
STARE I NOWE
O d 17 w r ześnia  b r.  m oż na z w i e -

dzać Centrum Historii Zajezdnia przy 
ul. Grabiszyńskiej 184. W wyremontowa-
nym budynku historycznej zajezdni auto-
busowej, w której rodziła się wrocławska 
NSZZ „Solidarność” można zobaczyć wy-
stawę poświęconą powojennym dziejom 
Wrocławia.
str. 5

NALOTY WIELKANOCNE 
(CZ. 3) – WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK

2 kwietnia 1945 r. był trzecim dniem 
masowych nalotów radzieckiego lotnic-
twa bombowego na oblężony „Festung 
Breslau”, który równocześnie próbowano 
zdobyć od zachodu. Samoloty z 2. Armii 
Lotniczej tego dnia zrzuciły na miasto 
439,8 ton bomb. Było to o 21,1 ton mniej niż 
dzień wcześniej 1 kwietnia, w Wielkanocną 
Niedzielę. Niemniej zniszczenia wywołane 
przez bomby były ogromne.
str. 10

czasopismo bezpłatne

W tym wydaniu:

polskie media
=

polski kapitał

PRZEWIDZIEĆ POGODĘ
Synoptycy pracują po 12 godzin na dobę, 

tutaj nie można sobie pozwolić na chwilę 
przerwy – zawsze ktoś musi obserwować 
stan pogody, aby prognozy były trafne. 
Dzięki ich prognozom będziemy wiedzieć 
czy będzie padało, czy świeciło słońce. 
O  s w o j e j  p r a c y  o p o w i e d z i a ł  n a m 
Marek Kurowski kierownik wrocławskiego 
Biura Prognoz Meteorologicznych.
str. 6

DZIEDZICTWO PRZESZŁOŚCI 
POWINNIŚMY ZNAĆ, POZNAĆ I BADAĆ
str. 6
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Grupa Dobrych Mediów 
Nasz klient ma dobrą p(r)assę
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Baran (21.03-20.04)
To dobry moment na rozpoczęcie 

własnej działalności gospodarczej. 
Jeżeli więc masz takie możliwości, 
chwyć byka za rogi i zacznij zarabiać. 

Byk (21.04-20.05)
Stwierdzisz z uśmiechem i radością, 

że weekendowy wyjazd, którego tak 
się bałeś, był bardzo udany. Już za-
stanawiasz się nad następnym. Nie 
postępuj jednak pochopnie.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Będzie towarzyszyć ci wyjątkowo 

dobra passa. Wszystko będzie ukła-
dać się po twojej myśli. Wykorzystaj 
to i pokaż się z jak najlepszej strony. 

Rak (22.06-22.07)
Dzięki nowemu strojowi poczujesz 

się pewniejszy siebie i twoja samo-
ocena wzrośnie. To pozwoli ci osią-
gnąć zamierzony cel.

Lew (23.07-23.08)
Korzystne sploty okoliczności będą 

towarzyszyć ci na każdym kroku. Bę-
dzie to dotyczyć nie tylko pracy, ale 
również życia prywatnego. Jeśli więc 
zamierzasz wyznać komuś miłość, to 
dobry moment. 

Panna (24.08-23.09)
Zapragniesz znów wyjść do ludzi. 

Spędź czas wśród swoich przyjaciół. 
Będziesz mógł odetchnąć, przypo-
mnisz sobie, jak to jest żyć pełną piersią. 

Waga (24.09-23.10)
Nie wdawaj się w biurowe intrygi. 

A już na pewno nie powtarzaj zasły-
szanych plotek. Pozwolisz się bowiem 
wciągnąć w machinę kłamstw i oskar-
żeń bez podstaw. 

Skorpion (24.10-22.11)
Odczuwasz zmęczenie? Nie ma 

w tym nic złego. Każdy od czasu do 
czasu potrzebuje chwili na odpoczy-
nek i regenerację sił. Nie jesteś maszy-
ną, więc pozwól sobie na odprężenie 
i wielką reaktywację. 

Strzelec (23.11-21.12)
Zdecyduj się na podróż za granicę. 

Twoi znajomi już od dawna namawia-
ją cię na to. Możesz zaryzykować, zna-
leźć opiekę dla swoich zwierzaków 
i ruszać na podbój świata. 

Koziorożec (22.12-20.01)
Poczucie niezależności, które wyjąt-

kowo mocno odczuwasz, przyciągnie 
wzrok kogoś miłego twojemu sercu. 
Może się okazać, że znaczysz dla tej 
osoby więcej, niż przypuszczałeś.

Wodnik (21.01-20.02)
Nie ociągaj się dłużej z tą decyzją 

i jak najszybciej zapisz się na siłownię 
albo zajęcia fitness. Wybierz aktyw-
ność, która będzie faktycznie spra-
wiać ci frajdę. 

Ryby (21.02-20.03)
Łatwo dziś będzie ci przekonać bli-

skich i znajomych do swoich planów. 
Odżyje w tobie duch organizatora 
i lidera. Poczujesz się w tej sytuacji 
jak ryba w wodzie. Spędzicie razem 
niesamowity czas. 

MAMY SWOJE ZDANIE HOROSKOP WRÓŻKI HONORATY

ZŁOWIONE W SIECI NA WESOŁO
Faceta przygotowują w szpitalu do 

operacji. Już leży na stole operacyj-
nym, podchodzi do niego anestezjo-
log który za chwilę ma go uśpić i pyta: 

- A pan to u nas jest prywatnie, za 
swoje pieniążki czy z kasy chorych? 

- Z kasy chorych. 
- To w takim razie „ A, a, a, kotki 

dwa...”

W biurze, koleżanka do koleżanki: 
- Byłaś u szefa na dywaniku? - Tak, a 
skąd wiesz? - Wzorek Ci się odcisnął 
na plecach.

Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dychę, to powiem ci, 

co mówi listonosz do naszej mamy, 

gdy ty jesteś w pracy.
Ojciec daje synkowi 10 złotych.
- I co mówi?
- Dzień dobry, poczta dla pani.

W przychodni:
- Dzień dobry, przyniosłem kał i 

mocz.
- Do analizy?
- Nie, kurcze, do degustacji!

Polska jest tak religijnym krajem, że 
chrzci się tu nawet paliwo.

Kierowniczka domu wczasowego 
wita w progu nowego wczasowicza: 

- Postaramy się, aby czuł się pan u 
nas jak w domu.

- Zwariowała pani?! Ja tu przyjecha-
łem wypocząć!

Po d takim t y tuł em, na stronie 
www.wroclawianin.info zamieszczamy 
nasze opinie na temat tego, co dzieje się 
wokół nas. 

Nie ograniczamy się do tematów 
stricte wrocławskich. Piszemy o tym, 
co aktualnie zwróciło naszą uwagę, 
a  że wiele  się  dziej e  na świecie , 
to mamy o czym pisać.

Są to nasze, odautorskie opinie 
i komentarze. Uważamy, że my dzien-
nikarze, jak każdy inny człowiek, mamy 
prawo do wyrażania swoich opinii, tak-
że w mediach, w których pracujemy, 
ale oczywiście z zachowaniem zasad 
bezstronności dziennikarskiej. Może 
w dzisiejszych czasach brzmi to trochę 
dziwnie, ale co tam – stara szkoła tak 
mówiła i tego się trzymamy.

Chcemy zaprosić również naszych 
czytelników do wyrażania swoich opi-
nii w tej rubryce. Czasami, jak śpiewał 
Jerzy Stuhr „człowiek musi, inaczej się 
udusi..”. Choć śpiewał w zgoła innych 
okolicznościach, to do tego tekstu cytat 
pasuje jak ulał.

Wiemy, że Państwo też czasami 
muszą się w ypowiedzieć. Dlatego 
oddajemy Wam do dyspozycji adres 
kontakt@wroclawianin.info, pod któ-
rym czekamy na maile – obiecujemy, 
że będziemy zamieszczać Wasze listy 
niezależenie od Waszych poglądów 
i przekonań, prosimy jedynie by autorzy 
stosowali się do zasad dobrych obycza-
jów i kultury – nie chcemy wstydzić się 
za naszych czytelników.

Nas poruszyły sprawy publicznego 
karmienia piersią i wszechobecnej goli-
zny. Ponoć goła d..pa sprzeda wszystko 

– Wy też tak uważacie? Ciekawe zatem, 
że jakoś politycy w kampaniach wybor-
czych nie stoją w otoczeniu roznegli-
żowanych kobiet. Tym razem bierzmy 
z nich przykład. Starają się traktować 
nas poważnie (przynajmniej do wy-
borów), miejmy nadzieję, że wytwórcy 
wszystkich dóbr i usług też zaczną nas 
szanować. Bo jak do tej pory hołdują 
starym nawykom, i twierdzą że klienci 
kupią wszystko, byle tylko ładnie opako-
wane. A tymczasem mamy coraz więk-
szą świadomość tego, co jest naprawdę 
dobre, a nie tylko ładnie opakowane. 

Co jeszcze nas porusza? 
Mnie zastanawia przebudowa uli-

cy św. Antoniego we Wrocławiu. By-
liście kiedyś w kościele św. Antoniego 
z Padwy właśnie przy tej ulicy stojącym? 
Polecam, mistyczne wnętrze w sercu 
Dzielnicy Czterech Świątyń. Cieszę się, 
że właśnie tu będzie więcej zieleni i prze-
strzeni przyjaznej mieszkańcom.

Jednak martwi mnie sytuacja, w której 
jeszcze bardziej ograniczono dostęp do 
Urzędu Stanu Cywilnego, który mieści się 
prawie za rogiem, przy ul. Włodkowica. 

To nie jest tylko miejsce udzielania 
ślubów. Wrocławianinie załatwiają 
w nim mnóstwo naprawdę życiowych 
spraw, a dojazd do urzędu i tak został 
mocno ograniczony przez brak wjazdu 
w ul. Włodkowica od strony Krupniczej 
i od strony pl. Jana Pawła II. 

Mamy nadzieję, że władze miasta 
i aktywiści, którzy na jego rzecz dzia-
łają (to właśnie lokalne stowarzysze-
nie doprowadziło do przebudow y 
ul. św. Antoniego) zgadzają się z nami, 
że miasto jest dla ludzi, a nie my dla 

zabudowy miejskiej. Mamy dobrze się 
czuć w naszym mieście, co oznacza, 
również swobodę w przemieszczaniu 
się różnymi środkami transportu, nie 
tylko pieszo czy na rowerze. 

A`propos rowerów – byłam świad-
kiem sceny, w której szalony rowerzysta 
o mało nie potrącił starszego mężczy-
zny idącego na zielonym świetle przez 
jezdnię w pobliżu Muzeum Miejskiego 
przy ul. Kazimierza Wielkiego. Jechał 
przy tym bardzo szybko! 

Naprawdę jestem za tym, by rowe-
rzyści obowiązkowo posiadali karty 
rowerowe lub prawo jazdy – taki do-
kument pozwala sądzić, że znają za-
sady ruchu drogowego, oraz płacili OC 
– to powinno trochę dać do myślenia 
wszystkim, którzy uważają, że rowe-
rzyści mają prawo do coraz większych 
przywilejów – powinni znać także 
obowiązki każdego uczestnika ruchu 
drogowego!

Zapraszam do lek tur y najnow-
szego w ydania naszego magaz y-
nu. Po wakacyjnej przerwie mamy 
o czym pisać, bo życie w mieście wró-
ciło na swoje tory. Zachęcamy też do 
zaglądania na nasze nowe strony 
– www.historia.wroclawianin.info, 
na której będziemy pisać o najciekaw-
szych wydarzeniach z dziejów nasze-
go miasta i regionu oraz na stronę 
w w w.osi e d l a .w r o c l a w i a n i n . i n f o 
– to strona poświęcona naszym małym 
ojczynom, czyli wrocławskim osiedlom. 
Szykujemy też kilka nowości, ale na razie 
niech pozostaną w sferze niespodzianek. 

Izabela Siwińska
redaktor naczelna
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REKLAMA

Centrum Historii Zajezdnia – pro-
jekt realizowany przez Ośrodek Pa-
mięć i Przyszłość - miała być pier-
wotnie otwarta pod koniec sierp-
nia, termin jednak przesunięto na 
połowę września. Wewnątrz można 
zobacz yć w ystawę poświęconą 
powojennym dziejom Wrocławia. 
Zwiedzanie będzie się rozpoczynać 
przy kamienicy z Kresów II Rzecz-
pospolitej oraz na stacji kolejowej 
z prawdziwym wagonem, którym 
przesiedleńcy ze Wschodu przyby-
wali do stolicy Dolnego Śląska po 
II wojnie światowej. Spora część eks-
pozycji poświęcona została czasom 
PRL, gdzie zobaczymy m.in. kiosk 
„Ruchu”, sklep mięsny i celę więzien-
ną. Przedstawione są również powo-

jenne osiągnięcia Wrocławia, jak m.in. 
komputer Odra, dzieła Wytwórnii Fil-
mów Fabularnych, czy sukcesy spor-
towe. Wystawa w częscie jest również 
poświęcona działalności opozycji an-
tykomunistycznej oraz Pomarańczo-
wej alternatywie. 

8 sierpnia br. o godz. 11 urucho-
miony został ponownie kultowy 
zegar, który stał obok przejścia 
podziemnego przy ul. Świdnickiej. 
W tym miejscu stanowił ważne miej-
sce spotkań wrocławian w latach 
80 i 90-tych ubiegłego wieku. Uma-
wiano się pod nim na randki, spotka-
nia, był również punktem orientacyj-
nym dla turystów. To właśnie przy tym 
zegarze rozpoczynały się happeningi 
Pomarańczowej Alternatywy. Po jego 

zniknięciu z ul. Świdnickiej w 1995 r., 
po kilku latach w jego miejscu poja-
wił się pomnik pierwszego krasnala, 
nawiązujący do historii Pomarań-
czowej Alternatywy. Sam zegar po 
zniknięciu z miejskiego krajobrazu na 
20 lat, zapomniany w magazynie, teraz 
znalazł swoje nowe miejsce na placu 
przy Centrum Historii Zajezdnia.

Zegar został zaprojektowany przez 
prof. Leona Podsiadłego pod koniec 
lat 70-tych. Według planów miał być 
zrobiony ze stali nierdzewnej, ale stan 
ówczesnej technologii w naszym kraju 
na to nie pozwolił. Ostatecznie do jego 
budowy użyto stopu metali, który poni-
klowano, a następnie pochromowano. 
Na jednej ze ścian zegara zachowało się 
graffiti o treści „Tu mieszka Duch Czasu”. 

54-letni Polak – wrocławianin Le-
szek Panek – jak podają syryjskie 
media, został postrzelony i za-
trzymany w Syrii. Sąd wojskowy 
skazał go na śmierć.

STARE I NOWE

PROROK
SKAZANY
NA ŚMIERĆ

Centrum Historii Zajezdnia można zwiedzać od 17 września br. Wewnątrz historycznego budynku zajezdni auto-
busowej przy ul. Grabiszyńskiej, gdzie rodziła się wrocławska „Solidarność”, zakończyły się prace przy ekspozycji 
prezentującej powojenną historię Wrocławia. 

To wiadomości z sierpnia. Na ślad 
wrocławianina trafiła Mariam al-Hijab, 
syryjska dziennikarka. Dotarła ona m.in. 
do fotografii, na której mężczyzna po-
dobny do Leszka Panka trzyma arabską 
gazetę w Damaszku, stolicy Syrii. Jak 
podaje portal „Inside Syria” został on 
zatrzymany w okolicy Homs. Podobno 
usiłował wyciągnąć z kieszeni paszport. 
Żołnierze uznali, że chce się wysadzić 
w powietrze, postrzelili go i zabrali do 
więzienia. Sąd wojskowy skazał go na 
karę śmierci za działalność terrorystycz-
ną. Obecnie rząd Syrii czeka na reakcję 
Polski. Trwa ustalanie, czy to faktycznie 
mieszkaniec Wrocławia.

54-letni Leszek Panek zaginął w grud-
niu 2015 r. Mężczyzna jest znany we 
Wrocławiu – kilka lat jeździł po mieście 
samochodem z nagłośnieniem i zapo-
wiadał apokalipsę. Prawdopodobnie 
w grudniu 2015 trafił do Libanu. Nie wia-
domo jak znalazł się w Syrii. Może mieć 
to coś wspólnego z jego zagorzałą wiarą 
– Leszek Panek twierdził, że to w Pań-
stwie Islamskim znajduje się biblijny 
antychryst, a świat zostanie zniszczony 
przez najwyższych kapłanów islamu. 

Anna Wójcik

Na stanowisko dyrektora Ośrodka 
Pamięć i Przyszłość powrócił Marek 
Mutor. Przez ostatnie pół roku był 
dyrektorem Narodowego Centrum 
Kultury. W czasie jego nieobecności 
zastępował go dr Wojciech Kucharski. 

W dniach 27-29 sierpnia br. w ra-
mach Europejskiej Stolicy Kultury od-
będzie się Festiwal „Wrock for Fre-
edom” upamiętniający 36. rocznicę 
powstania NSZZ „Solidarność”. Na 
placu przed zajezdnią wystąpią m.in. 
Lady Pank, TSA, The Klenczon Expe-
rience, Sabaton, Illusion oraz Hunter.

tekst i zdjecia R. Szewczyk 
zdjęcie z prawej: Prof. Leon Podsiadły 
- projektant zegara, który stał przy 
przejściu podziemnym prz y ul. 
Świdnickiej, a obecnie znalazł swoje 
miejsce przy Centrum Historii Zajezdnia. 
zdjęcie z lewej: Na elewację Centrum 
Historii Zajezdnia po renowacji 
powrócił krzyż ze świetlówek.  
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Policjanci otrzymali informację, że 
w gminie Kamieniec Ząbkowicki może 
znajdować się nielegalna plantacja 

konopi indyjskich. Po zlokalizowaniu 
miejsca okazało się, że w polu kukury-
dzy zostało utworzonych 15 działek o 
łącznej powierzchni ponad 30 arów. 
Na terenie posesji znaleziono również 
63 sadzonki i 100 porcji gotowej ma-
rihuany. Plantacja była wyposażona 
w specjalistyczny sprzęt do pielęgna-
cji roślin. Ponadto policjanci znaleźli 
około 12 ton krajanki tytoniowej bez 
akcyzy o wartości 7, 2 mln złotych. 
32-letni mieszkaniec gminy Kamie-
niec Ząbkowicki został zatrzymany. 
Policja sprawdza obecnie czy nie miał 
on wspólników.

ZLIKWIDOWANO PLANTACJĘ

13 sierpnia br. w południe poli-
cjanci z komisariatu w Kątach Wro-
cławskich otrzymali zgłoszenie o za-
ginięciu kobiety, która wyszła z domu, 

zabrała rower i nie kontaktowała się 
z nikim z rodziny. Z przekazanej in-
formacji wynikało, że mogła chcieć 
próbować targnąć się na własne ży-
cie. Po sprawdzeniu szpitali, Zalewu 
Mietkowskiego i okolic miejscowości 
w końcu udało się ją znaleźć w pobli-
żu mostu kolejowego. Kobieta leżała 
przy torach kolejowych biegnących 
przez pola. Obecnie znajduje się pod 
opieką specjalistów. 

Patrolujący Stare Miasto funkcjo-
nariusze usłyszeli krzyki w okolicy 
Parku Słowackiego. Zauważyli trzech 
mężczyzn. Jeden z nich powiedział 
policjantom, że został przez pozo-
stałą dwójkę kilkakrotnie uderzony z 
twarz i plecy. Napastnicy również mu 
grozili. W związku z podejrzeniem po-
pełnienia przestępstwa, zatrzymano 
dwóch mężczyzn. Poszkodowanym 
okazał się dziennikarz jednej z wro-
cławskich gazet, który twierdził, że 
do zdarzenia doszło gdy wykony-
wał swoją pracę. Mężczyźni w wieku 
21 i 37 lat trafili do aresztu. Obecnie 
policja wraz z prokuraturą pracuje 
nad wyjaśnieniem sprawy.

Oprac. Anna Wójcik

NIEDOSZŁA SAMOBÓJCZYNI

ZŁAPANI
NA GORĄCYM 
UCZYNKU

Odnaleziono kobietę, która wyszła 
z domu by rozstać się z życiem. 
Po kilkugodzinnych poszukiwa-
niach policjanci natrafili na nią 
leżącą przy torach kolejowych, 
biegnących wśród pól. 

Dwóch mężczyzn podejrzanych 
o pobicie dziennikarza jednej 
z wrocławskich gazet zatrzy-
mali policjanci 17 sierpnia br. 
Napastnicy także grozili swojej 
ofierze.

KALEJDOSKOP NA SYGNALE

Synoptyk im starszy, tym lepszy
Odpowiednie studia i znajomość 

języka angielskiego to dopiero po-
czątek drogi, jaką musi odbyć poten-
cjalny kandydat na synoptyka.

– Preferowaną dziedziną, jest 
wąska specjalizacja geografii – me-
teorologia i klimatologia – mówi 
Marek Kurowski. – Może być też fizy-
ka atmosfery. Jeżeli kandydat speł-
nia te podstawowe kryteria, to może 
ubiegać się o staż, w którymś z biur 
w Polsce. Potem przez rok uczy się 
wiedzy praktycznej. Następnie zo-
staje wysłany w delegację do innych 
biur meteorologicznych, żeby zoba-
czył jak pracują inne działy.

– Kolejnym etapem jest egzamin 
ustny oraz test teoretyczny – dodaje. 
– Kandydat musi też napisać prognozę 
pogody dla losowo wybranego dnia, 
na podstawie dostarczonych mu ma-
teriałów. Po zakończeniu wszystkich 
egzaminów kandydat zostaje młod-
szym synoptykiem. Po trzech latach 

może starać się o miano synoptyka, 
przystępując do kolejnego egzami-
nu. Po pięciu latach może ubiegać się 
o wyższe stanowisko – starszego syn-
optyka. On także staje przed komisją 
egzaminacyjną – musi napisać pracę, 
w której poruszy wybrany problem 
naukowy, a następnie ją obronić.

Synoptycy zajmują się określoną 
dziedziną – ich zadania i prognozy 
określone są specjalizacją jaką się 
zajmują. Wśród nich znajduje się m.in. 
meteorologia regionalna, lotnicza 
i morska. 

Praca z odpowiedzialnością
Synoptyk pracuje w systemie pracy 

ciągłej. Biuro nie może być zamknię-
te, stanowisko pracy nie może być 
zostawione choćby na godzinę bez 
nadzoru. Zgodnie z wymogami usta-
wy Prawo Wodne, prognozy pogody 
muszą być pisane na bieżąco. 

– Meteorolog ponosi pełną odpo-
wiedzialność za nadzór nad pogodą 

– mówi Marek Kurowski. – Pogoda 
nie śpi. Musimy cały czas nadzorować 
i poprawiać, komunikować, że coś się 
dzieje. W całym kraju są 12-godzinne 
zmiany. Biura pracują 24 godziny na 
dobę, we wszystkie niedziele i święta. 

Przejęcie zadań, to pierwsza rzecz 
jaką robi synoptyk po przyjściu do 
pracy. Uzyskuje on szczegółowe 
informacje od swojego zmiennika 
na temat jego obserwacji, prognoz. 
Wszystko po to, aby wiedział, czego 
może się spodziewać w ciągu najbliż-
szych godzin. Następnie przystępuje 
do analizy wszystkich materiałów do-
starczonych przez inne działy – map, 
zdjęć satelitarnych, radarowych i dia-
gramów. To najważniejszy etap. 

– Nie zbieramy danych, to robią au-
tomaty lub obserwatorzy – tłumaczy 
Marek Kurowski. – Nasza praca jest pra-
cą analityczną. Używamy specjalnego 
kodu, który zmienia dane na obrazki, 
które trzeba umieć czytać, bo nano-
szone są na nich specjalne symbole. 

Po analizie przystępuje się do spisania 
i opublikowania prognozy lub ostrze-
żenia. Wystawiane są także komunikaty 
meteorologiczne, które mówią co się 
dzieje i jaki będzie przebieg jakiegoś 
groźnego zjawiska w nadchodzących 
godzinach. Każda prognoza ma okre-
ślony termin, do którego musi być wy-
stawiona. Jego przekroczenie powodu-
je niezgodności. 

Sumienna analiza kluczem do dokładnej 
prognozy

Umiejętność przekucia wiedzy teo-
retycznej na praktyczną jest bardzo 
ważną umiejętnością. Pozwala ona 
uniknąć błędów, które raz popełnio-
ne, pociągają za sobą kolejne. Synop-
tyk musi więc wystrzegać się wszel-
kich pomyłek i uważnie analizować 
wszystkie dane.

– Jeżeli jeden element będzie źle 
zaprognozowany, to zgodnie z efek-
tem domina, pociąga on za sobą 
kolejne błędy – tłumaczy Marek Ku-
rowski. – Przykładowo, jeśli synop-
tyk w prognozie przedstawi, że zimą 
w nocy zachmurzenie będzie duże, 
a się rozpogodzi, to nagle się okazu-
je, że z -5 stopni zrobiło się -15. Inny 
przykład: synoptyk nie przewidział 
burzy, a co za tym idzie po opadach 
temperatura również będzie inna 
niż ta, którą przewidywał w pro-
gnozie. Zwykła pomyłka może spra-
wić, że cała prognoza będzie błęd-
na. Dlatego tak ważna jest analiza 
– to podstawa dobrej prognozy.

tekst i zdjęcie Anna Wójcik

na zdjęciu Marek Kurowski, kierownik 
wrocławskiego Biura Prognoz 

Meteorologicznych

PRZEWIDZIEĆ POGODĘ
Zdolności analityczne synoptyków pozwalają nam przynajmniej częściowo zaplanować sobie dzień. Dzię-
ki ich prognozom będziemy wiedzieć czy będzie padało, czy świeciło słońce. O swojej pracy opowiedział nam 
Marek Kurowski kierownik wrocławskiego Biura Prognoz Meteorologicznych. Synoptycy pracują po 12 godzin 
na dobę, tutaj nie można sobie pozwolić na chwilę przerwy – zawsze ktoś musi obserwować stan pogody, aby 
prognozy były trafne.

4,6 tys. krzewów konopi indyj-
skich – tyle liczyła nielegalna 
uprawa, którą zlikwidowali 
dolnośląscy policjanci. Ponadto 
znaleźli około 12 ton nielegal-
nego tytoniu o wartości blisko 
8 mln złotych. Ich właściciel zo-
stał zatrzymany i obecnie prze-
bywa w areszcie.

Izabeli Siwińskiej 
Redaktor Naczelnej

„Wrocławianina Kalejdoskopu Miejskiego”

i
„Regionalnego Magazynu Seniora”

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu odejścia Siostry

składają zespoły obu gazet 
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TEMAT WYDANIA

Co pan profesor zastał we wrocławskim od-
dziale IPN po objęciu funkcji? Jak jest kon-
dycja placówki? Czy są jakieś oczekiwania 
ze strony centrali?

– Trudno mi to komentować z róż-
nych powodów. We wrocławskim od-
dziale IPN zastałem zespół składający 
się z ludzi wszechstronnie utalentowa-
nych. Z częścią spośród nich współpra-
cowałem wcześniej, pełniąc funkcję 
naczelnika delegatury opolskiej IPN.

Oczekiwania przekazane mi przez 
centralę i osobiście przez prezesa dra 
Jarosława Szarka w swojej lwiej części 
sprowadzały się do oczekiwania od 
oddziału wrocławskiego zwiększenia 
aktywności naukowej, w szczególno-
ści zaś publikacji nowych, wartościo-
wych książek. Oczekuje się również 
dalszych awansów naukowych naszej 
kadry, zdobywania stopni doktorskich, 
habilitacji, uzyskiwaniu pozycji pra-
cowników samodzielnych, czyli takich 
którzy są w stanie prowadzić własne 
badania. Awanse naukowe przez lata 
stanowiły o sile wrocławskiego oddzia-
łu IPN, który pod tym względem ciągle 
się wyróżnia na tle innych oddziałów 
w kraju. W tej chwili jest u nas 4 pra-
cowników samodzielnych, którzy zdo-
byli taki status pracując w IPN. Chciałem 
również zwrócić uwagę na szczególna 
cechę historyków pracujących w IPN. 
O ile wśród historyków akademickich 
dominuje model kariery preferujący 
konkurencję i działalność indywidual-
ną (podstawa naukowego awansu jest 
opracowana samodzielnie publikacja 
autorska), to historycy IPN znacząco 
rozwinęli umiejętność współdziałania 
w obrębie szerszych zespołów. Ma to 
swoje oczywiste zalety. 

Czy zna pan profesor osobiście prezesa IPN 
Jarosława Szarka? 

–  Poznałem go podczas rozmowy, 
w czasie której wręczał mi nominację. 
Zrobił na mnie wrażenie symatycz-
nego człowieka, głęboko przejętego 
misją społeczną Instytutu. Widać, że – 
wywodząc się z oddziału krakowskie-
go – czuje się w sposób szczególny 
związany z tą IPN-owską tradycją, 
którą reprezentował tragicznie zmar-
ły prezes Janusz Kurtyka.

Nowy prezes zapowiedział szerszą działal-
ność Instytutu w szkołach, która ma kształ-
tować postawy wśród młodzieży szkolnej.

– Dotychczas zajmowało się tym 
Biuro Edukacji Publicznej. W tej chwili, 
po wprowadzeniu nowej ustawy, roz-
dzielony został pion naukowy i pion 
edukacyjny. Może to zintensyfikować 
prace popularyzatorskie, jakkolwiek 
współpraca ze szkołami od początku 
była statutowym zadaniem IPN, reali-
zowanym stosownie do możliwości, 
ale zawsze traktowanym jako bardzo 
ważne. 

We Wrocławiu zespół edukatorów 
liczył ok. 10 osób. Byli to różni ludzie. 
Były osoby o naukowych zaintereso-
waniach,  ale aktywne w działaniach 
popularyzatorskich o charakterze 
odczytowym. Byli także klasyczni 
edukatorzy, mający dobre kontakty 
z nauczycielami i szkołami. W swojej 
pracy posługiwali się programami 
i materiałami edukacyjnymi nadsyła-
nymi z warszawskiej centrali, a także 
powstającymi we Wrocławiu. Trzecią 
grupę stanowili t.zw. wystawiennicy 
– osoby specjalizujące się w sporzą-
dzaniu ekspozycji opartej na mate-
riałach związanych z misją społeczną 
IPN. Wystawy powstawały w oparciu 
o materiały przechowywane w zaso-
bie IPN, ale w szeregu wypadków wią-
zały się one z popularyzowaniem wie-
dzy o okresie objętym ustawą o IPN 
z 1998 r. obejmującym wówczas lata 
1939-1990. Mówię wówczas, bo obec-
na ustawa okres ten rozszerzyła na 
lata 1917-1990. IPN interesuje się 
wątkami dotyczącymi działań zbrod-
niczych systemów totalitarnych, za-
równo niemieckiego narodowego 
socjalizmu, jak i komunizmu w wersji 
radzieckiej. Upowszechnianie wiedzy 
o tych systemach, złu które ze sobą 
przyniosły, dewastowaniu tkanki spo-
łecznej, a także zwykłych zbrodniach 
wiązało się z przesłaniem zawartym 
w preambule Ustawy o IPN z 1998 r. 
I te zadania popularyzatorskie były 
przez poszczególne oddziały, w tym 
wrocławski, realizowane w poczuciu 
ważnej społecznej misji.

Pojawiają  s ię  głosy,  że  po zmianach 
w IPN historia Polski będzie pisana na nowo. 
Że będzie to przekaz zbyt radykalny i jedno-
znaczny. 

– Nic takiego się nie zapowiada. 
Nie ma żadnych impulsów, które mia-
łyby skłaniać kogokolwiek do pisania 
historii Polski na nowo. Nasz kraj ma 

1050 lat, które były opisywane przez 
kolejne pokolenia historyków, sto-
sownie do zmieniających się wyzwań 
w przeobrażającym się kraju. Jeżeli 
może się coś w tym zakresie zmienić 
– i tu IPN ma do odegrania ważną i po-
zytywną rolę – to istnieje szansa po-
głębienia mało znanych aspektów hi-
storii społecznej czasów najnowszych. 
Wiąże się to z zawartością archiwów 
pozostałych po komunistycznej policji 
politycznej. Czy można tu mówić o pi-
saniu historii na nowo? Nie. Na pew-
no jednak można mówić o znaczącej 
korekcie polegającej na pełniejszym 
uwzględnieniu tego o czym wcześniej 
nie mieliśmy pojęcia. 

  Mówiąc o zmianach w Instytucie 
w ostatnim czasie, to wyrażają się one 
w pełniejszym nawiązaniu do dorob-
ku i przesłania prezesa ś.p. Janusza 
Kurtyki, jego zainteresowań, pasji 
historycznych. W szczególny sposób 
interesował się on tradycją polskie-
go Państwa Podziemnego podczas II 
wojny światowej. Masowa działalność 
konspiracyjna, ożywiona dążeniem do 
odzyskania niepodległości, stanowiła 
fenomen. Ważną częścią dziedzictwa 
Janusza Kurtyki jest także przeko-
nanie, że historia Polski jako całości, 
zawiera ważne i pozytywne, warte 
kultywowania, przesłania – z domi-
nującym wątkiem walki o wolność, 
o niepodległość polityczną rozumia-
ną jako zwieńczenie innych wolności, 
wyrażające się w prawie obywateli do 
powoływania władzy politycznej sto-
sownie do swojej woli. Także i w świe-
tle dominujących obecnie w świecie 
zachodnim pojęć jest to przesłanie 
wartościowe, warte upowszechniania 
w szczególny sposób. 

Czy tego rodzaju optyka może 
rzutować negatywnie na wyniki ba-
dań, poprzez wytwarzanie presji na 
badaczy? Na pewno nie bardziej niż 
pesymistyczne wizje naszych dzie-
jów zbiorowych. W praktyce można 
się spodziewać, że państwo może 
oczekiwać od badaczy, by w toku 
swoich poszukiwań zwracali uwa-
gę na postawy i zachowania doku-
mentujących determinację w walce 
o wolność. Co je determinowało, 
jak dalece były powszechne – ina-
czej mówiąc jak szeroki był margi-
nes postaw, które dziś podziwia-
my i takich, których się wstydzimy. 

Nie chodzi więc o pokrywanie histo-
rii idealizującym brązem, czy o nie-
pisanie o sprawach wstydliwych, ale 
o rzetelne zważenie wszystkiego. 
W perspektywie dłuższej można 
powiedzieć, że zachowania prospo-
łeczne były silniejsze, przypominały 
one również o sobie w różnych sytu-
acjach ekstremalnych; aby je należy-
cie ocenić (a także docenić) trzeba je 
widzieć na tle szerszym, tworzonym 
i przez zachowania i postawy tworzą-
ce statystyczną średnią, i przez to, co 
wyznaczało akceptowane normy. 

   Podsumowując: dziedzictwo 
przeszłości jest takie, jakie jest. Nic 
na to nie poradzimy. Powinniśmy 
je znać, poznać i wnikliwie badać. 
Natomiast tradycja jest czymś od-
miennym, czymś co się świadomie 
wybiera, co się uważa za interesują-
ce i warte do przekazania następnym 
pokoleniom. Przykładowo: tradycja II 
wojny światowej to tradycja Państwa 
Podziemnego, Armii Krajowej, a nie 
czarnego rynku, nie kombinatorów, 
nie szantażystów, nie donosicieli 
podejmujących, w imię jakiś życio-
wych potrzeb, współpracę z apara-
tem represji. Tradycja w dużej mierze 
sprowadza się do selektywnego trak-
towania przyszłości, szukania w niej 
wzorców, źródeł inspiracji dla wybo-
rów dokonywanych dzisiaj. Wszędzie 
tak się dzieje, na całym świecie - nie 
sądzę, bym mówił tu rzeczy odkryw-
cze. Czasem wybór owych wątków 
dokonuje się niejako sam, za sprawą 
mód intelektualnych narzucanych 
przez celebrytów i dominujące me-
dia, czasem aktywną rolę próbuje od-
grywać państwo i wówczas mówimy 
o polityce historycznej. IPN jest jed-
nym z instrumentów takiej polityki. 
Jest zainteresowany, żeby aktywnie 
wspomóc szkołę i instytucje wycho-
wawcze w działaniach edukacyjnych. 
Jest ważne, by młodzi ludzie uwierzy-
li, że są częścią wspólnoty do której 
warto należeć, i szukali swojej przy-
szłości tutaj, a nie gdzie indziej. Czy 
taki przekaz będzie zbyt radykalny? 
Nie podzielam tych obaw, nie widzę 
symptomów wskazujących na czarne 
scenariusze.

Wspomniał pan profesor o archiwach po 
byłych policjach politycznych. Czy możemy 
podchodzić do nich bezkrytycznie?  

W materiałach policji politycznej 
znajdują się informacje o panujących 
w społeczeństwie nastrojach. Nie jest 
tak, że doniesienia te zawsze były 
ścisłe. Policja monitorując określone 
środowisko czy poszczególne grupy, 
często szuka uzasadnienia swojego 
istnienia, wyolbrzymiając skalę sy-
gnalizowanych problemów. Za regułę 
uznać można, że przy penetracji węż-
szych środowisk, funkcjonariusze szu-
kają głównie śladów wewnętrznych 
konfliktów dzielących to środowisko, 
a także że doszukują się przejawów 
działalności ze swojego punktu wi-
dzenia ekstremistycznej, czyli takiej 
na podstawie których można upa-
trzone osoby postawić przed sądem. 
Każda dokumentacja policyjna – od-
nosi się to do zarówno do materiałów 
wytworzonych przez Służbę Bezpie-
czeństwa jak i materiałów z okresu 
międzywojennego np. znajdujących 
się w zasobie Komisariatu Rządu na 
miasto stołeczne Warszawę – zdra-
dza podobne deformacje. Podałem 
te dwa przykłady, bo osobiście bada-
łem te materiały. A ponieważ te defor-
macje są znane, można te dokumenty 
czytać w taki sposób, aby rekonstru-
ując przeszłość brać poprawkę na de-
formacje zawarte w danym przekazie. 
Historycy IPN, a także historycy aka-
demiccy, którzy w sposób pełniejszy 
korzystają z zasobu przechowywa-
nego w archiwach Instytutu dobrze 
opanowali tę sztukę. 

Rozmawiał Radosław Szewczyk

Profesor Krzysztof Kawalec jest historykiem 
i nauczycielem akademickim na Uniwersytecie 

Wrocławskim. Od 2013 r. kierownik Zakładu 
Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w. 

Od 2007 r. był naczelnikiem Delegatury Instytutu 
Pamięci Narodowej w Opolu. Specjalizuje się m. 

in. w historii myśli politycznej oraz historii Polski 
i powszechnej XIX i XX w. Autor m. in. dwóch 

biografii Romana Dmowskiego. 

O historii Polski i nowych wyzwaniach dla wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej rozmawiamy z profesorem Krzysztofem Kawalcem, który 2 sierpnia br. został 
powołany przez nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka na stanowisko p.o. dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu.

DZIEDZICTWO PRZESZŁOŚCI POWINNIŚMY 
ZNAĆ, POZNAĆ I BADAĆ
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AKTUALNOŚCI

Po raz pierwszy w Polsce pokazany zostanie fragment kolekcji, która dała początek jednemu z najsłynniejszych 
europejskich muzeów – Galerii Narodowej w Berlinie.

Do tegorocznej tury programu Wrocławski Budżet Obywatelski zosta-
ło zgłoszonych 791 projektów. 449 z nich trafiło pod głosowanie. Od 
30 września mieszkańcy powyżej 16 roku życia będą mogli wybrać 4 
projekty, które zostaną zrealizowane.

Zauważyłeś dziurę w jezdni, albo śmieci wysypujące się z kosza? Jeśli masz MAM, to łatwo powiadomisz 
o tym służby miejskie, które powinny szybko usunąć awarię. MAM – Wrocławska aplikacja mobilna MAM 
(Mobilny Asytent Mieszkańca), to narzędzie teleinformatyczne skierowane do wszystkich mieszkańców 
Wrocławia, którzy chcieliby aktywnie, za pomocą przenośnych urządzeń mobilnych, włączyć się w uspraw-
nianie warunków życia i funkcjonowania miasta.

BERLIŃSKIE ARCYDZIEŁA
W MUZEUM MIEJSKIM WROCŁAWIA

ROZWIJAJMY MIASTO WROCŁAW MA MAM

Od 18 września dzieła z Berlina 
będzie można podziwiać w Muzeum 
Miejskim Wrocławia.

Berliński bankier i mecenas sztuki 
Joachim Heinrich Wilhelm Wagener 
(1782 - 1861) przez lata kolekcjono-
wał dział współczesnych mu mala-
rzy, głównie niemieckich, ale także 
z innych krajów Europy (m.in.: Fran-
cji, Belgii, Włoch i Holandii) z myślą 
o przekazaniu ich państwu w celu 
utworzenia ogólnodostępnej Naro-
dowej Galerii. W 1861 roku spełnił 
swoje życzenie darując imponują-
cą kolekcję 262 obrazów władzom 
Państwa Pruskiego pod warunkiem, 
że zostaną one udostępnione pu-
bliczności. Zgromadzone przez niego 
działa tworzą reprezentatywny obraz 
malarstwa europejskiego pierwszej 
połowy XIX wieku, który obejmuje 
takie kierunki jak m.in.: realizm, ro-
mantyzm oraz biedermeier. Część 
kolekcji prezentowana jest obecnie 
w Alte Nationalgalerie w Berlinie.

Wystawa kolekcji Joachima Wa-
genera w Pałacu Królewskim we 
Wrocławiu, na którą zapraszamy od 

18 września, to szczególne wydarze-
nie, bowiem Galeria Narodowa w Ber-
linie niezwykle rzadko wypożycza 
swoje obrazy poza granice kraju. Jed-
nak we Wrocławiu zaprezentowanych 
zostanie aż 67 dzieł wybranych z całe-
go zbioru. Dzięki tej ekspozycji polska 
publiczność będzie mogła zapoznać 
się z europejskim malarstwem XIX – 
wiecznym na przykładzie fragmentu 
kolekcji uważnej za jedną z najważ-
niejszych na świecie dotyczącą tego 
okresu w sztuce. Wśród zaprezento-
wanych we Wrocławiu prac znajdują 
się malowidła autorstwa m.in.: Karla 
Friedricha Schinkla, Gustava Grune-
walda, Petera von Corneliusa, The-
odora Gudina, Domenica Quaglio, 
Givanniego Migliara i wielu innych. 
Polska publiczność będzie miała 
także okazję podziwiać słynny obraz 
„Finis Poloniae” Dietricha Montena 
z 1832 roku oraz prace wrocławskich 
artystów: Carla Fridricha Lessinga, 
Heinricha Mücke i Augusta Kopischa. 
Wrocław - miasto, które podczas II 
wojny światowej straciło swoje mu-
zealne kolekcje jest gospodarzem 

wyjątkowej wystawy, która ma szan-
se stać się jednym z wiodących wyda-
rzeń obchodów Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016.

Kurator wystawy – dr Birgit Verwie-
be (Alte Nationalgalerie w Berlinie)

Koordynator wystawy w Polsce
 – Katarzyna Kurpiewska 
Muzeum Miejskie Wrocławia)
Do wystawy wydany został katalog 

Muzeum Miejskie Wrocławia
 – Pałac Królewski

ul. Kazimierza Wielkiego 35,
50-077 Wrocław
tel. 71 391 69-40,

e-mail: muzeum@mmw.pl

Wystawa czynna od wtorku do piąt-
ku w godzinach 10.00 – 17.00 oraz od 
soboty do niedzieli od 10.00 do 18.00
Bilet normalny – 15 złotych
Bilet ulgowy – 10 złotych
Projekt realizowany w ramach Pro-
gramu Sztuk Wizualnych Europejskiej 
Stoli cy Kultury Wrocław 2016
Kurator: Michał Bieniek

Swój głos będzie można oddać 
na dwa sposoby. W 13 punktach na 
terenie miasta umieszczono spe-
cjalne urny. Przy nich dostępne są 
karty do głosowania. Wypełnić na-
leży każde pole i podpisać kartę po 
oddaniu głosu. Urny znajdują się 
w 9 filiach Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej oraz 4 punktach Centrum 
Obsługi Mieszkańca Urzędu Miej-
skiego Wrocławia.

Można również wejść na stronę 
internetową www.wroclaw.pl/wbo 
i tam potwierdzić swój wybór ha-
słem SMS-owym. Z jednego numeru 
telefonu mogą głosować trzy osoby. 

Plebiscyt potrwa do 10 paździer-
nika i wraz z końcem tego miesiąca 
poznamy wyniki. 

Wybieramy  4 projekty – 2 ogól-
nomiejskie i 2 rejonowe (jeden duży 
 – do 750 tys. zł i jeden mały – do 
250 tys. zł).

Łącznie do programu Wrocławski 
Budżet Obywatelski zgłoszonych zo-

stało 791 projektów. Odrzucono 342 
z nich, które przekroczyły budżet, 
dotyczyły miejsc nienależących do 
gminy lub zostały wycofane przez 
liderów. Część projektów, bo 33  
– są już w trakcie realizacji niezależ-
nie od wników WBO.

Budżet obywatelski, nazywany 
inaczej budżetem partycypacyjnym 
to proces, który umożliwia miesz-
kańcom dyskusję i  bezpośredni 
wpływ na decyzje o przeznaczeniu 
części publicznych pieniędzy na 
przedsięwzięcia zgłoszone bez-
pośrednio przez nich. Historia bu-
dżetów partycypacyjnych sięga lat 
osiemdziesiątych XX wieku. Pierw-
szy raz zastosowano to narzędzie 
w Porto Alegre w Brazylii.

We Wrocławiu pilotażowy pro-
gram WBO wystartował w 2013 roku.  
Na jego podstawie wypracowano 
zasady, które stanowią podstawy 
projektów realizowanych do dziś.

Anna Wójcik

Widząc np.: uszkodzoną sygna-
lizację świetlną, dziurę w jezdni, 
nieopróżnione pojemniki na śmieci 
i posiadając na swoim urządzeniu 
aplikację MAM, możesz za jej pośred-
nictwem wysłać zgłoszenie dotyczą-
ce zauważonej nieprawidłowości. 

Aby wysłać zgłoszenie należy: 
wybrać odpowiednią z dostępnych 
kategorii, wskazać lokalizację na 
udostępnionej mapie, ewentualnie 
dodać zdjęcia. Wykonanie tych trzech 
prostych kroków pozwoli przekazać 
zgłoszenie do jednostki miejskiej od-
powiadającej za jego realizację. 

Zgłoszenie wysłać można jako oso-
ba anonimowa lub posiadając konto 
w aplikacji. 

W tym drugim przypadku, po za-
logowaniu, aplikacja udostępni do 
wglądu listę naszych dotychczaso-
wych zgłoszeń oraz bieżące statusy 
ich realizacji. 

Dodatkową pomocą dla uży t-

kowników aplikacji będzie możli-
wość (po wybraniu kafelka „Info”) 
bezpośredniego przeniesienia do 
strony internetowej zawierającej in-
formacje o miejskich aktualnościach 
(www.wroclaw.pl) lub procedurach 
urzędowych (www.bip.um.wroc.pl). 

Dołączony do aplikacji MAM samo-
uczek, przybliży użytkownikom zasa-
dy jej działania, a opracowanie komu-
nikatów i opcji wyboru w trzech wer-
sjach językowych (polski, angielski, 
niemiecki) ułatwić ma jej użytkowa-
nie, także osobom obcojęzycznym. 

Kolejnym udogodnieniem zawar-
tym w aplikacji jest możliwość bez-
pośredniego połączenia telefonicz-
nego z Teleinformatycznym Centrum 
Obsługi Mieszkańca urzędu. 

Aplikacje bezpłatnie pobrać będzie 
można ze sklepów dedykowanych 
urządzeniom z systemami Android, 
IOS i Windows Phone.

(red)

Na zdjęciu obraz Théodore`a Gudina, Przemytnicza feluka w Zatoce 
Biskajskiej, 1845
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Według znanych nam dotychczas 
niemieckich relacji Poniedziałek 
Wielkanocny miał być apogeum 
zniszczenia Wrocławia. Zrzucone 
przez radzieckie samoloty bomby 
zniszczyły wiele budynków i gma-
chów użyteczności publicznej. Wy-
wołane w wyniku nalotów pożary, 
miał y doprowadzić do swoistej 
„burzy ogniowej”, podsycanej przez 
wiejący z dużą prędkością wiatr. Od 
1 kwietnia 1945 r. trwało radzieckie 
natarcie na miasto od strony zachod-
niej. Wsparciem tych działań były 
naloty bombowe. Podobnie jak 1 
kwietna, również w Poniedziałek 
Wielkanocny zrzucać bomby na mia-
sto miały samoloty z 6. Gwardyjskie-
go Korpusu Lotnictwa Bombowego 
(gw. KLB) ze składu 2. Armii Lotniczej 
oraz maszyny z 4. Gwardyjskiego 
Korpusu Lotnictwa Bombowego 
Dalekiego Zasięgu (gw. KLB DZ) ze 
składu 18. Armii Lotnictwa Dalekie-
go Zasięgu. 

6. Gwardyjski Korpus Lotnictwa Bombowego
Jednostki 8. gwardyjskiej Dywizji 

Lotnictwa Bombowego z 6. gw. KLB 
w ciągu dnia grupami 5-12 samo-
lotów Pe-2: „ w jednym podejściu 
z nurkowaniem, pod kątem 60 stopni 
z wysokości 2400 m (...), w jednym po-
dejściu z lotu poziomego, z wysokości 
1300-2000 m bombardowały wojska 
i  technikę przeciwnika w Breslau”. 
W sumie latały 52 bombowce Pe-2, 
które wykonały 120 lotów bojowych 
i zrzuciły 110950 kg (110,9 ton) bomb. 

Zużyły również 13010 nabojów do 
karabinów maszynowych i 8750 
sztuk do działek SzKAS. W rezultacie 
bombardowania i wg obserwacji za-
łóg: „Wywołano pożary w zadanych 
kwartałach i obiekcie stacji kolejowej. 
Silne wybuchy na stacji kolejowej Bre-
slau, dwa silne wybuchy w obiekcie 
i na węźle kolejowym oraz wywołano 
pożary w tym rejonie.”

4. Gwardyjski Korpus Lotnictwa Bombowego 
Dalekiego Zasięgu 

Do nalotów na miasto ze składu 
korpusu wysłano bombowce pro-
dukcji amerykańskiej B-25 Mitchell 
ze składu 341 pułku lotnictwa bom-
bowego (plb) oraz 14 gw. DLB. W su-
mie wykonały one 203 loty bojowe 
i zrzuciły 328, 9 ton bomb. 

341 pułk lotnictwa bombowego 
Załogi z tej jednostki, które jako 

pierwsze z zaatakowały miasto mię-
dzy g. 11.34-12.45 (czasu moskiew-
skiego - przyp. RS) zaobserwowały 
po pozbyciu się śmiercionośnego 
ładunku: „(...) 70 wybuchów bomb, 
w kwartałach 305, 306, 309, 310, 
311, 319, 324, 325, 328 – 12 ognisk 
pożarów i 8 eksplozji wskazujących 
na wysadzenie w powietrze składu 
z amunicją.”. W trakcie nalotu wy-
konano zdjęcia lotnicze, z analizy 
których ustalono: „w kwartałach 309, 
310, 311 – 3 duże ogniska pożarów, 
cel zasnuty dymami, w kwartale 
325 – dwie silne eksplozje, trzy duże 
ogniska pożarów, w kwartałach 367, 

368, 363 – sześć dużych eksplozji, całe 
obszary tych kwartałów objęte poża-
rami i zasnute dymem, przy moście 
Kaisera (Most Grunwaldzki – przyp. 
RS) na południowym brzegu Odry 
jedna silna eksplozja towarzysząca 
pożarom, most i przylegające kwar-
tały zasnute dymem.”

W trakcie ataku niemiecka obro-
na przeciwlotnicza uszkodziła trzy 
radzieckie bombowce. Wszystkie 
maszyny po nalocie, wylądowały na 
tzw. lotnisku-podskoka w Brzegu, 
gdzie uzupełniono paliwo i załado-
wano bomby. 

Drugi atak 341 plb przeprowadził 
na te same cele między g. 15.41-
16.30. Po zrzuceniu bomb załogi 
zaobserwowały w rejonie celów: 
„(...) 24 ogniska pożarów i 4 wybu-
chy. Obiekty ogarnięte nieprze-
rwanym pożarem.”. Po nalocie wy-
konano zdjęcia lotnicze, z analizy 
których ustalono, że: „w kwartałach 
310, 311 – dwa ogniska pożarów, 
w ogrodzie botanicznym – trzy duże 
wybuchy, silne pożary, cały ogród 
zasnuty dymem. Przy moście Kaisera 
(Most Grunwaldzki – przyp. RS) dwa 
silne wybuchy – w rejonie uniwer-
sytetu (obiekt 86) – pięć ognisk po-
żarów, powierzchnia uniwersytetu 
zasnuta dymem, w kwartałach 469, 
476, 473, 474 - cztery silne eksplozje, 
w kwartale 467 – dwa ogniska poża-
rów, w północnej części stacji kolejo-
wej Klein Mochbern (Muchobór Mały 
– przyp. RS) – pali się skład paliwa.”

14 gw. Dywizja Lotnictwa Bombowego
Z kolei samoloty z 14 gw. DLB 

bombardowały miasto pomiędzy g. 
11.37-12.03. Po zrzuceniu śmiercio-
nośnego ładunku załogi zaobser-
wowały: „W czasie bombardowania 
zauważono – 375 wybuchów bomb, 
15 ognisk pożarów, płoną budynki 
w rejonie celu, 5 pożarów towarzy-
szących eksplozjom – dużej mocy – 
z czego: 4 eksplozje w kwartale 311, 
jeden wybuch w 325 kwartale i jeden 
o g. 11.46 w 305 kwartale (...)”.   

Po nalocie 4 załogi wykonały zdję-
cia rezultatów bombardowania.

O g. 11.42 z wysokości 2100 m 
pierwsza załoga zdjęciami objęła 

centralną część miasta. Z ich anali-
zy ustalono: „w kwartałach 184, 337 
i w rejonie mostu uniwersyteckiego 
– do 4 ognisk pożarów; w kwarta-
łach na zachód i północny-zachód 
ogrodu botanicznego – duże poża-
ry, cały rejon zasnuty dymem. Most 
Günther (Most Chrobrego – przyp. 
RS) – zburzony, w fotografowanym 
rejonie – do 40 lejów od bomb, Nord 
i Sud Oder (Północna i Południowa 
Odra - przyp. RS) – do 35 jednostek 
pływających.”

O g. 11.47 z pułapu 2050 m zdję-
ciami objęto centralną część miasta. 
Deszyfracja ustaliła: „w rejonie filtrów 
miejskich, most Kaisera (most Grun-
waldzki – przyp. RS)  – 7 ogniska po-
żarów, w kwartale 466 – 3 ogniska po-
żarów, w kwartałach – 328, 773 – pięć 
ognisk pożarów, w zasnutej (dymem 
– przyp. RS) części miasta do 40 lejów 
powstałych w wyniku rozrywania się 
bomb lotniczych. (...)”

O g. 11.58 z wysokości 1700 m 
zdjęciami objęto północno-zachod-
nią część Wrocławia. Z analizy zdjęć 
ustalono: „w kwartałach 73, 143, 466, 
467, 469, 470, 493, 222 i 309 – po 
jednym ognisku pożarów, w rejonie 
elektrowni (obiekt 66)- cztery ogniska 
pożarów, rejon przylegający do tego 
obiektu z zachodu zasnuty dymem 
pożarów, w rejonie stacji wodocią-
gowej (obiekt 69) – jedno ognisko 
pożarów. (...)”.

O g. 12.08 z wysokości 1900 m sfo-
tografowano część centralnej i pół-
nocnej części stolicy Dolnego Śląska. 
Z analizy wynikało, że w zasłoniętej 
dymem części miasta: „do 60 lejów od 
eksplozji bomb, w centralnej części 
miasta zasnutej dymem – 2 ogniska 
pożarów (...)” 

Podczas nalotu niemiecka obrona 
przeciwlotnicza trafiła jeden bom-
bowiec, który musiał przymusowo 
lądować w Brzegu.  

Drugi atak 14 gw. DLB przeprowa-
dziła między g. 16.56-17.26 na te same 
cele, co w czasie pierwszego wylotu. 
Po nalocie załogi Mitchell-i zaob-
serwowały: „453 wybuchy bomb 
w rejonie zadanego celu, w rezultacie 
wywołano 12 pożarów i 4 wybuchy, 
z czego jeden dużej mocy.” 

Rezultaty bombardowania 
Popołudniu kontrolne fotogra-

fowanie celów przeprowadziły trzy 
załogi. O g. 16.57 z wysokości 2100 m 
zdjęciami objęto centralną część mia-
sta. Z ich analizy ustalono: „w kwarta-
le 492 dwa ogniska pożarów, w rejo-
nie miejskie filtry, most, kwartał 483 
– cztery ogniska pożarów, w kwar-
tałach 465, 461 – trzy ogniska poża-
rów, w kwartale 466 – cztery ogniska 
pożarów, w kwartale 322, 792 – do 8 
ognisk pożarów – na północ od tych 
kwartałów rejon zasłonięty dymem. 
W kwartale 762 – jedno duże ognisko 
pożaru, w zasłoniętym rejonie do 100 
lejów od wybuchów bomb (...)”.

O g. 17.07 z wysokości 2050 m zdję-
ciami objęto centralną część miasta. 
Z odc z y tanych zdjęć ustalono: 
„w kwartale 492 – cztery ogniska po-
żarów, w kwartałach: 465, 461 – trzy 
ogniska pożarów, w kwartałach 466, 
467 – trzy ogniska pożarów, w kwar-
tale 438 – trzy duże ogniska pożarów, 
w kwartale 85 – trzy ogniska pożarów 
(...)”. 

W drugim podejściu o 17.20 z wyso-
kości 2050 m sfotografowano central-
ną część miasta. Z interpretacji zdjęć 
ustalono: „w rejonie kwartałów 493, 
494, 467, 322, 324, 438, 439, 85 – do 20 
ognisk pożarów, z czego w kwartale 
85 – trzy ogniska pożarów dużych 
rozmiarów, w zasnutej (dymem-RS) 
części miasta do 100 wybuchów 
bomb (...)”

O g. 17.28 z wysokości 1700 m 
czterema zdjęciami objęto zachod-
nią część Wrocławia i południowe 
przedmieścia. Z analizy zdjęć ustalo-
no: „jedno ognisko pożaru w kwartale 
73.” 

W sumie 2 kwietnia 1945 r. radziec-
kie bombowce zrzuciły na miasto 
439,8 ton bomb. Było to o 21,1 ton 
mniej niż dzień wcześniej 1 kwietnia, 
w Wielkanocną Niedzielę. W następ-
nym numerze podsumujemy dotych-
czasowy stan wiedzy o trzydniowych 
„nalotach wielkanocnych”. 

Radosław Szewczyk
Na podstawie materiałów ze strony internetowej 

pamyat-naroda.ru, tłumaczenie R. Szewczyk
Fot. CAMO

NIEZNANE EPIZODY „FESTUNG BRESLAU” 

NALOTY WIELKANOCNE (CZ. 3) 
- WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK 
Prezentujemy kolejny odcinek przedstawiający naloty radzieckiego lotnictwa na Wrocław na przełomie marca i kwietnia 1945 r.  Doprowadziły one do znacznych zniszczeń w mie-
ście. Dotychczas znaliśmy tylko opisy tych wydarzeń sporządzone przez niemieckich duchownych. Dzięki udostępnionym niedawno w Rosji części dokumentów jednostek lotniczych 
bombardujących Wrocław, możemy poznać radziecką wersję wydarzeń. Cytujemy dosłownie fragmenty dzienników bojowych, aby Czytelnik sam mógł wyrobić sobie zdanie o tych 
tragicznych dla miasta wydarzeniach.

HISTORIA



www.wroclawianin.info

nr 7(30), 19 września 2016 9nr 7(30), 19 września 20168

Za każdym razem jest to wielkie 
święto muzyczne. Nie inaczej było 
i w tym roku. Muzyka Stanisława 
Moniuszki i innych współczesnych 
mu kompozytorów rozbrzmiewała 
w najpiękniejszych miejscach Kudo-
wy-Zdroju – w Teatrze Zdrojowym, 
Teatrze pod Blachą, Sali Koncertowej 
w Pijalni Wód Mineralnych, Parku 
Zdrojowym, a także w kościołach. 

Przed publicznością zaprezen-
towało się wielu artystów, a wśród 
nich Anna Patrys – jeleniogórzanka, 
która podbija światowe sceny ope-
rowe. U nas niestety nie jest zbyt 
znana. Choć w 2014 roku ta wybit-
na sopranistka zdobyła Grand Prix 
konkursu wokalnego im. Elizabeth 
Connell w Sydney – prestiżowy kon-
kurs, w którym jeszcze nigdy nie wy-
grał nikt spoza kręgu anglosaskiego 
i  wystąpiła w popularnym show 
muzycznym, to jednak polskie sce-
ny nie są dla niej zbyt przychylne.  
Anna Patrys jest jedną z największych 
w Polsce śpiewaczek operowych. Jej 
skala głosu wynosi około 3,5 okta-
wy (przeciętny człowiek ma około 
1,5 oktawy), ma nadzwyczajne umie-
jętności, doskonałą technikę wo-
kalną oraz unikalną ciemną barwę. 
Jej interpretacji największych partii 
operowych mogli wysłuchać goście 
festiwalu moniuszkowskiego pod-
czas recitalu pt. „Okrutne i kruche 
 – operowe Heroiny”. Przy fortepia-
nie towarzyszył jej Mirosław Gąsie-
niec. Recital odbył się w czwartek 
25 sierpnia, artystka została nagro-
dzona brawami na stojąco. 

Z podobnym aplauzem zosta-
ło przyjęte finałowe przedstawie-
nie „Don Giovanniego” Mozarta, 
które w sobotę 27 sierpnia publiczno-
ści Teatru pod Blachą zaprezentował 
Roberto Skolmowski. 

Przedstawienie zrealizował z mło-
dymi artystami Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu. W roli tytułowej wy-
stąpił doskonale się zapowiadający 
Volodymyr Andrushchak, kierownic-
two muzyczne objął Tadeusz Zathey. 

Przedstawienie to współczesna 
wersja słynnego dzieła Mozarta, 
w którym wykorzystano nowocze-
sne multimedia. Artyści występują 
we współczesnych kostiumach, 
a akcja – można powiedzieć – dzie-
je się w środowisku celebrytów, 
którzy spędzają czas na imprezach.  

Trzeba przyznać, że młodzi wyko-
nawcy poradzili sobie z trudnymi 
partiami wokalnymi. Ciężar opery 
spoczywał całkowicie na ich bar-
kach, ponieważ nie towarzyszyła 
im orkiestra, a jedynie fortepian, 
na którym mistrzowsko grała Justy-
na Skoczek. „Don Giovanni” w in-
terpretacji Roberto Skolmowskiego 
podbił serca publiczności, życzymy 
twórcom dalszego tak dobrego od-
bioru dzieła. 

Festiwal, jak co roku, obfitował 
też w wiele wydarzeń towarzyszą-
cych. Tradycją stało się otwarcie 
każdego dnia hejnałem, który z bal-
konu domu Zdrojowego „Polonia”, 
punktualnie w południe, wykonuje 
trębacz. Gra fragment „Prząśniczki” 
– jednej z najbardziej popularnych 
pieśni Stanisława Moniuszki. 

Do atrakcji festiwalu należą spo-
tkania z w ybitnymi postaciami 
sztuki i nauki. W tym roku intere-
sującą rozmowę przeprowadzi ł 
dyrek tor ar t yst yc zny festiwalu 
Stanisław Rybarczyk z profesem 
Januszem Deglerem z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, największym 
znawcą Witkacego, dla którego Ku-
dowa jest miejscem ukochanym. 
Z kolei redaktor Piotr Nędzyński  
opowiadał o Marii Fołtyn, wielkiej 
śpiewacze operowej i wieloletniej 
dyrek torce Festiwalu Moniusz-
kowskiego. Prezentował jej twór-
czość w porównaniu do innych 
współczesnych jej diw operowych 
– warto było posłuchać tych unika-
towych nagrań z kolekcji redaktora 
Nędzyńskiego – nielwie osób miało 
taką szansę.

Festiwalowi towarzyszył też kon-
cert laureatów Konkursu Wokalnego 
im. Andrzeja Hiolskiego, który rodzi 
się w Kudowie oraz koncert uczest-
ników Rodzinnego Obozu Arty-
stycznego Kudowa 2016.

Oczywiście nie obyło się bez ko-
rowodu i posadzenia drzewa w alei 
dębowej. W tym roku upamiętniono 
Andrzeja Hiolskiego – śpiewaka ope-
rowego. 

Zapraszamy do galerii na stro-
nie www.wroclawianin.info, gdzie 
w zakładce „Festiwal Moniuszkowski” 
znajdą Państwo więcej zdjęć z tego 
wydarzeni i jego poprzednich edycji.

Izabela Siwińska
fot. Janusz Biskowski 

MONIUSZKO
WCIĄŻ GRA W KUDOWIE
Już za trzy lata przypadnie 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki. Ten wybitny polski kompozytor, pedagog i wielki patriota jest dziś mało znany szerszej publiczności. Pamiętają o nim 
kudowianie. To właśnie w Kudowie-Zdroju od 1962 roku odbywa się Festiwal Moniuszkowski. W tym roku wybrzmiał już po raz 54.

POD NASZYM PATRONATEM

„Don Giovanni” na finał festiwalu to był dobry wybrór

Dyrektor artsytczny
Stanisław Rybarczyk

Burmistrz Kudowy
Piotr Maziarz

Rzecznik festiwalu
Maciej Kieres
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PROMOCJA/REKLAMA

Suplementy diety nowej generacji
Innowacyjna formuła ziół

Preparaty w 100% naturalne!

Herbistres
łagodzi stres, stabilizuje układ nerwowy,

przywraca spojony sen

Większość współczesnych cho-
rób osób starszych nie ma związku 
z biologicznym starzeniem się or-
ganizmu. Problem ten związany jest 
ze zbyt małą aktywnością ruchową, 
niewłaściwym odżywianiem, naduży-
waniem leków i alkoholu, paleniem 
tytoniu oraz przewlekłym stresem. 
To właśnie ten ostatni powoduje po-
gorszenie jakości życia seniora. Zbyt 
wysoki poziom stresu przyczynia się 
do zaniechania aktywności ruchowej, 
zaburzeń odżywiania i przewlekłej 
bezsenności. Często sięga się wtedy 
po środki uspokajające (bez uzgod-
nienia z lekarzem), alkohol lub tytoń. 
Czym zatem jest stres i co może wpływać na 
jego pojawienie się?

Stres jest pojęciem bardzo szero-
kim. Najogólniej można go podsu-
mować jako szereg czynników i bodź-
ców, które mają wpływ na równowa-
gę organizmu. Są to:
• czynniki biologiczne, związane 

z nieuniknionym procesem zuży-
wania się organizmu i coraz słabszą 
możliwością regeneracji poszcze-
gólnych układów i narządów;

• czynniki społeczne i psychospo-
łeczne - nagła zmiana warunków 
życia, osamotnienie, izolacja spo-
łeczna, poczucie monotonii;

• czynniki ekonomiczne - zła sytu-
acja materialna;

• czynniki ekologiczne - zanieczysz-
czenie gleby, wody, powietrza, a co 
się z tym wiąże także żywności. 

Niebezpieczne dla zdrowia objawy przewle-
kłego stresu

Długotrwałemu stresowi towa-
rzyszy szereg dolegliwości, które są 
zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, 
ale i życia człowieka. Do najważniej-
szych należą:
• przyspieszone bicie serca,
• drżenie rąk, przyspieszony oddech, 

nadmierna potliwość,
• pogorszenie pamięci,
• zmienny nastrój,
• uderzenia gorąca,
• bóle i zawroty głowy,
• bezsenność,
• drażliwość,
• depresja, lęk.

Negatywnych skutków stresu moż-
na wymienić jednak znacznie więcej. 
Zwiększa ryzyko zawału serca oraz 
miażdżycy. Podwyższa także krze-
pliwość krwi, co może prowadzić do 
wystąpienia zakrzepicy, a w konse-
kwencji  do zatorów płucnych, a na-

wet zgonu.
Hormony stresu - jak działają?

Hormony wydzielane przez orga-
nizm w czasie stresu wspomagają 
organizm w radzeniu sobie z trudną 
sytuacją. Adrenalina i noradrenalina 
działają głównie na układ krążenia, 
zwiększając częstotliwość rytmu ser-
ca oraz napięcie mięśni. Adrenalina 
zwiększa także zapotrzebowanie 
organizmu na tlen oraz podwyższa 
temperaturę ciała. 
Hormony stresu mogą szkodzić

Przedłużający się stres prowadzi do 
rozwoju różnych chorób. Najgroźniej-
sze z nich dotyczą układu krążenia – 
już niewielka dawka adrenaliny może 
prowadzić do zaburzeń tętna lub czę-
stoskurczu, zmniejszyć przepływ ner-
kowy, powodować szybsze uwalnia-
nie kwasów tłuszczowych, zwiększać 
stężenie glukozy we krwi, prowadzić 
do hipokaliemii lub do zwiększenia 
stężenia potasu we krwi. Powoduje 
także chorobę wrzodową żołądka 
i dwunastnicy.

Wysoki poziom kortyzolu może 
opóźniać gojenie się ran i wpływać na 
odporność. Przyczynia się do śmierci 
komórek mózgowych odpowiedzial-
nych za pamięć. Sprzyja także rozwo-
jowi otyłości brzusznej.
Jak długotrwały stres wpływa na nasz or-
ganizm?

Układ sercowo-naczyniowy jest 
bardzo narażony na przewlekłe dzia-
łanie stresu. Pod jego wpływem może 
dochodzić do zaburzeń rytmu serca 
i rozwoju nadciśnienia czy miażdżycy. 
Powoduje procesy zapalne w naczy-
niach krwionośnych i podnosi po-
ziom cholesterolu.

Stres może powodować ból brzu-
cha, zgagę, osłabienie apetytu, nud-
ności, a nawet wymioty. Jest częstą 
przyczyną wzdęć, zaparć lub biegu-
nek, a nawet zespołu jelita drażliwe-
go. A także:
• obniżenia odporności organizmu, 

występowania częstych i przewle-
kłych infekcji różnych układów or-
ganizmu,

• występowania chorób na tle au-
toagresji, jak: choroba Hashimo-
to, choroba Gravesa-Basedowa, 
reumatoidalne zapalenie stawów, 
toczeń rumieniowaty układowy, 
twardzina, stwardnienie rozsiane 
czy łuszczyca,

• zmian skórnych – wypryski, trądzik, 
zanik elastyczności skóry i pogłę-

bienie się jej zwiotczenia,
• zaburzenia gospodarki węglowo-

danowej, cukrzyca;
• osteoporoza;
• napięciowe bóle głowy, bóle krę-

gosłupa.
• występowanie bezsenności, de-

presji, zaburzeń lękowych;
Jak zatem skutecznie walczyć ze stresem?

Kierując się najnowszymi badania-
mi nad stresem oraz konsekwencjami 
jego negatywnego oddziaływania na 
ludzki organizm naukowcy z firmy 
Biovitalium Polska Sp. z o.o. stworzyli 
preparat bardzo skuteczny i w 100% 
zgodny z naturą. Dzięki zawarto-
ści unikalnej kompozycji witamin, 
składników mineralnych i wyciągów 
roślinnych, Herbistres jest doskona-
łym produktem stosowanym do su-
plementacji diety. Łagodzi on stany 
napięcia nerwowego, zwiększa zdol-
ność adaptacji organizmu do trud-
nych warunków stresowych, wpływa 
na jakość i długość snu.
Na czym polega innowacyjność suplementu 
diety Herbistres?

Większość środków dostępnych 
na rynku polega na tłumieniu nieko-
rzystnych objawów stresu. Herbistres 
różni się od nich, gdyż został oparty 
na ekstraktach ziołowych, które nale-
żą do grupy tzw. adaptogenów czyli 
substancji ułatwiających przystoso-
wanie się organizmu do niekorzyst-
nych warunków środowiskowych. 
Jakie zioła zawiera suplement diety Herbi-
stres?
• Ekstrakt z kwiatów lawendy wą-

skolistnej - działa kojąco na układ 
nerwowy. Olejek eteryczny zawar-
ty w kwiatach lawendy wpływa 
odprężająco i relaksująco. Lawen-
da tonizuje zmysły i znosi stany 
rozdrażnienia nerwowego. 

• Ekstrakt z korzenia arcydzięgla 
litwor - poprawia samopoczucie 
i przywraca chęć do życia. Poprzez 
tonizowanie układu nerwowego 
łagodzi nerwice i nadwrażliwość 
na trudne warunki środowiska. 

• Ekstrakt z ziela melisy - działa koją-
co na rozdrażniony system nerwo-
wy. Reguluje trawienie i relaksuje 
mięśnie. Naturalne olejki eteryczne 
i bioflawonoidy zawarte w wyciągu 
z melisy wykazują pozytywne dzia-
łanie na centralny i wegetatywny 
układ nerwowy. 

• Ekstrakt z kłączy kozłka lekarskiego 
- ułatwia zasypianie oraz przywra-

POGODNA JESIEŃ ŻYCIA
BEZ STRESU I BEZSENNYCH NOCY
W XXI wieku starość przestała być kojarzona z chorobą czy niedołęstwem, gdyż coraz więcej seniorów nadal 
cieszy się dobrym zdrowiem i sprawnością. Warto zadbać o to, by ten czas przeżyć jak najlepiej.

ca prawidłowe samopoczucie psy-
chiczne. Przeciwdziała nadmiernej 
impulsywności. 

• Ekstrakt z szyszek chmielu - daje 
uczucie wyciszenia i ukojenia. 
Zmniejsza pobudzenie nerwowe 
oraz sprzyja dobremu samopo-
czuciu. 

• Ekstrakt z ziela wąkrotki azjatyckiej 
- tłumi zniechęcenie do aktyw-
ności życiowej oraz zawodowej, 
znosi uczucie bezradności i bezna-
dziejności. Przywraca siły witalne 
i pobudza procesy odnowy biolo-
gicznej.

Tradycja i nowoczesność w jednym
Nowoczesne suplementy diety 

firmy Biovitalium Polska Sp. z o.o. 
zostały stworzone w oparciu o daw-

ne, tradycyjne szwajcarskie recep-
tury i zweryfikowane pod kątem 
najnowszych osiągnięć medycyny. 
Produkty powstają w laboratoriach 
farmaceutycznych i są produkowane 
w standardzie leków  przy współpra-
cy z wieloma znanymi ośrodkami aka-
demickimi z kraju i ze świata.
Naturalne i bezpieczne 

Produkty Biovitalium posiadają 
atesty bezpieczeństwa, m.in. LEFO 
Institute (niemiecki instytut ds. opi-
niowania suplementów pod kątem 
bezpieczeństwa oraz wartości od-
żywczej). Mogą być stosowane bez 
ograniczeń wynikających z wieku czy 
stanu zdrowia. Są skoncentrowanym 
źródłem witamin pochodzenia natu-
ralnego.  

Wszystkie informacje na temat działania suplementu diety
oraz innnych produktów firmy można otrzymać pod numerem 

telefonu

71 30 70 007 lub 698 677 811
lub adresem mailowym:

vesta.vital@gmail.com
Zapraszamy do siedziby firmy Biovitalium Sp. z o.o.

Przy ul. Gwiaździstej 66 (SKY TOWER) we Wrocławiu.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, służymy radą i pomocą

w doborze odpowiednich dla Państwa suplementów .
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W wielu miastach Polski można 
obecnie starać się o dofinansowanie 
zakupu i wymiany starego pieca na 
nowe, ekologiczne urządzenie. Co 
trzeba zrobić, aby otrzymać dotację? 
Na jaką kwotę można liczyć? Jakie 
urządzenie najlepiej wybrać, aby 
przyniosło korzyści nie tylko środo-
wisku, ale też domowym finansom? 
O tym, jak uzyskać dotację krok po 
kroku, opowiada ekspert z firmy De 
Dietrich. 
Krok 1. Sprawdź, czy możesz starać się o do-
tację

Większość programów, w ramach 
których można starać się o dofinan-
sowanie wymiany starego pieca 
węglowego, jest realizowanych za 
pośrednictwem samorządów, np. 
z funduszy europejskich lub ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Li-
stę aktywnych i planowanych nabo-
rów wniosków można sprawdzić na 
stronie internetowej NFOŚiGW (www.
nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
znajdz-program), a także na stro-
nach internetowych gmin (we Wro-
cławiu będzie to np. strona: http://
www.wroclaw.pl/srodowisko/oglo-
szenie-o-naborze-wnioskow-2015). 
Najczęściej o dotację, niezależnie od 
programu, mogą starać się osoby, 
w których gospodarstwach domo-

wych piec węglowy jest głównym 
źródłem ogrzewania. Co istotne, 
dotację można otrzymać tylko na in-
westycję, która rozpocznie się już po 
otrzymaniu dofinansowania. 
Krok 2. Wybierz źródło dofinansowania

Możliwości otrzymania pieniędzy 
na nowe urządzenie grzewcze jest 
bardzo wiele i nie sposób wymienić 
ich wszystkich. Najpopularniejsze 
są następujące programy: KAWKA, 
Prosument, a także PONE (Program 
Ograniczania Niskiej Emisji). 

W obecnej edycji programu KAW-
KA budżet na dotacje wynosi ponad 
120 milionów złotych. Z NFOŚiGW 
pieniądze są przekazywane do sa-
morządów – aktualnie do wszystkich 
województw w kraju. Z dofinanso-
wania mogą skorzystać mieszkańcy 
miejscowości o liczbie mieszkańców 
powyżej 5 tys. Jednak nie wszystkie 
gminy zdecydowały się na realizację 
tego programu. Aktualnych informa-
cji warto szukać na stronach interne-
towych gmin. Wysokość dotacji różni 
się w zależności od miasta. W Pozna-
niu można otrzymać dotację w wyso-
kości 80% kosztów kwalifikowanych 
(do 80 zł/m2 lokalu, do 6000 zł na 
lokal), a we Wrocławiu w wysokości 
70% kosztów kwalifikowanych (mak-
symalnie do 12 000 złotych)

W wielu gminach można także sko-

rzystać z dofinansowania w ramach 
PONE, czyli Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji. Tak jest między innymi 
w Krakowie. Tu o dotację mogą starać 
się podmioty zainteresowane wspar-
ciem m.in. w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ) oraz Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Programy najczęściej 
dotyczą termomodernizacji bu-
dynków, w tym wymiany urządzeń 
grzewczych. Wysokość dotacji jest 
uzależniona od mocy nowego urzą-
dzenia i powierzchni lokalu. 

W programie Prosument można 
z kolei starać się o dotację na zakup 
i montaż  nowych instalacji i mikroin-
stalacji odnawialnych źródeł energii 
do produkcji energii elektrycznej lub 
ciepła. Dotacja będzie mogła wynieść 
20 lub 40% wartości inwestycji.

Krok 3. Wybierz najlepsze urządzenie
Na w ymianę urządzeń grzew-

czych decydować się będą osoby, 
które wcześniej nie stosowały nowo-
czesnych kotłów. Producenci starają 
się więc jak najlepiej informować 
Klientów o możliwościach i korzy-
ściach z zastosowania konkretnych 
urządzeń. – Najważniejsze, żeby 
nowy kocioł był prosty w użytko-
waniu i zapewniał wysoki komfort 
cieplny, a także komfort ciepłej wody 

EKOMIASTO

DOTACJA NA NOWE URZĄDZENIE 
GRZEWCZE KROK PO KROKU

Za szkodliwy pył w atmosferze w 88% odpowiadają gospodarstwa domowe, w których źródłem ciepła są stare piece. Zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach jest bardzo 
duże, stając się przyczyną wielu groźnych chorób. Coraz więcej samorządów realizuje więc działania, które mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu nieekologicznych 
źródeł ogrzewania. 

1. Dotacja celowa może być 
udzielona na realizację za-
dań inwestycyjnych z zakresu 
ochrony środowiska obejmu-
jących:

1). trwałą likwidację w miesz-
kaniach oraz pomieszczeniach 
pomocniczych i przynależ-
nych lub nieruchomościach 
o charakterze mieszkalnym 
systemu ogrzewania opartego 
na paliwie węglowym i jego 
zamianę na: 

a) podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej,

b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
e) odnawialne źródło ener-

gii, przy czym zastosowane 
rozwiązanie musi technicznie 
uniemożliwić spalanie paliw 
węglowych lub innych nie-
przeznaczonych do ogrzewa-
nia substancji;

2). podłączenie ciepłej wody 
użytkowej związane z trwałą 
likwidacją ogrzewania węglo-
wego, o której mowa w pkt.1;

3). instalację kolektorów 
słonecznych przeznaczonych 
do w y twarzania ciepła do 
podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej, związaną z trwałą 
likwidacją ogrzewania węglo-
wego, o której mowa w pkt.1; 

4).  te r m o m o d e r n i z a cj ę 
w przypadku mieszkań oraz 
pomieszczeń pomocniczych 
i przynależnych znajdujących 
się w budynkach wielorodzin-
nych, wyłącznie jako element 

towarzyszący trwałej likwidacji 
ogrzewania opartego na pali-
wie węglowym, o której mowa 
w pkt. 1.

2. Beneficjentami dotacji mogą 
być osoby fizyczne będące wła-
ścicielami lokali mieszkalnych 
lub nieruchomości o charakte-
rze mieszkalnym lub posiada-
jące do nich inny tytuł prawny, 
położonych w granicach admi-
nistracyjnych Wrocławia. 

3. Dotacja będzie przydzielana 
w wysokości 70% poniesionych 
kosztów, ale nie więcej niż:

1). 12 000 zł na jeden lokal 
mieszkalny lub nieruchomość 
o charakterze mieszkalnym, 
w przypadku zmiany systemu 
ogrzewania z węglowego na 
gazowe, elektryczne albo od-
nawialne źródło energii lub 
podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej;

2). 1 000 zł za każdy metr 
kwadratowy powierzchni czyn-
nej w przypadku zainstalowa-
nia kolektora słonecznego; 3). 
12 000 zł na każdy lokal miesz-
kalny w zakresie termomoder-
nizacji realizowanej w budyn-
kach wielorodzinnych jako za-
danie towarzyszące likwidacji 
palenisk/ kotłowni węglowych;

4). 1 000 zł na podłączenie 
wody ciepłej użytkowej przy li-
kwidacji ogrzewania węglowe-
go i zastosowaniu rozwiązania 
innego niż wskazane w pkt. 2.

użytkowej. Nasi klienci najczęściej 
decydują się na dwufunkcyjny kocioł 
kondensacyjny MCR3 Plus – mówi 
Waldemar Matuszyński, Product Ma-
nager w firmie De Dietrich Technika 
Grzewcza. 

Kotły kondensacyjne zapewniają 
wysoką efektywność energetycz-
ną, co przynosi duże korzyści, nie 
tylko dla środowiska naturalnego, 
ale również dla finansów gospodar-
stwa domowego. Moc urządzenia 
dobiera się zawsze do potrzeb kon-
kretnego domu bądź mieszkania. 

W przypadku dużych domów, z dwie-
ma łazienkami, warto zdecydować się 
na kocioł jednofunkcyjny w pakiecie 
z podgrzewaczem c.w.u. Zapewni 
to większy komfort ciepłej wody. – 
Przed podjęciem decyzji o wyborze 
konkretnego urządzenia zawsze war-
to skonsultować się z autoryzowa-
nym instalatorem polecanym przez 
producenta. Pomoże on wybrać urzą-
dzenie, które będzie spełniać nasze 
potrzeby, a także najkorzystniejsze 
pod kątem dotacji, o którą się stara-
my – dodaje Waldemar Matuszyński. 
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KOGENERACJA produkuje ciepło 
dla 60 procent wrocławian, a także 
dla mieszkańców Siechnic i Świętej 
Katarzyny. Niebawem z jej oferty 
korzystać będzie jeszcze więcej osób. 
Wszystko za sprawą nowych usług,  
jakie zaczyna świadczyć firma. 

- Jesteśmy nowoczesnym przed-
siębiorstwem, które dostosowuje się 
do potrzeb rynku. Naszym podstawo-
wym zadaniem jest i zawsze będzie 
produkcja ciepła i energii elektrycznej. 
Otwieramy się jednak na kolejne 
usługi, tym bardziej że mamy odpo-
wiednie kompetencje, by świadczyć 
je na wysokim poziomie - wyjaśnia 
Maciej Tomaszewski, Dyrektor Handlu 
i Rozwoju KOGENERACJI.

W ofercie „KOGENERACJA. Do 
usług” znalazło się osiem produk-
tów. Usługa rozliczanie zużycia 
ciepła zainteresuje przede wszystkim 
odbiorców ciepła rozliczających zuży-
cie na lokale: wspólnoty mieszka- 
niowe, zarząców nieruchomości czy 
spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach  
współpracy specjaliści z KOGENE- 
RACJI przeprowadzą odczyty ukła-
dów pomiarowych, uzgodnią algo-
rytm rozliczeń zużycia ciepła dla  
części wspólnej oraz rozliczą 
zużycie ciepła dla pojedynczych mie- 
szkań i lokali usługowych. 

Również z myślą o odbiorcach ciepła 
sieciowego - zarówno obecnych, jak  
i przyszłych - przygotowano usługi ser-

wis instalacji wewnętrznych i serwis 
węzłów cieplnych. 

- Naszym celem jest powiązanie 
tych usług z dostawami ciepła i stwo- 
rzenie tym samym jednego, komplet- 
nego produktu. Dzięki takiemu roz- 
wiązaniu klient będzie miał pewność, 
że jego instalacja centralnego ogrze- 
wania i węzeł cieplny są utrzymywane 
w odpowiednim stanie technicznym,  
a w przypadku awarii problemem zaj-
mie się KOGENERACJA w ramach 
całodobowego pogotowia - mówi Ma- 
ciej Tomaszewski.

Kolejna usługa - białe certykaty 
- ma na celu wsparcie klienta w dzia- 
łaniach służących poprawie efekty- 
wności energetycznej budynków, czyli 
uzyskaniu oszczędności z tytułu zuży-
cia energii i obniżeniu rachunków.  
W jej ramach odbiorcy ciepła i energii 
elektrycznej (m.in. spółdzielnie miesz- 
kaniowe, zakłady przemysłowe czy  
podmioty użyteczności publicznej)  
mogą liczyć na pomoc przy przepro- 
wadzaniu audytu efektywności ener- 
getycznej, czy przygotowaniu wnio- 
sków i realizacji procedury przyznania 
tzw. białych certyfikatów i ich sprze- 
daży na Towarowej Giełdzie Energii.

Zastępstwo inwestorskie z kolei to 
oferta skierowana przede wszystkim 
do wspólnot mieszkaniowych, któ- 
re planują przyłączyć się do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, np. w ramach 
programu KAWKA, dedykowanego 

ograniczeniu niskiej emisjii. KOGENE-
RACJA zaopiekuje się takim klientem 
od początku do końca inwestycji: 
od założeń koncepcyjnych, poprzez 
projektowanie i realizację projektu, 
aż do rozliczeń z wykonawcami robót.

Składy i odbiorcy węgla będą  
z pewnością zainteresowani analizami 
laboratorium chemicznego. W znajdu- 
jącej się w KOGENERACJI jednostce, 
posiadającej akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji Nr AB 1551, 
można sprawdzić, czy używany przez 
klientów węgiel spełnia wszystkie 
normy jakości, a co za tym idzie jest 
mniej szkodliwy dla środowiska  
i zdrowia.

KOGENERACJA za pośrednictwem 
swojego partnera handlowego  

(www.woda-zdemi.pl) oferuje również 
hurtową i detaliczną sprzedaż wody 
zdemineralizowanej przeznaczonej 
m.in. do produkcji płynów do chłod-
nic, czy spryskiwaczy do szyb samo-
chodowych. Z myślą o obiektach 
przemysłowych na wrocławskim Zawi- 
dawiu, korzystających z usług tam- 
tejszej elektrociepłowni KOGENERA- 
CJI, przygotowano z kolei ofertę ser-
wisu urządzeń elektroenergetycznych.

- Współpraca z nami oznacza  
dostęp do nowoczesnych technologii 
i oraz możliwość skorzystania z doś- 
wiadczeń i wiedzy ekspertów spółki 
bądź naszych wieloletnich partnerów. 
To również duży komfort, gdyż klient 
- na przykład zarządca nieruchomości 
– może skorzystać z kilku usług jed- 

Chcesz rozliczyć ciepło zużywane w budynku, szukasz firmy, 
która zajmie się stanem technicznym węzłów cieplnych, a może 
potrzebujesz wsparcia inwestora zastępczego? Od dziś po taką 
pomoc możesz zgłosić się do wrocławskiego producenta  
i dostawcy ciepła sieciowego - KOGENERACJI.

Po fachową pomoc do KOGENERACJI

Specjaliści z KOGENERACJI najlepiej wiedzą, jak prawidłowo rozliczyć ciepło zużywane w budynku.

nocześnie. Będzie miał wtedy pew- 
ność, że zostanie obsłużony zarówno 
profesjonalnie, jak i kompleksowo, 
oszczędzając tym samym czas i pie- 
niądze - przekonuje Maciej Tomaszew- 
ski, dodając: - Zachęcamy do skorzysta-
nia z naszej oferty. KOGENERACJA jest 
do Państwa usług!

Więcej informacji o usługach 
można uzyskać pod numerami 
telefonów: 
71 32 38 333 (dla klientów 
z Wrocławia), 71 32 37 222 
(Siechnice i Św. Katarzyna)  
oraz na stronie  
www.kogeneracja.com.pl.

EKOMIASTO

Serwis 
węzłów cieplnych

Białe 
certyfikaty

Sprzedaż wody
zdemineralizowanej

Serwis urządzeń
elektroenergetycznych

Analizy 
laboratorium
chemicznego

Serwis instalacji
wewnętrznych

Rozliczanie 
zużycia ciepła

Zastępstwo 
inwestorskie

Nowe usługi w ofercie wrocławskiego producenta i dostawcy ciepła 
sieciowego - KOGENERACJI:

www.kogeneracja.com.pl  |  bok@kogeneracja.com.pl

KOGENERACJA.
Do usług.
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Od lat borykaliśmy się z wysokimi 
kosztami centralnego ogrzewania 
oraz ciepłej wody użytkowej. Dostar-
czane one były, tak jak w przypadku 
większości osiedli, z lokalnej kotłow-
ni. W efekcie nasza Wspólnota, liczą-
ca około 200 osób mieszkających na 
4500 m2, za sam tylko przesył ciepła 
płaciła 120 tysięcy złotych rocznie. 
Koszt ogrzewania 1m2 do 2003 roku 
wynosił 3 zł, a za 1m3 ciepłej wody 
płaciliśmy 23 zł. Oczywistym było 
dla nas, że musimy zmodernizować 
kotłownię.

Spośród wielu ofert wybraliśmy 
firmę Hoval, której produkty są najle-
piej dopasowane do naszych potrzeb. 
Zakupiliśmy dwa gazowe kondensa-
cyjne kotły UltraGas® o mocach 150 
oraz 200 kW. Instalację uzupełniają 
dwa podgrzewacze wody CombiVal 
ER o pojemności 500 litrów każdy.
Jakie korzyści przyniosła modernizacja ko-
tłowni?

Nowe, gazowe ogrzewanie, szybko 
zaczęło przynosić wymierne korzyści 
– koszty ogrzewania zmniejszyły się 
ponad trzykrotnie (do 90 groszy za 
m2), a ciepłej wody ponad dwukrot-
nie (do 11 zł za m3). Tak duże oszczęd-
ności wynikają między innymi z no-
woczesnej technologii w zakupio-
nych przez nas urządzeniach. Kotły 
UltraGas® posiadają system spalania 
Ultraclean® oraz modulowany palnik 
promiennikowy, który idealnie dosto-
sowuje częstotliwość przełączeń, po-
zwalając na maksymalne oszczędne i 
niskoemisyjne spalanie. Dodatkowo 
wyposażone są w wymienniki alu-
Fer®, umożliwiające odzysk energii 
ze spalin na poziomie 20 %. Dzięki 
takim rozwiązaniom nie tyl-
ko zmniejszają się koszty 
użytkowania całej in-
stalacji, ale również 
redukowany jest 
ich wpływ na 
śro dowisko 
n a t u r a l n e , 
co również 
b y ł o  d l a 
nas istot-
ne.

Koszty ogrzewania mieszkań oraz dostarczania do nich ciepłej wody są bardzo wysokie i stale rosną. Dlatego też, jako Wspólnota Mieszkaniowa Głuszyna w Poznaniu, 
zdecydowaliśmy się na modernizację kotłowni by usprawnić system grzewczy.

MODERNIZACJA KOTŁOWNI
- CZYLI JAK USPRAWNIĆ
SYSTEM GRZEWCZY?

Obecnie z kotłów kondensacyj-
nych firmy Hoval korzystamy już od 
13 lat, uważamy, że była to świetna 
inwestycja. Koszty w sezonie grzew-
czym wynoszą 2,08 zł/m2 ogrzewa-
nej powierzchni oraz 17,33 zł/m3 
ciepłej wody. Jesteśmy również bar-
dzo zadowoleni z faktu, iż przez cały 
okres użytkowania kotły ani razu nas 
nie zawiodły.

Zadowolenie oraz wydajność i 
trwałość kotłów kondensacyjnych, a 

także real-
ne 

korzyści finansowe, skłoniły nas do 
podjęcia decyzji o rozbudowaniu 
instalacji grzewczej. Zakupiliśmy 48 
sztuk kolektorów słonecznych Ultra-
Sol H, 3 podgrzewacze wody Combi-
Val ER1000 (o pojemności 1000 litrów) 
oraz dwa zbiorniki buforowe Ene-
rVal1000 (każdy o pojemności 1000 
litrów). Inwestycja taka wydała nam 
się szczególnie korzystna ze względu 
na to, że jedynie 20 % kosztów pokry-
liśmy ze środków własnych. Pozostałą 
część sfinansowaliśmy dzięki premii 
ekologicznej oraz kredytowi uzy-
skanemu z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska.
Przez cały okres użytkowania 
przekonaliśmy się, że firma 

Hoval oferuje produkty 
wysokiej klasy. Podczas 

inwestycji jej pracow-
nicy byli  z nami w 
kontakcie na każdym 
etapie Inwestycji. 
Dokładnie omówili 
rozwiązania, które 
przynoszą wymier-
ne korzyści, nie tyl-

ko finansowe, ale także ekologiczne. 
Wszystkie te zapewnienia znalazły 
pokrycie w rzeczywistości – koszty 
centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej udało nam się moc-
no zredukować, a ponadto możemy 
być pewni, że nie zanieczyszczamy 
przy tym naszego najbliższego oto-
czenia.

Wspólnota Mieszkaniowa Głuszyna

Hoval Sp. z o.o. ul. Krze-
mowa 1, Złotniki
62-002 Suchy Las

Polska
Tel.: 61 659 38 10    
Fax.: 61 659 38 19

E-Mail: info@hoval.pl
Internet: www.hoval.pl
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Z początkiem nowego roku – od 1 stycznia 2017 – we Wrocławiu zmieni się sposób segregacji odpadów. Już w październiku firmy, które zajmują się odbieraniem odpadów komu-
nalnych w mieście, rozpoczną rozstawianie przy nieruchomościach pojemników na szkło.

NOWY ROK – NOWE ZASADY
SEGREGACJI ODPADÓW WE WROCŁAWIU

Wszystkie pojemniki zostaną wy-
posażone w czipy, które pozwolą na 
zwiększenie kontroli jakości usług 
wykonywanych przez te firmy. Uwa-
ga – pojemniki do końca roku nie 
będą opróżniane, ponieważ śmieci do 
nich będzie można wrzucać dopiero 
po Nowym Roku. Taka akcja wymaga 
czasu, dlatego rozstawianie pojemni-
ków zaczyna się już w październiku.

Nowe zasady zbiórki szkła
Z Nowym Rokiem zmieni się spo-

sób zbiórki szklanych odpadów opa-
kowaniowych. Od tego dnia będzie 
ona prowadzona bezpośrednio na 
terenach nieruchomości, a nie jak 
dotychczas w miejscach ogólnodo-
stępnych tzw. „gniazdach”. W pojem-
nikach lub workach oznaczonych ko-
lorem zielonym gromadzone będzie 
zarówno szkło bezbarwne, jak i kolo-
rowe (opróżnione butelki, słoiki, opa-
kowania szklane po kosmetykach). 
Odbiór tych odpadów będzie odby-
wał się z częstotliwością co najmniej 
raz na dwa tygodnie.

Nowe zasady zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych

Zwiększy się częstotliwość odbio-
ru odpadów wielkogabarytowych, 
czyli np. starych mebli, czy innych 
dużych śmieci, których chcemy się 
pozbyć. W przypadku domów jed-
norodzinnych taka zbiórka będzie się 
odbywać jeden raz na dwa miesiące, 
w przypadku zabudowy wielorodzin-
nej – jeden raz na miesiąc.

Nowe zasady zbiórki odpadów zielonych
Odpady zielone gromadzone 

w workach odbierane będą przez cały 
rok kalendarzowy z częstotliwością 
jeden raz w tygodniu. Dodatkowo 
w okresie od stycznia do końca lute-
go każdego roku firmy  odbierające 
śmieci będą miały obowiązek odbio-
ru drzewek bożonarodzeniowych 
pozostawionych przy miejscach gro-
madzenia odpadów.

Nowe zasady zbiórki odpadów tworzyw 
sztucznych

Właściciele nieruchomości jedno-

rodzinnych będą mieli możliwość 
w yboru, czy odpady z tworzyw 
sztucznych będą zbierane w workach 
czy w pojemnikach. Odbiór takich 
odpadów będzie odbywał się z czę-
stotliwością co najmniej raz na dwa 
tygodnie.

Nie zmienią się jedynie zasady 
zbiórki papieru i tektury – będą odby-
wały się jak do tej pory. Na opakowa-
nia z papieru i tektury przeznaczone 
są niebieskie pojemniki. Nie należy 
do nich tylko wrzucać papieru brud-
nego i tłustego, papieru faksowego, 
przebitkowego, na którym drukowa-
ne są niektóre rachunki i faktury, pa-
pieru termicznego, z folią, worków 
po cementach, artykułów hi-
gienicznych, pampersów 
i tapet.

Harmonogramy wywozu 
odpadów planowane będą 
na cały rok kalendarzowy.

Pamiętajmy o obowiązkach
Każdy właściciel nierucho-

mości ma obowiązek zbierania i po-

zbywania się powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunal-
nych zgodnie z Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Wrocławia oraz innymi przepisami.

Poza tym jesteśmy zobowiązani do 
płacenia za odbiór i zagospodarowa-
nie śmieci. Opłaty te są naliczane na 
podstawie złożonych do Ekosystemu 
deklaracji, w których sami (korzysta-
jąc z odpowiednich wskaźników) wy-
liczamy wysokość opłaty. Deklaracje 
powinni składać właściciele nierucho-
mości zamieszkanych oraz właściciele 
nieruchomości niezamieszkanych, na 

których powstają odpady komunal-
ne.Jeśli ktoś zapomniał złożyć dekla-
rację, powinien niezwłocznie nadro-
bić zaległości. 

Właściciel nieruchomości, który nie 
złoży deklaracji lub nie będzie wnosił 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, będzie musiał zapłacić 
zaległe opłaty wraz z odsetkami. War-
to więc pamiętać o złożeniu deklara-
cji, by zaoszczędzić pieniądze!

Deklaracje i bieżące informacje 
dostępne są na stronie internetowej 
www.ekosystem.wroc.pl. 

Iza Siwińska (TS)

EKOMIASTO
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Projekt „ Rowerowy Peleton” współfinansowany jest ze środków Gminy Wrocław i realizowany będzie w ramach 
10 edycji Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia. Tegoroczna edycję organizuje Stowarzyszenie Promocji Sportu 
FAN, wydarzenie odbędzie się 24 września spotykamy się na Pergoli tuż przy fontannie multimedialnej obok Hali 
Stulecia. Hasło przewodnie edycji brzmi „Wybierz zdrowie. Jedź z nami!”.

POLECAMY

WYBIERZ ZDROWIE. JEDŹ Z NAMI! 
ROWEROWY PELETON WROCŁAWIA

Jak już wspomniano peleton ruszy 
spod Hali Stulecia i ulicami Wrocławia 
przejedzie na Wyspę Słodową, trasa 
będzie miała ok. 7 km. Szczegółowe 
informacje dotyczące wydarzenia 
będą na bieżąco publikowane są na 
stronie Stowarzyszenia oraz w wyda-
rzeniu na facebook-u (facebook.com/
StowarzyszenieFAN).

Kto może zostać uczestnikiem?
Zgłosić się może każdy. Zachęcamy 

do udziału osoby indywidualne oraz 
rodziny, grupy szkolne czy kluby se-
niora. Nie ma ograniczeń wiekowych, 
jednak osoby poniżej 18 roku życia 
muszą dostarczyć zgodę rodziców 
lub opiekuna. Natomiast osoby poni-
żej 16 roku życia mogą wziąć udział 
tylko pod opieką rodzica lub upoważ-
nionego opiekuna. Udział w impre-
zie jest bezpłatny. Każdy uczestnik, 
który zgłosi się przez formularz elek-
troniczny otrzyma również pamiątko-

wy numer uczestnika peletonu oraz 
gadżet reklamowy, a takżę wodę.

Jakie są zasady bezpieczeństwa?
Każdy uczestnik powinien posiadać 

sprawny rower, odpowiednio wypo-
sażony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W czasie udziału w pele-
tonie zabrania się ścigania, a uczest-
nikom zaleca się przejazd w kasku 
rowerowym. Nad bezpieczeństwem 
przejazdu panują przeszkoleni wo-
lontariusze i przedstawiciele organi-
zatora w asyście policji.

Przejazd odbywa się drogami pu-
blicznymi, zgodnie z zasadami ruchu 
drogowego tj. prawą stroną jezdni. 
Zabrania się jazdy bez trzymania, 
co najmniej jednej ręki na kierownicy 
roweru oraz nóg na pedałach, zajeż-
dżania drogi innym uczestnikom raj-
du i użytkownikom drogi, zwalniania 
lub zatrzymywania bez uzasadnionej 
przyczyny, wjeżdżania na chodniki 

utrudniając poruszanie się pieszym.

Jakie są nagrody?
Planowane jest losowanie nagród 

po zakończeniu peletonu w czasie 
Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia 
na Wyspie Słodowej. Dodatkowo na-
grodzeni zostaną: najstarszy uczest-
nik peletonu, najmłodszy uczestnik 
peletonu jadący samodzielnie, naj-
młodszy uczestnik peletonu jadący 
z rodzicem [w przyczepce lub fote-
liku]. A również najliczniejsze grupy: 
szkolna, klubu seniora, rodzinna.

Pełny regulamin udziału w impre-
zie dostępny jest na stronach organi-
zatora, w przypadku pytań można je 
kierować drogą mailową:

rowery@fan.org.pl 
lub telefonicznie 501 158 201. 

Do zobaczenia 24 września pod Halą 
Stulecia. (TS)

REKLAMA
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22 września–9 październikaMARSZ

KAPELUSZY

POBIJMY

KAPELUSZOWY  

R E K O R D 

WROC
ŁAWIA

WIĘCEJ INFORMACJI:
Wrocławskie Centrum Seniora 
pl. Dominikański 6
tel. 71 772 49 13
www.seniorzy.wroclaw.pl
www.dniseniora.pl
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