl 
znakomity, szczególnie wart obejrze-

nia teraz, gdy świat wokół nas jest taki 
smutny… Wieczorem 27 marca dla wi-
dzów WTK ten świat stał się roześmia-
nym miejscem na ziemi.

Premiera Mayday Bigamistki to 
pierwsza premiera w roku 25-lecia 

WTK. Aby uczcić premie-
rowe wejście w jubileuszo-
wy rok, prezydent Wrocła-
wia Jacek Sutryk, który od 
lat pomaga Komedii i jest 
jej wiernym widzem, wrę-
czył dyrektorom i założy-
cielom Komedii – Woj-
ciechowi Dąbrowskiemu 
i Pawłowi Okońskiemu – 

najwyższe wrocławskie odznaczenie 
Wratislavia Grato Animo, dziękując 
teatrowi za radość, jaką od 25 lat dają 
wrocławianom i nie tylko im…

 Anita Tyszkowska
Od lewej: Dorota Wierzbicka-Matarelli (Stella), Krzysztof Grębski (inspektor Porterhouse),  
Jackie (Małgorzata Szeptycka) i Łukasz Płoszajski (Barry Smith)

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wręczył dyrektorom i założycielom Komedii – (od lewej) Wojciechowi 
Dąbrowskiemu i Pawłowi Okońskiemu – najwyższe wrocławskie odznaczenie Wratislavia Grato Animo
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Rynkowy 
bigos
»	Przed dwucyfrową infla-

cją nie uchronią nas ani ban-
kowe depozyty, ani nawet de-
taliczne obligacje skarbowe.  
W przypadku części z nich 
oprocentowanie teoretycznie 
powinno być wyższe niż infla-
cja, ale w praktyce nawet obli-
gacje czteroletnie mogą nie po-
zwolić realnie zarobić. 
»	„Portret damy” Petera 

Paula Rubensa został sprzeda-
ny na aukcji w DESA Unicum 
za 14,4 mln zł. To nowy rekord 
na polskim rynku sztuki.
»	K rajowy prokurator 

Włoch oświadczył, że wojna 
na Ukrainie to dla przestęp-
czości zorganizowanej okazja 
do spekulacji w handlu towa-
rami i nielegalnego zakupu  
broni.
»	Statystyki CEPiK poka-

zują, że tylko w lutym dzia-
łalność zamknęło 17 110 firm, 
a kolejne 24 433 ją zawiesi-
ły. W sumie z rynku zniknęło 
41,5 tys. biznesów. To o ponad  
10 tys. więcej niż w tym samym 
miesiącu rok wcześniej.
»	Statystyk i Polsk iego 

Związku Przemysłu Motory-
zacyjnego oraz Stowarzyszenia 
Polska Grupa Caravaningowa 
pokazują, że w ubiegłym roku 
zarejestrowano ponad 2,2 tys. 
nowych samochodów kempin-
gowych. To dwa razy więcej 
niż w 2020 roku.
»	Grupa Kapitałowa GPW 

wypracowała w 2021 r. rekor-
dowe przychody ze sprzedaży 
w wysokości 407,6 mln zł oraz 
jeden z najwyższych w historii 
zysków netto (161,3 mln zł.).
»	Bardzo silnie wzrosło 

zainteresowanie powierzch-
niami biurowymi w Krakowie, 
Katowicach oraz Warszawie. 
Odwrotny trend odnotowany 
został w Poznaniu, Trójmieście 
i Łodzi. 
»	Według analiz „Pulsu  

Biznesu” polski rynek pracy nie 
będzie miał problemu z zatrud-
nieniem uchodźców z Ukrai-
ny. Przed wojną w naszej go-
spodarce pracowało w jednym 
momencie ok. 1,0-1,5 mln pra-
cowników z Ukrainy, a w ciągu 
całego roku mogło ich być na-
wet ponad 2 mln.

Do rynkowego garnka zaglądał
Arek Wieczorek

Inflacja wciąż rośnie 
i przeraża nie tylko 
konsumentów,  
ale też firmy.  
Niemal 8 na 10 
przedsiębiorstw  
obawia się,  
że niepohamowany  
wzrost cen przełoży się  
na opóźnienia  
w płatnościach 
w relacjach B2B, 
przeszkadzając  
w przywróceniu obrotów 
do poziomu  
sprzed pandemii  
– wynika z badania 
zrealizowanego  
dla Rejestru Dłużników 
BIG InfoMonitor.

W styczniu inf lacja konsu-
mencka wyniosła 9,2 proc. i jest 
najwyższa od 20 lat, lutowa była 
nieco niższa, ale też może niepo-
koić. Wzrost cen nakręcają przede 
wszystkim surowce energetyczne, 
takie jak gaz, ropa naftowa i wę-
giel, ale także spowodowane przez 
pandemię kłopoty z łańcuchami 
dostaw. 

Wojenny trend
Rozpoczęta 24 lutego wojna 

w Ukrainie jeszcze wzmocniła te 
trendy i dodała kolejne powody 
podwyżek – zwiększoną ostroż-
ność inwestorów wobec tej części 
Europy i m.in. polskiego rynku, 
co już przekłada się na osłabienie 
naszej waluty, a może też wpły-
nąć na inwestycje. Powagę sytuacji 
pokazuje projekcja inflacji Rady  
Polityki Pieniężnej, z której wyni-
ka, że w tym roku najpewniej bę-
dzie ona dwucyfrowa. Rada na ten 
rok przewiduje z 50-procentowym 
prawdopodobieństwem wzrost 
cen w przedziale 9,3-12,2 proc.  
W 2023 roku między 7,0 a 11,0 proc.,  
a w 2024 roku 2,8-5,7 proc.

Mali najbardziej poturbowani
Jak wynika z danych GUS za 

styczeń 2022 r., od stycznia ze-
szłego roku najbardziej poszły  
w górę ceny energii (18,2 proc.) 
oraz paliw (23,8 proc.). Ale ra-
chunki za energię i gaz dla biznesu 
podwyższyły się jeszcze bardziej.

W takich warunkach nie zaska-
kuje fakt, że przedsiębiorcy moc-
no obawiają się skutków inflacji. 
Jeszcze przed wybuchem wojny  
w Ukrainie 77 proc. reprezentan-
tów sektora MŚP, głównie firm, 
których klientami są inne podmio-
ty gospodarcze, było przekona-
nych, że dalszy wzrost cen przeło-

Czas niepokoju

ży się na większy problem zatorów 
płatniczych. Inaczej uważało jedy-
nie 15 proc. 

– Przedsiębiorcy obawiają się, 
że partnerzy z powodu inflacji po-
padną w problemy finansowe i nie 
będą w stanie zapłacić za otrzyma-
ny towar czy usługi. Oczywiście 
konsekwencje funkcjonowania  
w warunkach podwyższonej in-
flacji nie są dla wszystkich jedno-
znacznie negatywne, co było wi-
dać po rosnącej w zeszłym roku  
rentowności średnich i dużych 
przedsiębiorstw (zatrudniających 
co najmniej 50 pracowników).  
Dane GUS pokazały, że część firm 
dzięki inf lacji zaczęła zarabiać 
więcej, wyprzedzająco podnosząc 
ceny i tym samym zwiększając 
swoje marże. Ale nie jest to sce-
nariusz dla wszystkich. Nie każ-
dy podmiot może sobie pozwolić 
na podwyżki i przenoszenie wzro-
stu kosztów na swoich odbiorców  
– mówi Sławomir Grzelczak,  
prezes BIG InfoMonitor.

Inflacja i podatki
Inf lacja znalazła się też wy-

soko na liście obaw dla działal-
ności gospodarczej w 2022 roku. 
Przedstawiciele biznesu wymie-
nili ją na drugim miejscu (31 proc. 
wskazań) po zmianach podatko-
wych, jakie wprowadza m.in. Pol-
ski Ład (45 proc.). Inflacja jest 
dla przedsiębiorców znacznie 

bardziej stresująca niż podwyż-
ki składek na ZUS (21 proc.), czy 
niepewność otoczenia prawnego 
(16 proc.) i wzrost kosztów pracy 
(14 proc.), które znalazły się da-
lej. Dwa lata wcześniej, tuż przed 
pandemią, biznes straszyły naj-
bardziej zmiany podatkowe, pod-
wyżki składek na ZUS i wzrost 
kosztów zatrudnienia.

Obawy, że wzrost cen zama-
wianych towarów i usług, a także 
kosztów jakie niesie za sobą in-
flacja utrudni działalność gospo-
darczą, towarzyszą zarówno mi-
kro- (do 9 pracowników), małym 
(10-49 pracowników), jak i śred-
nim firmom (od 50 do 249 zatrud-
nionych), ale im większy biznes, 
tym czarniejsze wizje dotyczące 
skutków wzrostu cen i ich przeło-
żenia na rozliczenia. Jeśli chodzi 
o branże, to przełożenie wzrostu 
cen na terminy spływu należno-
ści najbardziej niepokoją handel  
i przemysł, gdzie inflację postrze-
ga jako zagrożenie odpowied-
nio 80 proc. i 79 proc. respon-
dentów. Budownictwo, transport  
i usługi obawiają się nieco mniej, 
nieznacznie powyżej 70 proc.  
wskazań.

Większość czeka
Co zrobić w warunkach ros-

nącej inf lacji? Firmy w więk-
szości przypadków nie podejmu-
ją specjalnych działań (52 proc.).  

Pozostali skupiają się na robie-
niu zapasów i wstrzymywaniu 
się z inwestycjami (odpowiednio  
18 i 17 proc. odpowiedzi). Niektó-
rzy zmieniają też umowy, wpro-
wadzając do nich gwarancje cen 
(5 proc.), inni podnoszą ceny  
(5 proc.) i zawierają porozumienia 
z pracownikami w celu zamroże-
nia płac (3 proc.). 

– Nie ma wątpliwości, że wciąż 
narastająca niepewność sytuacji 
gospodarczej sprawi, że firmy 
będą zmuszone poświęcać coraz 
więcej uwagi dopilnowaniu spły-
wu należności, chyba że uda się 
im sprzedawać za przedpłaty. Jak 
wynika z realizowanych dla nas 
badań, wykorzystanie przedpłat 
wciąż rośnie i zdaniem więcej niż 
co trzeciego przedsiębiorstwa jest 
skuteczne. Co jeszcze zdaniem bi-
znesu jest pomocne w zwalcza-
niu zatorów płatniczych? Aktywne 
działanie, przypominanie się, wy-
syłanie wezwań do zapłaty m.in. 
z zapowiedzią wpisu do rejestru 
dłużników BIG, a także współ-
praca z kancelariami prawnymi  
i firmami windykacyjnymi – mówi 
Sławomir Grzelczak.

Niekończące się per turba-
cje gospodarcze sprawiają jed-
nak, że wciąż jedna trzecia firm 
nie odzyskała poziomu obrotów 
sprzed pandemii – wynika z ba-
dań dla Rejestru Dłużników BIG  
InfoMonitor.  (big)
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A różnorodność mieszkańców 
wrocławskiego ogrodu jest na-
prawdę wielka. Odwiedzających 
ogród gorąco zachęcam między 
innymi do odwiedzenia motylar-
ni. Co prawda Dzień Motyla ob-
chodziliśmy w połowie marca, ale 
urok tych owadów jest niezależny 
od świąt. Każdego dnia zadziwia-
ją swoją urodą, tajemnicą. Odwie-
dzając motylarnię, trzeba mieć co 
prawda trochę szczęścia, bo raz 
jest tam tych piękności więcej, in-
nym razem mniej, ale… Piękne  
i delikatne motyle to jedne z naj-
bardziej specyficznych zwierząt, 
które można oglądać w ogrodzie. 
Ich hodowla to – jak mówią pra-
cownicy zoo – ciągła przygo-
da, gdyż ekspozycja motyli jest 
najbardziej dynamiczną spośród 
wszystkich w zoo. Gdy odwiedzisz 
motylarnię dwukrotnie w odstępie 
zaledwie dwóch miesięcy, podczas 
obu wizyt możesz zobaczyć wiele 
różnych gatunków. 

Mimo że motyle nie żyją dłu-
go, są odpowiedzialne za zapyla-
nie największej liczby roślin na 
świecie tuż po pszczołach. Na ca-
łym świecie żyje ok. 150-170 ty-
sięcy gatunków motyli dziennych 
i nocnych (ciem) i są one najlicz-
niejszą grupą owadów zaraz po 

chrząszczach. Te, któ-
re można oglądać we 
wrocławskim zoo, przy-
jeżdżają w transportach  
co dwa tygodnie: na 
zmianę z Azji i Ameryki 
Północnej.

Wrocławsk i ogród 
czeka na wszystk ich 
chętnych. To miejsce 

wyjątkowych spacerów, pozna-
wania przyrody, niecodziennej  
przygody. 

(mnm)

I doczekaliśmy się. 
Przyszła wiosna. 
Wszystko wokół  
już od kilku tygodni 
budzi się do życia.  
W przyrodzie buzuje. 
Warto więc jej się 
bacznie przyglądać. 
Jednym z ciekawszych 
miejsc by to robić jest 
wrocławski ogród 
zoologiczny.

Zimą dwa razy byłem we wroc-
ławskim zoo, bo znajomi, którzy 
zawitali z wizytą nad Odrę, ko-
niecznie chcieli obejrzeć Afryka-
rium. Wcale się nie dziwię, bo miej-
sce to stało się jednym z głównych 
celów odwiedzania stolicy Dolne-
go Śląska. I bez wątpienia warto 
Afrykarium odwiedzić. Zresztą 
od samego początku, czyli od paź-
dziernika 2014 roku, cieszy się ono 
ogromnym zainteresowaniem.

Afrykarium to trzy kondygna-
cje, z czego jedna znajduje się pod 
ziemią. Powierzchnia użytkowa 
pawilonu to prawie 9 tys. metrów 
kwadratowych, powierzchnia usłu-
gowa to około 7 tys. metrów kwa-
dratowych, a ekspozycje zewnętrz-
ne zajmują powierzchnię blisko  
7,5 tys. metrów kwadratowych. Ten 
olbrzym to oceanarium poświęco-
ne jednemu kontynentowi. W dwie 
godziny możemy dotknąć niezwy-
kłego świata. Zoba-
czymy rafy koralowe 
Morza Czerwonego. 
Zajrzymy pod ziemię 
i pod wodę Afryki  
Wschodniej (przy 
odrobinie szczęścia zajrzymy do 
„mieszkań” niezwykłych golców). 
Będziemy w okolicach Madagaska-
ru i Namibii. Dotkniemy rozlewisk 
Okawango, ale zanurzymy się rów-

Wiosenne spotkania

nież w kongijską dżunglę. Atrakcji 
i nowych przyrodniczych doświad-
czeń nie zabraknie.

Wrócę jednak do tego, co pisa-
łem na początku. Zimowa wizyta  
w ogrodzie ma oczywiście swoje 

plusy, niemniej jed-
nak dużo więcej za-
obserwować można, 
kiedy zima odcho-
dzi… Dlatego właśnie 
teraz koniecznie war-

to wygospodarować kilka godzin 
na odwiedzenie zoo. Bo dzieje się  
naprawdę dużo.

Jak dowiedzieliśmy się od pra-
cowników wrocławskiego ogrodu, 

właśnie przełom zimy i wiosny był 
czasem powitania w tej placów-
ce nowego małego mieszkańca.  
Urodził się bowiem leniwiec dwu-
palczasty. Niestety, jego mama nie 
podjęła nad nim opieki. Zastąpili 
ją znakomici opiekunowie zatrud-
nieni we wrocławskim ogrodzie.

W codziennej pracy opiekunów 
zwierząt w każdym ogrodzie zoo-
logicznym potrzebne są nie tylko 
tężyzna fizyczna, ale również spe-
cjalne predyspozycje psychiczne. 
Na tym stanowisku mogą wytrwać 
tylko ci, którzy szczerze taką pra-
cę pokochają. Zdarzają się też przy-
padki, które wymagają od opieku-

nów dodatkowego zaangażowania.  
Tak stało w tym razem, gdy zwie-
rzęca mama, z różnych względów, 
nie była w stanie zająć się 
prawidłowo młodym le-
niwcem. W naturze taki 
zwierzak ginie. W wa-
runkach zoo porzucone 
maluchy całkowicie prze-
chodzą pod opiekę ludzi, 
którzy muszą się wte-
dy zajmować nimi przez 
okrągłą dobę, czasami 
przez kilka tygodni lub nawet mie-
sięcy. Na szczęście we wrocławskim 
ogrodzie fachowców kochających 
zwierzęta nie brakuje.

Danaus plexippus – wędrowny motyl nazywany danaidem wędrownym, monarchem lub monarchą 
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