
ISSN 2300-5106                             NR 5 (108) | MAJ 2022                             miesięcznik bezpłatny                             www.gminapolska.com

– Wojna w Ukrainie dotyka boleśnie polski rynek inwestycyjny. Do zaplanowanych zadań 
inwestycyjnych, które rozstrzygaliśmy na przełomie lutego i marca, udało nam się jeszcze 
zebrać środki finansowe i uzupełnić braki związane ze znacznie wyższymi cenowo ofertami 
wykonawców – mówi starosta oławski ZDZISŁAW BREZDEŃ. – Zabezpieczyliśmy te fundusze,  
lecz odbywa się to kosztem wszystkich rezerw finansowych i oszczędności. Niestety,  
na dłuższą metę nie będziemy w stanie zabezpieczyć finansowo kolejnych rozstrzygnięć, 
ponieważ prawdopodobnie zabraknie nam pieniędzy na wkład własny. 

Nie wolno być obojętnym

Pomocy wciąż się uczymy

– Polska stała się krajem przyfrontowym… Giną ludzie tuż obok 
nas i nie możemy być na to obojętni! – podkreśla wójt Pielgrzymki 
TOMASZ SYBIS. – Niestety, nasza armia, mówiąc delikatnie, nie jest 
zbyt nowoczesna i to trzeba jak najszybciej zmienić. Potencjalny 
przeciwnik jest całkiem blisko, trzeba zatem mieć wyobraźnię, 
ponieważ w niedalekiej przyszłości możliwe są różne – także 
te najbardziej dramatyczne – scenariusze.

– Pomocy uchodźcom wojennym cały czas się uczymy. To dla nas 
nowa sytuacja i zarazem bardzo ważne doświadczenie i obyśmy 
nigdy już w takich dramatycznych sytuacjach nie musieli się 
znajdować. To również sprawdzian dotyczący nie tylko empatii,  
ale również logistyczno-organizacyjny. A mieszkańcy gminy  
Krośnice dają z siebie bardzo wiele i wzorowo zdają test  
na człowieczeństwo – uśmiecha się wójt ANDRZEJ BIAŁY.

Od 11 do 12 kwietnia w Mikołajkach odbył się kolejny już, VII Europejski Kongres Samorządów.  
– Był on dla Powiatu Wrocławskiego niezmiernie satysfakcjonujący, bowiem po raz trzeci  
z rzędu zostaliśmy okrzyknięci najlepiej zarządzanym powiatem w Polsce – uśmiecha się  
starosta wrocławski ROMAN POTOCKI. – Można powiedzieć, że strzeliliśmy hat tricka  
i bardzo nas cieszy to prestiżowe wyróżnienie, a statuetkę najlepszego powiatu odebrałem 
z rąk wicemarszałka Sejmu PIOTRA ZGORZELSKIEGO.

Po raz trzeci – najlepsi!!!
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Wojna uderzyła 
w polskie samorządy

Pomagać i realizować budżet
– Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim osobom 
zaangażowanym w pomoc uchodźcom – wolontariuszom, 
mieszkańcom naszego powiatu, a także organizacjom 
pozarządowym. Wszyscy ci ludzie zdają celująco egzamin  
z empatii i człowieczeństwa, i jest to doprawdy budujące – mówi 
starosta oleśnicki SŁAWOMIR KAPICA. – Dlatego za to serce 
okazane sąsiadom w strasznej biedzie bardzo dziękuję… 
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Mity, fakty, opowiastki
Aż 98,8 proc. mieszkańców gminy 

Słupsk i 98,7 proc. mieszkańców 

sołectwa, o które swoje granice chce 

powiększyć miasto Słupsk, powiedziało 

„nie” takiej zmianie. Frekwencja  

w konsultacjach społecznych  

w gminie Słupsk wyniosła 81,21 proc. 

Radni gminy Słupsk negatywnie 

zaopiniowali wniosek Rady Miasta 

Słupsk w sprawie zmiany granic miasta 

poprzez włączenie w granice miasta 

siedmiu sołectw z terenu gminy Słupsk. 

„Realizacja tej inicjatywy przyniesie 

poważne, negatywne skutki społeczne, 

ekonomiczne i przestrzenne dla gminy 

Słupsk, powiatu słupskiego,  

regionu oraz kraju, i w dłuższej 

perspektywie oznaczać będzie 

likwidację gminy Słupsk”  

– wskazywała wójt Barbara Dykier.  

A jako przykład wskazana została gmina 

Dobrzeń Wielki (woj. opolskie), która  

– w wyniku podobnych działań –  

z bogatej i dobrze prosperującej gminy 

stała się samorządem, który musi 

wdrażać plan naprawczy. W opinii 

radnych gminy Słupsk negatywne 

skutki decyzji w sprawie zmiany granic 

odczuwalne będą w szczególności 

poprzez: istotne osłabienie 

ekonomiczne gminy Słupsk jako gminy 

sojuszniczej polsko-amerykańskiej 

współpracy militarnej, godzące  

w interesy obronności i bezpieczeństwa 

Polski, wyłączenie z ochrony prawnej 

wielkopowierzchniowych obszarów 

rolnych stanowiących grunty dobrej 

lub bardzo dobrej klasy, realne 

ryzyko przerwania lub zawieszenia 

pozostających w toku procesów 

inwestycyjnych wartych ponad 

160 mln zł, pozbawienie znacznej 

części właścicieli i użytkowników 

wieczystych ich dotychczasowych 

praw do przeznaczenia nieruchomości 

na cele budowlane bez możliwości 

ich przywrócenia, dezintegrację 

przestrzenną gminy Słupsk 

uniemożliwiającą racjonalne 

zarządzanie gminą, poważne  

i długoterminowe zdestabilizowanie 

sytuacji finansowej gminy Słupsk, 

zdezorganizowanie systemu 

opieki przedszkolnej i szkolnictwa 

podstawowego.

• • •

Na półtora roku pozbawienia wolności 

w zawieszeniu na trzy lata  

Sąd Okręgowy we Wrocławiu  

w procesie odwoławczym skazał za 

korupcję Jana K., byłego wójta gminy 

wiejskiej Oława. Wójt od listopada  

2018 roku był zawieszony  

w obowiązkach. W czerwcu 2021 roku 

Sąd Rejonowy w Oławie skazał Jana K.  

na rok więzienia w zawieszeniu na 

trzy lata, grzywnę i zakaz zajmowania 

stanowisk w samorządzie przez pięć 

lat. Od tego nieprawomocnego wyroku 

odwołała się zarówno obrona,  

jak i prokuratura. Obrońcy i wójt chcieli 

uniewinnienia, natomiast oskarżyciel 

surowszego wyroku. Argumentem 

obrońców było to, że sąd  

pierwszej instancji do skazania wójta  

wykorzystał część nagrań  

z podsłuchów operacyjnych, które nie 

mogły być wykorzystane jako dowód. 

Sąd odwoławczy uwzględnił ten 

argument i uniewinnił Jana K. od trzech 

zarzutów: podżegania do przerobienia 

dokumentów, przekroczenia 

uprawnień w zamówieniu publicznym 

oraz żądania korzyści majątkowej  

w postaci udostępnienia rusztowania 

budowlanego. Jednak w pięciu innych 

zarzutach sąd okręgowy uznał  

winę oskarżonego. Chodzi  

o złożenie fałszywego oświadczenia, 

przyjęcie dwukrotnie korzyści 

finansowej w kwocie po 4 tys. zł  

oraz przyjęcie korzyści materialnej  

w postaci wywrotek z piaskiem  

i dmuchanych zamków na imprezę 

masową zorganizowaną przez wójta. 

„To był proces o to, czy w gminie była 

korupcja, i czy wójt był skorumpowany 

i przyjmował korzyści – mówił sędzia 

Marek Poteralski. – I tak się działo, 

przyjął nie tylko pieniądze, ale też 

piasek na budowę domu córki, czy też 

dmuchane zamki, których wynajem 

powinien wójt sam sfinansować, jeśli 

chciał pokazać mieszkańcom, że potrafi 

zorganizować taką imprezę”.

• • •

W 2020 roku liczba osób w wieku 60 lat 

i więcej biernych zawodowo wyniosła 

8 mln 123 tys. Najwyższy odsetek 

pracujących wśród seniorów ma  

woj. mazowieckie (17,9 proc.), najniższy 

udział pracujących wśród osób 

starszych odnotowano w woj. śląskim 

(10,2 proc.) i lubelskim (12,5 proc.).

• • •

Pijany wójt gminy Żelazków  

30 marca wszczął awanturę  

w urzędzie, wyzywając petentów.  

Został zatrzymany przez policjantów,  

a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty 

zakłócania porządku publicznego oraz 

używania słów wulgarnych. Od wójta 

Sylwiusza J. wyraźnie wyczuwalna 

była woń alkoholu, odmówił jednak 

przebadania alkomatem, nie mógł 

jednak zostać zbadany pod kątem 

trzeźwości bez zgody, ponieważ 

postawione mu zarzuty traktowane są 

jako wykroczenie. Pijanego wójta  

1 kwietnia wyprowadzili w kajdankach 

z urzędu policjanci. Warto podkreślić, że 

wójt gminy Żelazków, Sylwiusz J.,  

znany jest ze swoich problemów  

z alkoholem i ma już na koncie  

kilka wyroków, lecz żaden z nich nie 

jest jeszcze prawomocny. Zgodnie 

z prawem mandat wójta ulega 

wygaszeniu tylko wtedy, kiedy zostanie 

on skazany prawomocnym wyrokiem  

w procesie karnym za przestępstwo, 

nie za wykroczenie. W lutym ubiegłego 

roku samorządowiec został skazany 

za grożenie pobiciem mieszkańcowi 

Borka Starego. Sąd skazał go na dziesięć 

miesięcy ograniczenia wolności.  

W grudniu 2020 roku ukarano wójta 

za naruszenie nietykalności cielesnej 

policjanta i rażące lekceważenie 

porządku prawnego podczas  

I Kaliskiego Marszu Równości. Badanie 

alkomatem w dniu zdarzenia wykazało 

u niego dwa promile alkoholu  

w wydychanym powietrzu. Natomiast 

w połowie roku 2020 Sylwiusz J. 

został ukarany przez sąd grzywną 

za znieważenie funkcjonariuszy 

publicznych i wezwanie strażaków do 

zdarzenia, którego nie było. Za to  

w październiku 2017 roku sąd wymierzył 

mu karę grzywny w kwocie 5 tys. zł 

za to, że udzielił ślubu, będąc pod 

wpływem alkoholu. Wójt był również 

oskarżony o znęcanie się nad rodziną, 

ale został uniewinniony, bowiem żona  

i syn skorzystali z prawa odmowy zeznań. 

Z kolei była dyrektorka Gminnego 

Ośrodka Kultury w Żelazkowie wystąpiła 

z pozwem cywilnym przeciwko wójtowi 

o naruszenie dóbr osobistych. Była 

dyrektorka GOK zeznała, że Sylwiusz J. 

wyzywał ja od złodziejek, a ponadto 

mówił, iż ją zniszczy i „będzie żarła 

z szamba”. Ponadto miał jej składać 

niemoralne propozycje. Trzeba także 

zaznaczyć, że wójt gminy Żelazków ma 

się leczyć w szpitalu dla psychicznie 

chorych, i jeśli nie stawi się w nim 

dobrowolnie, zostanie doprowadzony 

na leczenie przez policję. Taką decyzję 

podjął sąd w Kaliszu na wniosek 

prokuratury, która zajmuje się wieloma 

ekscesami samorządowca.

Podglądacz samorządowy
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uchodźców. Ale dzięki naszemu 
wielkiemu zaangażowaniu uchodź-

cy mogą czuć się u nas jak w domu.
Zebrane dane dotyczą okre-

su między 1 lutego a 1 kwietnia 
2022 roku. Wskazują one na sko-

kowy wzrost populacji Polski, któ-

ra pierwszy raz w historii osiągnę-

ła ponad 40 milionów osób (prawie 
41,5 miliona), a także na kluczo-

wą rolę samorządów w przyjmowa-

niu uchodźców z Ukrainy. W mar-
cu 2022 zrzeszone w UMP miasta 
i otaczające je gminy gościły pra-

wie 70 proc. (po-

nad 2 mi l iony  
200 tysięcy osób) 
spośród wszyst-
k ich  oby wate -

li Ukrainy, którzy 
mieszkają obecnie 
w Polsce (tzn. któ-

rzy przyjechali do 
Polski po 24 lute-

go i którzy miesz-

kali tu wcześniej). 
Oznacza to skoko-

wy wzrost popu-

lacji największych 
polskich miast. Dla 
przykładu, popula-

cja Rzeszowa wzrosła o 53 proc., 
zaś Warszawy – o 15 proc. Stoli-
ca Polski po raz pierwszy w histo-

rii ma ponad 2 miliony mieszkań-

ców. Prezydent Warszawy Rafał  
Trzaskowski mówi o ogromnej od-

powiedzialności spoczywającej  
na samorządach.

Wyzwanie i odpowiedzialność
– Polskie miasta udzieliły schro-

nienia ponad dwóm milionom 
Ukraińców. To ogromne wyzwanie  
i jeszcze większa odpowiedzialność. 
Musimy naszym nowym sąsiadom 
zapewnić dach nad głową, poczucie 
bezpieczeństwa czy pomoc psycholo-

giczną. Konkretne rozwiązania mu-

szą być jednak tworzone w oparciu  
o konkretne dane. Dlatego bardzo się 

cieszę, że Unia Metropolii Polskich 
stworzyła rzetelny raport, który po-

kazuje podstawowe dane i szacunki 
dotyczące Ukraińców mieszkających 
w Polsce – mówił Rafał Trzaskowski.

Opracowane w raporcie dane zo-

stały zebrane przez firmę Selectivv 
dzięki nowatorskiej metodzie geo-

trappingu, która poprzez agregowa-

nie informacji z urządzeń mobilnych 
pozwoliła określić liczbę oraz poło-

żenie dorosłych Ukraińców i Ukra-

inek (osób od 15. roku życia) przeby-

wających w Polsce. Dane te zostały 
zestawione z informacjami o nume-

rach PESEL, które z kolei pozwoliły 
oszacować liczbę ukraińskich dzieci 
mieszkających w Polsce. 

– Moim zdaniem nikt w Polsce 
nie posiada bardziej konkretnych 
danych – mówi Paweł Cywiński  
z Uniwersytetu Warszawskiego.

Kobiety i dzieci
Spośród obszarów metropolital-

nych, najwięcej Ukraińców mieszka 
w obszarze warszawskim – 469,6 tys., 
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-

tropolii 303 tys., w obszarze wrocław-

skim 302,5 tys., w krakowskim 230 tys.,  
w gdańskim 224 tys., w rzeszowskim 
152,2 tys., w łódz-

kim 114,2 tys.,  
w poznańskim 
101,5 tys., w lu-

belskim 87 tys.,  
w szczecińskim 
84,5 tys., w byd-

gosko-toruńskim  
80,5 tys. i w biało-

stockim 62,4 tys.
Znacząco zmie-

niła się też struktu-

ra demograficzna 
ukraińskiej spo-

łeczności w Pol-
sce. O ile przed 
24 lutego znaczną 
jej część stanowili 
młodzi mężczyź-

ni, którzy przy-

jechali do Polski  
w celach zarobkowych, o tyle od wy-

buchu wojny wielu z nich zdecydo-

wało się wrócić do Ukrainy, aby wal-
czyć, a do Polski zaczęły przyjeżdżać  
przede wszystkim kobiety z dziećmi.

Obok szcze-

gółowo opraco-

wanych danych 
liczbowych, w ra-

porcie są również 
analizy, prognozy 
i wnioski na przy-

szłość. Zostały 
one opracowane 
na podstawie war-
sztatów, podczas 
których specjaliści od lat zajmujący 
się tematyką migracyjną, pracą z da-

nymi i kwestiami miejskimi dzielili 
się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Pomagają wszyscy
To, że największe polskie mia-

sta stały się głównym schronieniem 
dla uchodźców z Ukrainy nie jest 
jednak zaskakujące, bo to najwięk-

sze ośrodki miejskie mają najwię-

cej możliwości pomocowych. Rów-

nież sami uchodźcy wolą zatrzymać 
się w dużych miastach. Tam dużo 

łatwiej o pracę, 
opiekę nad mały-

mi dziećmi, moż-

liwości nauki dla 
dzieci w wieku 
szkolnym.

Raport UMP 
tego nie zawiera, 
ale nasze rozezna-

nie pokazuje, że 
również w małych 
i średnich ośrod-

kach zaangażowa-

nie w pomoc dla 
uchodźców przed 
rosyjską agre-

sją jest ogrom-

ne. Oczywiście 
w liczbach bez-

względnych wy-

gląda to inaczej 
niż w Warszawie, Wrocławiu czy 
Katowicach. Niemniej jednak, jeżeli 
chodzi o wysiłek mieszkańców i sa-

morządowców, to jest on taki sam,  
a może nawet większy, bo logistycz-

nie trudniejszy.
Nie  sposób 

również nie do-

strzec zaangażo-

wania organizacji 
pozarządowych  
i  k o ś c i o ł ó w 
chrześcijańskich, 
w tym m.in. Ca-

ritasu, Polskiej 
Akcji Humani-

tarnej i stowarzyszenia Pomoc Koś-

ciołowi w Potrzebie. Wszystkie 
one aktywnie współpracują z jed-

nostkami samorządu terytorialne-

go. Udzielają doraźnego i stałego 
wsparcia. Organizują opiekę nad 
dziećmi. Prowadzą rozdział darów. 
Uruchomiły (tam, gdzie to jest moż-

liwe) kursy językowe oraz miejsca  
do tymczasowej pracy.

(UMP, opr. mtm)

W Polsce mieszka 
obecnie prawie  
3 miliony 200 tysięcy 
Ukraińców i Ukrainek 
(dane na 1 kwietnia tego 
roku). Centrum Analiz  
i Badań Unii Metropolii 
Polskich im. Pawła 
Adamowicza stworzyło 
raport „Miejska 
gościnność: wielki 
wzrost, wyzwania  
i szanse – Raport  
o uchodźcach z Ukrainy 
w największych  
polskich miastach”.  
Jest to pierwszy  
w Polsce dokument 
przedstawiający 
dokładne szacunki 
dotyczące liczby 
Ukraińców i Ukrainek, 
którzy przebywają 
w Polsce, a także 
pokazujący miejsce  
ich pobytu.

Niektórzy z nich byli w naszym 
kraju od dawna, ale wielu znala-

zło się tu, uciekając przed wywo-

łaną przez Rosję wojną. W ciągu 
niespełna dwóch miesięcy Polska 
stała się drugim po Turcji państwem 
goszczącym najwięcej uchodźców  
na świecie.

Metropolitalny raport
– Jestem dumny, że to Unia Me-

tropolii Polskich zebrała tak szcze-

gółowe dane i całościowe szacunki. 
Zrobiliśmy to jako pierwsi w Polsce. 
Potrzebujemy tych informacji, by bu-

dować przemyślaną 
politykę integracyj-
ną państwa. Chcę, 
by nasz raport stał 
się pierwszym kro-

kiem do tworzenia, 
tak dziś potrzeb-

nych, rozwiązań sy-

stemowych – mówi  
Tadeusz Trusko-

laski, prezes UMP  
i prezydent Białe-

gostoku.
–  Z n a l e ź l i -

śmy się w sytua-

cji geopolitycznej, 
w której naszym 
obowiązkiem jest przyjęcie gości  
z Ukrainy – tłumaczy Marcin Krupa,  
prezydent Katowic. – To najwięk-

sze miasta odgrywają ogromną rolę  
w przyjęciu ukraińskich uchodź-

ców. Gdyby nie dzisiejsza sytuacja 
samorządowa, włodarzy i miesz-

kańców, mielibyśmy wielki kryzys 

Ukraina – nasza sprawa

O 12 proc. w przypadku 
Białegostoku, do ponad 53 proc. 
w przypadku Rzeszowa zwiększyła 
się liczebność największych 
polskich miast wskutek napływu 
uchodźców wojennych z Ukrainy. 
– Polska stała się krajem ponad 
40-milionowym – podkreślał 
Marcin Wojdat, dyrektor Centrum 
Analiz i Badań Unii Metropolii 
Polskich, prezentując, w trakcie 
Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego, raport  
o uchodźcach z Ukrainy  
w dużych miastach w Polsce. 

Zgodnie z danymi z raportu,  
we Wrocławiu żyje 187 281 
Ukraińców, w tym 42 090 dzieci.  
To 23 proc. wszystkich 
mieszkańców stolicy  
Dolnego Śląska. To jedne  
z najwyższych wskaźników  
wśród polskich miast. 
Więcej Ukraińców mieszka tylko  
w Warszawie – ponad 260 tys.,  
ale stanowią oni 13 proc. 
mieszkańców stolicy. Pod 
względem procentowym na 
pierwszym miejscu jest Rzeszów 
– tam ponad 104 tys. Ukraińców 
stanowi aż 35 proc. mieszkańców, 
a na drugim Katowice (95 tys. 
obywateli Ukrainy to 25 proc.)  
i Gdańsk (158 tys. – 25 proc.).

W Polsce mieszka obecnie prawie 
3,2 mln obywateli Ukrainy, w tym 
2,2 mln w ośrodkach Unii Metropolii 
Polskich – wynika z raportu tej 
organizacji. Przed wojną w Polsce 
było ok. 1,5 mln Ukraińców; 
migracja wojenna  spowodowała,  
że liczba osób mieszkających  
w Polsce sięgnęła 41,5 mln.

W pomoc uchodźcom angażują się samorządy i organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
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Starostwo Powiatowe w Oleśnicy 
ul. J. Słowackiego 10

56-400 Oleśnica

tel. 71 314 01 14, 71 314 01 11

fax 71 314 01 10

biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl

www.powiat-olesnicki.pl

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

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

Powiat Oleśnicki  
z powodzeniem realizuje 
tegoroczny budżet, choć 
problemów jest całkiem sporo. 
Są to jednak przeciwności 
dotykające wszystkich 
polskich samorządów – wysoka 
inflacja, wzrost cen wszystkich 
artykułów, także materiałów 
budowlanych, oraz logistyka 
związana z pomocą udzielaną 
uchodźcom wojennym  
z Ukrainy. Najważniejsze jest 
jednak to, że samorządowcy 
nie zajmują się narzekaniem 
i kontestowaniem niełatwej 
rzeczywistości, tylko działają  
i pokonują trudności.

Na terenie powiatu oleśnickiego 
(w dniu 28 kwietnia) przebywało po-

nad trzy tysiące uchodźców wojen-

nych z Ukrainy. 
– W punktach zbiorowych będą-

cych pod pieczą samorządów jest po-

nad 500 miejsc – mówi starosta oleś-
nicki Sławomir Kapica. – A Powiat  
Oleśnicki dysponuje blisko 150 miej-
scami zakwaterowania, z których 
obecnie 105 jest zajętych. Z tego po-

łowę uchodźców stanowią kobiety, 
a drugą połowę dzieci. Pomaganie 

potrzebującym ludziom jest prze-

cież ogromnym wysiłkiem. Jestem 
niezmiernie wdzięczny wszystkim 
osobom zaangażowanym w pomoc 
uchodźcom – wolontariuszom, miesz-

kańcom naszego powiatu, a także or-
ganizacjom pozarządowym. Wszyscy 
ci ludzie zdają celująco egzamin z em-

patii i człowieczeństwa, i jest to do-

prawdy budujące. Dlatego za to serce 
okazane sąsiadom w strasznej biedzie 
bardzo dziękuję i oczywiście gorąco 
apeluję o dalszą pomoc i współpracę. 
Dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że 
te działania będą zmieniały się i ewo-

luowały, ale cały czas prowadzone są 
zbiórki artykułów pierwszej potrze-

by na rzecz uchodźców z Ukrainy.  
Ponadto są też rozwiązane już pierw-

sze sprawy związane ze świadczenia-

mi finansowymi dla tych 
ludzi, co nie zmienia fak-

tu, że cały czas potrzeb-

ne jest wsparcie i pomoc,  
o które bardzo proszę. 
Warto zaznaczyć, że  
w tej materii często kon-

taktujemy się bezpośred-

nio z wojewodą dolnoślą-

skim, cały czas potrzeba 
rozwiązań docelowych,  
a podstawowym pyta-

niem jest: co później? Ma-

my jeszcze sporo miejsc 
dla uchodźców w więk-

szych salach, lecz nie wie-

my przecież, jak długo to 
wszystko potrwa. Pytań i niewiado-

mych jest całkiem sporo i trzeba nam 
myślenia perspektywicznego. Należy 
podkreślić, że w I Liceum Ogólno-

kształcącym w Oleśnicy – gdzie jeste-

śmy organem prowadzącym – udało 
nam się utworzyć oddział przygoto-

wawczy dla młodzieży ukraińskiej, 
tak samo stało się w Zespole Szkół 
Zawodowych.

Połowa roku zbliża się milowymi 
krokami i nie mniej ważna od pomo-

cy uchodźcom jest realizacja budżetu 
Powiatu Oleśnickiego. 

– Pomimo utrudnień związanych 
z wyceną zadań, musimy konsekwen-

tnie realizować zaplanowane inwe-

stycje – podkreśla starosta Sławomir  
Kapica. – A przecież wszystko dro-

żeje i ceny materiałów budowlanych 
są horrendalne. Korzystamy skwapli-
wie z zewnętrznych środków finanso-

wych i m.in. dzięki Rządowemu Fun-

duszowi Inwestycji Lokalnych udało  
nam się zrealizować kilka zadań.  
W Domu Pomocy Społecznej w Os-
trowinie zajęliśmy się przebudową 
sieci ciepłowniczej, na co otrzyma-

liśmy ponad milion złotych z RFIL. 
Poza tym jesteśmy w trakcie kom-

pleksowej termomodernizacji Domu 
Dziecka w Bierutowie, a istotnym dla 
nas przedsięwzięciem jest przebudo-

wa drogi powiatowej nr 15 na odcin-

ku Dalborowice – Dziadowa Kłoda.  
Ponadto z pilotażowej, pierwszej 
transzy rządowego Polskiego Ładu 
pozyskaliśmy blisko 12 mln zł do-

finansowania przede wszystkim na 
inwestycje drogowe, m.in. przebu-

dowę ul. Łukanowskiej i Stawowej  
w Oleśnicy [II i III etap – przyp. autora],  

Pomagać i realizować budżet
co jest sporym wyzwaniem logistycz-

no-finansowym. Staramy się współ-
pracować z samorządami powiatu 
oleśnickiego i wiele inwestycji drogo-

wych wykonujemy wspólnie. To się 
świetnie sprawdza i ostatnio razem  
z gminą Dobroszyce przeprowadzi-
liśmy ponadmilionową inwestycję na 
drodze powiatowej, kładąc asfaltowe 
nakładki.

Niebawem zostaną rozstrzygnięte 
wnioski o dofinansowanie inwesty-

cji z drugiej transzy Polskiego Ładu.  
Poza inwestycjami drogowymi, prio-

rytetem dla Powiatu Oleśnickiego 
jest rozbudowa z przebudową Powia-

towego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.
S.G. (TS)

Starosta Sławomir Kapica
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Rozmowa ze starostą  
Powiatu Wrocławskiego 
ROMANEM POTOCKIM

– Spotykamy się 29 kwietnia  
– do połowy roku został już tylko 
jeden krok…

– …a za nami trudny okres. Po-

czątek roku 2022 to w zasadzie 
końcówka pandemii i osobiście li-
czyłem na to, że od 1 marca zacznie-

my wreszcie normalnie pracować. 
Jednak 24 lutego wybuchła wojna  
w Ukrainie, co wpłynęło na funkcjo-

nowanie polskich samorządów i jest 
tak bardzo daleko od powszechnie 
przyjętej normalności…

– W jakim sensie?
– W dużej mierze musieliśmy się 

skupić na pomocy uchodźcom wojen-

nym z Ukrainy, a nie jest to przecież 
zadanie własne samorządu. Na tere-

nie powiatu wrocławskiego przebywa 
ok. 8 tys. uchodźców, z których więk-

sza część jest zakwaterowana u osób 
prywatnych. Jako powiat dysponuje-

my ponad trzema tysiącami miejsc,  
z czego dzisiaj zajętych jest mniej 
więcej 1800. Połowa uchodźców to 
kobiety, a druga połowa – dzieci.  
Warto podkreślić, że ta oferowana im 
pomoc niesie ze sobą określone reper-
kusje logistyczno-finansowe. Z tego 

powodu Powiat Wrocławski podpisał 
umowy z trzema hotelami – Sobotel 
i Miś w Sobótce oraz Zieloną Oazą  
w Proszkowicach w gminie Miet-
ków i tam właśnie zakwaterowani 
są uchodźcy wojenni z Ukrainy. Po-

nadto – aby wspomóc ukraińskich 

uchodźców – organizujemy na po-

czątku majowego weekendu duży 
piknik. Powiat Wrocławski zakupił 
wszystkie potrzebne artykuły żyw-

nościowe potrzebne do przygotowa-

nia ukraińskich potraw, które będą 
tam sprzedawane, a dochód z pikniku 
przekażemy Ukrainkom, które znala-

zły u nas schronienie. Jest coraz cie-

plej i wskazane jest m.in. zaopatrzenie 
uchodźców w letnią odzież.

– Z drugiej jednak 
strony Powiat Wrocławski 
zobligowany jest do rea-
lizacji zaplanowanych in-
westycji…

– …dlatego chciałbym 
uspokoić mieszkańców na-

szego powiatu, że wszelkie 
zaplanowane przedsięwzię-

cia, w tym rozbudowa sie-

dziby starostwa oraz impre-

zy kulturalno-rekreacyjne, 
używając kolokwializmu 
idą zgodnie z planem. Warto  
też podkreślić, że w tego-

rocznym budżecie założy-

liśmy, iż na zadania drogo-

we przeznaczymy 31 mln zł,  
lecz w marcu na nadzwy-

czajnej sesji zwiększyliśmy 
nakłady na infrastrukturę 
drogową o 23 mln zł.

– Z czym jest to związane?
– Częściowo związane jest to ze 

wzrostem cen materiałów budow-

lanych. Jednak zwiększenie nakła-

Po raz trzeci – najlepsi!!!

dów możliwe było dzięki korzystnej 
sprzedaży naszych gruntów w Ma-

łuszowie. Na teren powiatu wroc-

ławskiego przychodzi kolejny duży 
inwestor – firma Panattoni, dzięki 
czemu Powiat Wrocławski pozy-

skał spore środki finansowe, które 
przeznaczymy na nasze drogi a tak-

że na zadania kulturalno-sportowo- 
-rekreacyjne.

– Od 11 do 12 kwietnia w Mi-
kołajkach odbył się kolejny już, 
VII Europejski Kongres Samo-
rządów…

– …który był dla Powiatu Wroc-

ławskiego niezmiernie satysfakcjo-

nujący, bowiem po raz trzeci z rzędu 
zostaliśmy okrzyknięci najlepiej za-

rządzanym powiatem w Polsce.
– Czyli strzeliliście hat tricka…
– …i bardzo nas cieszy to pre-

stiżowe wyróżnienie, a statuet-
kę najlepszego powiatu odebrałem 

z rąk wicemarszałka Sejmu Piotra  
Zgorzelskiego.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Roman Potocki
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Do oddania nowej siedziby powiatu coraz bliżej
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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

Ziębice

Samorząd ziębicki jako jeden 
z pierwszych w powiecie 
ząbkowickim przyjął 
uchodźców wojennych 
z Ukrainy. Może z powodu 
dobrego połączenia 
kolejowego z Wrocławiem, 
a może po prostu dlatego, 
że samorządowcy z Ziębic 
i cała miejscowa społeczność 
są przekonani o tym, że ludzie 
powinni sobie pomagać 
w trudnych chwilach. Tym 
bardziej, że wojna rozpoczęta 
przez rosyjskiego agresora jest 
straszna, okrutna i bezlitosna, 
a nasi ukraińscy sąsiedzi są jej 
niesprowokowaną ofiarą.

– Dzisiaj, 6 kwietnia, na tere-
nie naszej gminy, zakwaterowanych 
w mieszkaniach prywatnych lub 
miejscach zorganizowanych przez 
gminę, przebywa około 300 uchodź-
ców – mówi burmistrz Mariusz 
Szpilarewicz. – Warto podkreślić, 
że odzew na nasz apel dotyczący 
zbiórki żywności i artykułów pierw-
szej potrzeby był naprawdę bardzo 
duży i dzięki wsparciu mieszkań-
ców mieliśmy czym dzielić. Ponadto 
w ciągu trzech dni przygotowaliśmy 
dla uchodźców budynek nieczynne-
go od kilkunastu lat liceum w Ziębi-
cach i wraz z mieszkańcami wspól-
nymi siłami doprowadziliśmy do 
tego, że teraz jest to całkiem przy-
zwoite miejsce do nawet dłuższego 
pobytu.

Równoległym torem realizowa-
ny jest tegoroczny budżet gminy 
Ziębice, przeprowadzane inwesty-

cje strukturalne, i warto zdać sobie 
sprawę z tego, iż dzieje się to przy 
coraz to wyższej inflacji oraz galo-
pujących cenach m.in. materiałów 
budowlanych. 

– Jest trudno, ponieważ musi-
my szukać wykonawców i wyraź-

nie widać, że wojna w Ukrainie 
rykoszetem uderza także w pol-
skie samorządy – martwi się bur-
mistrz Mariusz Szpilarewicz. 
– Wykonawcy nie chcą składać 
ofert, chcąc przeczekać ten trudny 
czas, ale nawet jeśli już te oferty 

składają, to ceny są niezmiernie 
wygórowane. Czasami niełatwo 
jest nam oszacować, czy jesteśmy 
w stanie zrealizować jakieś za-
danie. Będziemy powtarzać prze-
targ na budowę hali sportowo-wi-
dowiskowej, ponieważ wpłynęła 
tylko jedna oferta, przekraczająca 
prawie o 100 proc. fundusze, któ-
re zamierzamy przeznaczyć na to 
przedsięwzięcie. Mamy jednak na-
dzieję, że sytuacja m.in. na rynku 
materiałów budowlanych się usta-
bilizuje na tyle, że to priorytetowe 
dla naszego samorządu zadanie 
stanie się realne do wykonania. 
Trzy lata trwały przygotowania 
do zrealizowania tej inwestycji 
i wreszcie, gdy pozyskaliśmy już 
duże dofinansowanie, okazuje się, 
że na rynku wykonawców powsta-
ły wielkie problemy chociażby 
z dostawą prostych materiałów 
budowlanych. Co do dróg na te-
renie naszej gminy, to większość 
z nich to drogi wojewódzkie i po-
wiatowe, w które nasza gmina 

od kilku lat sporo inwestuje. Dla-
tego przedstawiłem radnym plan 
przejmowania przez naszą gminę 
części odcinków tych dróg, aby-
śmy mogli skuteczniej pozyskiwać 
pieniądze zewnętrzne na inwesty-
cje z nimi związane. Pierwszą 
z takich dróg jest mająca strate-
giczne znaczenie ul. Kolejowa 
w Ziębicach, która prowadzi do 
naszych zakładów produkcyjnych 
i do dworca kolejowego, i będą-
ca również odcinkiem stanowią-
cym objazd do Ząbkowic Śląskich. 
Planujemy – jeśli pozyskamy dofi-
nansowanie – w drugim półroczu 
rozpocząć przebudowę tej drogi.

S.G. (TS)

Wspierać uchodźców 
i realizować budżet

– Będziemy powtarzać przetarg na budowę hali sportowo-widowiskowej, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, przekraczająca o prawie 100 proc. 

fundusze, które zamierzamy przeznaczyć na to przedsięwzięcie – mówi burmistrz Mariusz Szpilarewicz (na zdjęciu: wizualizacja hali)

Przebudowa drogi Nowy Dwór – Skalice, pierwszy z prawej burmistrz Mariusz Szpilarewicz

Trwają prace na ulicy Wałowej 

F
O

T
. U

R
Z

Ą
D

 M
IE

JSK
I W

 Z
IĘ

B
IC

A
C

H

F
O

T
. U

R
Z

Ą
D

 M
IE

JSK
I W

 Z
IĘ

B
IC

A
C

H
W

IZ
U

A
L

IZ
A

C
JA

 U
R

Z
Ą

D
 M

IE
JSK

I W
 Z

IĘ
B

IC
A

C
H

Aż 70 proc. dróg na obszarze 
gminy Ziębice to drogi powia-
towe i wojewódzkie, które bez 
zaangażowania finansowego 
i organizacyjnego zapewne nie 
byłyby remontowane i przebu-
dowywane jeszcze przez dłu-
gi czas. Przez pierwsze trzy lata 
ziębickiemu samorządowi uda-
ło się w sumie wyremontować 
i przebudować blisko 15 km 
dróg gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich, co kosztowało 
łącznie ponad 17 mln zł – z cze-
go 7,319 mln zł stanowiły środ-
ki finansowe gminy Ziębice, 
a 6 mln zł to dofinansowania ze-
wnętrzne pozyskane przez gmi-
nę. Pozostałe 4 mln zł to fundu-
sze województwa lub powiatu. 
Najważniejsze przebudowy to: 
ul. Spacerowa, ul. Mała, drogi 
Służejów – Rososznica (DW), 
Bożnowice – Nowina (DP), Ska-
lice – Nowy Dwór, ul. Wałowa, 
ul. Mickiewicza, ul. Głęboka (DP), 
Biernacice (DW), Dębowiec (DP), 
Dębowiec – Ziębice (DP), Niedź-
wiedź (DP), ul. Parkowa, ul. Pili-
chowska, ul. Przemysłowa (DW), 
ul. Chrobrego (DP), ul. Słoneczna 
w Henrykowie oraz szereg dróg 
gminnych w sołectwach: Kalino-
wice Dolne, Nowy Dwór, Pomia-
nów Dolny, Lubnów, Służejów, 
Czerńczyce, Skalice i Krzelków.

DP – droga powiatowa, 
DW – droga wojewódzka.
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Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1

55-200 Oława

tel. 71 301 15 22

 fax 71 301 15 62

info@starostwo.olawa.pl

www.starostwo.olawa.pl

Starostwo Powiatowe w Oławie

Rozmowa ze starostą  
Powiatu Oławskiego 
ZDZISŁAWEM BREZDENIEM

– Przedtem jednym z głów-
nych tematów naszych rozmów 
była pandemia, a teraz stanie się 
nim pewnie wojna w Ukrainie  
i pomoc uchodźcom wojennym. 
Widać zatem wyraźnie, że poli-
tyka nieuchronnie wkracza do 
samorządu. Na pewno Polacy  
– osoby prywatne, wolontariusze 
i samorządowcy – zachowują się 
wspaniale i trudno tego nie zauwa-
żać. Skala pomocy jest ogromna, 
bowiem prawie trzy miliony ludzi 
uciekając przed wojną przekro-
czyło granicę polsko-ukraińską.

– Nie mamy teraz dokładnych 
szacunków, ile osób uciekających  
z Ukrainy przed wojną dotarło na 
teren powiatu oławskiego, i szczerze 
mówiąc – ponieważ ta liczba ucie-

kinierów się zmienia – nie silę się 
dzisiaj na to, aby to doprecyzować. 
Sądzę również, że ci ludzie, którzy 
planują zostać u nas na dłużej, po-

zyskają PESEL i wtedy będziemy 
mieli więcej informacji. Jedno wie-

my – i podkreślał to wojewoda – że 
jesteśmy jednym z tych dolnoślą-

skich powiatów, w których uchodź-

ców wojennych jest najwięcej.
– Pewnie trzeba liczyć to w set-

ki osób…
– …sądzę jednak, że już w ty-

siące. Jest duża dynamika i wszyst-
ko się zmienia, ale tylko w naszych 
punktach zbiorowych zorganizowa-

nych przez samorząd było pod ko-

niec marca około 300 osób. A prze-

cież uchodźcy wojenni z Ukrainy 
są kwaterowani u osób prywatnych,  
a także przez Kościół oraz różne 
organizacje i stowarzyszenia. To są 
tysiące ludzi i przez tę sytuację ta 
wojna dotyka także nas.

– Jak się zachowują mieszkań-
cy powiatu oławskiego?

– Zachowują się tak, jak trze-

ba w takiej dramatycznej sytuacji. 
Natomiast rozmawiamy 4 kwietnia,  
a wojna w Ukrainie rozpoczęła się 
24 lutego. Jest to szmat czasu i za-

czynają się pojawiać problemy, któ-

rych się spodziewaliśmy, lecz ich 
skali jeszcze nie potrafię określić.

– Cóż, człowiek działa zazwy-
czaj emocjonalnie, w odruchu ser-
ca i współczucia, i to bardzo chwa-
lebne, ale wraz z upływem czasu 
zaczynają się normalne życiowe 
problemy związane m.in. z logi-
styką i finansami.

– Trzeba bowiem normalnie żyć, 
pracować i funkcjonować, chodzić 

do szkoły, trzeba się leczyć oraz ko-

rzystać z dóbr kultury. A ponad-

to kupować żywność i artykuły 
pierwszej potrzeby. Sądzę, że z cza-

sem zaczną się pojawiać problemy 
związane z pewną uciążliwością, 
z którą związana będzie nasza po-

moc uchodźcom wojennym z Ukra-

iny. Do tego będziemy musieli się 
przyzwyczaić, choć jednoznacznie 
podkreślam, że uważam, iż tym lu-

dziom powinniśmy z całych sił po-

magać.
– Nie możemy też zapominać, 

że historia naszych obydwu na-
rodów nie jest łatwa i naznaczona 
jest dramatycznymi wydarzenia-
mi. Dlatego tym bardziej zacho-
wanie Polaków wobec Ukraińców 
jest wprost niesamowite i warte 
pochwały. Ale to również może 
się zmieniać.

– Też tak uważam i sądzę, że ist-
nieją siły, którym zależeć będzie na 
tym, aby to się zmieniło. Aby tak 
się nie stało, na pewno wielką rolę 
odegrają przywódcy naszych naro-

dów. Chodzi m.in. o to, aby w tym 
trudnym okresie, na bazie bolesnych 
spraw tkwiących w naszej zbioro-

wej pamięci, spróbować zbudować 
pojednanie polsko-ukraińskie, tak 
jak to się stało z Niemcami. Trzeba 
o tym rozmawiać, wyjaśnić wiele 

spraw i muszą tego chcieć obie stro-

ny. Liczę na to, że to doświadczenie, 
które niepodziewanie nas dotknęło, 
pomoże w zbudowaniu tego pomo-

stu i jest to dla naszych narodów 
wielka szansa, którą powinniśmy 
wykorzystać, a jak tego nie zrobi-

my, to historia nas kiedyś za to su-

rowo rozliczy.
– A jaka jest w tym rola Powia-

tu Oławskiego?
– Staramy się – podobnie jak 

wszystkie gminy – realizować za-

dania, które nam zleca bądź wska-

zuje wojewoda dolnośląski. Ponadto 
prowadzimy dwa punkty zbiorowe, 
w których jest łącznie 80 miejsc dla 
uchodźców wojennych. Jeden znaj-
duje się w naszym domu dziecka  
w Oławie, a drugi w sali gimna-

stycznej w jednej z naszych szkół 
ponadpodstawowych. Oczywiście 
to się zmienia, ludzie przyjeżdża-

ją i odjeżdżają, szukają też innych 
miejsc w Polsce oraz wyjeżdżają 
za granicę, a w tych naszych punk-

tach przez kilka tygodni mogą zna-

leźć dla siebie opiekę i odpowied-

nie wsparcie. Oprócz tego część 
uchodźców szuka już sobie pra-

cy, załatwia wszelkie formalności, 
i przez jakiś czas zapewne będzie 
chciała zostać na terenie naszego 
powiatu. Nie wykluczam również 

tego, że część będzie chciała zo-

stać u nas na stale. Ponadto stara-

liśmy się włączać w zbiórki darów, 
współpracujemy z Polskim Czerwo-

nym Krzyżem, mamy też nawiązane 
kontakty z zaprzyjaźnionymi samo-

rządami z Ukrainy, z rejonu lwow-

sko-złoczowskiego, gdzie dzięki 
życzliwości miejscowych przewoź-

ników i osób dobrej woli podesła-

liśmy niezbędne artykuły pierwszej 
potrzeby. Krótko mówiąc, Powiat 
Oławski stara się uczestniczyć  
w pomocowych działaniach na 
rzecz ukraińskich uchodźców wo-

jennych, zdając sobie doskonale 
sprawę z tego, że jest to jednak bieg 
długodystansowy. Mam też nadzie-

ję, że zostaną rozwiązane do koń-

ca problemy związane ze zwrotem 
kosztów mieszkańcom, którzy przy-

jęli uchodźców do swoich mieszkań.
– Czy dotarły już jakieś rządo-

we środki finansowe z tego tytułu?
– Do samorządów dotarły, ale 

jeśli chodzi o osoby fizyczne, to 
nie wiem, bowiem to wszystko jest  
w gestii gmin i my w Powiecie nie 
prowadzimy jakiejś sprawozdaw-

czości. To wszystko jest w relacji 
wojewoda – gmina – obywatel.

– A co z ukraińskimi dziećmi?
– Utworzyliśmy dla nich dwa 

oddziały nauki uzupełniającej  

w Jelczu-Laskowicach przy tam-

tejszym zespole szkół. To samo, 
korzystając z życzliwości i wspar-
cia jednej z parafii, zrobimy w po-

łowie kwietnia w Oławie. Skorzy-

stamy z salek parafialnych, aby  
w razie potrzeby klasa uzupełnia-

jąca mogła tam odbywać zajęcia  
i jest to pomoc nie do przecenie-

nia, ponieważ w naszych szko-

łach jest ciasno i będzie jeszcze 
tłoczniej. Ponadto nasz Powiatowy 
Urząd Pracy stwarza możliwości 
poszukiwania pracy przez uchodź-

ców wojennych z Ukrainy, którzy 
teraz są na naszym terenie i chcą 
podjąć pracę.

– A do tego pandemia, wpraw-
dzie tląca się, która może powró-

cić – i kiepsko zaszczepie-
ni uchodźcy z Ukrainy.

– Ten problem nie jest 
jeszcze zdefiniowany, ale 
zakładamy, iż może być 
różnie. Jesteśmy w kontak-

cie z powiatowym inspek-

torem sanitarnym i zapew-

ne postaramy się szybko 
reagować na wszelkie za-

grożenia, bowiem dotyczy 
to całej populacji powiatu 
oławskiego.

– Z drugiej strony trze-
ba realizować budżet.

– Wojna w Ukrainie do-

tyka boleśnie polski rynek 
inwestycyjny. Do zaplano-

wanych zadań inwestycyj-
nych, które rozstrzygaliśmy 
na przełomie lutego i mar-
ca, udało nam się jeszcze 
zebrać środki finansowe  
i uzupełnić braki związa-

ne ze znacznie wyższymi 
cenowo ofertami złożo-

nymi przez wykonawców.  
Zabezpieczyliśmy te fun-

dusze, lecz odbywa się to 
kosztem wszystkich na-

szych rezerw finansowych 
i oszczędności. Niestety, na 
dłuższą metę nie będziemy 

w stanie zabezpieczyć finansowo 
kolejnych rozstrzygnięć, ponieważ 
prawdopodobnie zabraknie nam 
pieniędzy na wkład własny. Wojna  
w Ukrainie dotknęła boleśnie naszą 
polską gospodarkę.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wojna uderzyła 
w polskie samorządy

Starosta Zdzisław Brezdeń
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Urząd Gminy w Krośnicach 
ul. Sportowa 4 

56-320 Krośnice 

tel. 71 384 60 00 

fax 71 384 60 15 

sekretariat@ug.krosnice.pl

www.krosnice.pl

Krośnice

Rozmowa 
z ANDRZEJEM BIAŁYM, 
wójtem gminy Krośnice

– Wcześniej szalejąca pande-
mia, a teraz wojna w Ukrainie. 
Giną niewinni ludzie, a armia 
rosyjska prześciga się w okru-
cieństwach. Jak wasz samorząd 
pomaga uchodźcom wojennym?

– To się dzisiaj dzieje w całej 
właściwie Polsce, w każdej gmi-
nie, zatem gmina Krośnice nie jest 
wyjątkiem. Również do nas przy-
jechali uchodźcy wojenni z Ukra-
iny i dzisiaj, 5 kwietnia, mamy 
ich trzy grupy. Dwie są w naszych 
jednostkach gminnych – w szkole, 
w schronisku młodzieżowym 
oraz w Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Krośnicach, gdzie lu-
dzie zostali zakwaterowani i otrzy-
mali wyżywienie, i dzisiaj ta gru-
pa uchodźców liczy sobie 76 osób. 
Ta liczba wahała się na począt-
ku od 70 do 80 osób. Uchodźcy, 
gdy już do nas dotarli i odpoczę-
li, zaczęli szukać swoich bliskich 
w Polsce, później często wyjeż-
dżali – także za granicę. Natomiast 
trzecią grupę stanowią osoby za-
kwaterowane w domach naszych 
mieszkańców i gospodarstwach 
agroturystycznych. W sumie jest 
dzisiaj tych osób około 200.

– Jak uchodźcy dotarli do gmi-
ny Krośnice? Czy ktoś im powie-
dział, że jest taka gmina w po-
wiecie milickim? Czy było to 
na zasadzie wynikającej z tego, 
że ktoś bliski z Ukrainy wcześ-
niej przebywał na terenie waszej 
gminy?

– Bywa bardzo różnie. Pierw-
si uchodźcy, którzy dotarli do nas 
zaraz po wybuchu wojny na Ukra-
inie – czyli od 24 lutego – byli 
zazwyczaj członkami rodzin tych 
Ukraińców, którzy już w Polsce 
wcześniej pracowali. Dobrze to 
było widać także w naszej gminie. 
Później to się diametralnie zmieni-
ło, ponieważ zaczęli przyjeżdżać 
do nas ludzie, którzy często mie-
li jedynie to, co na sobie. Pewnie 
podczas ucieczki zdążyli złapać 
tylko to, co mieli akurat pod ręką 
i najczęściej były to jakieś doku-
menty i pieniądze oraz domowe 
zwierzęta. Krótko mówiąc, zabie-
rali to, co uważali za niezbędne, 
najważniejsze i najcenniejsze. Tra-
fiają do nas bardzo różne grupy 
uchodźców wojennych z Ukrainy 
– ludzie ci musieli opuszczać swo-
je domostwa i swój kraj w różnych 
okolicznościach.

– Część uchodźców zakwatero-
wana jest w dwóch waszych gmin-
nych obiektach. Co w tych miej-
scach zapewnia im samorząd?

– Oczywiście pobyt, nocleg 
i wyżywienie, a nawet dużo więcej, 

choć z reguły mówi się tylko o tym, 
że gmina ma zapewnić uchodźcom 
mieszkanie, czyli dach nad głową 
i łóżko oraz sanitariaty, co jest bar-
dzo istotne. Także wyżywienie i są 
to trzy posiłki dziennie – śniadanie, 
obiad i kolacja.

– Czy za to płaci samorząd?
– Oczywiście, ale otrzymujemy 

refundację za pobyt u nas każdego 

uchodźcy wojennego. Na począt-
ku udało nam się wynegocjować 
wyższą stawkę pobytu w szkol-
nym schronisku młodzieżowym 
w Krośnicach. Natomiast jeśli 
chodzi o obiekt basenowy – gdzie 
uchodźcy trafili później – to tutaj 
stawka wynosi 40 zł dziennie od 
każdej osoby. Mamy tam dużą salę 
fitness, która nadaje się na pobyt 
większej liczby ludzi, ponieważ 
są tam zamykane na klucz szafki, 
w których można przechowywać 
różne rzeczy, i przede wszystkim 
sanitariaty. Ponadto obiekt ten jest 
przez cały czas ogrzewany oraz 
klimatyzowany. Nie chcieliśmy 
zakwaterować uchodźców wo-
jennych w hali sportowej, ponie-
waż chcemy, żeby służyła ona jak 
najdłużej uczniom i klubom spor-
towym. Uważam także, że kwate-
runek w świetlicach wiejskich nie 
jest zbyt komfortowy dla ludzi, 
chociażby z powodu tego, że nie 
ma w nich natrysków. Warunki 
są tam raczej spartańskie. Z dru-
giej strony chcieliśmy uchodźców 
zgromadzić w jednym miejscu. 
Teraz w jednym kompleksie mamy 

też szkołę podstawową, a już po-
nad 30 dzieci zgłosiło chęć uczęsz-
czania do szkoły i kilkoro do 
przedszkola. Ponadto na miejscu 
mamy kuchnię i nie musimy ni-
czego dowozić. A ponieważ te dwa 
obiekty są zazwyczaj czynne przez 
24 godziny na dobę, to udało 
nam się zminimalizować proble-
my związane z dodatkową obsadą 

w tych placówkach. Przecież nie 
można tego puścić na przysłowio-
wy żywioł – z uchodźcami przez 
cały czas musi ktoś od nas być.

– Co z barierą językową?
– Oczywiście ona istnieje, choć 

zauważyłem, że jeśli coraz dłu-
żej przebywa się z Ukraińcami, to 
oni coraz więcej rozumieją i szyb-
ko przyswajają sobie język polski. 
Język ukraiński należy do grupy 
języków słowiańskich, jest zbliżo-
ny do naszego, i po dłuższym osłu-
chaniu się można się jakoś poro-
zumieć – oczywiście w sprawach 
podstawowych. W tych bardziej 
skomplikowanych – szczególnie 
zdrowotnych – wymagana jest 
dobra znajomość języka ukraiń-
skiego. Trzeba zdać sobie sprawę 
z tego, że do Polski uciekli ludzie, 
z których wielu ma różne proble-
my zdrowotne. Leczyli się w swo-
im kraju, ale musieli to przerwać 
i dodatkowo podróż do naszego 
kraju ich wycieńczyła i często po-
gorszyła stan zdrowia. W podró-
ży tej spędzili co najmniej kilka 
dni, a przecież jechali nierzadko 
na stojąco, a nie w jakichś kom-

fortowych warunkach. Niektórzy 
uchodźcy, którzy do nas trafili, 
byli bardzo wycieńczeni – było 
to po nich widać gołym okiem. 
W zasadzie marzyli tylko o tym, 
aby umyć się i pójść spać. Niczego 
więcej nie chcieli…

– Jak krośnicki samorząd 
rozwiązuje problemy zdrowotne 
uchodźców wojennych?

– Jeździmy z nimi do lekarzy, 
także do specjalistów, i nawet, je-
śli trzeba, do wrocławskich klinik. 
To najbardziej dzisiaj absorbuje 
naszych pracowników, a dochodzą 
do tego jeszcze inne sprawy zwią-
zane na przykład z wyrobieniem 
numeru PESEL. Każdy z uchodź-
ców ma też prawo do jednorazo-
wego zasiłku, a opiekunowie dzie-
ci mogą otrzymać świadczenie 
500 Plus – zatem trzeba im zakła-
dać konta w banku, a to wszyst-
ko nie jest takie proste, jak byśmy 
tego chcieli. Oczywiście każda wi-
zyta u lekarza, czy też odwiedziny 
w banku, związane są z organiza-
cją przez nas transportu, ponie-
waż uchodźcy dotarli wcześniej 
do Wrocławia pociągami, a póź-
niej wolontariusze przywieźli ich 
do nas busami lub swoimi prywat-
nymi samochodami. Krótko mó-
wiąc, Ukraińcy nie mają swoich 
samochodów osobowych, a co za 
tym idzie są ograniczeni w swo-
bodnym poruszaniu się. Wszystko 
musi organizować gmina. Chcę też 
podkreślić, że pomocy uchodźcom 
wojennym cały czas się uczymy. 

Pomocy wciąż się uczymy
To dla nas nowa sytuacja i zara-
zem bardzo ważne doświadczenie 
i obyśmy nigdy już w takich dra-
matycznych sytuacjach nie musieli 
się znajdować. To również spraw-
dzian dotyczący nie tylko empa-
tii, ale również logistyczno-orga-
nizacyjny.

– Wspomniał pan o trzydzieś-
ciorgu ukraińskich dzieci, któ-
re pójdą do szkoły. Czy będzie 
to jakaś wydzielona, osobna 
klasa?

– Dzieci z Ukrainy weszły do 
istniejących już klas z polskimi 
uczniami. Będą się asymilować 
i proces ten przebiega bez więk-
szych zak łóceń. Oczywiście 
ukraińska młodzież i dzieci mają 
zajęcia zupełnie osobne, aby sami 
ze sobą się integrowali. Przecież 
uchodźcy nie przyjechali do nas 
z jednej miejscowości, w której 
wszyscy się znali! Muszą się więc 
poznać i zintegrować, w czym ma-
ją im też pomóc zajęcia sportowe, 
które być może oderwą ich także 
od złych wspomnień i wojennej 
traumy. Po nich naprawdę widać, 
że musieli przeżyć straszne chwi-
le, cały czas kontaktują się z bli-
skimi, którzy zostali w Ukrainie, 
a pierwszym pytaniem, jakie zada-
wali po przybyciu do nas było: czy 
jest internet? Osoby dorosłe tak-
że od razu pytały o pracę. Część 
uchodźców nie chciała wyjeżdżać 
z Wrocławia do mniejszych miej-
scowości – takich jak na przykład 
Krośnice – ponieważ zakładali, że 
w dużych miastach łatwiej znajdą 
zatrudnienie. Ponadto większość 
uchodźców z Ukrainy pochodzi 
z dużych miast, i właśnie w więk-
szych aglomeracjach czują się 
najlepiej.

– Jak zachowują się mieszkań-
cy gminy Krośnice?

– Ze wszech miar tak jak po-
winni. Przyjmują ludzi do swoich 
domów, urządzają zbiórki darów 
i organizują akcje charytatywne. 
Dają z siebie bardzo wiele i wzo-
rowo zdają test na człowieczeń-
stwo – i oby tego zapału i zaan-
gażowania w pomoc uchodźcom 
wojennym starczyło im na dłuż-
szy czas.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Andrzej Biały
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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

Pielgrzymka

Polacy pokazali empatię 
i współczucie ukraińskim 
uchodźcom, a granicę 
polsko-ukraińską 
od 24 lutego, czyli od agresji 
rosyjskiej, przekroczyły 
prawie trzy miliony Ukraińców. 
Na pierwszej linii pomocy 
uchodźcom są wolontariusze 
i mieszkańcy wszystkich gmin 
oraz samorządy. 
Także w gminie Pielgrzymka 
ludzie dobrze zdają sobie 
sprawę z tego, że uchodźcom 
trzeba pomagać. Wojna 
na terenie sąsiada jest sytuacją 
tragiczną, która dotyka także 
nas, jest także dobrym testem 
na przyzwoitość 
i człowieczeństwo.

Warto także zaznaczyć, że pomoc 
uchodźcom wojennym to – używając 
terminologii lekkoatletycznej – nie 
sprint i krótkotrwały zryw, lecz bieg 
długodystansowy, a w zasadzie ma-
raton, w którym nie widać dobrze 
mety. Czy nas, Polaków, będzie stać 
na długotrwałą pomoc, czy nie przyj-
dzie znużenie i irytacja spowodowa-
na różnymi kłopotami logistycznymi 
i materialnymi?

Pomoc działaniem
długotrwałym

– Na pewno zdarzyła się w Eu-
ropie rzecz straszna i zapewne nikt 
się nie spodziewał, że dojdzie do ta-
kiej tragedii, do wojny w Ukrainie 
– mówi wójt Tomasz Sybis. – Rze-
czywiście widzimy ogromną em-
patię naszych obywateli, lecz nie 
jest to krótkotrwała akcja, trzeba się 
przygotować na długotrwałe dzia-
łania pomocowe, które na pewno 
nie będą łatwe. Warto, aby wspar-
cie i pomoc uchodźcom wojennym 
z Ukrainy miały ramy systemowe, 

a z drugiej strony – i jest taka wola 
polityczna w kraju – trzeba zwięk-
szyć środki finansowe przeznaczane 
na dozbrojenie naszej armii. Prze-
cież to, co się stało, nie jest konflik-
tem od nas dalekim, tylko wojną na 
terenie naszego sąsiada! I w ten oto 
sposób Polska stała się krajem przy-
frontowym… Giną ludzie tuż obok 
nas i nie możemy być na to obojęt-
ni! A, niestety, nasza armia – mó-
wiąc bardzo delikatnie – nie jest 
zbyt nowoczesna i to trzeba jak naj-
szybciej zmienić. Potencjalny prze-
ciwnik jest całkiem blisko, trzeba 
zatem mieć wyobraźnię, ponieważ 
w niedalekiej przyszłości możliwe 
są różne – także te najbardziej dra-
matyczne – scenariusze.

Do gmin wiejskich generalnie 
przybywa mniej uchodźców wojen-
nych z Ukrainy. To zrozumiałe, bo-
wiem na takich terenach trudniej 

jest nie tylko o zakwaterowanie, ale 
również o znalezienie pracy. 

– Dzisiaj, 5 kwietnia, na tere-
nie gminy Pielgrzymka przebywa 
ponad 70 osób zakwaterowanych 
w większości w prywatnych miesz-
kaniach – podkreśla wójt Tomasz 
Sybis. – My mamy pięć osób przyję-
tych w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pielgrzymce i zgodnie 
z poleceniem wojewody przygoto-
waliśmy dla uchodźców 45 miejsc 
w Pielgrzymce i Twardocicach. 
Muszę podkreślić, że od początku 
mieszkańcy naszej gminy zacho-
wują się wspaniale, a najważniej-
sze jest to, iż dalej ta chęć niesienia 
pomocy trwa i nie był to jakiś sło-
miany zapał. Ludzie błyskawicznie 
zorganizowali punkt zbiórki arty-
kułów pierwszej potrzeby i część 
darów została wysłana na Ukrainę. 
Cały czas dary trafiają do nasze-

go ośrodka kultury w Pielgrzymce 
– najpotrzebniejsze rzeczy są przy-
noszone tam przez mieszkańców, 
przez szkoły, a ponadto przekazy-
wane są wpłaty pieniężne. Po pro-
stu ludzie chcą pomagać i to cały 
czas trwa. Trzeba też zaznaczyć, że 
do tych, którzy zakwaterowali u sie-
bie uchodźców – za pośrednictwem 
gminy – docierają pieniądze rządo-
we, i jest to 40 zł za dobę od jedne-
go przyjętego do siebie uchodźcy, 
a ponadto po 300 zł z opieki spo-
łecznej i wnioski na 500 Plus. Po-
nadto ponadawaliśmy PESELE – na 
terenie naszej gminy stało się to do-
syć szybko – i dlatego przyjeżdża-
ją do nas uchodźcy z gmin ościen-
nych, Złotoryi i Legnicy, ponieważ 
inaczej niż w dużych miastach, 
u nas nie ma kolejek. Oceniam, że 
na razie mamy wszystko pod kon-
trolą, lecz jeśli napływ uchodźców 
będzie się znacznie zwiększał, to 
wtedy będziemy uruchamiać świet-
lice wiejskie i większe sale, choć 
nie jestem tego zwolennikiem. Ow-
szem, przez kilka dni można być 
na dużej sali sportowej, czy też 
świetlicy wiejskiej, ale później bra-
kuje człowiekowi intymności po-
trzebnej do normalnego i godnego 
życia. Jeśli będzie jednak taka po-
trzeba, to jesteśmy przygotowani 
i nawet zamontowaliśmy prysznice 
w świetlicy, aby stworzyć uchodź-
com odpowiednie warunki socjal-
no-sanitarne.

Trzeba realizować budżet

Jest tajemnicą poliszynela, że 
Ukraińcy są gorzej zaszczepieni 
przeciw koronawirusowi od Pola-
ków, a także chorują na różne prze-
wlekłe choroby. 

– Jak na razie nie mamy wśród 
nich żadnego zachorowania na 
COVID-19 – oznajmia wójt Tomasz 

Nie wolno być obojętnym
Sybis. – Jesteśmy w kontakcie 
z naszym ośrodkiem zdrowia, który 
w razie czego jest gotowy na przy-
jęcie chorych. Poza tym ukraińskie 
dzieci – używając kolokwializmu – 
powolutku weszły do klas, w któ-
rych mają dodatkowe lekcje języka 
polskiego. Będzie jednak problem 
z egzaminami ósmych klas i dzisiaj 
nie wiem, w jaki sposób będzie to 
zorganizowane.

Niesłychanie ważna jest pomoc 
uchodźcom wojennym z Ukrainy, 
ale dla samorządu gminy Piel-
grzymka istotna jest również reali-
zacja tegorocznego budżetu. 

– Jednym z naszych priorytetów 
jest termomodernizacja szkoły pod-
stawowej w Pielgrzymce, niedaw-
no podpisałem umowę z wykonaw-
cą tego zadania, które opiewa na 
6 350 000 zł i jest to najtańsza oferta 
– wyjaśnia wójt Tomasz Sybis. – Naj-
ważniejsze, że firma już organizuje 
plac budowy i niebawem rozpoczną 
się pierwsze prace, co oczywiście 
będzie wiązało się z utrudnieniami 
w funkcjonowaniu szkoły. A całe 
przedsięwzięcie zgodnie z terminem 
ma być ukończone w kwietniu przy-
szłego roku. Chcę też zaznaczyć, że 
na rynku wykonawców wyraźnie wi-
dać odpływ siły roboczej, bowiem 
tysiące młodych Ukraińców zatrud-
nionych w Polsce w budownictwie 
wróciło bronić swego kraju i tę lu-
kę trudno będzie uzupełnić. Ponad-
to obserwujemy radykalny wzrost 
cen materiałów budowlanych, a to 
przekłada się, niestety, na koszty 
postępowań przetargowych. Do tej 
pory wykonawcy przedkładali ofer-
ty poniżej kosztorysów inwestor-
skich, a teraz są to oferty powyżej 
kosztorysów. Ale trzeba się z tym 
zmierzyć, pewnych spraw nie wol-
no nam wstrzymywać, plany trze-
ba realizować i my je realizujemy. 
Pragnę też zaznaczyć, że otrzyma-
liśmy 400 tys. zł na przebudowę 
drogi Twardocice – Pielgrzymka, 
a teraz czekamy na rozstrzygnięcie 
wniosków o dofinansowania inwe-
stycji z drugiej transzy Polskiego 
Ładu, z którego liczymy na pienią-
dze dotyczące m.in. zadań drogo-
wych, oświetleniowych oraz budowy 
budynku socjalnego. 

S.G. (TS)

Wójt Tomasz Sybis 

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN

Dary dla Ukrainy trafiają w Pielgrzymce do Wiejskiego Domu Kultury
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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

– Trudno dzisiaj mówić o pol-
skich sprawach samorządo-
wych, całkowicie pomijając woj-
nę w Ukrainie i pomoc, jaką 
Polacy niosą uchodźcom wojennym 
– w tym oczywiście wsparcie na-
szych gmin.

– To prawda i warto popatrzeć na 
nasze województwo dolnośląskie, 
w którym w zasadzie wszystkie sa-
morządy pomagają uchodźcom wo-
jennym z Ukrainy. Na pewno przez 
ostatnie dwa miesiące jest to sprawa 
najbardziej absorbująca i dominująca 
w samorządowej pracy.

– Tak jak pan zaznaczył, właś-
nie na Dolnym Śląsku jest jedno 
z największych skupisk Ukraiń-
ców…

– …przynajmniej wokół Wrocła-
wia, do którego dotarła już wielka 
liczba uchodźców wojennych z Ukra-
iny – przede wszystkim pociągami, 
a później dalej do sąsiadujących ze 
stolicą regionu gmin oraz innych 
miejsc.

– Nie mam żadnych wątpliwo-
ści, że polskie samorządy powinny 
pomagać uchodźcom wojennym, 
ale z drugiej strony ważna jest rów-
nież realizacja tegorocznego budże-
tu. A rozmawiając z włodarzami 
gmin, doszedłem do wniosku, że ła-
two nie jest, bowiem inflacja i wy-
górowane ceny mocno przeszka-
dzają w realizacji zaplanowanych 
przedsięwzięć. 

– To prawda – uboczne skutki in-
flacji oraz wojny w Ukrainie dociera-
ją do nas wysoką i niebezpieczną falą 
oczekiwań i żądań wykonawców już 
realizowanych inwestycji. Widać to 
również przy przetargach mających 
wyłonić wykonawców przyszłych za-
dań infrastrukturalnych. Krótko mó-
wiąc, te ceny i żądania czasami bywa-
ją naprawdę absurdalne!

– Dzisiaj świetnie widać, jaki jest 
współczesny świat, zbudowany ze 
swoistych naczyń połączonych. Gdy 
na świecie dzieje się coś złego, cała 
ludzkość ponosi tego konsekwencje. 
Tak było i jest z pandemią, i to samo 
widać z wojną w Ukrainie.

–  Oczywiście, że tak to jest, tym 
bardziej, że jest to wojna w Europie, 
w kraju, z którym 
Polska sąsiaduje 
– jesteśmy pań-
stwem przyfron-
towym. Dlatego 
dzisiaj rozwiązu-
jemy problemy związane z pomocą 
uchodźcom wojennym oraz te wyni-
kające z oddziaływania wojny na na-
szą gospodarkę.

– Proszę podać jakiś negatyw-
ny przykład z waszego podwórka.

– Przykład? To jeden z ostatnich 
przetargów na przebudowę ul. Szkol-
nej w Wiszni Małej – na odcinku 
między ul. Leśna i Parkową. W ubie-
głym roku, przygotowując budżet na 
rok 2022, założyliśmy, że będzie to 
kosztowało około 650 tys. zł. Prze-
prowadziliśmy przetarg – i cena tej 
inwestycji wzrosła do 1,1 mln zł. 
Tego przetargu nie rozstrzygnęliśmy, 
bowiem nie mieliśmy zaplanowa-

nych na to zadanie takich środków 
finansowych. Dopiero Rada Gminy 
Wisznia Mała zwiększyła nam limit 
wydatków na to zadanie i ponownie 
przeprowadziliśmy przetarg. Tak czy 
siak, na realizację tego zadania dalej 
potrzeba około miliona złotych, bo 
zadanie jest droższe od ubiegłorocz-
nych kalkulacji o około 40 proc.

– Niektóre gminy rezygnują na-
wet z wielomilionowych dotacji ze-
wnętrznych, ponieważ nie mają 
środków finansowych na niezbęd-
ny wkład własny.

– W jakiejś mierze może to do-
tknąć także naszą gminę, z racji 

tego, że otrzy-
maliśmy środki 
finansowe z Pol-
skiego Ładu na 
budowę przed-
szkola w Kry-

nicznie, a pierwszy przetarg poka-
zał, iż 5 mln zł dotacji plus udział 
kilkuprocentowy naszej gminy nie 
pokrywa 9 mln zł najniższej oferty. 
Jeśli taka cena się uchowa, to nas też 
nie będzie stać na zrealizowanie te-

go przedsięwzięcia na takich finan-
sowych zasadach.

– Jeszcze do niedawna na prze-
targach wykonawcy oferowali ceny 
niższe od kosztorysowych.

– Rzeczywiście, było tak przez 
jakiś okres, ale 24 lutego wybuchła 
wojna w Ukrainie i wszystko się 
zmieniło na gorsze…

– Do samorządów miała przyjść 
pomoc rządowa…

– Skomentować to można bardzo 
krótko. Rząd zapowiadał pomoc, ale 
to pozostało jedynie na etapie werbal-
nych zapowiedzi, ponieważ do dzi-
siaj – czyli do 14 kwietnia – żadnych 
finansowych środków pomocowych 
nie otrzymaliśmy, poza pieniędzmi, 
które bezpośrednio przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisz-
ni Małej docierają do uchodźców wo-
jennych. To 300 zł na osobę, bądź 
świadczenia rodzinne, które jako 
gmina mamy obowiązek wypłacać.

– Widać wyraźnie, że Unia 
Europejska – jak na razie – nie 
wypłaci Polsce pieniędzy z Euro-
pejskiego Funduszu Odbudowy. 
Szkoda, że państwo polskie nie 
może dysponować tymi wieloma 
miliardami euro, które mogłyby 
wesprzeć naszą gospodarkę.

– To jedna sprawa, ale UE dekla-
rowała również, że przekaże Polsce 
pieniądze na pomoc dla ukraińskich 
uchodźców wojennych. Nie wiem do-
prawdy, co się dzieje z tymi pieniędzmi.

– Czyli jesteśmy nieustannie 
chwaleni, ale kasy nie ma…

– Kto wie, może te środki finan-
sowe zostały przekazane naszemu 
rządowi, tylko że my, samorządow-
cy, jeszcze o tym nic nie wiemy. 
Wiem, że kolejne transze finanso-
wej pomocy są już przygotowywane 
przez UE, bowiem wojna trwa nadal 
i dzisiaj nawet trudno przewidzieć 
w przybliżeniu, kiedy się zakończy.

– Może to być wiele wojennych 
miesięcy, a nawet lat… 

– Tak to wygląda. Wojna będzie 
trwała długo, a co za tym idzie pomoc 
Ukrainie i uchodźcom wojennym 
– na pewno dłużej niż 120 dni za-
deklarowane ustawowo przez polski 
rząd.

– Czy martwi się pan o wykona-
nie przez was tegorocznego budże-
tu gminy Wisznia Mała?

– Nie martwię się o wykonanie 
budżetu, ponieważ jak widać, te pie-
niądze można wydać szybko. Chodzi 
raczej o to, ile można zrealizować 
za środki finansowe, którymi dzi-
siaj dysponujemy. Zasadniczym py-
taniem jest, czy uda nam się zrobić 
tyle, ile zaplanowaliśmy w budżecie 
na rok 2022. Planów mamy napraw-
dę sporo, kończymy dużo inwestycji 
infrastrukturalnych wspartych dota-
cjami unijnymi, a przecież na ryn-
ku wykonawców łatwo nie jest. Wi-
dać ogromny wzrost cen materiałów 
i wzrost kosztów bieżących związa-
nych z cenami i nowymi obciążenia-
mi podatkowymi, które w Polskim 
Ładzie nałożono na pracodawców. 
Jedno pociąga drugie, wykonaw-

To będzie niełatwy rok
cy oczekują od nas większych pie-
niędzy, a my jako gmina nie mo-
żemy zaspokoić tych finansowych 
apetytów.

– Wspomniał pan, że kończycie 
jakieś inwestycje…

– …przede wszystkim budowę ka-
nalizacji w południowej części gmi-
ny. Zadanie to jest teraz na etapie od-
budowy dróg po tym przedsięwzięciu 
i od kwietnia prace te ruszyły ener-
gicznie. Mam nadzieję, że do końca 
roku drogowe inwestycje uda nam 
się ukończyć. Wtedy będzie można 
już swobodnie się poruszać – przede 
wszystkim po Psarach, gdzie aktual-
nie jest najwięcej utrudnień komuni-
kacyjnych. Ponadto w zasadzie na no-
wo budujemy oczyszczalnię ścieków 
i to zadanie chcemy ukończyć jeszcze 
w tym roku. Poza tym chcemy za-
kończyć budowę ścieżek rowerowych 
– jeden etap tej inwestycji udało nam 
się ukończyć, a jeszcze do zrobienia 
są dwa odcinki. A do tego budowa 
przedszkola wykazującego deficyt 
4 mln zł, których nie jesteśmy dzisiaj 
w stanie pokryć przy narzuconych 
warunkach w Polskim Ładzie.

– Czy ma pan już swojego za-
stępcę?

– To pani Joanna Hrycyk-Janu-
szewska, sekretarz gminy Wisznia 
Mała.

– Co panu najbardziej dzisiaj 
przeszkadza w zarządzaniu gminą?

– Drastyczny brak dochodów na 
pokrywanie wzrastających gwałtow-
nie wydatków – przede wszystkim 
inwestycyjnych.

– A z czego się pan najbardziej 
cieszy?

–  Z tego, że zelżała pandemia, 
powoli wracamy do normalności 
i że możemy normalnie funkcjo-
nować – bez kwarantanny, izolacji 
i innych obostrzeń sanitarnych. Oby 
śmiertelne żniwo spowodowane tą 
chorobą było zupełnie minimalne.

– Z rozmowy z panem wniosku-
ję, że ten rok nie będzie łatwy dla 
waszego samorządu.

– Jestem o tym głęboko przeko-
nany.

– Czy powiedzieć panu, jak brzmi 
bardzo groźna chińska klątwa?

– Proszę...
– Obyś żył w ciekawych czasach. 

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Jakub Bronowicki
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Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 11

57-100 Strzelin

tel. 71 392 19 71, 71 393 22 64 

fax 71 758 59 25

umig@strzelin.pl

www.strzelin.pl

Strzelin

Po dłuższej przerwie na łamy 
naszej gazety ponownie 
zawitała gmina Strzelin, która 
w ostatnich latach dynamicznie 
się rozwija, inwestując m.in. 
w turystykę i rewitalizację 
zabytkowego centrum 
miasta. Przypomnijmy, że tą 
dolnośląską gminą rządzi już 
trzecią samorządową kadencję 
burmistrz DOROTA PAWNUK. 
Sprawdziliśmy, co słychać 
w Strzelinie, który słynie 
m.in. z wydobycia 
znakomitego granitu. 

W ostatnich miesiącach gmina 
Strzelin, podobnie jak inne pol-
skie samorządy, mocno zaanga-
żowała się w pomoc ukraińskim 
uchodźcom wojennym. Strzeliński 
samorząd oraz liczni mieszkańcy 
zaopiekowali się około sześciuset 
osobami z Ukrainy, udzielając im 
schronienia oraz wszelkiej niezbęd-
nej pomocy. W akcje pomocowe za-
angażowały się m.in. lokalne sto-
warzyszenia i wielu wolontariuszy. 
W mieście i gminie przygotowa-
no miejsca pobytu dla ukraińskich 
gości, a w Strzelinie uruchomiono 
specjalne magazyny, w których 
zaopatrują się uchodźcy. 

– Naszą gminę mocno wspierają 
lokalne przedsiębiorstwa, a ogrom-
nego i stałego wsparcia udziela-
ją naszym uchodźcom dwie za-
graniczne fundacje: Grand Circle 
Foundation Boston oraz Glasgow 
The Car ing City. Serdecznie 
wszystkim dziękujemy za wszelką 
okazaną pomoc – mówi wdzięczna 
Dorota Pawnuk. 

W rynku rośnie ratusz 
Pomoc uchodźcom to bar-

dzo istotne, ale oczywiście nieje-
dyne pole działalności lokalnego 
samorządu, który konsekwentnie 

realizuje zaplanowane inwesty-
cje. Przykładem tego jest odbudo-
wa strzelińskiego ratusza, która jak 
na razie idzie zgodnie z założonym 
harmonogramem. 

– Intensywne prace 
prowadzone są aktu-
alnie zarówno w środ-
ku obiektu, jak i na je-
go części zewnętrznej. 
Obecnie pracownicy 
głównego wykonawcy 
– firmy Ciepły Dom 
z Karnkowa – kończą 
układanie dachówki, 
a niedawno wypia-
skowano i otynkowa-
no ratuszową wieżę. 
W ostatnich dniach 
rozpoczął się również 
kolejny etap renowa-
cji wieży, czyli prace 
malarskie. Wewnątrz 
budynku wykonywa-
ne są m.in. wszystkie 
niezbędne instalacje 
teletechniczne i kli-
matyzacja, a na naj-
wyższej kondygnacji 
powstaje posadzka. 
W budynku wykona-
no w ostatnim cza-
sie szereg prac tyn-
karskich i rozpoczęto 
prace wykończeniowe 
– informuje szefowa 
gminy Strzelin. 

Przypomnijmy, że 
odbudowa strzelińskiego ratusza to 
obecnie największe gminne przed-
sięwzięcie inwestycyjne, a prace po-
winny się zakończyć jesienią bie-
żącego roku. Odbudowany obiekt 
będzie pełnił rolę administracyjną 
i stanie się siedzibą lokalnych władz 
samorządowych. Po odpowiednim 
zagospodarowaniu odtworzone piw-
nice ratusza mają szansę stać się 
cenną lokalną atrakcją kulturalną 

i turystyczną. Ratuszowe podzie-
mia mogą w przyszłości wzboga-
cić turystyczny potencjał gminy 
Strzelin, która już teraz ma wiele 
do zaoferowania. 

Rowerowe atrakcje
– Ziemia strzelińska skutecznie 

kusi i przyciąga pasjonatów tury-
styki rowerowej, którzy chętnie ko-
rzystają z tras rowerowych zlokali-
zowanych m.in. na malowniczych 
Wzgórzach Strzelińskich. Na tere-
nie trzech gmin: Strzelin, Ziębice 
i Przeworno powstała w ostatnich 
latach około 20-kilometrowa sieć 
singletracków, dobrze oznakowa-

nych i utwardzonych leśnych tras 
rowerowych. Są dedykowane po-
czątkującym i średnio zaawan-
sowanym jeźdźcom. Zwiedza-
jąc na dwóch kółkach malownicze 

Wzgórza Strzelińskie, 
można podziwiać pięk-
ne krajobrazy, cen-
ne zabytki sakralne 
oraz liczne geoatrakcje 
– wylicza burmistrz 
Dorota Pawnuk, za-
chęcając przy okazji 
do odwiedzenia ziemi 
strzelińskiej. 

Wodna rekreacja
Kluczową gminną 

inwestycją w turysty-
kę była kompleksowa 
modernizacja Ośrodka 
Wypoczynkowego Nad 
Stawami w Białym Koś-
ciele. To obecnie dosko-
nałe miejsca dla osób 
szukających relaksu 
i okazji do aktywnego 
wypoczynku. W sezo-
nie letnim jest tam do-
stępne kąpielisko z du-
żą piaszczystą plażą, 
wypożyczalnia sprzętu 
wodnego (kajaków i ro-
werów wodnych) i ba-
za gastronomiczna. Dla 
dzieci przygotowano 
basen napełniony wodą 
z wodociągu, a nad bez-

pieczeństwem kąpiących się czuwa-
ją profesjonalni ratownicy. Do dys-
pozycji gości jest m.in. nowoczesne 
zaplecze sanitarne, sala konferen-
cyjna i boiska do siatkówki plażowej. 
Ośrodek dysponuje również miej-
scami noclegowymi, wypożyczalnią 
rowerów, a dzięki korzystnej loka-
lizacji jest świetnym punktem wy-
padowym do rowerowych wypraw 
po Wzgórzach Strzelińskich. 

Na weekend lub na dłużej…
Spacer po Strzelinie 
z historią w tle 

Goszcząc w Strzelinie, war-
to skorzystać m.in. z Aquaparku 
Granit, Kina Grażyna, a także po-
znać cenne miejscowe zabytki, 
z Rotundą św. Gotarda na czele. 
Ciekawą i bardzo oryginalną atrak-
cją jest park skalny przy dworcu ko-
lejowym, nawiązujący do kamien-
nego dziedzictwa miasta i ziemi 
strzelińskiej. Na pasjonatów histo-
rii czeka Miejski Szlak Historycz-
ny, czyli najnowsza atrakcja tury-
styczna Strzelina. Szlak tworzy 
8 mosiężnych postaci związanych 
z historią lub tradycją ziemi strze-
lińskiej. Figurki zostały umiesz-
czone na granitowych kamieniach, 
zlokalizowanych, a po skorzystaniu 
z czytnika kodów QR można odsłu-
chać nagrań profesjonalnych lekto-
rów prezentujących każdą postać. 

– Serdecznie zachęcam do od-
wiedzenia Strzelina i poznania na-
szych atrakcji. Jestem pewna, że 
będzie to dobrze spędzony czas 
– podsumowuje Dorota Pawnuk.

(TS)

Burmistrz Dorota Pawnuk
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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

Międzybórz

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 1 

49-340 Lewin Brzeski 

tel. 77 424 66 00

fax 77 424 66 38

lb@lewin-brzeski.pl

www.lewin-brzeski.pl

Lewin Brzeski

Poza świetną współpracą 
włodarza gminy z radnymi, 
samorząd Lewina Brzeskiego 
wyróżnia pracowitość, dbałość 
o potrzeby mieszkańców  
oraz optymizm i nienarzekanie 
na przeciwności losu. 
Krótko mówiąc – tutaj od 
nic nie wnoszących dyskusji 
ważniejsza jest po prostu dobra 
robota na rzecz miejscowej 
społeczności.

Lewin Brzeski nie należy do naj-
zamożniejszych gmin w wojewódz-

twie opolskim, lecz rozwija się cał-
kiem dynamicznie i wbrew wszelkim 
przeciwnościom, których los nie ską-

pi polskim samorządom. Pandemia, 
a teraz wojna u sąsiada w Ukrainie, 
nie pomagają nikomu. 

– Bazujemy na tym, co zapla-

nowaliśmy w tegorocznym budże-

cie – mówi burmistrz Artur Kotara. 
– Kończymy budowę blisko dziesię-

ciokilometrowej ścieżki rowerowej 
z Lewina Brzeskiego do Popielowa, 
przez Skorogoszcz i Mikolin, choć 
przesunęliśmy termin zakończenia tej 
około sześciomilionowej inwestycji 
do 18 lipca. Lada dzień rozpocznie-

my realizację następnego zadania  
– asfaltowych dojazdów do domów 

dla wszystkich mieszkańców naszej 
gminy. Otrzymaliśmy na to 10 mln zł  
z pierwszej transzy Polskiego Ładu  
i dopuściliśmy do tego przedsięwzię-

cia większą liczbę wykonawców. 
Dzięki temu zaoszczędziliśmy ponad  
milion złotych, co w dzisiejszych 
czasach jest rzadkością. Podpisali-
śmy umowy z dwoma wykonawcami  
i prawdopodobnie niebawem rozpo-

czną się pierwsze prace, które mają 
się zakończyć w kwietniu 2023 roku. 
Niestety, nie wyszła nam budowa ka-

nalizacji w Oldrzyszowicach, na któ-

rą pozyskaliśmy 1,8 mln zł z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
a 1,3 mln zł to były nasze finansowe 
środki własne. W sumie mieliśmy na 
to 3,1 mln zł, ale podczas przetar-
gu okazało się, że najtańsza oferta 
opiewa na 5,5 mln zł. Dlatego unie-

ważniliśmy przetarg, zrezygnowali-
śmy też z dofinansowania, ale później 
złożyliśmy wniosek do nowej edycji  
PROW o dofinansowanie w wysokości  
5 mln zł i teraz czekamy na rozstrzyg-

nięcie naboru, co zapewne potrawa 
kilka miesięcy. Chcę też zaznaczyć, 
że nasz projekt wzbogaciliśmy o nowe  
elementy, co powinno skutkować do-

datkowymi punktami i zwiększyć na-

sze szanse na otrzymanie tego gran-

tu. Jestem pełen optymizmu i mam 

nadzieję, że ekspertom spodoba się 
nasz wniosek i zbudujemy kanalizację  
w Oldrzyszowicach.

W zarządzaniu gminą lewińskie-

mu samorządowi najbardziej przeszka-

dzają wszystkie te problemy, które na 
przykład przy tworzeniu budżetu gmi-
ny utrudniają finansowe domknięcie 
każdego paragrafu. 

– Chodzi tu szczególnie o finanso-

wanie oświaty i placówek kulturalnych 
– wyjaśnia burmistrz Artur Kotara.  
– Jak może być inaczej, jeśli do na-

szych szkół dopłacamy corocznie od 
czterech do czterech i pół miliona zło-

tych i to mimo tego, że staramy się 
eliminować wszelkie zbędne koszty. 
Jednak koszty osobowe, czyli prze-

de wszystkim płace, stanowią ponad 
90 proc. wszystkich kosztów – i pole  

działania jest ograniczone. 
Warto też zaznaczyć, że ma-

my obowiązek zatwierdzania 
przyjmowania do pracy do-

datkowych nauczycieli wspo-

magających. Wystarczy, aby 
w klasie był tylko jeden uczeń 
na przykład z zespołem nad-

pobudliwości psychoruchowej 
i wtedy zobowiązani jesteśmy 
do zatrudnienia nauczyciela  
wspomagającego. To kosztuje.  
Z drugiej strony – i mówię to 
jako gospodarz gminy – rzą-

dowy program Polski Ład 
jest dla samorządów sporym 
wsparciem finansowym, które  
przeznaczane jest na koszto-

chłonne i kluczowe przedsięwzięcia 
infrastrukturalne. Niestety, mamy jesz-

cze w naszej gminie i mieście sporo rur 
azbestowych, lecz niedawno złożyłem 
wniosek o dofinansowanie ich wymia-

ny i dzięki tym funduszom to zadanie 
będzie mogło zostać zrealizowane.

Z końcem kwietnia w gminie  
Lewin Brzeski przebywało około  
300 uchodźców wojennych z Ukrai-

Realizują to, co zaplanowali
ny. Blisko 40 zakwaterowanych było  
w świetlicy w Strzelnikach, a pozostałe 
osoby są w domach prywatnych. 

– Nasza społeczność bardzo do-

brze zdała egzamin z człowieczeństwa 
i współczucia sąsiadom dotkniętym 
wojną i jestem dumny z mieszkańców 
– podkreśla burmistrz Artur Kotara.  
– A ksiądz proboszcz Krzysztof Dudojć 
z Lewina Brzeskiego wraz z zespołem 
Caritas i fundacjami pozarządowymi 
zorganizowali śniadanie wielkanoc-

ne dla ponad stu osób. Był tradycyj-
ny świąteczny poczęstunek, a każdy 
z uczestników otrzymał koszyczek  
z wielkanocnym wkładem. Oczywiście 
można było także podziwiać występy 
artystyczne. S.G. (TS)

Burmistrz Artur Kotara
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Nawet najbardziej 
optymistycznie nastawieni 
do życia samorządowcy nie 
są dzisiaj entuzjastami tego, 
co się dzisiaj dzieje. Gminom 
przybywa obowiązków – także 
tych związanych z pomocą 
uchodźcom wojennym  
z Ukrainy – a do tego 
dwucyfrowa inflacja, olbrzymi 
skok cen, m.in. materiałów 
budowlanych i wygórowane 
żądania wykonawców inwestycji. 
Także w Międzyborzu daleko jest 
od optymizmu.

– W obecnej sytuacji dotykającej 
nie tylko naszą gminę Międzybórz, 
lecz całą Polskę i szczególnie Dolny 
Śląsk, optymizm jest towarem defi-
cytowym i nie warto na niego brać 
kredytu – ocenia burmistrz Jarosław 
Głowacki. – Nakłada się na to wiele 
spraw, które tylko na pierwszy rzut 
oka wyglądają pozytywnie. To m.in. 
pierwsze rozstrzygnięcia wniosków  
z Polskiego Ładu, ale nie wiem do-

prawdy, czy kosztorysy nie przero-

sną naszych możliwości finansowych.  
Poza tym, jeśli chodzi o przetargi, to 
liczba oferentów nie jest zbyt duża, 
a jeśli już są, to ich kalkulacje kosz-

towe przekraczają nasze założenia. 
Dzisiaj, 14 kwietnia, jesteśmy na eta-

pie rozstrzygania dwóch przetargów. 
Pierwszy dotyczy budowy punktu se-

lektywnej zbiórki odpadów komu-

nalnych i zakupu wyspecjalizowane-

go auta do tejże zbiórki, 
czyli po prostu śmieciar-
ki. Złożono jedną ofertę, 
ale na szczęście do postę-

powania przetargowego 
wrzuciliśmy moduł nego-

cjacji ceny – po to, aby 
nie unieważniać przetar-
gu i mieć pole negocja-

cyjne dotyczące ceny. Ale 
zaplanowana w budże-

cie gminy kwota została  
w tym przetargu przekro-

czona o kilkaset tysięcy 
złotych, zatem będziemy 
ją negocjować z wyko-

nawcą. Dzisiaj nie wiem, 
czy się dogadamy, czy też zaakceptu-

jemy tę ofertę. Ponadto w tym tygo-

dniu będzie rozstrzygnięty przetarg 
dotyczący znacznie droższego, pra-

wie dziewięciomilionowego zadania 
– budowy przedszkola wraz z jego 
wyposażeniem. Chcę podkreślić, że 
koszty życia, nie tylko funkcjonowa-

nia samorządu, lecz każdej polskiej 

rodziny, drastycznie podrożały. Kosz-

ty własne gmin przy realizacji przed-

sięwzięć inwestycyjnych są wyższe  
i będą jeszcze wyższe. Dotyczy to 
również funkcjonowania naszej 
oświaty – także dodatkowej liczba 

ukraińskich dzieci w naszych szko-

łach. Oczywiście nie mam żadnych 
wątpliwości co do konieczności 
udzielania pomocy uchodźcom wo-

jennym, która jest bezwzględnie po-

trzebna. Jest ona nie tylko spontanicz-

nym odruchem serca, lecz swoistym 
testem na ludzką przyzwoitość, ale 
nie zmienia to faktu, że długotrwa-

ła pomoc może negatywnie odbić się  
na naszej kondycji finansowej.

Dzisiaj już wyraźnie widać, że dla 
polskich samorządów pomoc uchodź-

com wojennym z Ukrainy to spore 
wyzwanie logistyczno-finansowe. 

– Z krótkotrwałą pomocą daje-

my sobie nieźle radę, ale jeśli będzie 
to pomoc długotrwała, to w jakiejś 
chwili może zabraknąć nam sił, i oby-

śmy nie wpadli w zadyszkę finansową  
– mówi Jarosław Głowacki. – Wpraw-

dzie już pokazało się pierwsze rządowe 
wsparcie finansowe, lecz nie są to fun-

dusze, które pokryją wszystkie koszty 
związane z pomocą uchodźcom wo-

jennym. Warto też zaznaczyć, że po-

moc ta nie polega jedynie na tym, że 
dajemy tym ludziom dach nad głową, 
łóżka do spania i wyżywienie. Oni po-

trzebują również opieki medycznej, 
prawnej i wsparcia organizacyjnego  
w codziennym życiu. Jeśli chcą u nas 
zostać, to trzeba pomóc im w znale-

zieniu zatrudnienia, a to wcale nie jest 
łatwe, bowiem znakomita większość 
ukraińskich uchodźców to kobiety  
z małymi dziećmi. Stąd na naszym 
rynku pracy nie są atrakcyjną siłą  
roboczą.

Dzisiaj, 14 kwietnia, na terenie 
gminy Międzybórz przebywa około 

Drożyzna źródłem kłopotów
200 uchodźców wojennych z Ukra-

iny. Ponad 30 zakwaterowanych jest 
w gminnych obiektach komunalnych, 
reszta mieszka u osób prywatnych.  
Ta liczba ciągle się zmienia. 

– Jedni przyjeżdżają, inni wyjeż-

dżają i exodus trwa, a pomoc miesz-

kańców naszej gminy jest w tym gi-
gantyczna i kluczowa – zaznacza 
burmistrz Jarosław Głowacki. – Ich 
wielkie wsparcie i nasze gminne środ-

ki finansowe pozwoliły na to, że mo-

gliśmy tę niecodzienną sytuację ja-

koś opanować i przygotować obiekty 
na przyjęcie pierwszej fali uchodźców  
z Ukrainy. Mamy jednak obawę, czy 
damy sobie radę, jeśli dotrze do nas 
kolejna fala uchodźców. S.G. (TS)

Burmistrz Jarosław Głowacki
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Całkiem niedawno,  
z przyczyn od nas nie do końca 
zależnych, nie napisaliśmy  
o tym, że wrocławskie  
Muzeum Narodowe obchodziło  
75. rocznicę powołania  
do życia. Dzisiaj nadrabiamy 
zaległości, ale też pokazujemy, 
że 75-latek trzyma się 
doskonale.

Obchody 75. rocznicy powoła-

nia do życia Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu uświetniła premie-

ra dwóch pierwszych tomów cyklu 
wydawniczego „Przypadki wroc-

ławskich muzealników”. Bohater-
kami i autorkami dwóch pierw-

szych tomów są Bożena Steinborn  
i Daniela Stankiewicz. Redaktor  
cyklu dr Robert Heś mówił, że książ-

ki w tej serii mają pokazać, że mu-

zeum to nie tylko gmach, wystawy  
i eksponaty, ale przede wszystkim lu-

dzie. Dzięki ich wspomnieniom ma-

my okazję zajrzeć za kulisy wystaw 
i pracowni muzealnych, poznać ma-

rzenia, rozterki i zmagania związane 
z muzealną rzeczywistością…

Muzealne urodziny były też oka-

zją do odsłonięcia w holu głównym 
Muzeum Narodowego we Wrocła-

wiu popiersia dr Marii Starzewskiej  
i Mariusza Hermansdorfera. To dwójka 
wieloletnich dyrektorów dolnośląskiej 
placówki. Postaci nieprzeciętnych, 
wybitnych specjalistów, kolekcjo-

nerów i badaczy. Bez nich wszystko  
wyglądałoby dzisiaj inaczej…

Między innymi zapewne nie było-

by w Pawilonie Czterech Kopuł, od-

dziale Muzeum Narodowego, wysta-

wy „Abakanowicz. Totalna”. Bo to 
właśnie współpraca Abakanowicz  
i Hermansdorfera sprawiała, że Wroc-

ław stał się swoistym „kustoszem” 
dorobku artystki. To, co do 28 sierp-

nia możemy oglądać w Pawilonie 
Czterech Kopuł, jest pierwszą cało-

ściową prezentacją znajdującego się 
w zbiorach wrocławskiego muzeum 
dorobku artystycznego Magdaleny  
Abakanowicz. Nie wszyscy, których 
znam, są zwolennikami twórczości 
autorki „Konglomeratów”. Niemniej 
jednak „Mutanty”, „Plecy”, „Tłum”, 
„Abakany” robią wrażenie. Jest w tym 
jakaś siła. Zmuszają do kontemplacji. 

Nie muszą się podobać. Najważniejsze, 
że nie pozostawiają obojętnym.

Tych, którzy jeszcze nie byli, za-

chęcam do szybkiego spaceru do 

Gmachu Głównego Muzeum Naro-

dowego. Spacer musi być szybki, bo 
wystawa „Madonna i książę. Sobiescy  

na Śląsku” czynna jest tylko do  
22 maja. Ta kameralna czasowa eks-

pozycja jest jednak bardzo interesu-

jącą opowieścią o związkach kró-

lewskiego rodu ze Śląskiem, w tym 
chyba przede wszystkim z Oławą. 
To również szansa, by z bliska obej-
rzeć słynną „Madonnę Sobieskich”  
– kultowy obraz, wokół którego na-

rosło wiele legend. Dzieło, które na 
co dzień znajduje się w jednym z oł-
tarzy bocznych wrocławskiej kate-

dry, po raz pierwszy zaprezentowa-

ne zostało na wystawie muzealnej.  
To kolejny przykład świetnej współ-
pracy muzeum z Kurią Metropolital-
ną we Wrocławiu.

– Wystawa jest próbą przypo-

mnienia, a wręcz odkrycia dla na-

szych gości tematu, który nigdy 
nie doczekał się jeszcze muzealnej 
prezentacji. Legenda Sobieskich na 
Dolnym Śląsku istnieje od stule-

ci, jednak nie została poddana do 

dziś ostatecznej weryfikacji, czy też 
próbie jej muzealnej wizualizacji. 
Po raz pierwszy zatem prezentuje-

my artefakty związane z tą rodziną, 
zwłaszcza te, którymi wybitni repre-

zentanci Sobieskich obdarowali ślą-

skie kościoły, w tym w szczególno-

ści katedrę pw. św. Jana Chrzciciela 
we Wrocławiu – powiedział dyrek-

tor MNWr Piotr Oszczanowski.
W ostatnich dniach kwietnia  

w Muzeum Narodowym otwar-
ta została też wystawa „Eryka i Jan  
Drostowie. Polskie projekty. Polscy 
projektanci”. To niejako druga od-

słona jednego z najciekawszych tan-

demów projektanckich w powojennej 
historii wzornictwa szkła. Pierw-

sza odbyła się w Muzeum Miasta  
Gdyni i spotkała się tam ze znako-

mitym przyjęciem. Ta wrocławska 
na pewno też będzie nie lada gratką 
dla miłośników szkła. Tym bardziej, 
że przebogate zbiory na tej wysta-

wie pokazują, jak coś użytkowego 
staje się sztuką, przechodzi do hi-
storii, trafia do muzealnych kolekcji. 
Gdzie jest ten ulotny moment? To 
pytanie, na które możemy poszukać 
odpowiedzi właśnie na tej wystawie.  
„Tani kryształ”, w którym „robili” 
Drostowie, stał się sztuką. To cieszy.

I jeszcze jedno zaproszenie. Wią-

że się z tytułowym „Krzyżakiem 
Proszalnym”. A zobaczyć go mo-

żemy od 7 maja w Muzeum Etno-

graficznym we Wrocławiu, oddziale 
Muzeum Narodowego. Pokazywa-

ny będzie do 14 sierpnia w otocze-

niu „Kołatek, terkotek i grzechotek”, 
„Wojny”, „Przestrzeni powietrz-

nej”, „Ucieczki”, liczydeł 
tworzących „The City”, 
„Konduktu”, „Maciorzyń-

stwa” (uwaga dla korekty: 
nie ma tutaj błędu), „Alei 
drzew”… A wszystko to 
na wystawie niezwykłych 
wielopostaciowych i po-

jedynczych, ruchomych  
i stabilnych, ale w zasadzie 
zawsze drewnianych prac i instalacji 
Piotra Rogalińskiego. „Nie-zabawki”  
– bo tak nazywa się ta wystawa przy-

gotowana przez kuratorkę Martę  
Derejczyk – to moim zdaniem wy-

jątkowe wydarzenie wystawienni-

Nie tylko Krzyżak Proszalny

cze. Kierująca Muzeum Etnogra-

ficznym Elżbieta Berendt mówi, że 
gdyby miała jednym słowem określić 
to, co pokazuje Piotr Rogaliński, to 
użyłaby słowa „przejmująca”. I tak 
właśnie jest.

Piotr Rogaliński to nie tylko rzeź-

biarz, ale również aktor, muzyk, au-

tor scenografii. Sięga do źródeł, by 
pokazać coś bardzo waż-

nego. Ale to na pewno nie 
jest stylizacja, to autorskie 
dzieła. Prace opowiadają-

ce o przemijaniu. O czło-

wieku, którego spotyka 
miłość, praca, choroba, 
radość, śmierć, wojna…  
W takim całościowym 
wymiarze nie jest to ra-

dosna opowieść, bo wszystko jest 
„ubrane w zadumę”. Przyjrzyjcie się,  
w co bawią się dzieci… W wycinkę 
drzew? W powódź? W strzelanego? 
Nie przegapcie tej wystawy.

Tomasz Miarecki

Piotr Rogaliński pokazuje swoje prace w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu 

 „Tani kryształ”, w którym „robili” Drostowie, stał się sztuką 

Magdalena Abakanowicz „Plecy”

Popiersia Marii Starzewskiej i Mariusza Hermansdorfera w holu Muzeum Narodowego we Wrocławiu 
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Gdy myślimy o teatrze, przed 
oczami stają nam postaci, które 
teatr tworzą, budują napięcie, 
zostawiają w nas, widzach, 
wzruszenie i każą zastanawiać 
się, jaki właściwie jest ten świat 
– nie tylko ten na scenie,  
ale i ten wokół nas. Jacy są 
ludzie – i ci, którzy są tuż, tuż, 
i ci, którzy lśnią jak gwiazdy 
na firmamencie… Przed nami 
maj i czerwiec we Wrocławskim 
Teatrze Komedia. I dwa 
spektakle, które właśnie owych 
zwyczajnych i niezwyczajnych 
ludzi pokazują. 

Oto spektakl pierwszy: Rubinowe  

gody Krzysztofa Kędziory (10, 11 
czerwca) to opowieść o małżeń-

stwie, o polityce, o zmieniającym się 
świecie… Ale 
przede wszyst-
kim Rubinowe  

gody to opowieść 
o miłości. Graży-

na i Marian ob-

chodzą czterdziestą rocznicę małżeń-

stwa i córka w prezencie funduje im 
weekend w luksusowym hotelu. A oni 
w tych luksusach nie są w stanie się 
zorientować – nie wiedzą, jak włączyć 
światło, otworzyć drzwi, spuścić wodę. 

Dwa teatry Problemy z technologią para ma, ale 
poza tym są życzliwymi, pogodnymi, 
dobrymi ludźmi, choć nieco różnymi. 
Małgorzata Szeptycka jako Grażyna 
jest pełna werwy, pełna chęci zbada-

nia owego niezwykłego dla rubinowej 
pary świata. Paweł Okoński to Marian, 
wyciszony, nieco zamknięty w sobie, 

jakby tym wszyst-
kim zakłopotany, 
w sumie – czło-

wiek nieskompli-
kowany, ale nie 
prosty, zwyczajny,  

ale gdzieś w środku pełen uczuć, od-

dania, miłości. Rubinowy wyjazd po-

zwala parze – kochającej się parze – na 
omówienie problemów, niedopowie-

dzeń małżeńskich, miłości właśnie.  
I na ważne postanowienia – wszak 
już emerytura, więc warto coś w ży-

ciu zmienić, warto mieć plany, ma-

rzenia. Ale nie tylko o miłość w sztu-

ce chodzi: Rubinowe gody to także 
kpiąca opowieść o polityce i poli-
tykach, którzy jacy są, każdy wi-
dzi, co fantastycznie pokazują Rafał  
Kwietniewski – jako poseł, i Rado-

sław Kasiukiewicz jako… Kto? To ta-

jemnica. Dwa te wątki – miłość i po-

litykę – znakomicie połączył reżyser  
spektaklu, Wojciech Dąbrowski.

Spektakl drugi to opowieść o praw-

dziwej gwieździe – Petera Quiltera  
Judy. Na końcu tęczy (5 czerwca),  
historia ostatnich miesięcy życia Judy 
Garland. Londyn, hotel Ritz, kariera 
wspaniałej aktorki powoli gaśnie… 

Od dziecka faszerowana lekami, nie 
gardzi alkoholem. Każdy koncert to 
znak zapytania – Judy da radę czy nie? 
Bywa różnie…

Judy… ma trójkę bohaterów: Judy 
(Justyna Szafran), Mickey 
Deans (Mariusz Ochociń-

ski) – jej przyszły i ostat-
ni mąż, i Anthony (Paweł 
Okoński) – gej, angielski 
pianista i manager. Judy... 

to nie komedia, to wielobar-
wna opowieść o losie aktora  
– trudnym, pełnym wy-

rzeczeń – bólu, zadawa-

nym przez sztukę i ludzi, ale i rado-

ści, wolności, satysfakcji. Reżyserujący  
Judy… Wojciech Dąbrowski uznał 
spektakl za otwarcie nowej drogi 
WTK. I miał rację – Judy… to tragiko-

media, uśmiech i wzruszenie… A do 

tego – wielkie przeboje Judy Garland, 
muzycznie opracowane przez Bartka  
Pernala, a przetłumaczone przez  
Michała Rusinka. I moda – Wojciech 
Dąbrowski i tworząca kostiumy Maria 

Tomczyk zadbali, aby urok 
lat 60. wybrzmiał w pełni.

Rubinowe gody oraz  
Judy. Na końcu tęczy to 
dwie różne historie, to róż-

ni bohaterowie, ale jest coś 
wspólnego – oba spektakle 
to aktorskie majstersztyki.

I to kolejny argument za 
tym, aby oba spektakle zo-

baczyć – to dwa zupełnie różne spoj-
rzenia na ludzkie sprawy, dwa tea-

try, połączone jednak tym, co tak 
w teatrze ważne – znakomitym ak-

torstwem i bogatą inscenizacyjną  
wyobraźnią. AtaJudy (Justyna Szafran) i Mickey Deans (Mariusz Ochociński), przy fortepianie Anthony (Paweł Okoński)
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Grażyna (Małgorzata Szeptycka) i Marian (Paweł Okoński) świętują rubinowe gody
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Są miejsca niezwykłe,  
pełne uroku, a jednocześnie 
przepełnione bólem i pewnym 
zapomnieniem. Takim jest, 
przynajmniej moim zdaniem, 
Madagaskar. 

Piękno i urok tej ogromnej wyspy 
leżącej u południowo-wschodnich 
wybrzeży Afryki to przyjaźni ludzie 
i niezwykła przyroda. A ból i zapo-

mnienie? To codzienność ojczyzny 
Malgaszy, jednego z najuboższych 
krajów świata, dodatkowo nawie-

dzanego niezwykle często przez cy-

klony, susze, powodzie… Czasami 
wydaje się, że jeżeli chodzi o Czer-

woną Wyspę, to prawie wszystko jest 
nie tak.

Z Malgaszami i ich niezwykłym 
krajem zetknęliśmy się wiele lat te-

mu i od początku istnienia naszego 
miesięcznika staramy się przybliżać 
Czytelnikom to miejsce. Madagaskar 
poznaliśmy dzięki naszemu znakomi-
temu przyjacielowi, księdzu Markowi  
Maszkowskiemu ze Zgromadze-

nia Księży Misjonarzy Wincentego 
a Paulo. Dzisiaj Marka już nie ma, 
zmarł na dalekiej wyspie, w swo-

jej drugiej ojczyźnie, w 2016 roku.  
Zostawił jednak swój ślad: i tam,  
i w nas. Wspólnie ze swoimi współ-
braćmi sprawił, że tam daleko po-

wstały szkoły, ośrodki zdrowia, ka-

plice, internaty, studnie… Ale patrząc 
co robi, jak robi i dla kogo – również 
w nas zasiał „ziarno mocy” w pewnej 
swoistej niemocy wokół.

Bo Malgasze, ich rodziny, ich kraj 
nie da rady bez wsparcia z zewnątrz. 
Tym bardziej, że od kilku lat anoma-

lie pogodowe uderzają w wyspę jak-

by ze zdwojoną siłą. „Bieda rośnie  
z każdym dniem” – mówił ze smutkiem  
w rozmowie z włoskimi dziennika-

rzami salezjanin, ks. Jean Chrys, za-

łożyciel stowarzyszenia SOS Toliara, 
które pomaga malgaskiej ludności ży-

jącej w centrum wyspy. Kilka lat temu 
postanowił on pomóc mieszkańcom 
tego regionu, pozbawionego deszczów 
i opuszczonemu przez polityków 

W drugiej połowie ubiegłego roku 
z południa Madagaskaru napływały 
alarmujące dane o klęsce głodu. Pół 
miliona dzieci poniżej piątego roku ży-

cia cały czas cierpi dotkliwie z powodu 
niedożywienia. Jest to wynik najwięk-

szej od czterdziestu lat suszy, która do-

tyka tę wyspę. W tym roku nadciąg-

nęły potężne, niszczące ulewy. Pomoc 
poszkodowanym niesie m.in. Catholic  
Relief Services, organizacja charyta-

tywna amerykańskiego episkopatu. 
Zapewnia ona schronienie, ubrania, 
żywność, wodę pitną oraz dostęp do 
usług medycznych. „Większość ludzi 

żyje tutaj z uprawy roli, a burze uderzy-

ły w szczycie sezonu rolniczego. Rolni-
cy stracili więc nie tylko dobytek, ale 
także przyszłe dochody ze sprzedaży 
swoich produktów” – wyjaśnia Carla  
Fajardo, przedstawicielka Catholic  
Relief Services na Madagaskarze,  
w rozmowie z portalem Crux.

Madagaskar: ból i piękno
Ogromny wkład pracy niosą 

także cały czas polscy misjonarze.  
Robią to rzeczywiście znakomicie. 
Potrzebują jednak naszego wspar-
cia. Dzisiaj Madagaskar to jeden  
z najbardziej poszkodowanych 
krajów. Jak podaje Vatican News,  
w wyniku ostatnich katastrof natu-

ralnych na wyspie ucierpiało ponad 
600 tys. osób, a ponad 1,5 mln jest 
zagrożonych głodem.

Tomasz Miarecki

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 dzieci potrzebują wsparcia z zewnątrz 

Madagaskar to jeden z najuboższych krajów świata 
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Rynkowy 
bigos
»	Pod koniec kwietnia strona 

ukraińska szacowała straty po-

niesione w wyniku agresji rosyj-
skiej na prawie 500 mld dolarów,  
w tym straty infrastruktury dro-

gowej na ponad 100 mld dolarów.
»	Specjaliści IT są cały czas 

w grupie najbardziej poszukiwa-

nych pracowników. W pierwszym 
kwartale br. liczba ofert pracy kie-

rowanych do tej grupy wzrosła 
dwukrotnie w porównaniu z tym 
samym okresem roku ubiegłego  
– wynika z raportu firmy Experis. 
»	Stellantis wstrzymuje pro-

dukcję samochodów w Rosji  
– poinformowało biuro praso-

we koncernu motoryzacyjnego.  
Do spółki należą takie marki jak 
Citroen, Chrysler, Alfa Romeo 
czy Opel. 
»	W ubiegłym roku zatrud-

nienie etatowe w grupie Agora 
(m.in. kina Helios, reklama ze-

wnętrzna, wydawca „Gaze-

ty Wyborczej”) zwiększyło się  
o 47 etatów, do 2323, a wydat-
ki na wynagrodzenia i świad-

czenia pracownicze o 19,1 proc.,  
do 315,8 mln zł. Większość człon-

ków zarządu spółki zarobiła dwa 
razy więcej, bo dostali zaległe 
premie.
»	W ocenie Banku Świato-

wego co najmniej 10 krajów może  
w nadchodzących miesiącach 
ogłosić niewypłacalność. W ostat-
nich tygodniach pojawiły się in-

formacje o ogłoszeniu bankructwa 
przez Liban oraz Sri Lankę. Także  
Mali nie spłaciło obligacji na czas, 
choć ze względu na okres ka-

rencji jeszcze nie można mówić  
o bankructwie kraju. Dane Banku 
Światowego i MFW pokazują, że 
największe problemy z długiem 
dotyczą Afryki, w tym: Mozam-

biku, Zambii, Wysp Zielonego 
Przylądka i Angoli. Pod presją wy-

nikającą z obciążenia kosztami za-

dłużenia jest też np. Pakistan.
»	W drugiej połowie kwiet-

nia prezes Banku Światowego  
David Malpass poinformował, że 
jego instytucja obniżyła prognozy 
wzrostu światowego PKB w 2022 
roku z 4,1 proc. do 3,2 proc.
»	Na początku roku mocno 

spadła sprzedaż mieszkań, ale ich 
ceny zdaniem analityków się nie 
obniżą.

Do rynkowego garnka zaglądał

Tomasz Miarecki

To już pewne: za zgodą Komisji 
Europejskiej już w przyszłym 
roku faktura ustrukturyzowana 
będzie obowiązkową formą 
rozliczeń dla polskich 
przedsiębiorstw. Integracja 
systemów informatycznych 
dużych – przetwarzających 
tysiące faktur – firm z Krajowym 
Systemem e-Faktur (KSeF) 
będzie nie lada wyzwaniem. 
Na rynku funkcjonują już 
sprawdzone rozwiązania, 
dzięki którym proces ten może 
przebiegać bezboleśnie. 

W Polsce jest wielu przedsię-

biorców, którzy e-faktury wysta-

wiają już od dawna. Dotyczy to np. 
właścicieli firm, którzy dokument 
wysyłają w formie elektronicznej, 
choćby w formacie pdf. Polski rząd 
wprowadza jednak poważne zmia-

ny, zgodnie z którymi fakturowanie 
elektroniczne w naszym kraju ma 
zostać ściśle ustrukturyzowane. Od-

bywać się ono ma 
przez specjalny, 
rządowy system 
lub intuicyjne, ko-

mercyjne progra-

my umożliwiające 
szybkie wystawia-

nie oraz odbiera-

nie e-faktur. Co 
to wszystko zna-

czy dla przedsię-

biorców i jak już 
wkrótce zmieni się 
prowadzenie fir-
mowej dokumen-

tacji? 
Firmy korzy-

stające z rozwią-

zań SAP (program pozwala na 
zautomatyzowanie wszystkich ope-

racji finansowych w firmie) mo-

gą w szybki, efektywny, a przede 
wszystkim bezpieczny sposób zin-

tegrować swoją platformę z nowym 
systemem. Wystarczy specjalny 
komponent, który będzie pośredni-
czyć w komunikacji modułu finan-

sowego SAP z KSeF. Korzystanie 
ze standardów SAP jest też zdecy-

dowanie tańsze, niż wprowadzanie 
do organizacji nowych aplikacji czy 
rozwiązań, które sprostają nowym 
wymaganiom.

Podstawą wdrażanego w Polsce 
i zatwierdzonego właśnie przez Ko-

misję Europejską centralnego syste-

mu jest tzw. faktura ustrukturyzowa-

na. Oznacza to, że każdy dokument 
wystawiony w Polsce będzie musiał 

mieć identyczny układ i zawierać 
te same elementy. Zgodnie z wy-

tycznymi ustawy musi on zostać 
przekazany do KSeF w formie pli-
ku XML. KSeF nada takiej faktu-

rze unikalny iden-

tyfikator, co będzie 
r ó w n o z n a c z n e  
z uznaniem jej za 
poprawnie wysta-

wioną i dostarczo-

ną do odbiorcy. 
Firmy muszą przy-

gotować swoje sy-

stemy księgowe 
zarówno do wysy-

łania faktur sprze-

daży do KSeF, 
jak i do szybkie-

go odbioru wysta-

wionych dla nich 
dokumentów za-

kupowych. 
Według Ministerstwa Finansów 

podstawową zaletą nowego rozwią-

zania jest większa transparentność 
i automatyzacja niektórych proce-

sów księgowych. To dzięki lepszej 
kontroli nad transakcjami możli-
we stanie się skrócenie niektórych 
urzędowych terminów. Ponadto pli-
ki w formie cyfrowej o nadanych 
unikatowych numerach usprawnią 
kontrole skarbowe, które nie będą 
już w takim stopniu angażować pra-

cowników działów finansowo-księ-

gowych. Dodatkowo przedsiębiorcy 
przesyłający dokumenty do KSeF 
zyskają natychmiastową informację, 
czy dana faktura została poprawnie 
wystawiona, co z formalnego punk-

tu widzenia będzie równoznacz-

ne z tym, że została dostarczona  
do kontrahenta.

Wśród wybranych korzyści  
z wdrożenia e-faktury można  
wskazać:
 możliwość wystawienia faktury 
na 60 dni zamiast 30 przed realiza-

cją dostawy lub usługi (slim VAT), 
 opcję szerszej korekty – np. tyl-
ko części usług i dostaw lub wszyst-
kich dokumentów wystawionych na 
danego kontrahenta (slim VAT), 
 podgląd dostarczenia i odebrania 
dokumentu, 
 szybkość procedur – zwrot VAT 
w ciągu 40 zamiast 60 dni. 

Konieczność przekazywania 
ministrowi finansów czy urzędom 
skarbowym dużej 
ilości informacji 
w formie ustruk-

turyzowanej mu-

si doprowadzić do 
zmian w zakresie 
oprogramowania 
systemów wspie-

rających zarządza-

nie, jak również 
do przemodelowa-

nia obsługi proce-

sów księgowych. 
Przedsiębiorstwa 
obawiają się, że 
integracja funk-

cjonujących syste-

mów będzie wy-

magała dużych 
nakładów pracy. 
Jednak organiza-

cje, które już dziś 
korzystają e-fak-

tur w programach 
SAP, są w stanie 
szybko dostosować się do wymo-

gów nowego systemu. Sprawdzone 
rozwiązania aplikacyjne oraz od-

powiednio skonfigurowana i zabez-

pieczona komunikacja dotychcza-

sowego oprogramowania z KSeF 
zapewni płynność pracy i ciągłość 
księgowania.

Firma S&T we współpracy  
z Opentext zachęca wszystkie pod-

mioty korzystające z oprogramo-

wania SAP do implementowania 
rozwiązań, które sprawdziły się już 
na rynkach zagranicznych, np. wło-

skim, na którym wzorowany jest 
polski KSeF.

– Ze względu na krótki okres 
wdrożenia nowych wymogów usta-

wowych, wszystkim podmiotom po-

siadającym opro-

gramowanie SAP 
w pierwszej ko-

lejności rekomen-

dujemy skorzy-

stanie z gotowych 
rozwiązań apli-
kacyjnych, któ-

re sprawdziły się 
już na innych ryn-

kach. Nasza firma 
od początku roku 
aktywnie wspiera 
przedsiębiorstwa  
w procesie dosto-

sowania oprogra-

mowania SAP do 
nowych wytycz-

nych oraz oferuje 
pomoc w wybo-

rze najbardziej op-

tymalnych scena-

riuszy wdrożenia  
w zakresie połą-

czenia z Krajowym 
Systemem e-Faktur – mówi Patryk 
Borzęcki, SAP Segment Director  
w S&T.  (opr. mtm)

Fakturowa rewolucja

Modernizacja opierać się ma na 
Krajowym Systemie e-Faktur, 
do którego nieograniczony 
i bezpłatny dostęp ma mieć 
każdy przedsiębiorca. Co więcej, 
osoby prowadzące jednoosobową 
działalność automatycznie 
otrzymają do niego uprawnienia. 
Rząd podkreślił jednak,  
że każdy będzie miał możliwość 
upoważnienia także innych osób 
do wystawiania i odbierania 
e-faktur, dzięki czemu nadal 
możliwe będzie korzystanie  
z usług księgowych  
czy biur rachunkowych. 

KSeF ma być gwarancją 
bezpieczeństwa dla 
przedsiębiorców, a jednocześnie 
stanowić ochronę przed różnego 
rodzaju oszustwami dla państwa. 
Ponadto ustrukturyzowana 
forma e-faktur ma poprawić 
czytelność dokumentów, 
stanowić ułatwienie dla fiskusa 
oraz uprościć płatności między 
współpracującymi firmami. 
Celem jest też stworzenie 
środowiska, które będzie 
niwelowało popełnianie błędów 
w rozliczeniach podatku VAT. 
Wszystkie e-faktury firmy będą 
zgromadzone w jednym miejscu, 
co domyślnie powinno usprawnić 
prowadzenie działalności,  
a także zapewnić łatwiejszy 
dostęp do wszystkich 
dokumentów związanych  
z płatnościami. 
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W codziennej pracy opiekunów 
zwierząt w każdym ogrodzie 
zoologicznym potrzebne są 
nie tylko tężyzna fizyczna, 
ale również specjalne 
predyspozycje psychiczne.  
Na tym stanowisku mogą 
wytrwać tylko ci, którzy 
szczerze pokochają taką pracę. 
Zdarzają się przypadki, które 
wymagają od opiekunów 
dodatkowego zaangażowania. 
Tak jest w sytuacji, gdy 
zwierzęca mama, z różnych 
względów, nie jest w stanie 
zająć się prawidłowo swoim 
potomkiem. W naturze taki 
zwierzak ginie. W warunkach 
zoo porzucone maluchy 
całkowicie przechodzą pod 
opiekę ludzi, którzy muszą 
się wtedy zajmować nimi 
przez okrągłą dobę, czasami 
przez kilka tygodni lub nawet 
miesięcy. Tak jest i tym razem… 

24 lutego na świat przyszedł leni-
wiec dwupalczasty (Choloepus dida-

ctylus). Mimo wielu prób, jego mama, 

Trzymajmy kciuki za malucha!
Celinka, nie podjęła nad nim opieki. 
Trafił w ręce Andrzeja Miozgi, kie-

rownika Sekcji Małych Ssaków, który 
ma w sobie ogromne pokłady cierp-

liwości i „dobrą rękę” do zwierząt.  
Teraz on jest całodobowym tatą ma-

łego leniwca. Wstaje co trzy-cztery 
godziny, także w nocy, by kropla po 
kropli go nakarmić. W tym celu musi 
podgrzać kozie mleko do odpowied-

niej temperatury. Masuje leniwcowi 
brzuszek, by pobudzić układ pokar-
mowy do pracy, a także podciera mu 
pupę. Leniwiec zaczął już jeść stały  
pokarm – drobno posiekane liście  
cykorii. Pan Andrzej przywozi malu-

cha ze sobą do pracy, zabiera do domu 
i poświęca mu uwagę, cały czas spraw-

dzając, czy ma on odpowiednie odru-

chy. Jeśli leniwiec będzie rósł zdro-

wo, to poświęcenie pana Andrzeja  
potrwa jeszcze kilka miesięcy, zanim 
zwierzę uzyska samodzielność.

Jak się zająć takim maleństwem? 
W wielu wypadkach pomocne są spe-

cjalistyczne opracowania, przy-

gotowane przez ogrody zoolo-

giczne, które odniosły sukces 
w odchowie tego konkretne-

go gatunku. Z takiej szczegó-

łowej dokumentacji opiekuno-

wie dowiadują się, jaki rodzaj 
pokarmu przyjmują maluchy, 
jak dobrze na nim rosną, jak 
często muszą być karmio-

ne, jakie przedmioty lub śro-

dowisko trzeba im zapewnić,  
w jakiej temperaturze powinny 
przebywać, czy też jakie syg-

nały powinny być niepokoją-

ce. Jest tam wszystko, co in-

ni opiekunowie zaobserwowali  
i uznali za ważne. Ogrody zoo-

logiczne muszą się dzielić taką 
wiedzą, gdyż wbrew pozorom 
nie jest ona powszechna, a ponadto 
nie sposób znać się na wszystkim.  
Mamy 1100 gatunków, z których nie-

które rozmnażają się bardzo rzadko, 
a samodzielny odchów młodych jest 

znacznie bardziej wy-

magający niż rutynowe 
karmienie dorosłych 
osobników.

Jak na razie ma-

ły leniwiec przebywa  
w pojemniku wyścieła-

nym kilkoma ręcznika-

mi, których się trzyma 
kurczowo wszystki-
mi czterema kończy-

nami. Pod ręcznika-

mi umieszczony jest 
termofor z ciepłą wo-

dą. W naturze mło-

de leniwce mocno się 
trzymają swoich mam  
i dopiero gdy pod- 
rosną, czynią pierwsze 

próby przejścia na gałęzie. Śpią, tak 
jak osobniki dorosłe, w pozycji wiszą-

cej i nigdy nie spadają, 
ponieważ silny chwyt 
jest u nich wrodzonym 
odruchem. 

W naturze te nie-

zwykłe ssaki scho-

dzą z drzew tylko na toaletę, śred-

nio raz w tygodniu. Długie pazury 
uniemożliwiają im szybkie prze-

mieszczanie się po lądzie.  
W naszym zoo kuweta le-

niwców znajduje się pod 
sufitem, ale nocą mogą 
one schodzić na ziemię. 
Ich futro jest w naturze 
lekko zielone, ponieważ 
na włosach rozwijają się 
glony i grzyby. Włosy te 
mają porowatą strukturę 
– mikropęknięcia, w których mikro-

organizmy mogą się osadzić. W fu-

trze leniwców można znaleźć także 

owady, żyjące z nimi w symbiozie 
– kilka gatunków chrząszczy i mo-

tyli. Co ciekawe, futro 
rośnie leniwcom „na 
odwrót”, to znaczy, 
że wyrasta na brzu-

chu i opada na plecy, 
a właśnie na brzuchu 

znajduje się „przedziałek”. To dlate-

go, że te zwierzęta większość czasu 
spędzają do góry nogami.

Nasz leniwiec nie ma 
jeszcze imienia. Gdy tro-

chę podrośnie i będziemy 
w stanie określić jego płeć, 
przyjdzie pora, by je na-

dać. Do swojej mamy już 
nie wróci. Bardzo mocno 
mu kibicujemy i cieszy-

my się z każdego nowego 
dnia, gdyż zdrowo rośnie.  

Malutki leniwiec jest absolutnie za-

chwycający. Trzymajcie za niego 
kciuki! (Materiał zoo)Całodobowy tata – Andrzej Miozga – wstaje co trzy-cztery godziny, także w nocy, by kropla po kropli maluszka nakarmić
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Malutki leniwiec jest zachwycający!
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W NUMERZE

Krośnice 8

Lewin Brzeski 12

Międzybórz 12

Pielgrzymka 9

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy 5

Starostwo Powiatowe w Oławie 5

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Strzelin 11

Wisznia Mała 10

Wrocław – Narodowe Forum Muzyki 4

Ziębice 6


