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Inauguracyjny weekend Europejskiej 
Stolicy Kultury dawno za nami. Nie wiem 
nawet, ile osób jeszcze o nim pamięta. 
Przypominamy zatem to wydarze-
nie tekstem poniżej. Staraliśmy się być 
obiektywni i opisać je tak, jak wygląda-
ło, dodając jedynie obraz pozytywnych 
emocji, jakie wzbudziło szczególnie... 
u organizatorów.

Większość wrocławian odebrała jed-
nak atrakcje na wrocławskim Rynku bez 
większych emocji, żeby nie powiedzieć, 
że zaskoczyły ich niezbyt pozytywnie.

Starliśmy się – my wszyscy, którzy 
maszerowali z różnych stron miasta do 
Rynku, a potem obserwowaliśmy to, co 
na scenie nam pokazano. Byliśmy ra-
dośni, pozytywnie nastawieni, ale nie-
stety, nie wszystko dało się zrozumieć 
i przyjąć z całym dobrodziejstwem. 
Bo jeśli same przemarsze wrocławian 
niosły ze sobą zrozumiały przekaz, to 
już to, co działu się pod Ratuszem, było 
dziwaczne i niezrozumiałe. 

Wrocław – stolica Dolnego Śląska 
– to miasto wielu kultur. Ta wielokul-
turowość przewija się przez całe dzieje 

naszego grodu. Wyobrażałam sobie, 
że na tak ważnym wydarzeniu po-
każemy dorobek wielu pokoleń wro-
cławian. Tradycje ludów i narodów, 
którzy to miasto tworzyli i tworzą, 
i że dzięki temu damy Europie i światu 
przedsmak tego, co będzie czekać na 
naszych gości w ciągu całego roku.

A tymczasem z zazdrością patrzyłam 
na defilady mieszkańców San Seba-
stian, które razem z z nami nosi w tym 
roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. 
Mieszkańcy tego niespełna 200-tysięcz-
nego miasta (o ile mniejszego od Wro-
cławia!) byli bohaterami otwarcia roku 
ESK. Ubrani w tradycyjne stroje dumnie 
maszerowali ulicami swojego grodu. 
Było barwnie, kolorowo i radośnie. 

A my? Wstydzimy się tego, kim jesteśmy 
i jakie tradycje nas zbudowały? Dlaczego 
chcemy szczycić się występami zagra-
nicznych artystów różnych sztuk, którzy 
i tak chętnie przyjeżdżają do Wrocławia 
zaprezentować się przed naszą publicz-
nością? Czy Wrocław chwali się swoimi 
artystami? Czy pokażemy dorobek Dol-
noślązaków, którzy tworzą nasze miasto? 

W tym roku czeka nas mnóstwo wyda-
rzeń. Dobrze, że będziemy mieć okazję je 
zobaczyć, ale Brave Festival czy American 
Film Festival to wydarzenia, które oglą-
damy od wielu lat i to nie one świadczą 
o europejskości naszego miasta.

Miałam nadzieję, że będziemy chwa-
lić się naszą kulturą i tradycją, a tymcza-
sem do rangi wydarzenia urastają za-
bawy z ogniem, które możemy oglądać 
w każdym niemal turystycznym zakątku 
świata. To pokazy, którymi młodzi ludzie 
dorabiają na wakacje, a dla nas ma to 
być artystyczne wyzwanie? Ile takich 
świetlnych spektakli widzieli Państwo na 
naszym Rynku w ciągu ostatniego roku?!

Profesor Adam Chmielewski, autor 
zwycięskiej aplikacji Wrocławia o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 nie 
chce mieć nic wspólnego z tym, co teraz 
w mieście się dzieje. Publicznie infor-
muje, że obecny program ESK nie nic 
wspólnego z projektem, który stworzył 
i który wygrał konkurs. Kto odpowia-
da za kształt tegorocznych wydarzeń? 
Aż chce się zawołać „autor na scenę”.

Iza Siwińska

EUROPEJSKOŚĆ PO WROCŁAWSKU

MROŹNE „PRZEBUDZENIE”

W ciągu tych trzech dni Wrocław 
żył ponad setką wydarzeń kultu-
ralnych, które odbywały się m.in. 
w muzeach, na dworcach, na lotni-
sku, w galeriach handlowych, a na-
wet w szpitalach. Niektóre imprezy 
odniosły sukces frekwencyjny. Na 
wernisaż wystawy prac wybitnego 
hiszpańskiego rzeźbiarza Eduardo 
Chillidy do galerii Awangarda przy-
szło prawie 1000 osób. 

- Dwustumetrowa kolejka oczeku-
jących stała na ulicy - mówi Arkadiusz 
Förster, rzecznik prasowy ESK Wro-
cław 2016. – Tak duże było zaintere-
sowanie. 

Tyle samo osób pojawiło się na 
wernisażu wystawy „Made in Europe” 
w Muzeum Architektury. Podobna 
frekwencja towarzyszyła pozostałym 
wydarzeniom. 

Kultura zagościła w przestrzeni 
miejskiej, na ulicach trwały imprezy 
z muzyką na żywo. Na Wyspie Słodo-
wej przez dwa dni odbywały się spek-

takle pt. „Płonąca wyspa”, podczas 
których można było zobaczyć wido-
wiska ognia i pokazy pirotechniczne.

Sama ceremonia otwarcia ESK od-
była się w niedzielę 17 stycznia. Wte-
dy mieszkańcy miasta wraz z artysta-
mi, w czterech pochodach z różnych 
stron Wrocławia doszli do miejsca 
zbiórki w Rynku. Spektakularne prze-
marsze Czterech Duchów Wrocławia 
tworzyły spektakl „Przebudzenie” 
w reżyserii Chrisa Baldwina. 

Na trasie przemarszu pochodów 
i podczas finału na Rynku rotacyjnie 
zgromadziło się aż 120 tysięcy osób.

– Udało nam się w środku zimy, 
w mroźne popołudnie i wieczór wy-
ciągnąć z domów tylu wrocławian 
– mówi Arkadiusz Förster.

W i e l u  u c z e s t n i k ó w  f i n a ł u 
w Rynku miało ze sobą dzwoneczki, 
których dźwiękiem Wrocław zako-
munikował światu początek roku 
pełnego kultury. Sam finał trochę się 
opóźnił m. in. z powodu awarii prądu, 

ale oczekiwanie wynagrodziło cieka-
we widowisko. 

Przed Wrocławiem rok pełen wyda-
rzeń – aż czterysta projektów, w ra-
mach których będziemy świadkami 
blisko tysiąca wydarzeń artystycz-
nych.

Już 18 lutego w Narodow ym 
Forum Muzyki wystąpi światowej 
sławy pianista Lang Lang oraz Sym-
fonicy Waszyngtońscy pod batutą 
Christopha Eschenbacha (urodził się 
w 1940 r. we Wrocławiu). 23 lutego br. 
w Hali Stulecia odbędzie się koncert 
orkiestry i chóru pod batutą świato-
wej sławy twórcy muzyki filmowej 
– Ennia Morricone.  

W kwietniu odbędzie się specjalna 
edycja Jazzu nad Odrą pod dyrekcją 
Leszka Możdżera, z finałem podczas 
Światowego Dnia Jazzu. Wiosną 
Wrocław wystąpi w roli Światowej 
Stolicy Książki UNESCO. W czerwcu 
będziemy świadkami dwóch dużych 
wydarzeń muzycznych: spektakular-

nego widowiska Opery Wrocławskiej 
na Stadionie Miejskim – „Hiszpańska 
Noc z Carmen – zarzuela show” oraz 
koncertu gitarzysty i wokalisty Pink 
Floyd – Davida Gilmoura.

Jesień należeć będzie do Olim-
piady Teatralnej „Świat miejscem 
prawdy”, prezentującej osiągnięcia 
najwybitniejszych twórców teatral-
nych ze świata. Grudzień to z kolei 
wielkie święto kina – we Wrocławiu 
przyznane zostaną prestiżowe Euro-
pejskie Nagrody Filmowe. W ciągu 

roku swoje edycje specjalne będą 
miały także organizowane we Wro-
cławiu festiwale, w tym Brave Festival, 
Avant Art Festival („Japonia”), Ame-
rican Film Festival, Przegląd Piosenki 
Aktorskiej czy Wrocławskie Targi Do-
brych Książek.

Aktualne informacje o odbywa-
jących się imprezach są dostęp-
ne na stronie internetowej:  ESK 
http://www.wroclaw2016.pl/

Szar
fot. R. Szewczyk

Ponad 120 tysięcy osób wyszło w zimowy wieczór na ulice Wrocławia podczas Ceremonii Otwarcia 
Europejskiej Stolicy Kultury pt. „Przebudzenie”. Zaś około 250 tysięcy brało udział we wszystkich imprezach, 
które odbyły się podczas całego Weekendu Otwarcia ESK, który miał miejsce w dniach 15-17 stycznia br.

Pochód Ducha Odbudowy na ul. Grabiszyńskiej 

polskie media
=

polski kapitał

Z DRUGIEJ STRONY
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7 DOLNOŚLĄSKICH CUDÓW

CENY WODY W MIEŚCIE W GÓRĘ
Długołęka

Powiat wrocławski

Ekspozycję zorganizował Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość” w ramach Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury. Kuratorami 
wystawy są: prof. Krzysztof Mrozo-
wicz z Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz dr Wojciech Kucharski z Ośrodka 
„Pamięć i Przyszłość”.

Na wystawie zgromadzono w jed-
nym miejscu, na spójnej tematycznie 
ekspozycji, eksponaty na co dzień 
przechowywane w różnego rodzaju 
archiwach i instytucjach naukowych 
i kulturalnych. Tytułowe cuda przed-
stawiają siedem najważniejszych ob-
szarów kultury regionu, które podkre-
ślają jego unikalny charakter i znacze-
nie historyczne.

Multimedialna wystawa prezentuje 
zabytki i dokonania w takich dziedzi-
nach jak: sztuka, język, nauka, religia, 
krajobraz, architektura i spotkania 
z ludźmi. Każda z nich przedstawia 

najcenniejszy dla niej obiekt oraz 
dodatkowe, równie cenne ekspona-
ty. Wystawa jest więc okazją, by zo-
baczyć wszystkie „dolnośląskie cuda” 
na jednej wystawie.

Jednym z najcenniejszych prezen-
towanych eksponatów jest Księga 
Henrykowska, czyli kronika klasztoru 
cystersów w Henrykowie, przecho-
wywana na co dzień we wrocław-
skim Archiwum Archidiecezjalnym. 
W spisanym przez dwóch niemiec-
kich mnichów manuskrypcie znajduje 
się pierwsze zdanie zapisane w języ-
ku polskim: „Daj, ać ja pobruszę, a ty 
poczywaj”. Zobaczyć można również 
oryginał pierwszego w Europie cza-
sopisma naukowego „Miscellanea Cu-
riosa Medico-Physica Academiae Na-
turae Curiosorum sive Ephemerides 
Germanicae”, które swoją pierwszą 
siedzibę redakcji miało we Wrocławiu.  

Wystawę „7 Cudów Wrocławia 
i Dolnego Śląska” można zwiedzać 
do 14 maja br. w Sali Mieszczańskiej 
Starego Ratusza we Wrocławiu. Bilet 
normalny kosztuje 7 zł, ulgowy 5 zł, 

rodzinny 20 zł, w ramach grup szkol-
nych 1 zł. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie  www.7cudow.eu.

Rasz
Fot. R. Szewczyk

MPWiK uzasadnia podwyżki tym, 
że spółka stale inwestuje w rozbudo-
wę i modernizację swojej infrastruk-
tury. Część z tych inwestycji wymu-
szona jest zmianami w przepisach. 

- Konieczność podwyższenia cen 
to również efekt rosnących kosztów 
działalności ponoszonych przez spół-
kę, takich jak amortyzacja, podatki 
i opłaty – mówi Zdzisław Olejczyk, 
prezes MPWiK. - Trzeba pamiętać, 
że ostatnia podwyżka miała miejsce 
2 lata temu i była mniejsza od tej, 
o którą wnioskowaliśmy. 

Nowe taryfy, które wejdą w ży-
cie od marca 2016 roku, oznaczają, 
że mieszkańcy Wrocławia będą płacić 
więcej niż osoby zamieszkujące takie 
miasta, jak m.in. Warszawa, Poznań, 
Gorzów Wielkopolski czy Wałbrzych.  

MPWiK od kilku lat realizuje wielo-
letni program inwestycyjny. Ostatnie 
miesiące to ponad 130 kilometrów 
nowych i zmodernizowanych sie-
ci na 11 wrocławskich osiedlach. 

Dzięki temu Wrocław jest skanalizo-
wany w ponad 99%, co stawia nasze 
miasto w czołówce najlepiej skana-
lizowanych miast w Europie, przed  
m.in. takimi miastami jak Insbruck 
w Austrii, Sankt Petersburg w Rosji 
czy Odense w Danii.

- W tym roku planujemy zrealizo-
wać ponad 100 inwestycji – mówi 
prezes MPWiK. - Zamierzamy dokoń-
czyć kanalizowanie wrocławskich 
osiedli, duży nacisk kładziemy też na 
bieżącą modernizację naszych sieci 
przy okazji prac remontowych w mie-
ście. Modernizowane są także syste-
my odpowiadające za jakość wody.

Opozycyjny Klub Radnych PiS w Ra-
dzie Miejskiej Wrocławia głosował 
przeciwko podwyżkom cen wody 
wprowadzonym na styczniowej sesji 
Rady Miejskiej Wrocławia.

- Prezydent Rafał Dutkiewicz trak-
tuje MPWiK jak worek, z którego moż-
na łatać dziurę budżetową – mówi 
Marcin Krzyżanowski, przewodni-

czący Klubu Radnych PiS w Radzie 
Miejskiej Wrocławia. - Co roku w for-
mie dywidendy z MPWiK wyciągane 
są środki. W 2016 r. spółka przeleje 
na konto miasta 9 mln zł. Równo-
cześnie w ubiegłym roku, w związku 
z tajemniczą operacją wymiany grun-
tów, MPWiK przelało miastu kolejne 
5,5 mln zł. Wszystko to z pieniędzy 
wrocławian. Przedstawiciele pre-
zydenta Rafała Dutkiewicza argu-
mentują, że podwyżki są potrzebne, 
ponieważ MPWiK musi inwestować. 
Nie jest to trafiony argument, w ubie-
głych latach spółka inwestowała 
w kanalizację, a i tak odnotowywała 
zysk. Zadaniem MPWiK jest dostar-
czenie wrocławianom wody i odbiór 
ścieków. Jednakże spółka realizuje 
kolejne wielkie projekty służące pro-
mocji prezydenta Rafała Dutkiewi-
cza. Tak powstało muzeum wody – 
Hydropolis za astronomiczną kwotę 
59 mln zł – sfinansowane za gotówkę 
przez MPWiK. To są ukryte powody 

podwyżki, dlatego też głosowali-
śmy przeciwko ich wprowadzeniu 
– dodaje Krzyżanowski. 

SZAR

Mieszkańcy gminy Długołęka mają 
nową atrakcję. Od 29 stycznia w bu-
dynku urzędu gminy, w sali konferen-
cyjnej, wyświetlane będą dla nich za 
darmo filmy sensacyjne.

Seanse filmowe odbywać się będą 
zawsze o godz. 19. Najbliższe seanse 
zaplanowano na: 26 lutego, 1 kwiet-
nia, 29 kwietnia. Wszyscy zaintereso-
wani mogą też na profilu społeczno-
ściowym gminy zgłaszać propozycje 
f ilmów, jakie chcieliby zobaczyć 
w piątkowe wieczory.

ISKA

Najważniejsze skarby naszego regionu, stanowiące jego wkład 
w światowe dziedzictwo kulturowe zebrane w jednym miejscu 
można zobaczyć we wrocławskim Ratuszu. Na wystawie „7 Cudów  
Wrocławia i Dolnego Śląska” prezentowana jest m.in. Księga 
Henrykowska z pierwszym zdaniem zapisanym w języku polskim, 
najstarsza mapa Śląska czy marsjański łazik skonstruowany przez 
pracowników Politechniki Wrocławskiej. 

Od 1 marca br. o 16 procent drożeją we Wrocławiu opłaty dla MPWiK. 
Obecnie za jeden metr sześcienny wody i ścieków płacimy w sumie 
 8 zł 61 gr netto (9,3 zł brutto). Od marca cena wzrośnie do 9 zł 99 gr 
netto (10,79 zł brutto). Podwyżki uchwaliła Rada Miejska na stycznio-
wej sesji. Za głosowali radni Rafała Dutkiewicza oraz Platforma. 

SENSACJA
W URZĘDZIE

Księga Henrykowska

Wystawa jest multimedialna

Od 4 stycznia br. w powiecie 
wrocławskim działa pięć punktów, 
w których można uzyskać bezpłatne 
porady prawnika, psychologa lub pe-
dagoga. Podajemy adresy punktów 
poradniczych. 

DŁUGOŁĘKA
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wiej-

ska 23, Długołęka, tel. 71 371 93 90, 
czynne: pn.-pt. 14-18.

SIECHNICE
Urząd Miejski w Siechnicach, 

ul .  Jana Pawła I I  12, Siechnice, 
tel. 71 786 09 86, czynne pn.-pt. 14-18.

KĄTY WROCŁAWSKIE
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 

ul. Zwycięstwa 23, Kąty Wrocławskie, 
tel. 71 316 61 41 wew. 16, czynne: 
pn.-pt. 14-18.

KOBIERZYCE 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej, ul. Wincentego Witosa 18, 
Kobierzyce, tel. 71 369 80 17, czynne: 
pn., wt., pt. 9-13, śr.-czw. 16-20.

SOBÓTKA
Punk t Powiatowego Zespołu 

Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznych, ul. Św. Jakuba 3, Sobótka, 
tel. 71 715 11 31, czynne: pn.-pt. 14-18.

D a r m o w ą  p o m o c  p r a w n ą 
(na etapie przedsądowym) otrzyma-
ją: młodzież do 26. roku życia, oso-
by fizyczne, którym w okresie roku 
poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej, osoby, które ukończyły 
65. lat, osoby posiadające ważną Kar-
tę Dużej Rodziny, kombatanci, we-
terani, zagrożeni lub poszkodowani 
katastrofą naturalną, klęską żywiołową 
lub awarią techniczną. 

(red)

DARMOWA
POMOC
PRAWNA

Informacja dotycząca zaległości 
za wodę i ścieki we Wrocławiu

Na koniec 2015 roku należności wy-
magalne, starsze niż 30 dni, za sprzedaż 
podstawową dla mieszkańców Wrocławia 
wynosiły: 4 137 786,58 zł. Blisko 2 mln zło-
tych z tej puli to zaległości z grupy: gospo-
darstwa domowe, do których zaliczamy 
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, lokale mieszkalne gminne, 
a także prywatnych właścicieli nierucho-
mości (domy jednorodzinne). Pozostała 
część długu dotyczy drugiej grupy odbior-
ców. do których zalicza się wszystkich, któ-
rzy nie zostali powyżej wymienieni. Warto 
podkreślić, że w przypadku uporczywych 
dłużników, MPWiK prowadzi procedury 
windykacyjne, które obecnie skutkują od-
zyskiwaniem 99,8% zaległości.

KALEJDOSKOP  MIEJSKI
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III TARGI NIERUCHOMOŚCI 
NOWY DOM NOWE MIESZKANIE

Pierwsze miesiące nowego roku 
to doskonała szansa, dla tych którzy 
szukają własnego „M”. Na targach 
w Hali Stluecia czekac na nich bę-
dzie kilkudziesięciu wystawców oraz 
duża grupa niezależnych ekspertów 
m.in. z dziedziny prawa, finansów 
czy podatków. Promocje i atrakcyj-
ne rabaty zapowiadane są na wszyst-
kich targowych stoiskach. Targom 
towarzyszyć będzie Centrum Rynku 
Wtórnego organizowane przez Dol-
nośląskie Stowarzyszenie Pośredni-
ków w Obrocie Nieruchomościami 
i Zarządców Nieruchomości.

Na targach deweloperzy zapre-
zentują bogatą ofertę mieszkań 
w nowych lokalizacjach i w oddanych 
już do użytkowania, gwarantują do-
stosowanie cen do realnych możli-
wości finansowych każdego klienta. 
Wśród proponowanych inwestycji 
firma Archicom zaprezentuje swoje 

flagowe inwestycje m.in. Na Krzyc-
kiej, Na Ustroniu, Spirala Czasu, Róży 
Wiatrów, Olimpia Port, Słoneczne 
Stabłowice, Selenza. Firma Arkop De-
weloper pokaże ,jakie korzyści dają 
mieszkańcom inwestycje takie jak 
Parkowe Złotniki oraz Osiedle Orion.

Pośrednicy kredytowi i doradcy 
finansowi (m.in.: Murator FINANSE, 
Dom Kredytowy Notus, doradza.
pl) kuszą atrakcyjnymi warunkami 
dla kredytu mieszkaniowego (m.in. 
szerokim zakresem kredytowania, 
długim okresem spłaty oraz krótkim 
czasem podjęcia decyzji kredytowej). 
Warto w czasie targów skorzystać 
z bogatej oferty kredytów hipotecz-
nych i porozmawiać z przedstawi-
cielami pośredników oraz banków, 
wytargować minimalną prowizję za 
udzielenie kredytu oraz marżę, po-
prosić o przeprowadzenie symulacji 
wysokości i warunków kredytu i oce-
nić ryzyko zakupu mieszkania, dowie-
dzieć się od czego zależy wartość za-
bezpieczenia kredytu, jak i co zrobić, 
aby uniknąć rejestrów kredytowych.

Szczególnej uwadze polecane są 
spotkania pod hasłem: „Mieszkanie 
dla Młodych – szansa na pieniądze 
od Państwa – jak i kiedy”. Nowelizacja 
MdM wprowadziła możliwość nabycia 
w ramach programu dowolnej nieru-

chomości mieszkalnej. Po dopłatę do 
kredytu w ramach programu „Miesz-
kanie dla młodych” mogą ubiegać się 
m.in.: kupujący nie tylko nowe, ale też 
używane mieszkania, nabywcy spół-
dzielczego własnościowego prawa 
do lokalu, wkładu budowlanego do 
spółdzielni mieszkaniowej, wnoszo-
nego w celu uzyskania prawa własno-
ści mieszkania, na podstawie zawartej 
ze spółdzielnią mieszkaniową umowy 
o budowę lokalu. 

Wszyscy odwiedzający otrzymają 
bezpłatne czasopisma o tematyce 
wnętrzarskiej, budowlanej oraz inne 
ciekawe materiały w tym mapy in-
westycji mieszkaniowych w aglome-
racji, ekskluzywny katalog targowy 
z obszernym działem prezentującym 
inwestycje mieszkaniowe realizo-
wane na terenie Wrocławia i okolic, 
dokładne informacje o lokalizacji, ce-
nie, metrażu, terminie zakończenia 
budowy, kontakt do biura sprzedaży 
i wizualizację budynku. Dla naszych 
gości przygotowaliśmy także konkur-
sy z niespodziankami. Jeszcze wiele 
innych niespodzianek będzie czekało 
na Państwa podczas pierwszej tego-
rocznej edycji. Dzieciom, które wraz 
z rodzicami przyjdą na targi profe-
sjonalną opiekę zapewni targowe 
przedszkole.

Już w weekend 13-14 lutego w Hali Stulecia odbędzie się trzecia wrocławska edycja Targów Mieszkaniowych 
Nowy DOM Nowe MIESZKANIE. Pierwsze w tym roku targi mieszkaniowe we Wrocławiu to doskonała 
okazja, aby poznać ofertę nowych mieszkań i domów. 

 Podwyżki na rynku mieszkanio-
wym sięgnęły nawet kilkunastu pro-
cent w relacji rok do roku. Średniej 
wielkości mieszkania o powierzchni 
38-60 mkw. z rynku pierwotnego 
najbardziej podrożały w Warszawie 
i Krakowie. W tych przypadkach 
wzrost cen ofer tow ych w yniósł 
od 300 do 500 zł/mkw. Drożej jest 
także w Łodzi – podwyżki jednak 
był y tu niższe, nie przekroczył y 
100 zł/mk w. – w ynika z analiz y 
portalu Bankier.pl. Przy przyjętym 
metrażu, mieszkania potaniały o 5 
proc. tylko w Gdańsku i Wrocławiu.

Przez ostatni rok zmieniła się także 
sytuacja na rynku mieszkań używa-

nych. Choć te mieszkania charaktery-
zowały się dotąd niewielką zmienno-
ścią cen, w analizie rok do roku widać 
spore podwyżki np. w Katowicach – 
stawka wzrosła o prawie 200 zł/mkw. 
Każdy kto liczył choćby na skromne 
obniżki cen na rynku wtórnym, może 
się tylko rozczarować – nie wystąpiły 
one w żadnym mieście.

– Rynek wtórny przez wiele miesię-
cy utrzymywał swoje ceny, które i tak 
były w niektórych miastach wyższe 
niż w przypadku rynku pierwotnego. 
Wygląda na to, że do tej grupy mogą 
także w ciągu najbliższych kilku lat 
dołączyć Katowice, gdzie mieszkania 
z drugiej ręki podrożały w ciągu roku 

średnio o 8 proc. Takie lokale choć są 
starsze, to kuszą zainteresowanych 
atrakcyjniejszą lokalizacją – komentu-
je Mateusz Gawin, redaktor Bankier.pl.

Ceny ofertowe wzrosły, ale pamię-
tajmy, że to często jest zabieg mar-
ketingowy deweloperów. Rok 2016 
może być trudny dla deweloperów. 
Wzrosły wymagania odnośnie do 
wielkości wkładu własnego dla osób 
starających się o kredyt hipotecz-
ny. Banki w odpowiedzi na podatek 
bankowy podnoszą marże, a niektó-
re zapowiadają ograniczenie akcji 
kredytowej. Do tego rząd zapowiada 
wygaszenie programu Mieszkanie dla 
młodych. Jednocześnie politycy par-

tii rządzącej zapowiadają, że postara-
ją się obniżyć ceny nowych mieszkań 
nawet do 3 tys. zł za mkw., bo samo-
rządy prawdopodobnie będą zobli-
gowane do przekazywania działek 
pod budowę lokali mieszkaniowych 
za symboliczne kwoty! Jeżeli popyt 
na już istniejące mieszkania spadnie 
to deweloperzy będ+ą zmuszeni do 
obniżek cen. Rynek nieruchomości 
jest niejednolity – w niektórych, na-
wet stosunkowo drogich miastach, 
finalnie za mieszkania możemy 
zapłacić mniej niż przed 
rokiem – komentuje Łu-
kasz Piechowiak, główny 
ekonomista Bankier.pl.

MIESZKANIA DROŻSZE
NIŻ PRZED ROKIEM
Ceny mieszkań przez ostatni rok wyraźnie poszybowały w górę. Poszukujący lokum bezpośrednio od 
dewelopera mogą zapłacić nawet o 500 zł za metr kwadratowy więcej. Bez podwyżek nie obyło się też na 
rynku wtórnym, który przez dłuższy czas pozostawał w stagnacji. Najdrożej jest wciąż w Warszawie.

POD NASZYM
PATRONATEM
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Zakładał pan szkółkę ponad 
40 lat temu. Skąd pomysł, aby 
w czasach głębokiej komuny uru-
chamiać tego typu przedsięwzię-
cie? Było to wynikiem zaintereso-
wań czy sposobem na zarobienie 
pieniędzy?

– Właściwie już będąc dzieckiem, 
w szkole podstawowej, chodziłem 
do leśniczego i brałem od niego róż-
ne sadzonki. Były to świerki, sosny, 
daglezje czy lipy. Sadziłem je u nas 
koło domu na wsi. Już wtedy mi się 
to podobało. Później były studia. Po 
skończeniu leśnictwa pracowałem 
w lasach. Praca mi się bardzo po-
dobała, ale ja po jakimś czasie nie 
spodobałem się partii. Byłem za od-
ważny i za dużo prawdy mówiłem. 
Był to początek lat siedemdziesią-
tych, a ja pracowałem jako nadleśni-
czy. Skończyło się tak, że dostałem 
wybór: przeniesienie na inny teren 
albo zwolnienie. Wybrałem to dru-
gie. Kupiłem trochę ziemi, potem 
domek i tak to się zaczęło. Zało-
żyłem szkółkę. Na początku było 
kilka sadzonek i jeden tunel folio-
wy. Później szkółka się rozrastała 
i rozrasta się do dzisiaj. Cały czas 
kupowałem ziemię i inwestowałem 
w szkółkę. Obecnie z synem Klau-
diuszem mamy prawie 750 hekta-
rów. Pyta pani, czy na początku to 
była pasja, czy sposób na biznes. 
To w ogóle było inaczej. Po prostu 
trafiłem w życiu na to, co chciałem 
robić. Zawsze wychodziłem z zało-
żenia, że trzeba robić to, co się lubi, 
pracować sumiennie, a efekty same 
przyjdą, również finansowe.

Była to zupełnie inna rzeczy-
wistość. Z jednej strony pusty 
rynek, a z drugiej ograniczenia 
wynikające z ówczesnego syste-
mu. Czy trudno było wtedy za-
cząć biznes?

–  S z k ó ł k a r s t w o  w ł a ś c i w i e 
w Polsce wtedy nie istniało. Przede 
wszystkim nie było materiału roz-
mnożeniowego. Były stare parki, 
po których jeździłem i pobiera-
łem ten materiał. Jednak procent 
ukorzenienia ze starych drzew był 
słaby. Nie było też wielu odmian. 
Mój kolega ze studiów na szczęście 
znał szkółkarzy z holenderskiej sta-

cji doświadczalnej i skontaktował 
mnie z nimi. To jednak wszystkiego 
nie załatwiało. Po pierwsze – były 
trudności z uzyskaniem paszportu, 
wizy i mocno kontrolowane granice, 
a po drugie – sadzonki na Zachodzie 
były dla nas po prostu bardzo dro-
gie. To była całkiem inna rzeczywi-
stość. Tak jak dzisiejsza młodzież nie 
rozumie, a wręcz nie wierzy, jaki to 
był świat, tak wówczas nasi znajo-
mi szkółkarze z Holandii też tego 
nie mogli pojąć. Mówili: przecież 
macie wybory, jeśli ten rząd jest zły, 
to zmieńcie go na lepszy. Zupełnie 
nic nie rozumieli. Na szczęście cza-
sy się zmieniły i nasze szkółkarstwo 
dorównuje już zachodniemu.

Przejdźmy teraz do spraw prak-
tycznych. Dziś wybór roślin jest 
ogromny. Czym zatem powinni-
śmy się kierować przy dobiera-
niu drzew i krzewów do naszego 
ogrodu? 

– Z wyborem roślin jest dokład-
nie tak samo jak z wyborem żony. 
Przede wszystkim musi się nam 
podobać. To jest kryterium naj-
ważniejsze. Pewne zasady jednak 
obowiązują.  Zasady dot yc z ące 
w yboru stanowiska czy rodzaju 
ziemi – takie dane zawsze znajdują 
się w opisie naszych roślin. Każdy 
nasz sprzedawca zobowiązany jest 
także, aby udzielić wszelkich rad 
w tym zakresie, wszyscy zresztą 
przeszli odpowiednie szkolenia. Ja 
zawsze powtarzam naszym klien-
tom, że kupowana roślina przede 
wszystkim musi się podobać, gdyż 
ja tego drzewka czy krzewu praw-
dopodobnie już więcej nie zobaczę, 
ale oni będą je oglądali codziennie.

Ponadto zauważamy pewną za-
leżność praktyczną, polegającą na 
tym, że w różnych naszych punk-
tach sprzedaży lepiej lub gorzej 
sprzedają się inne rośliny. Dla przy-
kładu przy Ogrodzie Botanicznym 
chętnie kupowane są głównie małe 
rośliny, podobnie jak na Strzegom-
skiej. Natomiast w Radwanicach 
i przy Brücknera więcej nabywców 
znajdują duże drzewa alejowe. Te-
raz otwieramy nowy punkt w dziel-
nicy Zabrodzie, w pobliżu Centrum 
Handlowego Bielany. Będzie to naj-

większy nasz punkt sprzedaży. Są-
dzę, że zapewnimy tam największy 
na Dolnym Śląsku wybór roślin.

Wiele osób narzeka na jakość 
sprzedawanych w Polsce roślin, 
szczególnie tych oferowanych 
przez supermarkety. Dlaczego 
tak jest?

– My także mieliśmy wiele pro-
pozycji, aby dostarczać nasz towar 
do supermarketów. Wolimy jednak 
sprzedawać rośliny pod własną mar-
ką. Nie mamy się czego wstydzić, 
a ponadto odpowiadamy za to, co 
sprzedajemy. Naprzeciw naszego 
punktu w Częstochowie wybudo-
wano niedawno supermarket, gdzie 
jest też dział ogrodniczy. Z początku 
część naszych klientów odeszła sku-
szona niskimi cenami. Po niedługim 
czasie jednak wrócili. Oferowane 
w takich sklepach rośliny są przede 
wszystkim z importu. Bryły korze-
niowe często są słabo rozwinięte 
i przesuszone. Trzeba mieć dużo 
szczęścia, aby taka roślina się przy-
jęła. Ponadto w większości trudno 
liczyć na fachową poradę sprzedaw-
ców. Tam się liczy ilość i niska cena. 
To nie jest dobry sposób sprzedaży 
roślin.

Co sprawiło, że osiągnął pan 
taki sukces? Nie pan jeden w tam-
tych czasach zaczynał, a udało się 
niewielu…

– Tak jak mówiłem na początku – 
przede wszystkim trzeba mieć zami-
łowanie do tego, co się robi. Trzeba 
też mieć z kim i dla kogo to robić. 
Szkółkę właściwie od początku bu-
dowaliśmy wraz z żoną. To były lata 
siedemdziesiąte. Z wieloma rzecza-
mi było trudniej niż dzisiaj. Dzieci, 
obiady, rozmnażanie roślin, wypisy-
wanie dokumentów, a komputerów 
jeszcze nie było. Na szczęście do-
czekaliśmy lepszych czasów. Polska 
się zmieniła, ogrody wypiękniały, 
a my z żoną mamy satysfakcję i cie-
szy nas, że duża część roślin w tych 
ogrodach pochodzi z naszej szkół-
ki, przynajmniej w okolicy. Dzisiaj 
w szkółce większość obowiązków 
przejął syn. My z żoną jesteśmy na 
emeryturze, ale jeszcze pomagamy.

WROCŁAWSKIE PUNKTY
SPRZEDAŻY DRZEW I KRZEWÓW

Wrocław – Bielany
ul. Zabrodzka, tel. 797 001 001 

Wrocław – Botanik
ul. Sienkiewicza 23

tel. 71 321 76 10, 500 143 524

Wrocław
ul. Brücknera 36-38

 tel. 691 946 624 

Wrocław – Domar
ul. Braniborska 14

tel. 782 657 129, 692 054 002 

Wrocław – Radwanice
ul. Opolska 195

tel. 71 336 25 05, 504 194 726 
 

Szkółka Drzew i Krzewów KULAS
49-314 Pisarzowice, ul. Platanowa 7

tel. 077 412 65 93, 077 412 65 05
e-mail: info@kulas.pl 

www.kulas.pl

PIĘKNE OGRODY – PASJA 
PRZEKUTA W UDANY BIZNES
Niebawem czas wiosennych porządków i sadzenia nowych roślin. Każdy chce, aby jego ogród wyglądał 
pięknie i był wyjątkowy. Nie każdy jednak wie, że jedna z największych w Polsce szkółek oferujących rośliny 
ozdobne znajduje się tak blisko, w Pisarzowicach koło Brzegu w województwie opolskim. Z KAZIMIERZEM 
KULASEM, założycielem i właścicielem, szkółki drzew i krzewów ozdobnych rozmawia Marta Sterna.
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W  t y m  w y j ą t k o w y m  o d c i n -
ku wśród public zności  z asiądą 
m.in. goście, którzy towarzyszą pro-
fesorowi od pierwszego nagrania 
– przyjechali do Wrocławia z Austrii 
tylko po to,by znowu być w progra-
mie. Zazwyczaj na antenie goszczą 
dzięki łączom internetowym i ko-
munikatorom społecznym. „Słow-
nik polsko@polski” jest pod tym 
względem unikatowym programem 
– łączy widzów z całego świata. 
To nowoczesne rozwiązanie wpro-
wadzono do programu, kiedy jesz-

cze mało którzy autorzy audycji 
telewizyjnych o tym myśleli.

Dziś program ma ponad 200 tysię-
cy fanów na świecie. Jego gospodarz, 
profesor Jan Miodek jest jednym 
z najpopularniejszych Polaków. Swoją 
sławą przewyższa wielu aktorów czy 
muzyków. A wszystko dlatego, że jako 
naród jesteśmy bardzo zatroskani sta-
nem naszego języka.

- Ciągle martwimy się o język pol-
ski – mówi Jan Miodek. Taką samą 
potrzebę mają wprawdzie Węgrzy, 
Czesi, Słowacy, Rumuni – wszyst-

kie narody. Natomiast faktem jest, 
że być może w związku z naszą hi-
storią, jesteśmy – obok Francuzów 
– najbardziej zatroskanym o język 
narodem w Europie.

K ie dy łąc z ą s ię  w programie 
ze mną rozmówcy z Polski i ze świa-
ta, to w co drugiej, trzeciej wypo-
wiedzi słyszę troskę o to, że polsz-
czyzna zrobiła się brzydka. Nie, ona 
nie zrobiła się brzydka! Narzekanie 
na młodzież, na na niskie zarobki, na 
język jest stare jak świat. Niejeden 
Niemiec, Szwed, Holender – kole-
ga po fachu, językoznawca – pytał 
mnie: Czemu wy się tak przejmuje-
cie językiem?

Naprawdę, nie trzeba ubolewać 
nad zmianami w języku. Mówią to 
też Jerzy Bralczyk i Andrzej Markow-
ski, którzy tak jak ja od lat w me-
diach opowiadają o języku. My z ni-
czym nie walczymy – jesteśmy anty 
militarni – dodaje prof. Jan Miodek.

W programie towarzyszy mu dok-
tor Justyna Janus-Konarska. Kiedyś 
była pilną studentką profesora, dziś 
pracuje ze swoim mentorem ramię 
w ramię. - Mamy taką niepisaną 
umowę: pan profesor reprezen-
tuje doświadczenie, wiedzę, całe 
zaplecze historyczno-językowe, 
które przekazuje widzom, a ja sta-
ram się dorzucać do tego przykła-
dy z życia codziennego, z mojego 
otoczenia, z kontaktów z młodymi 

ludźmi – opowiada Justyna Janus-
-Konarska. - I w naszym progra-
mie widać to zderzenie – wiedzy 
z codziennością. Koledzy z planu 
czasami zarzucają mi w żartach, 
że przynoszę do programu rzeczy 
zbyt śmieszne, a nawet frywolne 
– a takie przecież jest życie – z tym 
spotkamy się na co dzień – dodaje 
redaktor Janus-Konarska. 

Producentem i  wspó ł t worzą-
cym program jest Dariusz Dyner, 
autor również popularnego progra-
mu „Psi psycholog”. i wielu innych 

Wiedza i doświadczenie całego 
zespołu sprawiają, że „Słownik pol-
sko@polski” od lat cieszy się sympa-
tią szerokiego grona widzów.

W jubileuszowym odcinku wi-
dzowie będą mogli zobaczyć, jaką 
niespodziankę przygotowano pro-
fesowi i oczywiście, dowiedzieć się 
jak ładnie i dobrze mówić po polsku.

Na trzechsetny odcinek programu 
zapraszamy 19 marca do TVP Polonia.

Iza Siwińska
(również niegdyś studentka pana profesora)

fot. Janusz Biskowski 

SŁOWNIK POLSKO@POLSKI.
MÓWMY PIĘKNIE NA CO DZIEŃ
Idąc ulicą padał deszcz. Na tym słynnym zdaniu języka polskiego uczyły się i uczą kolejne pokolenia Polaków. W nauce od lat wspiera nas profesor Jan Miodek. 
19 marca w TVP Polonia będziemy mogli zobaczyć trzechsetny odcinek programu „Słownik polsko@polski”, który emitowany jest na tej antenie od 2009 roku.

 ODDAJĄ KREW I DOBRĄ ENERGIĘ

Klub HDK „Kropelka” przy wrocław-
skiej elektrociepłowni został założo-
ny w 1971 roku. Przez 45 lat działal-
ności jego członkowie zebrali 2000 
litrów krwi. Łącznie zarejestrowanych 
w nim było ponad 200 osób.

- Obecnie mamy 50 członków, 
w większości są to pracownicy Koge-
neracji, ale również EDF Ekoserwis, 
ZEC Service oraz członkowie naszych 
rodzin. W niektórych przypadkach to 
już całe klany – krew oddają dziadko-
wie, ich dzieci i wnuki – mówi prezes 
klubu Dariusz Piecyk, który hono-
rowym krwiodawcą jest od 14 lat. 
W tym czasie oddał niemal 30 litrów 

krwi. - Ale rekordziści z klubu mają 
jej na koncie prawie dwa razy więcej. 
Nie o to jednak chodzi, by się ścigać, 
robimy to z potrzeby serca. Wiemy, 
że krew jest niezbędna ciężko chorym 
dzieciom. To nasza jedyna motywacja 
– dodaje prezes Piecyk.

W ciągu roku Klub HDK „Kropelka” 
organizuje cztery zbiórki wśród pra-
cowników Kogeneracji. Jedna od-
bywa się w wakacje, czyli w okresie, 
gdy szpitale najbardziej potrzebują 
krwi. Średnio na każdej akcji zjawia 
się 30-40 osób, od każdej z nich po-
bieranych jest 450 mililitrów krwi. Na-
stępnie cenny dar jest przekazywany 

do wrocławskiej Kliniki Transplanta-
cji Szpiku, Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej.

- Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, 
jak cenna jest krew. Dociera to do nas 
dopiero wtedy, gdy potrzebujemy jej 
dla siebie lub najbliższych. Tak też było 
ze mną. Byłem chory, potrzebowałem 
krwi i ją otrzymałem. Od tamtej pory 
regularnie się za ten dar odwdzięczam 
– wspomina Dariusz Piecyk.

W działalność „Kropelki” zaangażo-
wana jest cała Kogeneracja. Członko-
wie klubu mogą oddawać krew na te-
renie zakładu, a na krwiodawców za-
wsze czeka słodki poczęstunek oraz 

drobne gadżety. W zbiórki angażują 
się też członkowie zarządu spółki, 
jak Krzysztof Wrzesiński – dyrektor 
finansowy Kogeneracji, a prywatnie 
honorowy krwiodawca z piętnasto-
letnim stażem.

- Dla Kogeneracji działalność „Kro-
pelki” jest powodem do dumy. Nie-
wiele jest przyzakładowych klubów 
dawców krwi, które istnieją tak długo 
i mogą pochwalić się takimi osiągnię-
ciami – zaznacza Krzysztof Wrzesiński.

Energetycy z Kogeneracji 4 lutego obchodzili 45-lecie powstania zakładowego klubu Honorowych Dawców 
Krwi „Kropelka”. Jubileusz uczcili w najlepszy możliwy sposób – oddając krew dla pacjentów klinki 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. 

POLECAMY
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W domu...
Wiedza o segregacji przyda się 

przy małych przeróbkach i większym 
remoncie. Niewielkie ilości odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych z nasze-
go gospodarstwa domowego można 
przekazać do Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. Do 
PSZOK-ów przyjmowane są wyłącznie 
odpady z betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów, zmieszane od-
pady z betonu, gruzu ceglanego oraz 
odpadowych materiałów ceramicz-
nych. PSZOK-i świadczą te usługi bez-
płatnie. We Wrocławiu działają dwa 
PSZOK-i: przy ul. Kazimierza Michal-
czyka 9 oraz przy ul. ul. Janowskiej 51. 

Przy większym remoncie lub pracach 
budowlanych opłaca się wynająć konte-
ner, do którego takie odpady będziemy 
wyrzucać. Kontener można zamówić 
w jednej z firm zajmujących się takimi 
usługami. Firma będzie też go opróżniać 
zgodnie z warunkami naszej umowy.

Jeśli ktoś ma gruz, odpady budow-
lane i rozbiórkowe pochodzące z pro-
wadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej, czyli niewytworzone 
w gospodarstwie domowym, musi 
zamówić kontener lub worek typu 
„big bag” od firmy specjalizującej się 
w tego typu usługach. Opłata za go-
spodarowanie odpadami wnoszona 
na rzecz Gminy Wrocław nie obejmu-
je bowiem odbioru ww. odpadów.

Mamy jeszcze tzw. odpady wiel-
kogabarytowe, do których zaliczamy 
np. stare meble czy zużyty sprzęt RTV 
i AGD. Nie wolno porzucać ich przy 
śmietnikach czy w innych publicz-
nych miejscach. Na wrocławskich 
osiedlach regularnie rozstawiane są 
kontenery, do których każdy miesz-
kaniec może wyrzucić właśnie ta-
kie starocie. Informacja o terminie 
i miejscu podstawienia kontenerów 
jest udostępniana przez Ekosystem 
na bieżąco. Warto jednak, aby rady 

osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe czy za-
rządcy zwrócili się do Ekosystemu 
z wnioskiem o zorganizowanie takiej 
akcji, wskazując konkretne usytu-
owanie kontenerów na swoim tere-
nie. W takich przypadkach spółka od 
razu podstawi kontener na odpady 
wielkogabarytowe.

Zużyty sprzęt RTV i AGD można 
również oddać przy zakupie nowego 
sprzętu – we Wrocławiu funkcjonuje 
obecnie 130 podmiotów, które pro-
wadzą taką usługę. Starą pralkę czy 
lodówkę można poza tym oddać do 
PSZOK-a. Jak widać proekologicznych 
rozwiązań mamy wiele, korzystajmy 
z nich, bo to nie jest trudne.

...i w ogrodzie
Porządkując przydomowe ogród-

ki i działki pozbywamy się niechcia-
nych resztek roślin, suchej trawy, ga-
łęzi. Tym samym wytwarzamy wię-

cej tzw. odpadów zielonych. W ro-
zumieniu odpadów komunalnych, 
odpady zielone to odpady powsta-
jące w wyniku pielęgnacji i upra-
wiania publicznych i prywatnych 
terenów zieleni oraz gromadzone 
selektywnie odpady pochodzenia 
roślinnego z targowisk, cmentarzy, 
parków, zieleńców miejskich, ogro-
dów. Zbiórka tego typu odpadów 
powinna odbywać się bezpośrednio 
z nieruchomości, na terenie której 
powstały. Do tego celu mogą służyć 
specjalne biopojemniki bądź syste-
my worków. Właściciel nieruchomo-
ści, na terenie której powstają odpa-
dy zielone, zobowiązany jest do ich 
selektywnego zbierania i przekazy-
wania firmie odbierającej odpady 
komunalne. Z obowiązku zwolnio-
ne są osoby, które prowadzą własne 
kompostowniki.

We Wrocławiu odpady zielone 
(w szczególności gałęzie, liście, sko-
szona trawa) odbierane są co naj-
mniej raz na dwa tygodnie, w okresie 
od pierwszego dnia marca do ostat-
niego dnia grudnia każdego roku.

Jeśli segregujesz odpady, na tere-
nie swojej nieruchomości zbierasz do 
jednego worka odpady zielone, czyli 
liście, drobne gałęzie, skoszoną trawę 
czy zwiędłe kwiaty.

Worki dostarczają firmy obsługu-
jące poszczególne sektory. Te same 
firmy odpowiedzialne są również za 
wywóz odpadów z Twojej nierucho-
mości.

Pamiętaj! Nie wrzucaj do worków 
na odpady zielone resztek żywno-
ści, odpadków kuchennych, popiołu 
drzewnego, niedopałków.

Odpady zielone można również 
dostarczyć samodzielnie do PSZOK-
-a, do którego jednorazowo można 
przywieźć maksymalnie 6 worków 
o pojemności od 60 do 120 litrów.

Więcej  informacj i  na stronie 
www.ekosystem.wroc.pl oraz pod 
numerem infolinii: tel. 71 75 86 911 
oraz 71 75 86 912. 

(TS)

Od kilku lat pochówki w biournie 
oferuje pewna firma z Hiszpanii, ale 
też mamy polskich designerów, któ-
rzy zaprojektowali i opatentowali 
urny biodegradowalne swojego po-
mysłu. W Internecie można zna-
leźć wiele stron poświęconych 
temu nietypowemu produk-
towi. Jeśli jednak pomyślimy, 
że w wyniku kremacji może-
my dziś stać się np. nabo-
jem, albo małym diamen-
tem, który ktoś z naszych 
bliskich będzie nosił na szyi 
lub w pierścionku na palcu, 
to przestaje dziwić fakt, że są 
ludzie, którzy po śmierci chcą 
zostać drzewami. Można to zro-
bić w prosty sposób. 

O co chodzi?
Biourna w całości wykonana jest 

z materiałów całkowicie rozkładają-
cych się w przyrodzie, a w jej wnętrzu 
znajdziemy... małe ziarenko. Tak wyglą-

da wersja hiszpańska. Ziarenko będzie 
z naszych prochów czerpać substancje 

odżywcze i dzięki temu może stać 
się pięknym drzewem. W polskiej 
wersji urny biodegradowalnej, pro-
chy zmarłego umieszcza się w misie 

zrobionej ze sprasowanego torfu. 
W specjalne zagłębienie wkładamy 
sadzonkę drzewa. Szczątki z torfem 
stają się nawozem, a wybrana przez 
nas roślina, gdy wyrośnie – swoistym 
pomnikiem pamięci zmarłego.

Nie wiemy jednak czy w Pol-
sce taka forma pochówku jest 

już dozwolona. Jest to jednak 
pomysł kontrowersyjny – po-
jemnik z prochami dziadka 
czy babci sadzimy np. w na-
szym ogrodzie, a za kilka lat 

pod drzewem, które wyro-
śnie spotykamy się z bliski-

mi. Z drugiej strony w USA czy 
Kanadzie takich nekropolii jest 

coraz więcej i pełnią bardzo ważną 
rolę – każde nowe drzewo na naszej 
planecie jest cenne, zatem ekolo-
dzy – rozważcie taką ewentualność, 
bo może warto stać się dębem czy 
bukiem? Może to będzie najlepsze, 
co można zrobić dla Ziemi.

ISKA

Zbierajmy baterie!
Pomysłodawcą akcji jest ekolog 

i podróżnik Dominik Dobrowolski. 
Akacja prowadzona jest od kilku lat 
i zatacza coraz szersze kręgi – każ-
dego roku przybywa miast, które się 
w nią angażują.

Jak podaje organizator w Polsce 
w 2015 r. wprowadzono na rynek ok. 
400 mln sztuk baterii – czyli ok. 11 tys. 
ton. Zgodnie z prawem krajowym i Unii 
Europejskiej Polska miała obowiązek 
zebrać selektywnie 40% baterii z rynku 
– czyli ok. 4.400 ton. Udało się! W tym 
roku wzrasta w Polsce obowiązek zbiór-
ki baterii do 45%. Trzeba będzie zatem 
selektywnie zebrać ok. 5.000 ton.

Elektroodpady
Obowiązek zbiórki i recyklingu 

dotyczy również zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
W 2014 roku zebrano w Polsce ok. 
169  tys. ton, co stanowi ok. 35 % 
poziomu zbierania. W przeliczeniu 
na jednego mieszkańca zebraliśmy 
ok. 4,15 kg elektrozłomu. Nowa usta-
wa o zbiórce i recyklingu elektroodpa-
dów, m.in. wprowadza podwyższone 
obowiązki zbierania i przetwarzania 

ich do 65% masy od 2021 roku!
Najwięcej elektroodpadów 

(dane za 2012 rok) w przeli-
czeniu na mieszkańca zbie-
ranych jest w: Norwegii – 
22,66 kg, Szwecji – 18,3 kg, 
Szwajcarii – 16,34 kg czy też 

Danii – 12,07 kg.
ISKA

Trudno teraz ustalić, kto pierwszy wpadł na ten pomysł. Faktem jest, że miłośnicy ekologii, którzy przez 
całe życie troszczyli się o naszą planetę, mogą to robić również po swojej śmierci. Wystarczy, by swoje 
prochy polecili złożyć do biourny.

Ponad 100 miejscowości w Pol-
sce bierze udział w EkoWalentyn-
kach 2016. W Dzień Zakochanych 
 – 14 lutego 2016 za przynoszone 
zużyte baterie oraz drobny zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny 
można dostać lizaka w kształcie 
serca. Zbiórka prowadzona jest 
aż do 22 kwietnia 2016 roku, 
do Dnia Ziemi! Sprawdź czy w Two-
im mieście będą EkoWalentynki.

BĄDŹ EKO CAŁE ŻYCIE...
 A NAWET PO ŚMIERCI

EKOWALENTYNKI 2016

EKOMIASTO

Kolejny rok zima nas zaskakuje absolutnie niezimową aurą. Za oknem temperatura grubo powyżej zera, 
a śniegu jak na lekarstwo. W związku z tym zmieniamy nasz kalendarz zadań i już teraz zaczynamy wiosenne 
porządki w domu i ogrodzie, bo na co czekać, skoro natura już budzi się do życia?

WIOSENNE PORZĄDKI 
W DOMU I OGRODZIE
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ul. Kościuszki 34, Zgorzelec
tel./fax +48 75 72 10 545
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tel. +48 75 72 10 197
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