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W laboratorium 
z testami 

na koronawirusa  ► 4-5

Dr Danuta Wendycz-Domalewska

Rozmowa 

Prof. Simon: 
Nie wiem ilu jest
zakażonych

Supermiasta

Legnica to 
niekończąca się 
opowieść

W liczbie wykonywanych testów jesteśmy 
na dnie tabelki krajów europejskich, trochę 
powyżej krajów afrykańskich. Stąd może-
my przyjąć, że kilkadziesiąt tysięcy nie-
zdiagnozowanych osób zakaża na naszych 
ulicach – mówi prof. Krzysztof Simon ze 
szpitala zakaźnego przy Koszarowej. 

7

Legnica to miasto kompaktowe. 
Będzie ośrodkiem tworzącej się 
aglomeracji i inteligentnym miastem 
przyszłości, z którym ludzie będą 
chcieli się związać – zapowiada 
Tadeusz Krzakowski, prezydent Le-
gnicy.

10

Cenowy raport „Wyborczej” 

Ceny warzyw 
już 
wystrzeliły 

Reportaż 

Świat się kończy, 
trzeba się 
napić

Zmiany klimatu, o których od lat alar-
mują naukowcy, widać jak na dłoni. 
Już w zeszłym roku susza odbiła się na 
cenach warzyw i owoców. Teraz jest 
jeszcze drożej. We Wrocławiu papryka 
kosztuje nawet 24 zł za kilogram. A to 
nie koniec podwyżek.
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Terapeuci regularnie słyszą teraz od 
swoich pacjentów walczących dotąd 
z nałogiem, że w czasie epidemii nie 
obowiązują zasady. Ciągłe przebywanie 
w domu, poczucie pustki i monotonia są 
dla osób uzależnionych wyzwalaczem do 
powrotu do alkoholu czy narkotyków.  

6

FO
T 

. K
R

ZY
SZ

TO
F 

Ć
W

IK
 / 

AG
EN

C
JA

 G
A

ZE
TA



Gazeta Wyborcza
Czwartek–piątek, 30 kwietnia – 1 maja 20202 TygodnikWrocław

1 WR

Kaczyńskiego i Morawieckiego  
spotka największa kara.  

Najpierw zostaną osądzeni,  
a potem będą zapomniani

RAFAŁ DUTKIEWICZ
wieloletni prezydent Wrocławia

Wyspa Słodowa

Kamienica kontrowersji
O kamienicę na Wyspie Słodowej 

od kilku lat toczyły się liczne 
spory. W końcu powstało tam 
centrum biznesowe skierowane na 
branżę kreatywną, a po pandemii 
będzie otwarta też część gastrono-
miczna.

– Mam nadzieję, że już wkrót-
ce będziemy mogli zaprosić wrocła-
wian do restauracji – mówi Ewa Vo-
elkel-Krokowicz, właścicielka Con-
cordia Design. – Na razie ze względu 
na epidemię skupiliśmy się na po-
mocy firmom obecnym w naszym 
hubie biznesu. Zależało nam, by bez 
przeszkód mogły rozpocząć one 
działalność w bezpiecznych i kom-
fortowych warunkach.

Biura mają stać się miejscem 
pracy dla blisko 400 osób, a Con-
cordia zorganizuje inkubator 
przedsiębiorczości dla branży kre-
atywnej i technologii informacyj-
nych.

O kamienicy na Wyspie Słodo-
wej 7 zrobiło się głośno w 2015 r., 
kiedy władze miejskie zdecydowa-
ły się ją sprzedać. O jej pozostawie-
nie w rękach miasta walczyli aktywi-
ści. Ogłoszono więc konkurs na ope-
ratora, który jednak nie wyłonił zwy-
cięzcy.

W 2016 r. znów zdecydowano 
o sprzedaży, tym razem na rzecz in-
westora, który miał zapewnić otwar-
ty charakter miejsca. Została nim 
Concordia. +

Leszek Frelich

Popieram 
protestujących  
na granicy

J
utro kolejny raz mieszkańcy terenów przygranicznych 
wyjdą na ulice, by protestować przeciwko bezwzględnemu 
nakazowi odbycia dwutygodniowej kwarantanny przez 
każdego wracającego z zagranicy. Dotyka on szczególnie 

ok. 170 tys. Polaków pracujących w przygranicznych miejsco-
wościach w Niemczech i Czechach, którzy decyzją rządu zostali 
rozdzieleni z rodzinami. Bo mają do wyboru: albo wrócić do 
bliskich i stracić pracę (a często jest ona jedynym źródłem utrzy-
mania dla rodziny), albo pozostawać kolejne tygodnie za grani-
cą, z dala od swych domów.  Chcieliby tak, jak to jest w krajach 
naszych sąsiadów, móc codziennie wracać z pracy do domu, 
oczywiście przy kontroli stanu zdrowia (np. mierzeniu tempe-
ratury przy każdym przekraczaniu granicy) oraz ograniczeniu 
w poruszaniu się po okolicy swego domu w Polsce.

Pracownicy transgraniczni nie rozumieją, dlaczego nie 
mogą np. przejść przez most z Goerlitz do Zgorzelca, gdy 
pracujący w Polsce mogą pojechać sobie nad morze czy od 
pierwszych roboczych dni pójść do galerii handlowych. 

Rząd tymczasem kategorycznie odmawia zwolnienia ich 
z odbycia kwarantanny. Tłumaczy – dość zabawnie, trzeba 
przyznać – że odmawia dlatego, iż tempo przyrostu zakażonych 
jest w Niemczech czy Czechach wyższe niż w Polsce. Tyle że dla 
nikogo – poza tzw. mediami publicznymi – nie jest już tajemnicą, 
iż to tempo jest u nas niższe dlatego, że robimy zdecydowanie 
mniej testów niż nasi sąsiedzi. Więc po prostu wielu zakażo-
nych nie wykazujemy. Prof. Krzysztof Simon, który jak mało kto 
w tym kraju zna się na walce z wirusem, mówi (wywiad na s. 7), 
że skoro w liczbie wykonywanych testów bliżej Polsce do krajów 
afrykańskich niż tych z czołówki europejskiej, to jest pewne, że 
wykrywamy jakąś jedną piątą rzeczywistej liczby zakażonych.

Poza tym nawet gdybyśmy byli europejską potęgą w liczbie 
wykonywanych testów, a tempo przyrostu zakażonych było 
nawet 10 razy mniejsze niż gdziekolwiek, to psim obowiązkiem 
polskiego rządu jest zadbanie także o swych obywateli pracują-
cych za granicą. Tymczasem kompletnie ich zlekceważono. 

Jak zauważyła Ewa Kocemba, burmistrz nadgranicznej 
Lubawki, rząd RP w planach odmrażania gospodarki nie wziął 
w ogóle pod uwagę sytuacji osób, które utrzymują się z pracy 
w firmach po drugiej stronie granicy, a pomocy dla nich nie 
ma także w proponowanych przez rząd „tarczach”.

Jak alarmują samorządowcy z terenów przygranicznych, 
wielu pracowników transgranicznych przez krajowy reżim 
sanitarny już straciło pracę, a wiele polskich firm, które pra-
cują dla sąsiadów, ma zagrożone kontrakty. Nie ma się więc co 
dziwić, że pomimo zagrożenia zakażeniem ci ludzie wychodzą 
na ulice i klną na władze, które zamiast skupić się na pomocy 
obywatelom, tracą czas, energię i nasze wspólne pieniądze na 
przygotowywanie partyjnego głosowania pocztowego. Po-
przyjmy ich, jak tylko możemy.+

Zoo

Pingwiny  
spacerują

Z powodu epidemii we wro-
cławskim zoo pustki. Na 

zwiedzanie największej atrakcji, 
czyli Afrykarium, wybrały się 
zatem pingwiny.

Z okazji Światowego Dnia Pin-
gwinów 25 kwietnia opiekuno-
wie wrocławskich tońców zabrali 
dwa sześciomiesięczne pingwiny 
na spacer po Afrykarium. – Pin-
gwiny, zwłaszcza pisklęta, są bar-
dzo ciekawskie i chętnie spaceru-
ją z nami w różne części zaplecza 
– mówi Paweł Borecki, opiekun 
zwierząt. 

Tappi i Forest przeszły z opie-
kunami całą ścieżkę zwiedza-
nia Afrykarium, czyli prawie ki-
lometr. 

Opiekunowie obserwowa-
li, czy za bardzo się nie stresu-

ją, a także czy nie są znudzone. – 
Wydaje mi się, że czuły respekt 
przed dużymi zwierzętami, jak 
kotiki czy manaty, bo nie chciały 
podejść zbyt blisko do szyb. Po-
zostałe z ciekawością obserwo-
wały, zwłaszcza ryby – pewnie 
już myślały o posiłku. 

Trasa była dość długa, więc 
pod koniec, w Dżungli Kongo, 
pingwiny postanowiły odpocząć 
i po prostu stanęły. Skończyło się 
tym, że do swojego domu wróciły 
na rękach opiekunów.

Opublikowany na stronie zoo 
zapis spaceru pingwinów ma tak-
że zachęcać do zakupu biletów do 
wrocławskiego ogrodu, które bę-
dzie można wykorzystać przez 
najbliższy rok. +
red

Na majówkę #zostań w domu... 
...bo się zaziębisz 

Plusy i minusy 
tygodnia

1300-latek 
wraca  

do życia
Cis z Henrykowa Lubań-
skiego, najstarsze drzewo 
w Polsce, odżywa. Wypu-
ścił właśnie nowe zielone 
pędy i igły.
W poprzednim roku jego 
korzenie zaczęły usychać 
przez suszę oraz nornice 
i krety. W koronie z kolei 
zaczęły się rozmnażać 
szkodniki. Samorządow-
cy z Lubania zapewnili 
wiekowemu cisowi cień, 
ustawiając dookoła siat-
ki, które w zimie podno-
szą temperaturę drzewa, 
a w lecie chronią przed 
nadmiernym słońcem.
Zamontowano również 
pompy doprowadzające 
wodę do głębokich ko-
rzeni oraz zamgławiacze 
tworzące wokół drzewa 
mgiełkę wody. Korzenie 
dla ich ochrony przykry-
to siatką. Dało to efekt 
i nadzieję, że kolejne 
pokolenia będą Henry-
ka podziwiać.

Biskupi bez 
maseczek

W diecezji świdnickiej 23 
kwietnia bpa Ignacego De-
ca, odchodzącego na eme-
ryturę, zastąpił formalnie 
bp Marek Mendyk. Obaj 
pojawili się pod siedzibą 
kurii na konferencji pra-
sowej. Żaden nie założył 
maseczki ochronnej.
Mimo że przepisy zwalnia-
ją z ich noszenia duchow-
nych tylko sprawujących 
posługę religijną. Ale co 
tam hierarchów Kościoła 
obchodzą przepisy dla ma-
luczkich...

Chcesz wiedzieć,  
co się dzieje w mieście? 

ZAPISZ SIĘ  
NA NEWSLETTER
Wroclaw.wyborcza.pl/ 
newsletter

piątek, 1 maja

Będzie lało 

12°C
sobota, 2 maja

Czasem słońce,  
czasem deszcz

16°C
niedziela, 3 maja

Deszczowo 

11°C
FOT. TOMASZ PIETRZYK / AGENCJA GAZETA

• Pingwiny spacerujące przyglądają się pingwinowi w akwarium   
FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Odmrażanie – kolejny etap

Wrócą przedszkola, 
żłobki i galerie 
Po majówce otwarte mają zo-
stać m.in. galerie handlowe czy 
obiekty kulturalne, ale tylko 
dla ograniczonej liczby osób.

Co do żłobków i przedszkoli, osta-
teczne decyzje będą podejmowane 
przez samorządy i podmioty pro-
wadzące. Warunki ustali minister 
zdrowia, a rząd dostarczy środki de-
zynfekcyjne.

Przemysław Gałecki z Wydzia-
łu Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miejskiego: – Czekamy na szczegó-
łowe decyzje rządowe.

Chodzi m.in. o doprecyzowanie 
niektórych sformułowań użytych 
w wystąpieniu premiera, takich jak 
„mała grupa”, czy dookreślenie, czy 
mają one jakiś związek na przykład 
z powierzchnią placówki.

Od 4 maja powrócą też galerie 
handlowe, jednak na 15 m kw. bę-
dzie mógł przebywać jeden klient. 

Otwarte będą muzea i bibliote-
ki, o czym będą decydować organy 
prowadzące. 

Powrócą też zabiegi rehabilita-
cyjne. A zgodnie z wcześniejszy-

mi zapowiedziami od 4 maja będą 
otwarte boiska sportowe.

– Kolejne etapy znoszenia obo-
strzeń będą ogłaszane co dwa tygo-
dnie, choć to może się zmienić, za-
leżnie od przebiegu epidemii i od 
dostosowania się społeczeństwa do 
reguł – zapowiedział wczoraj pre-
mier Mateusz Morawiecki. +
Mateusz Kokoszkiewicz

Poszukiwania 
3-letniego Kacpra

Zarzuty dla ojca 
Policyjni płetwonurkowie prze-
szukiwali wczoraj koryto rze-
ki Kwisy pod Nowogrodźcem, 
gdzie w poniedziałek zaginął 
3-letni Kacper. 

Dziecko przebywało ze swo-
im ojcem na działce rekreacyjnej 
niedaleko rzeki. Ojciec najpierw 
poinformował o zaginięciu mat-
kę chłopca. Ta zadzwoniła na po-
licję. W momencie zaginięcia oj-
ciec był pod wpływem alkoholu.

Wczoraj prokuratura postawi-
ła mu zarzuty narażenia dziecka 
na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu 
do pięciu lat pozbawienia wolności. 

Policja prosi o kontakt każ-
dego, kto mógł widzieć chłopca. 
3,5-letni Kacper w chwili zaginię-
cia był ubrany w czarne spodnie 
bojówki, koszulkę w poziome 
biało-czerwone pasy z nadru-
kiem głowy Myszki Miki oraz 
szare sportowe buty. Może mieć 
przy sobie dziecięcy rowerek.

Osoby posiadające informacje 
na jego temat proszone są o kon-
takt z Komendą Powiatową Po-
licji w Bolesławcu – numer tele-
fonu 75 64 96 200 lub 201. + uj

W SKRÓCIE

ROWERY

Rynek dla cyklistów,  
wracają wypożyczalnie 

Od wtorku po Rynku rowerami można się poruszać przez cały dzień. 
Wcześniej cykliści mogli tam jeździć w godzinach porannych i wieczor-
nych. Otwarcie wrocławskiego Rynku dla rowerów było jednym z po-
stulatów naszej kampanii „Zielona fala dla pieszych i cyklistów”, prowa-
dzonej w 2013 r. Wprowadzony w 2001 r. zakaz nie działa: na Rynku 
jest oficjalna wypożyczalnia miejskich rowerów, a cykliści często i tak 
jeżdżą po placu. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki ogłosił zaś, że 
„najpóźniej w ciągu dwóch tygodni, a pewnie wcześniej” funkcjonować 
będzie też rower miejski. O otwarcie wypożyczalni apelowały liczne 
środowiska samorządowe i rowerowe, w tym Unia Metropolii Polskich 
czy Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.

DROGI

Transport mógł uszkodzić mosty
Aż 168,8 tony ważył zestaw wiozący generator z wrocławskiej elektrociepłow-
ni przy ul. Łowieckiej do Długołęki. Po raz pierwszy zatrzymano go około godz. 
2 w nocy z poniedziałku na wtorek na ul. Drobnera. Zmierzone przez Inspek-
cję Transportu Drogowego naciski na osie przekraczały znacznie dopuszczalne 
normy. – Mogło dojść nawet do poważnych uszkodzeń mostów i wiaduktów 
będących na trasie pojazdu – poinformował wrocławski ITD. 
Inspektorzy nakazali kierowcy powrócić do miejsca załadunku. W środę 
w nocy ten sam transport zatrzymany został przez policję po raz drugi. 
Tym razem na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego z Daszyńskiego. Waże-
nie wykazało te same przekroczenia norm. Pojazd, tym razem w asy-
ście policji, został odprowadzony pod bramy nadawcy towaru.
Wg ITD sprawą zajmie się prokuratura, bo przewoźnik najprawdopo-
dobniej świadomie wprowadził w błąd co do masy rzeczywistej oraz 
wykorzystywanych pojazdów wrocławski oddział GDDKiA, starając się 
o zezwolenie na ten przejazd. + red

Raport cenowy „Wyborczej”

Ceny warzyw wystrzeliły
Epidemia winduje ceny 
warzyw i owoców, a to 
nie koniec podwyżek, bo 
susza ponownie ma dać 
się we znaki rolnikom.

Marcin Hołubowicz

Zmiany klimatu, o których od lat 
alarmują naukowcy, widać jak na 
dłoni. Już w zeszłym roku susza od-
biła się na cenach warzyw i owoców. 

Według danych GUS-u ceny 
warzyw gruntowych w 2019 r. by-
ły średnio wyższe o 20 proc. w po-
równaniu do roku poprzedniego. 
Dane z marca 2020 r. wskazują, że 
ceny owoców i warzyw znów wzro-
sły – kolejno o ponad 19 proc. i pra-
wie 8 proc. – w stosunku do analo-
gicznego okresu 2019 r.

Papryka bije rekordy
Na potrzeby naszego raportu ce-
nowego wybraliśmy sześć warzyw 
i owoców: ziemniaki, paprykę czer-
woną, pomidory, jabłka polskie de-
serowe, pomarańcze i banany (poni-
żej znajdziecie zestawienie sklepów). 

– Od dwóch lat jestem wegeta-
rianką, więc warzywa kupuję w jesz-
cze większych ilościach niż wcze-
śniej. Rok temu szokowała mnie ce-
na pietruszki, która osiągała absur-
dalną wysokość. Do niedawna nie 
mogłam uwierzyć, jak pomidory 
malinowe były po 17–18 zł, a teraz 
z niedowierzaniem patrzę na cenę 
papryki – mówi wrocławianka Mar-
ta Kłos, którą spotykamy na zaku-
pach w Kauflandzie.

Tam papryka czerwona w po-
niedziałek kosztowała 17,99 zł za 

kg. Drogo, bo np. w Biedronce wy-
damy na to warzywo niecałe 15 zł, 
ale to nie rekord. W Auchan w Bie-
lanach Wrocławskich na paragonie 
wyskakuje 22,99 zł. Dlaczego tak 
drogo? – Nie wiem, cały czas podno-
szą cenę – rozkłada bezradnie ręce 
sprzedawca. Wspomniana papryka 
pochodzi z Holandii, ale czy polska 
będzie tańsza – tego nie wiadomo. 
W Hali Targowej warzywo to kosz-
tuje nawet 24 zł za kg.

Zła sytuacja hydrologiczna
Dr Joanna Wieprow z Wyższej Szko-
ły Bankowej we Wrocławiu wskazu-
je, że na wzrost cen warzyw i owo-
ców wpływ ma przede wszystkim 
zła sytuacja hydrologiczna Polski.

– Łagodna zima, wysokie tempe-
ratury dzienne oraz brak opadów do-
prowadziły do suszy. Prognozy nie są 
dobre. Synoptycy zapowiadają opa-
dy dopiero w drugiej połowie maja. 
Owoców i warzyw będzie mniej, czyli 
będą droższe – podkreśla ekspertka.

Jak informuje Dolnośląska 
Izba Rolnicza, w 2019 r. susza mia-
ła wpływ na przeszło 11 tys. gospo-
darstw dolnośląskich producentów 
rolnych, powodując straty o sza-
cunkowej wartości około 800 mln 
zł. Tymczasem tegoroczny prze-
bieg warunków atmosferycznych 
prognozuje dużo poważniejszą klę-
skę suszy.

Analiza opadów rejestrowanych 
na stacji Dobrocin (pow. dzierżo-
niowski) wskazuje, że miesięczna 
ilość opadów wyniosła odpowied-
nio: 49,1 mm w lutym i 20,6 mm 
w marcu, co stanowi 95 proc. i 15 
proc. średniej z poprzednich lat. 
W kwietniu opady zarejestrowa-
no dwa razy: 1.04 – 3,5 mm oraz 
13.04 – 1,8 mm.

Problem z pracownikami 
sezonowymi
Kolejnym czynnikiem wpływającym 
na wzrost cen owoców i warzyw jest 
epidemia. Transport drogowo-sa-

mochodowy pomiędzy państwa-
mi nie jest zakazany, ale restrykcje 
wydłużają czas przejazdu pomię-
dzy krajami.

– Ma to wpływ zwłaszcza na 
warzywa i owoce o krótkim cza-
sie przydatności do spożycia. Przy-
czynia się to także do wzrostu kosz-
tów na każdym etapie łańcucha do-
staw i ostatecznie wpływa na ce-
nę importowanych, jak i eksporto-
wanych z Polski owoców i warzyw 
– podkreśla dr Wieprow.

Kolejnym problemem związa-
nym z pandemią koronawirusa 
jest niedobór pracowników sezo-
nowych. Rolnicy, sadownicy czy 
plantatorzy nie będą w stanie ze-
brać w całości swoich plonów ze 
względu na brak rąk do pracy.

– Dotychczas rozwiązaniem tego 
problemu byli pracownicy z Ukra-
iny. Jednak ze względu na zamknię-
te granice nie mogą oni przyjechać 
do naszego kraju – podkreśla eks-
pertka. +

1500 zakażonych 

• Ministerstwo Zdrowia potwierdzi-
ło wczoraj 39 nowych przypadków 
zakażenia na Dolnym Śląsku osób 
z Wałbrzycha oraz powiatów: 
bolesławieckiego, dzierżoniowskie-
go, jeleniogórskiego, kłodzkiego, 
lwóweckiego, oleśnickiego, świd-
nickiego, wałbrzyskiego i wołow-
skiego. Łącznie na Dolnym Śląsku 
potwierdzono już 1500 zakażeń. 
• W środę na oddziale intensywnej 
terapii w szpitalu zakaźnym przy ul. 
Koszarowej zmarł zakażony korona-
wirusem 70-latek.

Ceny warzyw i owoców we Wrocławiu 
27-28 kwietnia (za kg):

Biedronka, ul. Stra-
chocińska 192
• Ziemniaki – 3,49 zł
• Papryka czerwona – 
14,99 zł
• Pomidory – 7,99 zł
• Jabłka polskie dese-
rowe – 3,49 zł
• Pomarańcze – 5,99 zł
• Banany – 4,99 zł

Lidl, ul. Długosza 34
• Ziemniaki – 3,40 zł
• Papryka czerwona – 
16,99 zł
• Pomidory – 6,99 zł
• Jabłka polskie dese-
rowe – 3,99 zł
• Pomarańcze – 5,99 zł
• Banany – 4,99 zł

Żabka, Kępa Miesz-
czańska
• Ziemniaki – 4 zł

• Papryka czerwona 
– brak
• Pomidory – 10 zł
• Jabłka polskie dese-
rowe – 6 zł
• Pomarańcze – brak
• Banany – 9 zł

Dino, ul. Księgarska 2
• Ziemniaki – 2,49 zł
• Papryka czerwona – 
16,99 zł
• Pomidory – 7,99 zł
• Jabłka polskie dese-
rowe – 3,49 zł
• Pomarańcze – 5,39 zł
• Banany – 3,99 zł

Kaufland, ul. Legnic-
ka 62A
• Ziemniaki – 3,49 zł
• Papryka czerwona – 
17,99 zł
• Pomidory – 5,99 zł

• Jabłka polskie dese-
rowe – 3,99 zł
• Pomarańcze – 6,99 zł
• Banany – 4,99 zł

Auchan, Bielany 
Wrocławskie
• Ziemniaki – 3,99 zł
• Papryka czerwona – 
22,99 zł
• Pomidory – 9,99 zł
• Jabłka polskie dese-
rowe – 3,89 zł
• Pomarańcze – 7,99 zł
• Banany – 4,49 zł

Hala Targowa
• Ziemniaki – 3,50 zł
• Papryka czerwona – 24 zł
• Pomidory – 12 zł
• Jabłka polskie dese-
rowe – 5,50 zł
• Banany – 7,50 zł
• Pomarańcze – 8,50 zł

• W Hali Targowej ceny do najniższych nie należą  

FOT . KRZYSZTOF ĆWIK / AGENCJA GAZETA
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W laboratorium badają cym koronawirusa

• Pracownica laboratorium przy pracy w komorze laminarnej   FOT . KRZYSZTOF ĆWIK / AGENCJA GAZETA

Zaczynamy wizytę w laboratorium od najniebezpieczniejszego dla pracowni-
ków laboratorium miejsca. Dostać się można do niego jednak tylko za pomocą 
specjalnego klucza elektronicznego. Tu laboranci przebierają się w jednorazowe 
kombinezony, wkładają rękawiczki, na twarz maskę i specjalną przyłbicę. Potem 
przez śluzę wchodzimy do pomieszczenia, gdzie pracuje się na otwartych próbkach 
z wirusem.

Jacek Harłukowicz

W szpitalu klinicznym na ul. 
Borowskiej testy na obec-
ność wirusa robi się od sa-
mego początku epidemii. 
Laboratorium Biologii 

Molekularnej funkcjonuje w tej placówce 
już bowiem od kilkunastu lat. Wejścia do 
budynku, w którym się znajduje, strzeże 
młody żołnierz Wojsk Obrony Terytorial-
nej. W mundurze moro, ale bez rękawiczek 
i maseczki. 

Gdy wchodzimy, leniwie podnosi wzrok 
utkwiony dotąd w ekranie smartfona: – Tu 
nie wolno, wejścia nie ma. Ja pilnuję – rzu-
ca do reporterów „Wyborczej” i rzeczniczki 
szpitala Moniki Kowalskiej. Tłumaczenie, że 
w laboratorium na nas czekają, nie pomaga. 

Dzwoni do przełożonych. Dopiero wtedy 
ustępuje. Staje się miły, nawet się uśmiecha. 

STREFY „BRUDNA”  
I „CZYSTA”
Przed wejściem na teren laboratorium po-
dzielonego na dwie części – „brudną” i „czy-
stą” – obowiązkowo odkażamy ręce, potem 
zakładamy maseczki. 

Zaczynamy od tej pierwszej części. To naj-
niebezpieczniejsze dla pracowników labora-
torium miejsce. Możemy do niego wejść, bo 
akurat nie odbywa się w nim badanie. Na czas, 
gdy nikt w nim nie pracuje, odkażane jest pro-
mieniami UV, które zabijają resztki wirusa. 

Najpierw śluza: zwykły pokoik, wielko-
ści może ze trzy metry na cztery. Dostać się 
można do niego jednak tylko za pomocą spe-
cjalnego klucza elektronicznego. W środku 
trochę jak w małej klasie: szafka ze sprzę-
tem, stolik ze środkami do dezynfekcji, ma-
skami, rękawiczkami. W rogu czerwone pla-
stikowe kubły. 

Tu laboranci przebierają się w specjal-
ne, jednorazowe kombinezony, te, których 
tak bardzo brakuje i wciąż trzeba je sprowa-
dzać z Chin. Na ręce wkładają rękawiczki, na 
twarz maskę i specjalną przyłbicę. Gdy skoń-
czą swoją pracę, wszystko prócz przyłbic tra-
fia do tych czerwonych kubłów, które owijane 
są specjalną taśmą z symbolem „biohazard” 
(z ang. „zagrożenie biologiczne”), a następ-
nie trafiają do utylizacji. 

Przez śluzę wchodzimy do pomieszcze-
nia, gdzie pracuje się na otwartych próbkach 
z wirusem. Dostarcza je do szpitala sanepid. 
Ale część pochodzi również od pracowników 
szpitala i jego pacjentów. To pozornie zwykła 
próbówka ze szpatułką, którą osobie podej-
rzanej o zakażenie pobiera się wymaz z noso-

gardła. Szpatułka z wymazem trafia do pró-
bówki ze specjalną cieczą, która utrzymuje 
ewentualnego wirusa przy życiu. 

KOMORA LAMINARNA
Najważniejszym sprzętem w tym pomieszcze-
niu jest komora laminarna – trochę jak skrzy-
żowanie specjalistycznego stołu z akwarium. 
Odziany w kombinezon, rękawice i maskę pra-
cownik laboratorium siedzi przy nim i przez 
specjalną szparę, separującą go od wnętrza 
dodatkowym nawiewem, pracuje na prób-
kach, z których izoluje ewentualnego wirusa. 

To jednak dopiero pierwsza, wstępna ob-
róbka materiału. – Bardzo precyzyjna i wy-
magająca absolutnego skupienia praca – tłu-
maczy Danuta Wendycz-Domalewska, kie-
rownik Laboratorium Biologii Molekularnej 
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we 
Wrocławiu. – Pracownik laboratorium otwie-
ra każdą z próbówek i pipetą nakrapia ma-
teriał z niej na płytkę reakcyjną. Jedna mie-
ści 96 próbek, które trafiają potem do dalszej 
obróbki. Aby wyizolować kwas nukleinowy 
należy zniszczyć strukturę komórki, zdena-
turować białka i uwolnić kwas nukleinowy 
w przypadku wirusa SARSCov-2 jest to RNA.

Zakropienie jednej płytki zajmuje ok. dwie 
godziny. Praca jest żmudna i wymaga dużej 

dokładności. Każda najmniejsza nawet po-
myłka może wypaczyć wynik. Albo sprawić, 
że wymaz przysłowiowego Kowalskiego zo-
stanie przyporządkowany komuś innemu. 
To się jednak raczej nie zdarza.

Zakropiona płytka trafia do obszaru naj-
pierw izolacji ,a następnie detekcji, już w tzw. 
strefie „czystej”. Tu poddawana jest dalszej 
obróbce. Pracownicy nie noszą tu kombine-
zonów i przyłbic. Mają maseczki i rękawicz-
ki. Ale to właśnie serce całego laboratorium. 
Wygląda trochę jak statek kosmiczny: bia-
łe stoły i ławy, komputery, specjalistyczne 
urządzenia. Najważniejsze to aparat do au-
tomatycznej izolacji, produkcji firmy Roche. 
W nim dokonuje się właściwa izolacja wi-
rusa: wraz z próbką zawierającą 200 µl (mi-
krolitrów) wprowadzana jest do niego cała 
gama odczynników wypłukujących z prób-
ki białka i inhibitrony. Do wszystkiego do-
dawane są kulki magnetyczne, które izolują 
samego wirusa. 

Po godzinie obróbki w próbce zostaje  
50 µl eluatu. 

NIEBIESKA I CZERWONA 
LINIA
Płytki z eluatem (w każdej są próbówki z do-
kładnie opisanym nazwiskiem pacjenta) tra-
fiają do kolejnej maszyny – stacji pipetującej. 
Znów mieszane są z kolejnymi odczynnika-
mi. I poddawane detekcji. Zmechanizowa-
nie całego procesu pozwala nie tylko ogra-
niczać czas, ale zapobiega ludzkim błędom, 
sytuacji, w której pracownik laboratorium 
mógłby błędnie nakropić którąś z próbek. 

Potem kolejne urządzenie: QuantStudio. 
Wyglądem przypomina nieco nowoczesny 
komputer z dużym ekranem i wysuwaną 
z boku stacją dysków. Wkłada się do niej 
obrobioną płytkę, a na komputerze po kolei 
wyświetlają się wyniki poszczególnych pró-
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bek. Odczyt to rzucone na siatkę trzy krzy-
we: różowa, czerwona i niebieska. 

Pierwsza – różowa – to tzw. krzywa kontro-
li wewnętrznej, poświadczająca prawidłowość 
otrzymanego wyniku. Jeśli na wykresie rośnie, 
oznacza to, że test został wykonany prawidło-
wo. Jeśli maleje, należy go powtórzyć. 

Czerwona krzywa oznacza gen N, niebie-
ska to odczyt właściwy dla obecności (lub nie) 
wirusa SARS-CoV-2. Jeśli na wykresie obser-
wujemy rosnące krzywe niebieską i czerwo-
ną, pacjent jest nosicielem koronawirusa. Jeśli 
linie pozostają prostymi – badany jest zdro-
wy. Jest też możliwość, że na wyniku obser-
wujemy wzrost tylko jednej z nich. Taki wy-
nik uznaje się za wątpliwy. 

CZASAMI TRZEBA RĘCZNIE
Mechanizacja całego procesu i wykorzysta-
nie w laboratorium najnowszego sprzętu 
pozwala nie tylko unikać ludzkich błędów, 
ale przede wszystkim zaoszczędzić czas. Pi-
petowanie ręczne jednej płytki zajęłoby co 
najmniej kilka godzin. Maszyna radzi sobie 
z tym procesem w 30 min. 

Jeszcze więcej czasu pozwala zaoszczędzić 
aparat do automatycznej izolacji wirusa. Sęk 
w tym, że firma Rosche to monopolista na ryn-
ku. A obecny czas, w którym cały świat prze-
prowadza testy z wykorzystaniem jej sprzę-
tu, powoduje, że nie zawsze nadąża z dostar-
czaniem odczynników do swojego sprzętu. 

– Brakuje przede wszystkim odczynni-
ków do izolacji wirusa i płukania urządze-

nia – mówi mi Piotr Pobrotyn, dyrektor Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wro-
cławiu. – To problem, z którym musimy bo-
rykać się nie tylko my, ale problem labora-
toriów w całej Polsce. Cały czas próbujemy 
w tej sprawie interweniować. Sprawa otarła 
się już nawet o Parlament Europejski. 

Co jeśli brakuje odczynników? Dr Danu-
ta Wendycz-Domalewska: – Musimy to ro-
bić ręcznie. I o ile wydajność automatu to 
ok. 1000 izolacji na dobę, to ręcznie może-
my ich zrobić co najwyżej 140. 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 
Gdy pytam kierowniczkę laboratorium, czy 

bardzo – od czasu wybuchu pandemii – zmie-
niła się jej praca, nie może ukryć uśmiechu. 

– W normalnych warunkach wykonywali-
śmy w laboratorium ok. 2000 badań miesięcz-

nie. Teraz robimy ich nawet 500 dziennie – tłu-
maczy. – Skład personelu naszego laboratorium 
wynosił do niedawna pięć osób. Po wybuchu 
pandemii do analizowania wymazów na koro-
nawirusa musiałam przeszkolić dwie koleżan-
ki z mikrobiologii, trzy przyszły do nas z labo-
ratorium analitycznego, a kolejne cztery osoby 
z Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje-
my więc w składzie 14-osobowym. W systemie 
24-godzinnym, przez siedem dni w tygodniu. 

Gdy rozmawiamy, w strefie „czystej” nad 
analizą wyników bez przerwy pracują dwie 
laborantki. Jest kilkanaście minut po godzi-
nie 15. To najspokojniejszy czas w laborato-
rium. Na 16 sanepid zapowiedział już dostar-
czenie kolejnych 200 wymazów do przeba-
dania. I nie będzie to pewnie ostatnia dosta-
wa tej doby… +

Relacja 

W laboratorium badają cym koronawirusa

We wrocławskim 
laboratorium

2000 
• badań 
Tyle wykonywano w okresie  
przed pandemią 

500 
• badań 
A tyle wykonuje się obecnie  
codziennie 

ok. 1000
• izolacji wirusa 
wykonuje na dobę maszyna

140
• izolacji wirusa 
tyle najwyżej można zrobić  
przez dobę ręcznie 

5 
• osób 
pracowało w laboratorium  
przy Borowskiej przed epidemią  
w normalnych godzinach pracy

14
• osób 
pracuje obecnie, na zmianach  
przez 7 dni w tygodniu,  
24 godziny na dobę

• Dr Danuta Wendycz-Domalewska przy stacji pipetującej    FOT . KRZYSZTOF ĆWIK / AGENCJA GAZETA

• Wykres wskazujący na pozytywny wynik 
na obecność koronawirusa  

 FOT . KRZYSZTOF ĆWIK / AGENCJA GAZETA • Urządzenie QuantStudio do ostatecznej analizy próbki   FOT . KRZYSZTOF ĆWIK / AGENCJA GAZETA

• Kierowniczka laboratorium, już w strefie czystej, z próbką wyizolowanego wirusa  

FOT . KRZYSZTOF ĆWIK / AGENCJA GAZETA

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Polkowice 
informuje, iż na tablicy ogłoszeń – ul. Rynek 19 oraz na stronie internetowej 
urzędu pod adresem: www.polkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 
pod adresem: www.bip.ug.polkowice.pl. zamieszczono wykazy następujących 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1) nieruchomość w granicach część działki o nr geod. 37/3 o pow. 6 m2, położona 

w obrębie Jędrzychów – dzierżawa z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej,

2) nieruchomość w granicach części działki o nr geod. 6/4 o pow. 1400 m2, położona 
w obrębie 2 miasta Polkowice – dzierżawa z przeznaczeniem na tereny zielone 
wokół „Zajazdu”.

Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, 
Geodezji i Nieruchomości, ul. Rynek 19, pok. 10, tel. (076) 72 46 785; 72 46 782;

REKLAMA 34006460
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Kiedy zaczęła się 
epidemia, Andrzej 
pomyślał: „Świat się 
kończy, trzeba się 
napić, lepszej okazji 
nie będzie” i pił bez 
przerwy przez kolej-
ny tydzień.

Ewa Wilczyńska

A lkohol zawsze po-
magał Andrzejowi 
odciąć się od rzeczy-
wistości. Już za ma-
łolata popijał na im-

prezach z kolegami, na studiach 
tego picia było jeszcze więcej, 
a gdy zaczął pracować, wódką 
radził sobie ze stresem. 

– Zdarzało mi się coś zawalić, 
ale to były drobne sprawy: gdzieś 
nie pojechałem, czegoś nie zała-
twiłem, ale nie widziałem w tym 
większego problemu, bo kto kie-
dyś nie zaspał po piciu z kolega-
mi – mówi. 

Dopiero gdy szef zagroził mu 
zwolnieniem z pracy, zdecydo-
wał się na terapię. – Nie mogłem 
jednak pogodzić się z tym, że 
bycie alkoholikiem oznacza ko-
nieczność całkowitego zerwania 
z nałogiem. Podjąłem więc zna-
ną wszystkim alkoholikom próbę 
picia kontrolowanego. Przez dwa 
miesiące jeszcze jakoś to działa-
ło, popijałem głównie w week-
endy, ale później znów wpadłem 
w ciąg. Straciłem pracę, a to by-
ła naprawdę fajna i dobrze płat-
na robota. Próbowałem się zabić 
tabletkami wymieszanymi z alko-
holem. Wtedy kolejny raz wylą-
dowałem na terapii.

Od roku Andrzej był czysty. 
Do teraz. – W biurze kazano mi 
spakować komputer i pracować 
z domu. Wypadłem z codzien-
nego rytmu. Zleceń nie ma teraz 
zbyt wiele, a mam samodzielne 
stanowisko i szef na co dzień nie 
kontroluje, co robię. Odpadły mi 
też treningi na siłowni czy cho-
dzenie do księgarni, żeby poszpe-
rać w nowościach. Łatwo było mi 
więc uznać, że jeżeli świat luzu-

je pewne rzeczy, to i ja mogę so-
bie poluzować.

Po tygodniu picia zadzwonił do 
terapeuty. 

WSPARCIE  
NA TELEFON
– W naszej 30-letniej historii nie 
mieliśmy jeszcze do czynienia z ta-
kim natężeniem kompulsywnych 
zachowań – mówi Daniel Smogu-
lecki, kierownik Ośrodka Terapii 
Uzależnienia i Współuzależnienia 
„Radzimowice” w Szklarskiej Po-
rębie. Tak jak w innych tego ty-
pu miejscach z powodu zagroże-
nia epidemiologicznego musie-
li wstrzymać przyjęcia, a terapię 
prowadzą tylko online. 

Pacjenci wydzwaniają, prosząc 
o pomoc, bo wrócili do nałogu. Al-
bo dzwonią ich rodziny, bo mąż 
alkoholik pije od tygodni, a żona 
i dzieci już sobie z nim w domu 
nie radzą. – A nawet jeśli osoba 
uzależniona jeszcze do nałogu 
nie wróciła, lęk o zdrowie i pra-
cę sprawia, że przeżywa głód al-
koholowy czy narkotykowy, co 
prowadzi do zwiększenia napię-
cia, nerwowości i podatności na 
stres. Reaguje wtedy bardzo im-
pulsywnie, a jak już pije, to kom-
pletnie traci kontrolę – tłumaczy 
Smogulecki. 

Zawsze w takich sytuacjach ra-
dzili bliskim uzależnionych, by 
poszukali dla siebie bezpieczne-
go miejsca. To jednak teraz także 
jest utrudnione.

– Mamy tak dużo telefonów, że 
czasem chociaż na chwilę musi-
my wyłączać komórki, by odpo-
cząć – mówi Natalia Smogulecka, 

terapeutka uzależnień w ośrodku, 
a prywatnie żona Daniela. Oby-
dwoje pracują teraz z domu, gdy 
jedno odbiera telefony, drugie zaj-
muje się dziećmi. – To wszystko 
wymaga sporej gimnastyki, na 
pewno jednak pomaga, że miesz-
kamy na wsi i tej przestrzeni jest 
po prostu więcej – mówi Daniel 
Smogulecki. – I oczywiście, że cza-
sem jest ciężko, że jesteśmy już 
zmęczeni, ale ta praca daje du-
żo satysfakcji.

Gdy rozmawiamy, słyszę w tle 
głosy dzieciaków. Kiedy stają się 
coraz donośniejsze, Daniel pyta, 
czy może jednak zadzwonić póź-
niej. Ostatecznie oddzwania je-
go żona. 

I tłumaczy: – U podłoża uzależ-
nień w większości przypadków le-
żą problemy emocjonalne, a alko-
hol czy narkotyki są strategią ra-
dzenia sobie z nimi. Tym osobom 
na co dzień trudno żyć ze sobą, 
a teraz jest jeszcze trudniej. Lu-
dzie boją się o swoje zdrowie, pra-
cę, a nasi pacjenci mają skłonność, 
by wszystko przeżywać wyjątko-
wo silnie. Brakuje im także alter-
natywnych strategii, które często 
przez lata wypracowywali, by ra-
dzić sobie z nałogiem. Czy to by-
ły spotkania ze znajomymi, czy 
uprawianie sportu, czy przycho-
dzenie na grupę terapeutyczną. 

ŚWIAT BEZ ZASAD
Terapeuci regularnie słyszą teraz 
od swoich pacjentów, że „w czasie 
epidemii nie obowiązują zasady”. 
– Ciągłe przebywanie w domu, po-
czucie pustki i monotonia są dla 
osób uzależnionych wyzwalaczem 

do powrotu do nałogu. Ważne, że-
by mogli być wysłuchani i zrozu-
miani, bo to obniża lęk, napięcie 
i poczucie izolacji. I to możemy 
im zaoferować – mówi Natalia. 
– Martwimy się o naszych pacjen-
tów i chcemy wysłać im sygnał, 
że chociaż uwaga świata jest sku-
piona na epidemii, to nie znaczy 
– powiem może trochę górnolot-
nie – że świat zapomniał o nich 
i ich problemach.

Marek zadzwonił do terapeu-
tów po wsparcie, kiedy zaczęły się 
pierwsze obostrzenia. Ćpał od ma-
łolata, najpierw był haszysz, po-
tem grzyby, kokaina, amfetami-
na, także wstrzykiwana dożylnie, 
albo brał psychotropy zapijane al-
koholem. Wszystko się nadawało, 
byleby dostać kopa. 

Był na kilku terapiach, tak-
że w ośrodku zamkniętym, du-
żo pracy kosztowało go, żeby ze-
rwać z narkotykami. Już wie, że 
uzależnienie było dla niego uciecz-
ką od przemocowego ojca alkoho-
lika. Od dwóch lat jest czysty, po-
układał sobie życie. 

– A teraz mam takie stany de-
presyjne, tak się boję zakazić, że 
chodzę cały nerwowy – mówi. 
Ten lęk przed zakażeniem na ra-
zie powstrzymuje go jednak przed 
powrotem do ćpania. – Ja wiem, 
przez ile rąk przechodzą narkoty-
ki. I tego się boję, że jakbym wziął, 
to bardzo narażam siebie i moją 
dziewczynę – tłumaczy. 

Zapisał się na kilka konsultacji 
online. Już po zajęciach przekonu-
je: – Jesteśmy ludźmi, a człowiek 
potrafi się przystosować do wie-
lu rzeczy, więc i ja się przystosuję.

ALKOHOL NA ZAPAS
Terapeuci uzależnień zwracają 
uwagę, że mimo iż większość form 
spędzania wolnego czasu została 
ograniczona, to problemów z do-
stępem do alkoholu czy pornogra-
fii nie ma. Popularny serwis oferu-
jący filmy erotyczne na czas epide-
mii wprowadził nawet bezpłatny 
dostęp do opcji premium. 

– I to pod hasłem, że masturba-
cja jest świetnym sposobem na spę-
dzanie kwarantanny. A my mamy 
pacjentów uzależnionych od sek-
su, którzy teraz całymi dniami nie 
robią nic innego. Albo kwestia ro-
bienia zapasów. Nasi pacjenci też 
ruszyli do sklepów, tylko zamiast 
makaronu i ryżu wykupywali al-
kohol – mówi Smogulecka. 

Epidemia uzależnień

Świat się kończy, trzeba się napić

Terapeuci regularnie 
słyszą teraz od 

swoich pacjentów, 
że w czasie epidemii 

nie obowiązują 
zasady. Ciągłe 

przebywanie w domu, 
poczucie pustki 

i monotonia są dla 
osób uzależnionych 

wyzwalaczem do 
powrotu do nałogu

Esperal 602 812 218, 71/357 70 71 

Przyjmę do pracy w gosp. warzyw. dwie 
kobiety lub parę, możliwość zakwaterowania, 
okolice Warszawy, tel. 601-436-055 

AWARIE montaż zamków, serwis  
drzwi izraelskich, gerda, innych, 501 104 158 

Antyki, obrazy kupię. Tel. 660 532 696. 

• W naszej 
30-letniej  
historii  
nie mieliśmy 
jeszcze  
do czynienia 
z takim  
natężeniem 
kompulsyw-
nych zacho-
wań – mówi 
Daniel  
Smogulecki, 
kierownik 
Ośrodka  
Terapii  
Uzależnienia 
i Współuza-
leżnienia  
„Radzimowi-
ce” w Szklar-
skiej Porębie 
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Epidemia uzależnień

Świat się kończy, trzeba się napić
Rozmowa z ekspertem

Prof. Simon: Mamy tysiące 
niezdiagnozowanych nosicieli wirusa
W liczbie wykonywanych 
testów jesteśmy na dnie 
tabelki krajów europej-
skich, trochę powyżej 
krajów afrykańskich. Stąd 
możemy przyjąć, że kilka-
dziesiąt tysięcy niezdia-
gnozowanych osób zakaża 
na naszych ulicach.

ROZMOWA Z 
PROF. KRZYSZTOFEM 
SIMONEM

Ewa Wilczyńska, Piotr Be-
ra: Wrocławscy naukowcy 
rozpoczęli badania nad 
chlorochiną. Czy zgadza 
się pan profesor z tezą, że 
może ona zapobiegać po-
wikłaniom?
Prof. Krzysztof Simon: Je-
stem jednym z uczestników 
badań. Dotyczą tylko pacjen-
tów, którzy są bezobjawowi, 
w izolatoriach. Zobaczymy, 
czy lek rzeczywiście skutkuje 
zmniejszeniem liczby pacjen-
tów, którzy przeszli w dalsze 
etapy choroby. Lek nie dzia-
ła przeciwwirusowo, ale dzia-
ła silnie przeciwzapalnie na 
pewne fragmenty zmian, któ-
re wywołuje ten wirus. I na 
to liczymy. Jak nie spróbuje-
my i nie przebadamy określo-
nej liczby ludzi, to się nie do-
wiemy.

W Chinach przeprowa-
dzono badania klinicz-
ne, z których wynika, że 
remdesivir nie jest tak 
skuteczny, jak sądzono. 
Jakie są pana odczucia po 
pierwszych dniach stoso-
wania terapii we Wrocła-
wiu? Komu jest podawany 
lek i w jakiej sytuacji?
– Lek dopiero zaczęliśmy po-
dawać, w sytuacjach wcale 
mnie nieurządzających, dla-
tego że w zbyt zaawansowa-
nych postaciach choroby. Aby 
się wypowiedzieć, musimy 
poobserwować grupę ludzi, 
którym podaliśmy lek. 

Z doniesień naukowych 
wiem, że lek powinien być po-
dany jak najwcześniej, a nie 
jak najpóźniej, tak jak my po-
daliśmy, no ale na takie po-
danie dostaliśmy zgody pro-
dukującej go firmy. Według 
mnie w tym stadium nie jest 
tak efektywny, jak byśmy te-
go oczekiwali, ale poczekaj-
my na wyniki badań, bo pro-
wadzi się je też w Stanach, we 
Włoszech i w Chinach.

Coraz częściej pojawiają 
się informacje, że należy 
się spodziewać drugiego 
szczytu zachorowań jesie-
nią. Co pan o tym sądzi?
– Nie wiem, jak epidemia 
się u nas potoczy. Myśmy 
spłaszczyli jej przebieg, ale 
zawsze te 300–500 przypad-
ków dziennie mamy na ty-
le ludzi, ile testujemy. Pro-

szę pamiętać, że jesteśmy krajem 
w dalszym ciągu z małym testowa-
niem, ludzi wysyła się na kwaran-
tannę i się ich nie testuje, więc my 
dokładnie nie wiemy, ile osób jest 
zakażonych. Jeśli przyjmą państwo, 
że jedna piąta jest jawna klinicznie, 
o niej wiemy i ją testujemy, to czte-
ry piąte zakażonych chodzi gdzieś 
między nami, ale nie ma testu. Czy-
li nie mamy w Polsce 12 tys. zaka-
żonych, tylko jakieś 40–50 tys. Czy-
li kilkadziesiąt tysięcy zakażonych 
szerzy wirusa. 

Fakt, że osoba bezobjawowa ro-
bi to w niewielkim stopniu, bo nie 
kaszle, nie pluje, nie dusi się. Ale 
osoba chora może zakażać już wie-
le osób. Ja nie wiem dokładnie, ile 
osób jest zakażonych w tym kraju, 
bo wykonaliśmy tylko tyle testów, 
że jesteśmy na dnie tabelki krajów 
europejskich i nie tylko europej-
skich, jesteśmy trochę powyżej kra-
jów afrykańskich.

Czy nakaz noszenia mase-
czek ma sens i jak długo powi-
nien obowiązywać?
– Podstawową zasadą postępowa-
nia jest dystans między osobami 
zdrowymi albo zakażonymi. Jak 
wspomnieliśmy, często nie wiemy, 
kto jest zakażony. Dlatego że jeśli 
dwie osoby noszą maski, to szan-
sa, że przy bliższej rozmowie jedna 
drugą zakazi, jest prawie znikoma, 
choć zawsze jest. Jeżeli zaś obydwie 
osoby nie noszą maseczek, to ryzy-
ko gwałtownie wzrasta. 

Wydaje mi się, że nasze społe-
czeństwo bardzo przyzwoicie do te-
go podeszło i większość ludzi prze-
strzega tego zakazu. Oczywiście ab-
surdem jest bieganie po lesie w ma-
sce czy jeżdżenie w niej na rowe-
rze. Trzeba utrzymać dystans, nie 
podawać sobie rąk, przed każdym 
sklepem myć ręce płynem dezynfe-
kującym, nie dotykać klamek, uży-
wać w sklepie rękawiczek i wtedy 
są szanse, że liczba tych zakażeń się 
zmniejszy i nie będzie tego skrajne-
go obciążenia służby zdrowia.

Sprowadzone z Chin środki 
ochrony osobistej nie mają od-
powiednich certyfikatów. Czy 
personel medyczny powinien 
z nich korzystać?
– Mam nadzieję, że większość jest 
przyzwoita i dobrej jakości, ale na 
ten temat powinny wypowiedzieć 
się odpowiednie organy. Natomiast 
noszenie sprzętu, który jest niecer-
tyfikowany i nie zabezpiecza perso-
nelu, jest zbrodnią i trzeba uczciwie 
o tym powiedzieć. Tylko sprawdzo-
ny, certyfikowany sprzęt gwaran-
tuje personelowi bezpieczeństwo. 

Sejm odrzucił poprawkę Sena-
tu, by raz na tydzień testować 
na wirusa cały personel opieki 
zdrowotnej. Czy takie działania 
miałyby sens?
– Personel może przechodzić za-
każenie bezobjawowo i wtedy nie 
unikniemy możliwości przekazywa-
nia wirusa innym członkom perso-
nelu czy pacjentom bez koronawi-
rusa. Personel powinien mieć wy-
konywane testy, byśmy wiedzie-

li, czy jest bezpieczny dla obsługi 
pacjentów. 

Kroi się nam tragedia w ciągu 
kilku, kilkunastu dni, ponieważ we 
wszystkich DPS-ach dochodzi do 
zakażeń. Ale głównie przeniesio-
nych przez pacjentów niezdiagno-
zowanych albo przez personel, któ-
ry nie był diagnozowany. Więc bar-
dzo się dziwię Sejmowi, że odrzu-
cił tak słuszną poprawkę. 

Pojawiają się światowe doniesie-
nia, że COVID-19 wywołuje nie 
tylko zapalenie płuc, ale może 
też doprowadzić do udarów. Czy 
my mamy takie doświadczenia?

– Oczywiście tak. I wiemy, i mamy 
doświadczenia. COVID-19 najczę-
ściej przebiega bezobjawowo albo 
jako choroba przeziębieniowa, go-
rączkowa i nic więcej, ale u części 
ludzi dochodzi do śródmiąższowe-
go zapalenia płuc o podłożu bakte-
ryjnym. W przebiegu zaawansowa-
nych stanów może dojść do niedo-
tlenienia, w związku z tym często 
dochodzi do udarów. 

Czy po prawie dwóch miesią-
cach istnienia szpitali jedno-
imiennych koronawirus jeszcze 
czymś zaskakuje?
– Najbardziej zaskakuje mnie służba 
zdrowia, która przysyła nam wszyst-
kie możliwe przypadki, które ktoś 
sobie ubzdurał, że są koronawiru-
sem. Przedwczoraj był przypadek 
pacjenta, któremu wybuchła jakaś 
maszyna i którego przysłano do nas 
jako pacjenta z koronawirusem, 
bo miał całe jedno płuco nieprzej-
rzyste na zdjęciu RTG, a była tam 
po prostu krew. Komu wpadło do 
głowy, że to jest koronawirus? Al-
bo jak ktoś miał krwotok z przewo-
du pokarmowego? To jest zupełne 
lekceważenie wiedzy medycznej. +
Rozmawiali Ewa Wilczyńska 
i Piotr Bera

Ja nie wiem 
dokładnie, ile osób jest 

zakażonych w tym 
kraju

PROF. KRZYSZTOF SIMON
ordynator szpitala zakaźnego  

we Wrocławiu

By uwrażliwić społeczeń-
stwo na problem alkoho-
lizmu, ich ośrodek rozpo-
czął ogólnopolską kampa-
nię #nakwarantannienie-
piję. – Sporo jest informacji, 
jak ten czas spędzany w do-
mu wykorzystać kreatyw-
nie, a my chcemy zwrócić 
uwagę, że są osoby, którym 
izolacja szczególnie zagra-
ża. Nadużywanie alkoholu 
często wiąże się też z prze-
mocą, dlatego zależy nam, 
by w świadomości społecz-
nej było większe wyczulenie 
na to, co dzieje się za ścianą 
– mówi Smogulecka. 

– We Francji władze 
w północno-wschodniej 
części kraju wydały zakaz 
sprzedaży alkoholu w związ-
ku z epidemią. Wiem, że 
wszystkie dyskusje o ogra-
niczeniach są trudne, ale 
w Polsce i na co dzień do-
stęp do alkoholu jest zbyt ła-
twy. Można go kupić prak-
tycznie przez całą dobę czy 
to w sklepach, czy na sta-
cjach benzynowych.

O ograniczenie sprzeda-
ży alkoholu w czasie epide-
mii apelowała policja w dol-
nośląskiej Oleśnicy. Komen-
dant Robert Froń w piśmie 
do ratusza prosił, by roz-
ważyć taki zakaz w godzi-
nach od 22 do 6 i w weeken-
dy. Argumentował, że więk-
szość interwencji w tym 
czasie związana jest wła-
śnie z nadmiernym piciem, 
a nocne wycieczki do skle-
pów monopolowych czy 
na stacje benzynowe, któ-
re funkcjonariusze w tym 
czasie obserwują, powodu-
ją ryzyko rozprzestrzenia-
nia się wirusa. 

Burmistrz Jan Bronś od-
powiedział, że kompetencje, 
by wprowadzić takie prze-
pisy, posiada jedynie rada 
miasta, a zwołanie sesji jest 
obecnie niemożliwe.

– Motywacja wewnętrz-
na jest według mnie prze-
reklamowana. Jesteśmy tyl-
ko ludźmi i jeśli w naszym 
życiu zdarzają się okolicz-
ności sprzyjające piciu al-
bo takie, które mogą służyć 
za pretekst, to osoba uza-
leżniona prawdopodobnie 
z tego skorzysta. A epidemia 
jest świetnym pretekstem 
– mówi Andrzej. Aktualnie 
przeprowadził się do rodzi-
ców, żeby nie siedzieć same-
mu w mieszkaniu. Jest tak-
że w stałym kontakcie z te-
rapeutą. – Jako alkoholicy 
uczymy się nie ufać sobie 
samym, co w obecnej sytu-
acji jest jeszcze trudniejsze 
do zrealizowania, bo trud-
no przewidzieć, jak to, co 
się dzieje wokół nas, wpłynie 
na nasze myślenie. Cieszę 
się jednak, że nie podjąłem 
decyzji „Pieprzę to wszyst-
ko, piję dalej”.+

 
 

 

 Wrocław 27 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn.zm.) i art. 39 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko  (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego ponownie przedstawia projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref 
w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone 
poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem 
działań krótkoterminowych.

Zgodnie z art. 91 ust. 1, ust. 5 i art. 92 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska, 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego przy piśmie z dnia 27.04.2020 r. wystąpił 
ponownie do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów 
o wydanie opinii do projektu programu.

Z wyłożonym do wglądu projektem Programu ochrony powietrza dla stref 
w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone 
poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań 
krótkoterminowych, osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Wydziale 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój 032, tel. 71/770-42-55 lub 
za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego (h� p://bip.umwd.dolnyslask.pl), zakładka 
„Ochrona Środowiska”-„Plany i programy dotyczące ochrony środowiska oraz 
ich aktualizacje” „Program ochrony powietrza za 2018 r.”

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie 
od 30.04.2020 r. do 20.05.2020 r. pisemnie na adres B.S. i P.P. Ekometria 
Sp. z o.o., ul. Orfeusza 2 80-299 Gdańsk, drogą elektroniczną na adres e-mail: 
powietrze@ekometria.com.pl lub ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski 
złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 

REKLAMA 34006478
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Granice są wprawdzie 
zamknięte, ale nie trze-
ba jechać daleko, żeby 
poczuć się jak na zagra-
nicznych wczasach. Pu-
stynia, wulkany, lazurowe 
jeziora i cudowne miasta 
– to wszystko można zna-
leźć na Dolnym Śląsku.

Joanna Dzikowska

T o będzie wyjątkowa majówka. 
Hotele, schroniska i restauracje 
są zamknięte; nie wolno biwa-
kować z przyjaciółmi, wypo-
życzać kajaków ani rowerów. 

Ogrody botaniczne i muzea – nieczynne.
Na Śnieżkę – mimo otwarcia Karkonoskie-

go Parku Narodowego – też nie da się wejść, 
bo droga na szczyt prowadzi przez polsko-
-czeską granicę. Taka wycieczka skończyła-
by się 14-dniową kwarantanną... To już nie-
co zbyt długi „weekend”.

Ale to nie oznacza, że podczas majówki 
trzeba zostać w domu. Góry i lasy wciąż są 
otwarte, a dolnośląskie szlaki potrafią zasko-
czyć nawet miejscowych. Oto pięć propozy-
cji na wycieczkę z Wrocławia.

1. NA PUSTYNI
W dzieciństwie marzyłam o tym, by zoba-
czyć pustynię. Marzenie musiało jednak tro-
chę poczekać, bo wakacje w Egipcie nie by-
ły wtedy ani tanie, ani tak proste w organi-
zacji jak dzisiaj.

Gdybym tylko wiedziała, że na Dolnym 
Śląsku też jest pustynia... Niemal 20 ha pia-
chu na terenie Przemkowskiego Parku Kra-
jobrazowego to efekt ćwiczeń żołnierzy ra-
dzieckich. W starych borach urządzili so-
bie poligon wojskowy. Nocne bombardowa-
nia budziły ze snu mieszkańców sąsiednich 
wsi, a łuna ognia oświetlała horyzont. I to 
właśnie pożary wypaliły las na terenie po-
ligonu do gołego piasku. Żołnierze odeszli, 
a Pustynia Kozłowska pozostała.

Ale Przemkowski Park Krajobrazowy to 
nie tylko pustynia. Turyści odwiedzają też 
750-letni Dąb Chrobry w Piotrowicach, je-
den z najstarszych w Polsce. Ma 28 m wyso-
kości i ponad 10 m w obwodzie, ale nieste-
ty – od czasów podpalenia w 2014 r. – powo-
li umiera. Ten rok może być ostatnim, kiedy 
jeszcze się zazieleni.

Atrakcją PPK są też Stawy Przemkow-
skie, trzeci pod względem wielkości sztucz-
ny akwen w Europie. To dom ponad stu ga-
tunków ptaków; najłatwiej spotkać czaple, 
ale przy odrobinie szczęścia można też wy-
patrzyć bielika, łabędzia krzykliwego czy bo-
ciana czarnego.

Z Wrocławia do Przemkowa (autostra-
dą do Legnicy i dalej przez Lubin i Polko-
wice) jest ok. 150 km; trasa zajmuje nie-
całe dwie godziny. Żeby obejrzeć pusty-
nię, najwygodniej dojechać do Bolesław-
ca, a stamtąd na przykład do miejscowo-
ści Kozłów. W pobliżu można tam zosta-
wić auto na leśnym parkingu i drogą po-
żarową dojść do pustyni – to niecałe 4 km 
w jedną stronę.

2. W TWIERDZY
Srebrna Góra to największa górska twierdza 
w Europie, która przez lata uchodziła za nie-
zdobytą. Przez pół roku skutecznie mogło 
się w niej bronić dwa i pół tysiąca żołnierzy.

Mury miały grubość od 5 do 12 m i wytrzy-
mywały ostrzał artyleryjski. Jak na ówczesne 
możliwości były nie do przebicia. Gdyby na 
fort spadła największa używana wtedy kula 
o wadze 120 funtów (czyli 60 kg z pięcioma 
kilogramami prochu wewnątrz), powstał-
by lej o głębokości 1,70 m. Atakujący musie-
liby trafić trzy albo cztery razy w to samo 
miejsce, co w XVIII w. zajęłoby co najmniej 
trzy miesiące.

Żołnierze mogli bronić się do ostatniej ku-
li, bo w wieży umieszczono korytarz uciecz-
kowy o długości około 220 m. Tunel prowa-
dzi poza fort, do bastionu miejskiego. Jeśli 
wróg odkryłby korytarz, żołnierze mieli za-
bezpieczyć go przegrodami (składały się na 
nie stalowe drzwi o grubości 8 mm, 25-centy-
metrowe drewniane belki i worki z piaskiem 
o szerokości dwóch metrów). Taka przegroda 
wytrzymywała ostrzał z najcięższych armat. 
Gdyby ktoś podłożył tam ładunek wybucho-
wy, eksplozja jedynie przesunęłaby zagrodę.

Dopiero w 1807 r. pod Srebrną Górę pode-
szły wojska napoleońskie – był to jedyny test 
militarny twierdzy. Francuzi zdobyli wtedy 
już wszystkie twierdze miejskie – została tyl-
ko Srebrna Góra. Z militarnego punktu wi-
dzenia nie było sensu obrony ostatniej wa-
rowni, ale nikt nie wydał rozkazu, żeby się 
poddać. Żołnierze pruscy bronili się przez 

sześć dni: zginęło 28 Francuzów i 14 Prusa-
ków. Później, już w trakcie II wojny świato-
wej, były tam więzienia i obozy pracy, a ba-
dacze do dzisiaj szukają dzieł sztuki, które 
podobno ukryto w twierdzy.

Z Wrocławia do Srebrnej Góry najłatwiej 
dojechać samochodem - drogą ekspresową 
S8 do Ząbkowic Śląskich, a stamtąd drogą nr 
385 aż pod forteczną górę. Podróż trwa go-
dzinę i dziesięć minut.

3. W KRAINIE WULKANÓW
Pod ziemią dudniło, nagie zbocza wulkanów 
pokrywała stygnąca lawa, a w powietrzu uno-
siły się kłęby gazów i pyłów. Tak miliony lat 
temu wyglądały Góry Kaczawskie.

W dolnośląskiej krainie wygasłych wulka-
nów śpi m.in. Ostrzyca Proboszczowicka, 
nazywana jest też Śląską Fudżijamą. Wy-
soki na ponad 500 m szczyt był w okresie 
kultury łużyckiej ośrodkiem kultu słońca. 
W czasach reformacji w okolicy mieszkało 
wielu innowierców, którzy należeli do pro-
testanckich sekt.

Co jeszcze warto zobaczyć w okolicy? Na 
przykład Organy Wielisławskie. Nie da się na 
nich zagrać, ale można się wdrapać. To po-
zostałość po stygnącej lawie, która kształtem 
przypomina wachlarz. Na szczycie, z które-
go rozciąga się rozległa panorama Gór Ka-
czawskich, znajdują się pozostałości średnio-
wiecznego grodziska z ruinami zamku zbój-
nickiego i karczmy.

Najpiękniejszy widok w Górach Kaczaw-
skich zapewnia jednak Łysa Góra. Można stąd 
podziwiać Kotlinę Jeleniogórską, Rudawy Ja-
nowickie i Karkonosze od południa, a Góry 
Kaczawskie i wulkany Pogórza od północy.

Wędrując po okolicznych wsiach, warto 
też zajrzeć do Dobkowa i przejść się „Szla-
kiem kapliczek”. Na trasie stoi 30 zabyt-
kowych XIX-wiecznych kaplic i przydroż-
nych krzyży, które są dziełem lokalnych ka-
mieniarzy.

Z Wrocławia do Jawora jedzie się 50 min 
(autostradą A4 w kierunku na Legnicę, póź-
niej na Strzegom i drogą numer 363 do Jawo-
ra). Stamtąd łatwo dojechać do Złotoryi, Bol-
kowa czy mniejszych miejscowości w Górach 
Kaczawskich – większość z nich leży w gra-
nicach 30 min drogi z Jawora.

4. W MIEŚCIE CUDÓW
Według legend, już na początku XIII w. w Bar-
dzie szerzył się kult maryjny związany z cu-
downą figurką Matki Boskiej. To najpraw-
dopodobniej najstarsza taka figurka na zie-
miach polskich – badania metodą węgla ra-
dioaktywnego wykazały, że pochodzi z około 
1060 r. W kronikach klasztornych zachował 
się m.in. opis pożaru z 11 lutego 1525 r.: choć 
ogień żywcem spalił jednego z zakonników, 
drewniana figurka przetrwała.

Na szczyt Góry Bardzkiej (593 m n.p.m.) 
można wejść m.in. niebieskim szlakiem, 
wzdłuż którego ustawione są stacje drogi 

Z Wrocławia na długi weekend

Majówka nie do odwołania

• Lazurowe jeziorko w Rudawach Janowickich FOT. PITERT

• Twierdza w Srebrnej Górze  

FOT. JOANNA DZIKOWSKA / AGENCJA GAZETA

• Czartowska Skała w Krainie Wygasłych Wulkanów  

FOT. KRZYSZTOF MACIEJAK
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krzyżowej – murowane kapliczki i obrazy. 
Podejście bywa strome, ale trasa nie jest wy-
magająca technicznie.

Po drodze mijamy m.in. Źródła Marii. Cu-
downa woda ma podobno leczyć wzrok, a je-
śli napełnimy nią usta i trzy razy obiegniemy 
dookoła kapliczkę, spełni się prośba, z któ-
rą pielgrzymujemy.

Kilkaset metrów dalej szlak się rozwidla; 
niebieski prowadzi dalej w górę, a zielony – do 
punktu widokowego o nazwie „Obryw Bardz-
ki”. Dojście do punktu widokowego i powrót 
zajmuje około 20 min; warto, bo panorama 
Barda wygląda stamtąd pięknie.

Kolejne 25 min i jesteśmy na szczycie 
Góry Bardzkiej. To tutaj miało miejsce naj-
bardziej znane objawienie, z 1400 r. Mło-
dy pasterz miał spotkać na szczycie Mat-
kę Boską siedzącą na kamieniu i opłakują-
cą nieszczęścia, które dosięgną ziemię ślą-
ską. Nadeszły: najazd husytów, pożary, woj-
ny. Po cudownym objawieniu w skale po-

został podobno odcisk stóp Panienki, piel-
grzymi jednak rozłupali kamień i podzieli-
li między siebie.

Do Barda prowadzi z Wrocławia ekspre-
sowa droga S8. Samochodem jedzie się nie-
co ponad godzinę, wygodne jest także połą-
czenie kolejowe na tej trasie – pociąg z dwor-
ca głównego we Wrocławiu zatrzymuje się 
w Bardzie po 1,5 godz.

5. NAD LAZUROWYM 
JEZIOREM
Kolorowe Jeziorka to jedne z najpiękniej-
szych miejsc Rudawskiego Parku Krajobra-
zowego. Mówi się o nich, że są dowodem, iż 
przemysł i chemia zaczęły sprzyjać pięknu.

Purpurowe jeziorko to pozostałość po wy-
kopaliskach łupków serycytowych – porzuco-
ne wyrobisko wypełniła woda, którą związki 
żelaza zabarwiły na kolor krwistoczerwony. 

Z kolei lazurowe powstało na terenie dawne-
go wyrobiska „Nowe Szczęście” na poziomie 
635 m n.p.m. Swój kolor zawdzięcza związ-
kom miedzi, a jego woda jest czysta i pozba-
wiona siarkowego zapachu.

W sezonie – o ile nie wyschną – przy 
jeziorkach bywa jednak tłoczno. Z kolei 
Skalnik (945 m n.p.m.), najwyższy szczyt 
Rudaw Janowickich, chowa widoki za gę-
stym lasem.

Dlatego najlepiej wybrać się na wyciecz-
kę z Janowic Wielkich na zamek Bolczów. 
Ze szczytu ruin rozpościera się piękna pa-
norama, której dominującymi punktami są 
tzw. Cyce Rudaw, czyli dwa szczyty Rudaw 
Janowickich: Sokolik (642 m n.p.m.) i Krzyż-
na Góra (654 m n. p.m.). W pobliżu znajdu-
je się też sporo malowniczych formacji skal-
nych, m.in. Sfinks.

W drodze powrotnej warto zajrzeć jeszcze 
do Miedzianki – najsłynniejszej „znikającej” 
wsi w Polsce. Zegar na kościelnej wieży we-

dług legendy zatrzymał się tu podczas II woj-
ny światowej – na placu przed kościołem pw. 
św. Jana Chrzciciela zawsze dochodzi piąta. 
Ale tak naprawdę czas stanął tu w miejscu 
na dobre, kiedy dawne miasteczko opuścili 
niemal wszyscy mieszkańcy, a większość za-
budowań rozebrano.

Popularność Miedziance przywrócił dzien-
nikarz Filip Springer, autor monografii o tej 
wiosce. Co roku odbywa się tam festiwal lite-
racki Miedzianka Fest. Tym razem plany mo-
że pokrzyżować epidemia koronawirusa, ale 
wystarczy zabrać ze sobą „Miedziankę. Hi-
storię znikania”, by podczas spaceru poczuć 
się jak na festiwalowej wycieczce.

Z Wrocławia do Miedzianki jedzie się 1,5 
godz.: najpierw autostradą A4 do Kostomło-
tów, potem krajową „piątką” przez Strzegom 
i Bolków do Marciszowa, a stamtąd drogą nr 
328 do Miedzianki. Kolorowe Jeziorka znaj-
dują się w połowie drogi między Marciszo-
wem i Miedzianką. +

• W drodze na szczyt Góry Bardzkiej  FOT. EWA KOZAK• Pustynia Kozłowska FOT. MACIEJ BORYNA
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Prezydent Wrocławia
Obwieszczenie
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 283) oraz na podstawie 
art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

informuję ogół społeczeństwa,
poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (http://www.bip.um.wroc.pl),
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8
- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. w prasie lokalnej – Gazeta 

Wyborcza Wrocław
że w dniu 27.04.2020 r. została wydana decyzja nr 1582/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Promenada, Władysława Skoczylasa (z sięgaczem tej ul. przy 
nr 28-32), Ślepej, Kąckiej, Stromej, Alojzego Majchra we Wrocławiu wraz z tłocznią ścieków na działce nr 56, 
AR_3, obręb Złotniki (teren inwestycji objęty wnioskiem położony jest w obrębie działek nr: 10, 13, AR_16, obręb 
Leśnica; 1, 51, 9, 72, 13, 14, AR_2; 56, AR_3, obręb Złotniki)
która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień 30.04.2020 r. wskazuje się jako ten, 
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biuletynie 
Informacji Publicznej urzędu oraz w prasie lokalnej. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Informacji Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego 
Wrocławia (pl. Nowy Targ 1-8, parter, udostępnianie akt w dniach od 27.04.2020 r. do odwołania w godzinach 
8:00 do 15:00).
Ze względów organizacyjnych należy uprzednio zawiadomić tut. Wydział – z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem – o potrzebie zapewnienia dostępu do akt sprawy (tel. +48 71 777 80 58), co usprawni 
realizację przysługującego stronie uprawnienia.
W okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (lub zagrożenia epidemicznego), 
należy na bieżąco zapoznawać się z komunikatami o zasadach i godzinach funkcjonowania urzędu 
umieszczanymi na stronach internetowych urzędu: https://bip.um.wroc.pl/ oraz www.wroclaw.pl lub 
telefonicznie pod nr tel. 71 777 77 77.

Z up. PREZYDENTA
Marta Jeżewska-Siemion
Zastępca Dyrektora Wydziału
Architektury i Budownictwa

REKLAMA 34006327
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Legnica to miasto kompaktowe. Będzie 
ośrodkiem tworzącej się aglomeracji i in-
teligentnym miastem przyszłości, z którym 
ludzie będą chcieli się związać – zapowiada 
Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.

ROZMOWA Z 
TADEUSZEM KRZAKOWSKIM
prezydentem Legnicy

SŁAWEK SZYMAŃSKI: Czy 
w 2002 roku, po pierwszych wy-
granych wyborach, przyszedł 
pan na gotowe? Wydaje się, że 
największe turbulencje Legnica 
miała już wtedy za sobą.
TADEUSZ KRZAKOWSKI: 
– W 2002 r. najbardziej odczu-
walne były skutki likwidacji wo-
jewództwa legnickiego. Z miasta 
wycofywały się różne delegatury, 
przedstawicielstwa firm, centrale 
bankowe itd. Bezrobocie wynosi-
ło 23 proc., nie było widać stabili-
zacji w gospodarce. Wyzwań nie 
brakowało. 

Z samorządem jestem związa-
ny od 1990 roku. Zaczynałem ja-
ko społeczny członek zarządu Le-
gnicy. Byłem świadkiem i uczestni-

kiem pierwszego okresu przemian. 
Pamiętam zaangażowanie i deter-
minację ludzi z różnych środowisk 
politycznych. Razem tworzyliśmy 
zręby samorządu. 

Czy był pan też świadkiem wy-
jazdu ostatnich żołnierzy ra-
dzieckich?
– Tak. 15 września 1993 r. byliśmy z za-
rządem za żelazną kurtyną, w tzw. 
Kwadracie, części dzielnicy Tarni-
nów. Nazajutrz już Rosjan nie było. 
Wyglądało to tak, jakby wybuchła 
bomba i wymiotła wszystkich sowiec-
kich żołnierzy. Np. w jednym z miesz-
kań kompletne nakrycie stołu, świa-
tło się pali, woda z kranu kapie... Tak 
jakby ktoś tylko na chwilę wyszedł. 
Gdzie indziej wiadro pełne odznak 
albo wiszące mundury. 

Szok przeżyliśmy w Domu Pri-
joma, dzień wcześniej był w pełni 
wyposażony, z pięknymi wnętrza-
mi, a teraz wszystko było wymie-

cione, powyrywane nawet kafelki 
i rury ze ścian.

Do 1993 roku wojska radziec-
kie zajmowały ponad 30 proc. po-
wierzchni miasta. Wraz z ich wyj-
ściem odzyskaliśmy suwerenność. 
Po 27 latach w Legnicy nie ma już 
białych plam na mapie. To, na co 
mieliśmy wpływ jako samorząd, 
udało się zagospodarować. Zostały 
tylko pojedyncze punkty, np. szpi-
tal w Lasku Złotoryjskim, który jest 
własnością prywatną.

Denerwuje pana określenie 
„Mała Moskwa” czy widzi pan 
w tej historii atut, np. pod kątem 
rozwoju turystyki?
– Historia Małej Moskwy ma w sobie 
posmak tajemnicy. To nie był zwykły 
garnizon, tu zapadały decyzje ważne 
dla całej Europy Środkowej, skoncen-
trowane tu były ogromne siły. Znacze-
nie Legnicy było wyjątkowe. Dla nas 
to była trudna rzeczywistość. Ale jeśli 
możemy uczynić z tej bolesnej historii 
turystyczną atrakcję, która przyniesie 
Legnicy korzyści, to dlaczego tego nie 
zrobić. Chcemy w powstającym Cen-
trum Kultury, Nauki i Edukacji Wite-
lona umieścić m.in. ekspozycję nawią-
zującą do miasta podzielonego. 

Z drugiej strony, przemiany 
w mieście następują tak szybko, 
że coraz trudniej jest pokazać śla-
dy tej przeszłości. Powinniśmy pa-

miętać o tym, co było, ale patrzeć 
do przodu. 

Które inwestycje, już za pana 
rządów, można uznać za kluczo-
we?
– Było ich wiele. Na początku jedną 
z najważniejszych było dokończe-
nie rozpoczętej budowy Obwodnicy 
Zachodniej. Zdobyliśmy na ten cel 
pierwsze pieniądze unijne, ok. 50 
mln zł, a koszt obwodnicy wynosił 
blisko 100 mln. Inwestycję zakoń-
czyliśmy w 2005 r. i byliśmy pierw-
szym miastem na Dolnym Śląsku, 
które wybudowało własną obwod-
nicę. Z miejskich ulic zniknęło 30 
proc. tranzytu, w tym ciężarowego.

Dłużej, aż do 2015 roku, trwał re-
mont Akademii Rycerskiej.
– On się zaczął w 1976 roku! W 2002 
Akademia funkcjonowała w nie-
wielkiej części, reszta była w fatal-
nym stanie. Akademię Rycerską wy-
remontowaliśmy olbrzymim wysił-
kiem, blisko 60 mln zł pochodziło 
z naszego budżetu. Mogliśmy za te 
pieniądze zbudować aquapark al-
bo halę widowiskowo-sportową, 
ale uratowaliśmy obiekt z ponad 
300-letnią historią. Dzisiaj tętni ży-
ciem i nikt już sobie nie wyobraża, 
żeby go nie było.

Czy nie jest tak, że położenie 
tuż przy A4 i dobre połączenie 
z Wrocławiem sprawiają, że ła-
twiej wam przyciągać inwesto-
rów?
– Oczywiście, położenie miasta to 
taka renta, którą dziedziczymy. Ale 
nic tu nie leży na tacy. O inwestycje 
trzeba walczyć. Gdy rozmawiam 
z inwestorami, okazuje się, że kon-
kurujemy z miastami w Polsce i ca-
łej Europie. Teraz do A4 dochodzi 
jeszcze droga S3. Powstaje węzeł, 
który jest szansą dla regionu. 

Z naszego położenia wynikają 
również problemy. Dobre połącze-
nie z Wrocławiem powoduje, że ła-
two tam dojeżdżać do pracy. Wro-
cław wysysa nasz wewnętrzny ry-
nek pracy, potencjał stolicy regio-
nu jest olbrzymi. Wolelibyśmy, że-
by nasi mieszkańcy pracowali w Le-
gnicy, żeby tutaj powstawały firmy, 
tworzył się kapitał ludzki i zwięk-
szał nasz potencjał rozwojowy. Ma-
my trudną sytuację o tyle, że nasz 
rynek pracy jest też wysysany przez 
Zagłębie Miedziowe. W Lubinie za-
robki są dwukrotnie wyższe. Dol-
ny Śląsk, w tym Legnica, mają sil-
ną konkurencję w przygranicznych 
rejonach Czech i Niemiec.

Czyli Zagłębie Miedziowe to 
trudne sąsiedztwo?

– Legnicę utożsamia się z Zagłę-
biem Miedziowym i rzeczywiście 
jesteśmy jego częścią, ale niewiel-
kim beneficjentem. Mieszkańcy 
pracują w koncernie, a wokół 
KGHM są firmy świadczące róż-
nego rodzaju usługi. KGHM to nie 
tylko kopalnie, ale też całe oto-
czenie gospodarcze i ważny part-
ner dla Legnicy. Dla mnie bardzo 
cenne jest to, że w Legnicy udało 
nam się zdywersyfikować gospo-
darkę. Nie jesteśmy monokultu-
rą, rozwijamy różne gałęzie pro-
dukcji i usług. 

Nasza huta miedzi to ważny ele-
ment systemu gospodarczego mia-
sta, ale nie główny. Natomiast jej 
znaczenie dla Zagłębia Miedzio-
wego jest olbrzymie. Huta w ostat-
nich kilku latach przeprowadziła 
inwestycje warte kilkaset milionów 
złotych. Zmienia swój profil. Cieszy 
fakt, że jej przyszłość nie jest zagro-
żona widmem likwidacji.

Strefa ekonomiczna pomogła 
w dywersyfikacji gospodarki?
– Kiedy zaczynałem pełnić urząd, 
w strefie było kilka firm. Przez la-
ta, wysiłkiem wielu ludzi, przy-
ciągaliśmy kolejnych inwestorów 
i rozwijaliśmy inne tereny inwe-
stycyjne. To nie tylko LSSE, ale 
też tereny wokół huty, chłodni, 
na dawnym lotnisku czy dawne-
go Legmetu. Wkład w rozwój go-
spodarczy miasta mają też rodzi-
mi przedsiębiorcy, których bar-
dzo doceniam i szanuję. Teraz 
jesteśmy na etapie zaawansowa-
nych rozmów z kilkoma nowymi 
inwestorami, w tym z branż no-
woczesnych technologii. Nad jed-
nym projektem pracujemy już 3 
lata. Niestety, obecnie wszystko 
zostało przyblokowane z powo-
du epidemii. 

Czy symbolem awansu Legnicy 
była też piłkarska ekstraklasa?
– Kiedyś mówiono, że to niemożli-
we. To był proces. Kiedy powstawał 
nasz kompleks sportowy, prowadzi-
łem rozmowy z różnymi partnera-
mi o przyszłości klubu. Wiem, gdzie 
i z kim jesteśmy dzisiaj. Bez wąt-
pienia, gdyby nie kompleks, w klu-
bie nie byłoby inwestora takiego 
jak pan Dadełło. Wspólnie osiągnę-
liśmy wyznaczone cele: my inwe-
stycyjny, związany z infrastruktu-
rą, a klub – sportowy. Liczymy na 
to, że Miedź wróci do ekstraklasy. 
Budowa obiektu sportowo-rekre-
acyjnego w parku, w tym stadionu 
głównego, gdzie gra „Miedzianka”, to 
nasz powód do dumy. Zrobiliśmy to 
praktycznie tylko własnymi siłami. 
Z urzędu marszałkowskiego dosta-

Supermiasta. Wywiad z prezydentem

Legnica  
to niekończąca się 
opowieść

PLEBISCYT „GAZETY WYBORCZEJ”
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Co nam się udało?

Zagłosuj na największe osiągnięcie 
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liśmy dofinansowanie w wysokości 
3 mln zł w trzech ratach, a koszt ca-
łej inwestycji wynosił ok. 55 mln zł. 

Legniczanie już pięć razy z rzę-
du wybierali pana na urząd 
prezydenta. Czym ich pan prze-
konuje?
– Ciężko na to pracowaliśmy. Za-
wsze interesuje mnie dobrze wyko-
nana robota, praca z ludźmi, wśród 
ludzi i dla ludzi. Mam ciągły kon-
takt z mieszkańcami, wyznaczam 
sobie nowe cele, poszukuję nowych 
rozwiązań. Jestem nastawiony na 
wysłuchiwanie ludzkich oczekiwań, 
na sukces miasta. 

Mamy za sobą wiele ważnych 
przedsięwzięć, jak rewitalizacja cen-
trum miasta i przebudowa układu 
komunikacyjnego, budowa nowych 
dróg, uratowane od zniszczenia za-
bytki, standaryzacja bazy oświato-
wej, wsparcie inicjatyw pozarządo-
wych i klubów sportowych. 

Od dłuższego czasu prowadzi-
my rewitalizację parku, zniszczo-
nego po huraganie w 2009 r. Każda 
taka inwestycja jest ważna. Cieszą 

mnie najdrobniejsze sprawy: no-
wa witryna, chodnik czy elewacja, 
ale i wielkie przedsięwzięcia, jak 
przebudowa ul. Szczytnickiej, Ja-
worzyńskiej, Wrocławskiej, Czar-
nieckiego, Chojnowskiej, al. Pił-
sudskiego, Zbiorcza Droga Połu-
dniowa z mostem na Kaczawie, 
uzbrojenie wielu terenów inwe-
stycyjnych, rozwijająca się stre-
fa Legnica II i strefa gospodarcza 
na byłym lotnisku czy inwestycje 
w ochronę środowiska. 

Mam też w sobie pokorę, nie za-
pominam, że prezydentem się by-
wa, a człowiekiem się jest. Ważne, 
żeby porządnie wykonać robotę, 
mocno stąpać po ziemi i być czę-
ścią społeczności, w której się ży-
je. Bo miasto to niekończąca się 
opowieść, pełna wyzwań, w której 
zmieniają się potrzeby i oczekiwa-
nia mieszkańców.

A co jest do zrobienia?
– Mamy cele określone do 2035 
r., które dotyczą infrastruktury 
i polityki społecznej. Koronawi-
rus wszystko przewrócił, ale inwe-

stycje prorozwojowe na pewno bę-
dziemy realizować. Samorządy są 
kołem zamachowym polskiej go-
spodarki. Każda inicjatywa to pie-
niądze płynące do przedsiębior-
ców, do pracowników, podatki do 
kasy państwa. Musimy się skoncen-
trować na rozwoju naszych miast, 
zapewnieniu odpowiednich usług 
mieszkańcom i ochronie przedsię-
biorców, a do tego potrzebna jest 
odpowiedzialna polityka społecz-
na i gospodarcza. 

Nie można traktować samorządu 
jako przeciwnika, tak na poziomie 
lokalnym, jak i centralnym. Chce-
my czuć, że jesteśmy integralną czę-
ścią państwa. Jako prezydent jestem 
samorządowcem, ale też propań-
stwowcem.

Wie pan, co zrobić, by w przy-
szłości Legnica nie traciła miesz-
kańców?
– Chcemy, by była miastem jak naj-
bardziej przyjaznym zarówno dla 
młodych, jak i seniorów. Otwartym 
na realizację potrzeb ludzi, dobrze 
skomunikowanym wewnętrznie 

i zewnętrznie. Z dynamicznie roz-
wijającą się gospodarką, edukacją 
i szkolnictwem wyższym. Nie je-
stem naiwny, ogólnych tendencji 
nie zmienimy, ale chciałbym, że-
by legniczanie, którzy wyjechali, 
wracali do nas. Legnica to mia-
sto kompaktowe. Ma być jeszcze 
bardziej wygodna, bezpieczniejsza 
we wszystkich tego słowa znacze-
niach, dobra do realizacji ambicji 
zawodowych, rodzinnych i oso-
bistych. Z klimatem dla rozwo-
ju przedsiębiorczości i usługami 
w zasięgu ręki. 

Jaką pozycję Legnica będzie 
miała w 2030 roku?
– Wiodącą na mapie Dolnego Ślą-
ska. Będzie miastem skutecznie 
konkurującym z innymi ośrodka-
mi, o stabilnej gospodarce, dużym 
potencjale ludzkim, zintegrowa-
nym z otoczeniem. Będzie ośrod-
kiem tworzącej się aglomeracji 
i inteligentnym miastem przyszło-
ści, z którym ludzie będą chcieli 
się związać.+
Rozmawiał Sławek Szymański

• Legnica nocą    

 FOT. MATERIAŁY UM LEGNICA

 
„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje” 

 
 

Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o odejściu  

 

Andrzeja Borzemskiego 
 

emerytowanego Notariusza we Wrocławiu,  
Prezesa Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu w latach 1991-2000.  

 
 

Rodzinie i Bliskim  
 

szczere wyrazy współczucia składają 
 

notariusze Izby Notarialnej w Lublinie 
 

 
Droga 

 

Ewelino,  
 

proszę przyjmij wyrazy naszego najszczerszego żalu 
i współczucia z powodu śmierci  

 
Twojego Taty 

 

Jana Ostrejko  
 
 

Łączymy się w smutku z całą Twoją 
 

Rodziną.  
 

W imieniu całej społeczności PSAK „SKiBA” - Michał Kott 
 

 
Panu 

Lechowi Borzemskiemu 
Notariuszowi we Wrocławiu 

Członkowi Krajowej Rady Notarialnej 
Wieloletniemu Prezesowi Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu 

 
i Panu  

Romualdowi Borzemskiemu 
Notariuszowi we Wrocławiu 

 
wyrazy szczerego współczucia i żalu 

z powodu śmierci  
 

Ojca 
 

Andrzeja Borzemskiego 
Zasłużonego Notariusza 

 
składają 

 
Notariusze i Rada Izby Notarialnej w Rzeszowie 

 

 
 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
 

Notariuszowi 
 

Lechowi Borzemskiemu  
 

Członkowi Krajowej Rady Notarialnej 
 

oraz  
 

Notariuszowi 
 

Romualdowi Borzemskiemu 
 

 
 

z powodu śmierci 
 

Ojca 
 

Emerytowanego Notariusza  
 

Andrzeja Borzemskiego 
 

składają 
 

Rada i Notariusze Izby Notarialnej w Warszawie 
 
 

 
Z ogromnym smutkiem  

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
 

Andrzeja Borzemskiego 
 

Notariusza we Wrocławiu w latach 1960-2000, 
Kierownika Państwowego Biura Notarialnego w Oławie i Świdnicy, 

Dyrektora Państwowego Biura Notarialnego we Wrocławiu, 
Prezesa Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu w latach 1991-2000. 

 
 

Rodzinie i Bliskim 
 

wyrazy szczerego współczucia 
składają 

 
Prezes Izby Notarialnej w Białymstoku, 
Rada Izby Notarialnej w Białymstoku, 

Notariusze Izby Notarialnej w Białymstoku 
 

 
Prezesowi 

Dolnośląskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

 

Lechowi Madeyskiemu 
oraz Jego Rodzinie 

 
wyrazy współczucia z powodu śmierci  

 
 

Ojca 
 

składają 
 

Zarząd i członkowie 
Dolnośląskiego Oddziału PTI 

 

 
Szanownemu Koledze  

 

Notariuszowi Lechowi Borzemskiemu  
 

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

 
 

Ojca 
Pana Andrzeja Borzemskiego 

 
Emerytowanego Notariusza,  

Prezesa Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu w latach 1991-2000 
i wieloletniego Dyrektora Państwowego  

Biura Notarialnego we Wrocławiu  
 
 

składają 
 

Prezes, Wiceprezes oraz Członkowie Rady Izby Notarialnej w Krakowie, 
a także Koleżanki i Koledzy Notariusze Izby Notarialnej w Krakowie 

 

 
Z głębokim żalem  

przyjęliśmy wiadomość o śmierci  
 

emerytowanego notariusza  

Andrzeja Borzemskiego 
 

Rodzinie  
oraz Bliskim Zmarłego  

 
wyrazy współczucia  

 
składają  

 
Rada Izby Notarialnej  

oraz Notariusze Izby Notarialnej w Katowicach 
 

”Gdyby nie było śmierci,
życie nie wydawałoby się nam tak piękne”

Mikołaj Gogol

NEKROLOGI WROCŁAW
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www.nekrologi.wyborcza.pl/34006553

www.nekrologi.wyborcza.pl/34006464
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Wywiad z weterynarzami

Dobro ukochanego 
zwierzęcia jest ważniejsze
Na pewno nasi klienci 
boją się, bo każde wyj-
ście z domu jest teraz 
ryzykiem. Jednak dobro 
zwierzęcia cierpiącego na 
chorobę nowotworową, 
którego leczenie nie może 
być odłożone, jest dla nich 
ważniejsze – opowiadają 
o pracy w czasie pandemii 
Estera Zabłocka-Hutny 
i Bartłomiej Hutny, para 
wrocławskich weteryna-
rzy onkologów. 

ROZMOWA Z 
ESTERĄ ZABŁOCKĄ-HUTNY  
I BARTŁOMIEJEM HUTNYM*

MAGDA PODSIADŁY: Czy pandemia ko-
ronawirusa jest wyzwaniem także dla 
lekarzy zwierząt?
ESTERA ZAWŁOCKA-HUTNY, BARTŁO-
MIEJ HUTNY: Jak większości ludzi, także 
i nam koronawirus utrudnia pracę, zawie-
sza zawodowe plany, dezorganizuje życie 
rodzinne. 

A z drugiej strony mamy więcej czasu, bo 
zmniejszyła się liczba zabiegów, przychodzi 
około 30-40 procent pacjentów mniej. Ludzie 
boją się kontaktów z innymi. W sytuacjach 
zagrożenia zdrowia zwierzęcia jadą do naj-
bliższego lekarza weterynarii i raczej stara-
ją się unikać wyjazdu na większe odległo-
ści, np. w celu konsultacji specjalistycznej.

Nie wiemy, jaki będzie nasz kolejny dzień, 
bo jako wyspecjalizowany gabinet onkolo-
giczny przyjmujemy jednak pacjentów z ca-
łej Polski. Potencjalnie możemy się zaka-
zić wirusem od któregoś z właścicieli i za-
mknąć z powodu kwarantanny. Frustracja 
jest więc duża. 

Jak się zabezpieczacie?
– Mamy wytyczne z Dolnośląskiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej w zakresie wzmoc-
nienia zasad bezpieczeństwa, czyli: udostęp-
niamy klientom środki do dezynfekcji, sami 
jesteśmy w fartuchach, maseczkach i ręka-
wiczkach, sterylizujemy korytarze pocze-
kalni lampami UV, dezynfekujemy klamki. 

Do poczekalni wchodzi tylko jedna osoba. 
Wizyty umawiamy na godziny, ale jako ga-
binet specjalistyczny, z planowanym lecze-
niem, tak działaliśmy od początku, więc ła-
twiej nam było wdrożyć procedury pande-
miczne od tych lecznic, do których dużo pa-
cjentów przychodziło bez zapowiedzi. 

Ograniczacie kontakt z właściciela-
mi zwierząt?
– Nie da się leczyć zwierzęcia, przejmując 
go od właściciela bezdotykowo. Bez prze-

prowadzenia wywiadu z tym, który zna pa-
cjenta najlepiej, nie możemy być pewni, że 
dobrze postępujemy w procesie terapeutycz-
nym. Ponadto zwierzę pozostawione samo 
w poczekalni może się przestraszyć, zestre-
sować, ukrywając objawy chorobowe. Dzie-
więćdziesiąt procent właścicieli zachowuje 
się odpowiedzialnie i zdroworozsądkowo, 
nosząc maseczki i rękawiczki. 

System bezdotykowy sprawdza się za to 
w wypadku pacjentów, których znamy, bo od 
dłuższego czasu przychodzą na planowaną 
chemię czy radioterapię. Więc w takich przy-
padkach zwierzaki możemy spokojnie odbie-
rać z rąk właścicieli z poczekalni lub przed 
lecznicą, choć zawsze po informacji zwrot-
nej od właściciela, że nic się od ostatniej wi-
zyty niepokojącego nie wydarzyło, a zwierzę 
jest przyjmowane na kontynuację leczenia. 

Bywa, że właściciele przerywają terapię 
pupila w obawie przed koronawirusem?
– Raczej to się nie zdarza, chyba że ktoś ma 
kwarantannę. Właściciele jednego z naszych 
kocich pacjentów po pierwszym naświetlaniu 

trafili na kwarantannę i ich kot musiał cze-
kać dwa tygodnie na kontynuację leczenia. 

Mamy też innego kota, Brolisa, aż z Litwy. 
Przyjechał na dwutygodniowe naświetlanie 
do naszego szpitala, a w tym czasie granice 
zostały zamknięte i właściciele nie mogli po 
niego wrócić. Brolis na razie mieszka w do-
mu jednej z naszych asystentek. I tęskni, po-
dobnie jak jego państwo. 

Ludzie obawiają się, że zwierzęta mogą 
przenosić koronawirus? 
– Mamy świadomych klientów, którzy wie-
dzą, że zwierzęta nie przenoszą wirusa. Ra-
czej są zdania, co zresztą można spotkać 
w doniesieniach naukowców na świecie, że 
posiadanie zwierząt wzmacnia odporność. 
Rzeczywiście, była taka próba robiona, ale 
jeszcze na zbyt małej, niereprezentatywnej 
liczbie osób. 

Na pewno nasi klienci boją się, bo każde 
wyjście z domu i zetknięcie się z innym czło-
wiekiem jest teraz ryzykiem. Widzimy w ich 
oczach ten powszechny niepokój. Jednak do-
bro zwierzęcia cierpiącego na chorobę no-
wotworową, którego leczenie nie może być 
odłożone, jest dla nich ważniejsze. 

Ludzie oferują wam pomoc w zakresie 
środków ochrony osobistej, których na 
początku epidemii bardzo brakowało 
także w szpitalach dla ludzi? 
– Kilka osób podarowało nam maseczki i rę-
kawiczki jednorazowe, za co jesteśmy bardzo 
wdzięczni. Te środki zamawiamy w naszych hur-
towniach weterynaryjnych, ale teraz w pierw-
szej kolejności trafiają one do szpitali dla ludzi. 
Mamy więc mocno okrojone limity na ich za-
kup. Podobnie jest ze strzykawkami czy wen-
flonami. W górę poszły też ich ceny, więc auto-
matycznie podrożały koszty leczenia zwierząt. 

Co was najbardziej niepokoi w najbliż-
szej przyszłości? 

– Ryzyko zakażenia tak nas nie przeraża jak 
skutki nadchodzącej ekonomicznej zapaści. 
Jemy zdrowo, regularnie i w domu, jak więk-
szość z nas teraz, staramy się zachować do-
brą formę fizyczną. W pracy dbamy o bez-
pieczny kontakt z klientami. Tylko sen nasz 
coraz bardziej niespokojny, stres robi swoje. 

Nasi klienci zaczną mieć kłopoty z finan-
sowaniem leczenia swoich ukochanych zwie-
rząt, długoterminowych terapii specjalistycz-
nych, drogich leków onkologicznych. 

Mniejsi przedsiębiorcy, a więc także i my, 
i wielu spośród właścicieli naszych pacjen-
tów, już odczuwa gospodarcze skutki pan-
demii. Nikt nie wie, ile potrwa pandemia, co 
tak naprawdę stanie się po. 

Jesteście nowoczesnymi onkologami, 
wasza lecznica jest wysoce wyspecjalizo-
wana, jako pierwsi w Polsce zaczęliście 
stosować radioterapię w leczeniu guzów 
u zwierząt. Oferujecie wszystkie terapie 
antynowotworowe, pacjentów macie 
z całego kraju. Więc jednak istnieją po-
ważne plusy na przetrwanie po pande-
mii?
– Metaforycznie? Najbardziej wyspecjalizo-
wane organizmy giną najszybciej. 

Jesteśmy małżeństwem lekarzy, którzy 
uzupełniają się w swoich kompetencjach za-
wodowych, więc we dwójkę jesteśmy w stanie, 
mimo widma ekonomicznych problemów, 
dalej prowadzić nasz gabinet. Ale przez te 
trzy lata istnienia stworzyliśmy świetny mło-
dy zespół lekarzy, za który czujemy się od-
powiedzialni. I szkoda byłoby go utracić. To 
nam przede wszystkim spędza sen z powiek. 
Rozmawiała Magda Podsiadły

*Estera Zawłocka-Hutny i Bartłomiej 
Hutny – lekarze weterynarii, onkolodzy, od 
2016 roku prowadzą prywatną praktykę on-
kologii weterynaryjnej Vetspec w Groblicach 
pod Wrocławiem.

Kot Brolis przyjechał  
aż z Litwy  

na dwutygodniową 
radioterapię,  

a w tym czasie z powodu 
pandemii zamknięto granice 

i właściciele zostali odcięci  
od pupila. On tęskni za nimi, 

oni za nim

• Estera Zawłocka-Hutny podczas zabiegu FOT. ARCHIWUM


