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Historia, której mnie uczono była 
inna. Nikt nie opowiadał mi o żołnie-
-rzach niezłomnych, żołnierzach wy-
klętych. Słuchałam za to o „zaplutych 
karłach reakcji”, zdrajcach ojczyzny. 
Taka była „moja” historia Polski powo-
jennej i moich rodziców. Dopiero po 
latach moje pokolenie, dorosłych dziś 
ludzi zaczęło odkrywać swoich no-
wych bohaterów – znienawidzonych 
i zepchniętych w zakamarki niepamięci. 
Na szczęście nie udało się wymazać ich 
z kart naszej historii i dzisiaj uczniowie 
mogą szukać pośród nich swoich boha-
terów. I bardzo dobrze, bo potrzeba nam 

i tym młodym autorytetów, wzorców 
do naśladowania. Ludzi, którzy swoim 
życiem i śmiercią świadczyli o warto-
ściach ponadmaterialnych, dla których 
ojczyzna, honor, niepodległość kraju 
były najcenniejszymi dobrami. Mam 
nadzieję, że przywracanie pamięci 
o nich będzie trwało krócej niż dekady, 
w których starano się nam tę pamięć.

Mam nadzieję, że szybko odzyskają 
należne im miejsce w naszej zbiorowej 
pamięci i nie trzeba będzie tłumaczyć 
dorosłym ludziom, takim jak ja, kim 
byli żołnierze wyklęci, bo dowiedzą się 
o tym jako dzieci – na pierwszych lek-

cjach historii.
Radosław Szewczyk w swoich tek-

stach przybliża w tym wydaniu histo-
rię żołnierzy wyklętych. Szukamy ich 
śladów również na Dolnym Śląsku, 
choć tutaj ich walka wyglądała inaczej. 
Nie  znaczy jednak, że była mniej istot-
na. Autor znalazł kilka interesujących 
z punktu widzenia historyka tropów, za 
którymi podąża.  Polecam wszystkim 
lekturę tekstów na stronach 10-11.

Iza Siwińska

Baran (21.03-20.04)
Na początku tego tygodnia może 

trafić Ci się okazja na szczęśliwe zakoń-
czenie jakiegoś kłopotliwego etapu.

Byk (21.04-20.05)
W tym tygodniu możesz zaznać tro-

chę przykrości od znajomych, jednak 
pobudzi Cię to do odważnych działań.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Początek t ygodnia to przede 

wszystkim sprawy zawodowe, a dla 
osób uczących się to wzmożony 
okres nauki. 

Rak (22.06-22.07)
W najbliższym czasie Twoja praca 

będzie wymagać od Ciebie dużo cier-
pliwości i wytrwania, lecz przyniesie 
to pozytywne rezultaty.

Lew (23.07-23.08)
Okres bardzo udany dla spraw emo-

cjonalnych i sercowych. Możliwe, że 
Twoje życie towarzyskie nabierze tępa. 

Panna (24.08-23.09)
W pracy dużo obowiązków, ale jest 

realna szansa, że skończysz to co zaczą-
łeś jakiś czas temu. Koniec tygodnia to 
trochę zmian, które mogą zaowocować 
nowymi, ciekawymi pomysłami.

Waga (24.09-23.10)
Pojawia się dobry moment, aby 

przekonać się jak mocna więź łączy 
Cię z drugą połówką. 

Skorpion (24.10-22.11)
W ostatnim czasie mogłeś czuć nie-

dostatek w sprawach miłosnych, lecz 
czekają na Ciebie nowe znajomości i 
nowe możliwości w związku. 

Strzelec (23.11-21.12)
Czas na przedstawienie swoich po-

mysłów przełożonemu. Doceni Cię za 
kreatywność i umiejętność dzielenia 
się swoimi pomysłami. 

Koziorożec (22.12-20.01)
Jeśli pragniesz spełnić swoje ma-

rzenia, musisz bardzie odpowiedzial-
nie podejść do kwestii finansów. 

Wodnik (21.01-20.02)
Twoje postępowanie może dopro-

wadzić do małej sprzeczki z ukochaną 
osobą. Spróbuj się wyciszyć. Zastanów 
się czego tak naprawdę pragniesz. 

Ryby (21.02-20.03)
Możliwe, że spotkasz kogoś bardzo 

interesującego, kto zawojuje Twoim 
sercem. Ta druga osoba to ktoś bar-
dzo Tobie życzliwy. 

WYKLĘCI – NIEZŁOMNI HOROSKOP WRÓŻKI HONORATY

Z DRUGIEJ STRONY

ZŁOWIONE  W SIECI

5 MARCA – DZIEŃ TEŚCIOWEJ

 Nazywam się Honorata Chrzan i mam 33 lata. Od 2009 r. choruję   
  na nieuleczalną,  postępującą chorobę – Stwardnienie Rozsiane.

   Mimo regularnej rehabilitacji i leczeniu w programie lekowym NFZ   
    spowalniane są postępy choroby. Dzięki Twojemu 1% mam szansę   
    na leczenie i rehabilitację i życie.

Bardzo proszę ludzi dobrej woli, aby przekazali 1% podatku lub darowiznę 
FUNDACJI DOBRO POWRACA z dopiskiem HONORATA CHRZAN

1% PODATKU – NR KRS 0000338878 z dopiskiem HONORATA CHRZAN
lub na konto 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001 z dopiskiem HONORATA CHRZAN

WSPOMÓŻ MNIE W CODZIENNYCH ZMAGANIACH
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ŚWIĘTO MUZYKI 
WSPÓŁCZESNEJ 

Po ponad rocznej przebudowie 
oddano do użytku nowe przejście 
podziemne na ul. Świdnickiej. Tunel 
został zwężony do 4 metrów szeroko-
ści. W podziemiu planowano umiesz-
czenie galerii, ale ostatecznie będzie 
tam mieścić się księgarnia. Na razie 
na witrynach pustego pomieszczenia 

umieszczono w kilku miejscach logo 
ESK. Wcześniej, jako pierwsze oddano 
do użytku nowe naziemne przejście 
dla pieszych przez ulicę Kazimierza 
Wielkiego. Można korzystać również 
z nowych przystanków tramwajowych 
nad przejściem podziemnym.

(red), fot. R. Szewczyk 

GÓRĄ I DOŁEM
KALEJDOSKOP  MIEJSKI

Nowy dyrektor Narodowego Cen-
trum Kultury mówił, że powołanie 
go na to stanowisko było potrzebą 
chwili, a także dlatego, że dostrzeżo-
no działania wrocławskiego Ośrodka 
Pamięć i Przyszłość i uznano, że jest 
on dobrym wzorcem, który można 

przenieść do Warszawy. Głównym 
zadaniem Marka Mutora na nowym 
stanowisku będzie przygotowanie 
Centralnych Obchodów Jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski 

- Jest to wielkie przedsięwzięcie 
organizacyjne, które trzeba zreali-

zować niemal natychmiast - mówi 
Marek Mutor. – W połowie kwietnia 
w Poznaniu odbędzie się uroczyste 
wyjazdowe posiedzenie Zgroma-
dzenia Narodowego oraz centralne 
uroczystości połączone z wielkim 
programem artystycznym i społecz-
nym. Pozostały więc dwa miesiące 
na zorganizowanie tego przedsię-
wzięcia. 

Nowy dyrektor Narodowego Cen-
trum Kultury chce również skupić się 
na trzech dużych projektach realizo-
wanych w najbliższych latach.

Pierwszy to „Niepodległość 2018” 
czyli przygotowania do obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Mają to być nie tyl-
ko projekty historyczne, ale szereg 
przedsięwzięć z szeroko rozumia-
nej edukacji obywatelskiej. Kolejne 
przedsięwzięcie to „Twórcza Polska”. 
Pod tym hasłem kryją się działania 
podnoszące zainteresowanie ama-
torską twórczością artystyczną. 
Ostatni projekt to „Siła kultury”, 
który ma wspierać animatorów kul-
tury w Polsce. Będą oni mogli skorzy-
stać ze szkoleń, badań i wydawnictw, 
aby wytwarzać wśród społeczeń-
stwa wzorce do korzystania w szer-
szym stopniu z kultury. Marek Mutor 

ma również przeprowadzić niezbęd-
ne zmiany w samym Narodowym 
Centrum Kultury i przygotować tę 
instytucję do wyżej wymienionych 
wyzwań. Przypomnijmy że wrocła-
wianin był już szefem tej placówki 
w latach 2006-2007. 

Nowym dyrektorem Ośrodka Pa-
mięć i Przyszłość został dotychczasowy 
wicedyrektor dr Wojciech Kucharski. 

Jak mówili na wspólnej konferencji 
prasowej ustępujący szef ośrodka jak 
i jego następca, dotychczasowe projek-
ty badawcze, historyczne, edukacyjne 
i wystawiennicze będą dalej kontynu-
owane oraz rozwijane.  - Najważniej-
szym tegorocznym celem jest otwarcie 
Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Gra-
biszyńskiej – mówi Wojciech Kucharski, 
nowy dyrektor Ośrodka.

Ośrodek ma również zająć się 
dużym programem badawcz ym 
poświęconym historii Ziem Zachod-
nich i Północnych. Będzie go pro-
wadzić wraz z Instytutem Śląskim 
z Opola, Instytutem Zachodnim 
z Poznania oraz Ośrodkiem Badań 
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyń-
skiego w Olsztynie.

W najbliższym czasie Ośrodek 
Pamięć i Przyszłość otrzyma do-
datkowe wsparcie finansowe z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w wysokości 3 mln zł 
rocznie. Ośrodek ma również stać 
się ponownie instytucją współfi-
nansowaną zarówno przez miasto 
Wrocław, jak i ministerstwo.  

Szar
Fot. R. Szewczyk 

17 lutego minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powołał na stanowisko dyrektora 
Narodowego Centrum Kultury Marka Mutora. Był on dotychczas szefem wrocławskiego Ośrodka Pamięć  
i Przyszłość zajmującego się powojenną historią miasta oraz tworzeniem Centrum Historii Zajezdnia. 

WROCŁAWIANIN SZEFEM
NARODOWEGO 
CENTRUM KULTURY

Można już kupić bilety na VII edy-
cję festiwalu Musica Electronica 
Nova, która odbędzie się pod hasłem 
„Wzrastanie”. Przepełnionych elek-
troniką koncertów (i nie tylko), bę-
dzie można wysłuchać we Wrocławiu 
w dniach 9–22 maja. Tym razem od-
będzie się specjalna odsłona projektu 
połączona z obchodami Europejskiej 
Stolicy Kultury. Po raz pierwszy festiwal 
MEN zabrzmi w Narodowego Forum 
Muzyki. W programie m. in. 20 maja br. 
Filharmonia Wrocławska pod dyrekcją 
Michała Klauzy wystąpi w NFM. Artyści 
zaprezentują repertuar łączący elek-
tronikę z brzmieniem dużego zespołu 
symfonicznego. Następnego dnia be-
tonowy plac przed Narodowym Forum 
Muzyki dzięki instalacji Jeana-Luca He-
rvé zamieni się w rosnącą wraz z muzy-
ką zieleń.     ( r e d )

Marek Mutor

Wojciech Kucharski
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Policjanci otrzymali zgłoszenie 
o pobitym mężczyźnie, który schro-
nił się w jednej z klatek schodowych.

Na miejscu zastali 31-letniego wro-
cławianina, który oświadczył, że zo-
stał zaatakowany przez dwóch mło-
dych, nieznanych mu, ubranych na 
czarno mężczyzn, z którymi wspólnie 
spożywał wcześniej alkohol. Doszło 

między nimi do sprzeczki, w trakcie 
której napastnicy mieli go bić po gło-
wie i kopać po całym ciele, po czym 
zabrali mu kartę płatniczą. 

Czekając na przyjazd karetki pogo-
towia pokrzywdzony podał funkcjo-
nariuszom rysopisy sprawców, dzięki 
czemu policjanci rozpoczęli poszuki-
wania. Wywiadowcy znaleźli dwóch 

mężczyzn odpowiadających poda-
nym rysopisom kilkaset metrów dalej. 
Mieli na rękach i odzieży ślady krwi. 

Podejrzani zostali zatrzymani, 
a następnie przewiezieni na komisa-
riat. O dalszym losie mężczyzn zde-
cyduje teraz sąd. Za rozbój grozi kar 
do 12 lat pozbawienia wolności. 

(red)

Poszukiwania czterdziestodwu-
letniego mężczyznę funkcjonariu-
sze Oddziału Prewencji we Wrocła-
wiu rozpoczęli, po otrzymaniu infor-
macji o zaginięciu pacjenta, który 
wcześniej podjął próbę samobójczą. 
W tej sytuacji najważniejsze było jak 
najszybsze odnalezienie mężczyzny.

Policjanci sprawdzając teren przy-
legły do szpitala w niedalekiej od-
ległości od ogrodzenia, w polu za-
uważyli przemarzniętego mężczy-
znę, który odpowiadał rysopisowi 
zaginionego.

Gdy podeszli bliżej potwierdzili, 
że jest to poszukiwany mężczyzna.

Czterdziestodwulatek był ubrany 
jedynie w pidżamę, nie posiadał też 
obuwia. Był wychłodzony i całkowi-
cie zdezorientowany. Funkcjonariu-
sze natychmiast udzielili mu pomo-
cy przedmedycznej, okryli kocem 
termicznym oraz umieścili w radio-
wozie, aby mógł się ogrzać. Następ-
nie mężczyzna został przewieziony 
do szpitala i przekazany pod opiekę 
służb medycznych.

Zaginionemu nic się nie stało. 
Cała ta sy tuacja zakończ yła się 
szczęśliwie, bo pomoc policjantów 
przyszła na czas.

(red)

17 lutego br. funkcjonariusze 
z Oddziału Ochrony Środowiska pod-
jęli cztery tego typu interwencje.

W trakcie patrol i  na ul icach: 
Stanisławowskiej , Działdowskiej, 
Przedmiejskiej oraz Stefana Wyszyń-
skiego strażnicy poczuli specyficzną 
woń oraz zauważyli, że z kominów 
wydobywa się dym o charaktery-
stycznym kolorze. Wskazywało to, 

że w piecach zamiast węglem lub 
drewnem pali się odpadami.

Przeprowadzone kontrole tych 
miejsc potwierdziły przypuszczenia 
funkcjonariuszy - w piecach spalano 
stare meble oraz sklejkę. Na ich wła-
ścicieli za popełnione wykroczenia 
nałożono dwa mandaty karne na 
kwotę 350 złotych oraz jeden w wy-
sokości 100 złotych. 

Na ul. Przedmiejskiej strażnicy 
zetknęli się ze swoistą „recydywą”, 
to nie była ich pierwsza wizy ta 
w tamtejszej stolarni. Wcześniej 
dochodziło tam do podobnych wy-
kroczeń. Pracownik który nie zasto-
sował się do poleceń z poprzedniej 
kontroli, został ukarany mandatem 
w wysokości 500 złotych.

(red)

UCIEKINIER
W PIDŻAMIE

ZABRALI KARTĘ

NIE PAL ODPADAMI

Policjanci uratowali pacjenta jednego z wrocławskich szpitali, 
który oddalił się samowolnie z placówki medycznej. Przemarzniętego 
i całkowicie zdezorientowanego mężczyznę funkcjonariusze odnaleźli 
leżącego w polu. Mężczyzna miał na sobie jedynie pidżamę, był boso. 
Policjanci udzielili mu pomocy przedmedycznej, okryli kocem termicznym 
oraz umieścili go w radiowozie, aby mógł się ogrzać. Następnie 
odnalezionym zajęły się służby medyczne.

Dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój i kradzież karty płatniczej zatrzymali wrocławscy policjanci 
na Krzykach. Sprawcy najpierw wspólnie z pokrzywdzonym pili alkohol, a następnie zaatakowali 
go i okradli. 

Ostrzeżenia o szkodliwości spalania odpadów, nie robią na niektórych żadnego wrażenia. I to mimo 
mandatów wystawianych przez Straż Miejską Wrocławia. 

KALEJDOSKOP NA SYGNALE

Prawdy Polaków spod Znaku Ro-
dła były proklamowane na kongre-
sie Związku Polaków w Niemczech 
6 marca 1938 r. w Berlinie, w naj-
większej sali widowiskowej Theater 
des Volkes (Teatrze Ludowym), jako 
katechizm narodowy. Ten „mały 
dekalog polskości” stał się ogólno-
narodowym dobrem, swoistym de-
pozytem i międzypokoleniowym 
testamentem. 

Związek Polaków w Niemczech 
powstał w 1922 roku. Celem orga-
nizacji jest reprezentacja prawna 
Polaków, obywateli niemieckich 
polskiej narodowości lub pocho-
dzenia i polskich stowarzyszeń wo-
bec władz niemieckich.

Główne zadania związku to zdo-
bycie dla ludności polskiej pełnych 
praw mniejszości narodowej i obro-
na jej interesów we wszystkich dzie-
dzinach życia społecznego. 

Na uroczystości na Ostrowie Tum-
skim, upamiętniające ogłoszenie 
Prawd Polaków, które będą jedno-
cześnie świętem polskiej młodzieży 
spod Znaku Rodła zapraszają: Ro-
dzina Rodła we Wrocławiu oraz Sto-
warzyszenie Oświaty i Wychowania 
we Wrocławiu.

W uroczystości weźmie udział 
1050 uczniów z wrocławskich szkół.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

godz. 9.00 – złożenie kwiatów i wień-
ców pod tablicą z Prawdami Polaków 
spod Znaku Rodła  (kościół pw. św. 
Marcina na Ostrowie Tumskim).

godz. 9.30 – przejście do Archikate-
dry Wrocławskiej przez Ostrów Tum-
ski – I Marsz Rodła.
godz. 10.00 – msza św. w Archikatedrze 
Wrocławskiej pw. św. Jana  Chrzciciela.

godz. 11.20-11.30 – plac w otoczeniu 
auli Papieskiego Wydziału Teologicz-
nego (pl. Katedralny 1) – wypuszcze-
nie 78 balonów na pamiątkę rocznicy 
ogłoszenia Prawd Polaków spod Zna-
ku Rodła. 

godz. 11.50 – pamiątkowe zdjęcie 
uczestników uroczystości wykonane 
„z lotu ptaka”.

godz. 12.00 – degustacja stupięcio-
kilogramowego tortu z wizerunkiem 
Prawd Polaków spod Znaku Rodła.

Pomoc w uroczystości:
– Publiczne Gimnazjum Katolickie 
im. NMP Pośredniczki Łask we Wro-
cławiu
– Katolickie Liceum Ogólnokształ-
cące im. NMP Pośredniczki Łask we 
Wrocławiu.

(red)

Po raz dwunasty odbędą się obchody rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła. 
6 marca we Wrocławiu odbędą się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę ogłoszenia Prawd Polaków spod 
Znaku Rodła.

POD NASZYM
PATRONATEM

 WROCŁAWSKA
RODZINA RODŁA

KALEJDOSKOP  MIEJSKI



nr 2(25), 1 marca 2016

www.wroclawianin.info

5

PROMOCJA/REKLAMA

DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE
PONAD 40 LAT DOŚWIADCZENIA

 Punkt sprzedaży:

 WROCŁAW-BIELANY
 doskonała lokalizacja:
 skrzyżowanie ul. Kwiatkowskiego i Zabrodzkiej
 (500 m od CH Bielany, ronda Auchan)

 JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY ROŚLIN NA DOLNYM ŚLĄSKU!

 blisko 300 gatunków roślin:
 - drzew oraz krzewów iglastych,
 - drzew i krzewów liściastych o różnej formie i wielkości, 
 - drzewa formowane: „żywe” parasole oraz ekrany
 - rośliny wrzosowate
 - byliny
 - pnącza

 - rośliny sadownicze: drzewa i krzewy owocowe

 - możliwość transportu, 
 - doradztwo w zakresie sadzenia i pielęgnacji
 - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów jesteśmy w stanie sprowadzić wcześniej omówiony

 materiał roślinny

WWW.BIELANYKULAS.PL
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Strażacy podkreślają, że uzyskane 
środki finansowe będą nadal przeka-
zywane na zakup sprzętu pożarnicze-
go oraz na działalność zapewniającą 
poprawę ochrony przeciwpożarowej.

W swoim komunikacie piszą, że ży-
czyliby sobie, aby ten sprzęt nigdy 
nie musiał być wykorzystywany, ale 
bogaci w doświadczenie, zdają sobie 

sprawę, że tylko dzięki coraz bardziej 
profesjonalnemu i zaawansowanemu 
technicznie sprzętowi będą w stanie 
służyć pomocą mieszkańcom gminy 
w razie potrzeby.

„Wszystkim, którzy w tym roku, jak 
i w latach poprzednich przyczynili się 
do rozwoju OSP w Kamieńcu Wro-
cławskim, bardzo serdecznie dzięku-
jemy. Mamy nadzieję, że zawsze bę-
dziemy tam, gdzie będzie potrzebna 
nasza pomoc.”

Instrukcję wypełnienia deklaracji 
można znleźć na stronie www.zosprp.pl/

AGLOMERACJA WROCŁAWSKA

Rada Gminy Mietków podjęła za-
twierdziła nową taryfę opłat na 2016 
rok za pobór wody z wodociągów na 
terenie gminy. Nowe ceny obowiązują 
od 1 marca.

C e n a  w o d y  z a  1  m  s z e ś ć . , 
po uwzględnieniu dopłaty, płacona 
przez odbiorców:

Grupa I – odbiorcy indywidualni 

(gospodarstwa domowe, socjalno-
-bytowe) – 5,55 zł + VAT

Grupa II – sprzedaż wody dla Szy-
manowa – 6,71 zł + VAT

Grupa III – jednostki użyteczności 
publicznej (szkoły, świetlice, ośrodek 
zdrowia, cmentarze), zakłady produkcyj-
ne (woda z hydrantu, sprzedaż hurtowa 
,woda na cele budowy, cele gospodarcze 
i rekreacyjno-wypoczynkowe oraz inne 
jednostki gospodarcze) – 6,71 zł + VAT

Grupa IV – woda sprzedawa-
na r yczał tem (bez wodomierza) 
 – 13,40 zł +VAT

Opłata stała za korzystanie z wo-
domierza (miesięczna – abonament) 
– 3,00 zł + VAT

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach 
przygotował i złożył wniosek o grant 
w wysokości 10 tys. zł w ramach 
Funduszu Naturalnej Energii. FNE to 
konkurs grantowy realizowany przez 
GAZ-SYSTEM S.A. oraz Fundację Na-
sza Ziemia. Celem programu jest do-
finansowanie projektów proekolo-
gicznych na terenie 5 województw: 
mazowieckiego, wielkopolskiego, 
opolskiego, podkarpackiego i dol-
nośląskiego. Gminie Prusice udało 
się po raz drugi otrzymać grant, jako 
jedynej jednostce samorządu teryto-
rialnego w województwie dolnoślą-
skim. W naszym regionie dofinanso-
wanie otrzymało w sumie pięć pro-
jektów. W ramach projektu „Zielony 
Zakątek” zagospodarowane zostaną 
skwery w Gminie Prusice, w tym dwa 
osiedla w Skokowej, której nazwy 
ulic związane są z roślinnością. Po-
wstanie również ogródek z ziołami 
- tzw. „ziołownia” - przyjazna rabat-
ka dla owadów (w Borówku) oraz 

dodatkowo jeden skwer zostanie 
wybrany przez lokalną społeczność 
w trakcie głosowania internetowe-
go. Sadzić krzewy, bliny i zioła będą 
sami mieszkańcy gminy. Dodatko-
wo powstanie „Ścieżka zmysłów”, 
która ma oddziaływać na zmysły po-
zawzrokowe. Ma ona przypomnieć 
człowiekowi o sile jego zmysłów, 
które pozwalają odczuwać przyrodę 
w bezpośrednim kontakcie. Ścieżka 
będzie składać się z kilku kwater 
zawierających różnorodne materia-
ły: kamienie, szyszki, korę, piasek. 
O rosnącej roślinności informować 
specjalne tablice. Dla uczniów szkoły 
podstawowej zostanie zorganizowa-
na wycieczka do Skansenu Urządzeń 
i Maszyn Rolniczych w miejscowości 
Borówek., gdzie zostaną przeprowa-
dzone warsztaty  z zakresu ochrony 
środowiska. W Skokowej na nowo 
zagospodarowanym skwerze w lip-
cu br. odbędzie się piknik rodzinny.  
W jego trakcie zostaną przeprowa-
dzone konkursy plastyczne o segre-
gacji odpadów oraz zanieczyszcze-
niu środowiska dla dzieci w dwóch 
grupach wiekowych: klasy I - III oraz 
IV –VI. Również dorośli będą mogli 
sprawdzić swoją wiedzę.Wszystkie 
działania będą prowadzone przez 
Gminę Prusice wspólnie ze Szkołą 
Podstawową w  Skokowej oraz Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury i Sportu 
w Prusicach.

(red)

Powiat wrocławski

Prusice

Powiat wrocławski

Mietków

Jednak wezwanie otrzymują je-
dynie kobiety, które posiadają kwa-
lifikacje przydatne dla wojska, są to 
panie mędzy innymi po uczelniach 
medycznych, weterynaryjnych i psy-
chologicznych. 

Do starostwa zostało wezwanych 
829 poborowych, w tym 10 kobiet. 
Osoby te po przebadaniu przez komi-
sje lekarskie otrzymują odpowiednie 
kategorie zdrowia wraz z książeczka-
mi wojskowymi.

Kategoria „A”– zdolny do czyn-
nej służby wojskowej. Kategoria  
„B” – czasowo niezdolny do czyn-

nej służby wojskowej. Kategoria „D”  
– niezdolny do czynnej służby woj-
skowej, o której mowa w opisie kate-
gorii „A”, w czasie pokoju. Kategoria 
„E” – trwale i całkowicie niezdolny do 
czynnej służby wojskowej, o której 
mowa w opisie kategorii „A”, w czasie 
pokoju oraz w razie ogłoszenia mobi-
lizacji i w czasie wojny.

Stawienie się na kwalifikacji woj-
skowej jest obowiązkowe, jeśli oso-
by wezwane nie stawią się przed ko-
misją lekarską lub nie poinformują 
o tym, że wskazany termin im nie 
odpowiada, grozi im kara grzywny 
lub przymusowe doprowadzenie 
przed komisję w asyście policji.

Obowiązkowa kwalifikacja jest or-
ganizowana po to, by zebrać informa-
cje o stanie zdrowia psychicznego i fi-
zycznego młodych ludzi i sprawdzić 
czy mają oni predyspozycje do służby 
w wojsku.

ISKA

Dzień Kobiet to świetna okazja do 
zadbania o swoje zdrowie i wykonania 
profilaktycznej mammografii.

Mammografia trwa kilka minut i po-
lega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenow-
skich – dwóch projekcji każdej piersi. 
Pozwala na rozpoznanie i wykrycie 
tzw. zmian bezobjawowych (guzków 
oraz innych nieprawidłowości w piersi)  
wtedy, kiedy nie są wyczuwalne przez 
kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie 
zwiększa szansę wyleczenia.

- Mimo, iż mammografia to najsku-
teczniejsza metoda profilaktyki raka 
piersi, nadal mniej niż połowa kobiet 
poddała się bezpłatnemu badaniu 
w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi  
– mówi dr Małgorzata Cymerman z Lux 
Med Diagnostyka. 

Mammografia dla pań w wieku:
50-69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego 

Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi jest bezpłatne, refundowa-
ne kobietom co 2 lata przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy 
dla kobiet, które w ramach programu 
otrzymały pisemne wskazanie). 

40-49 oraz 70-75 lat
Badania wykonywane w ramach 

Projektu „Poprawa dostępności i ja-
kości usług medycznych w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi” współfinanso-
wanego z funduszy EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.  Wymaga-
ne jest skierowanie lekarskie od lekarza 
dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji 
na stronie: www.fundusze.mammo.pl 

Rejestracja pod nr tel. 58 666 2 444. 
Call Center czynne 7 dni w tygodniu. 

Bezpłatne badania odbędą się:
Kąty Wrocławskie – 1 i 2 marca przy 

Urzędzie Miasta i Gminy, Rynek 
Długołęka – 1 i 2 marca przy Sklepie 

Biedronka, ul. Wiejska 64 
Czernica – 3 marca przy świetlicy, 

ul. Odrzańska 
Mietków – 3 marca przy firmie Ko-

mex, ul. Kolejowa 25 
Kobierzyce – 5 marca przy markecie 

Dino, ul. Ludowa 17 
Sobótka – 6 marca przy Ośrodku 

Zdrowia, ul. Strzelców 2 
Jordanów Śląski – 7 marca przy Urzę-

dzie Gminy, ul. Wrocławska 55 
Żórawina – 8 marca przy Gminnym 

Ośrodku Zdrowia, ul. Urzędnicza 11
(red)

Jeszcze do 18 marca w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu trwa coroczna 
kwalifikacja wojskowa osób 
urodzonych w 1997 roku oraz 
wcześniej. Uwaga, obowiązek 
dotyczy także kobiet. 

Już po raz drugi gmina Prusice, 
jako jedyny samorząd z terenu 
województwa dolnośląskiego, 
otrzymała grant w wysokości 
10 000 złotych na realizację pro-
jektu „Zielony Zakątek”. Dzięki 
temu zagospodarowane zostaną 
skwery zielone, powstanie „ścież-
ka zmysłów” i „ziołownia”. 

Dzień Kobiet to świetna okazja do zadbania o swoje zdrowie 
i wykonania profilaktycznej mammografii.

Od dnia 1 marca 2016 r. zgodnie 
z wnioskiem Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Mietkowie oraz 
uchwałą Rady Gminy Mietków 
nr XVI/113/2016 obowiązują nowe 
stawki za wodę.

DO WOJA MARSZ

EKOLOGICZNE PRUSICE

MAMMOBUS NA 8 MARCA

OPŁATY ZA WODĘ W GÓRĘ
Długołęka
POMÓŻ 
POGORZELCOM
22 stycznia pożar zniszczył dorobek 
życia pięcioosobowej rodziny z Pru-
szowic. Wójt gminy Długołęka zwraca 
się z prośbą do wszystkich ludzi do-
brej woli o włączenie się w akcję po-
mocy pogorzelcom. Każdy, kto chciał-
by pomóc finansowo, może wpłacać 
pieniądze na specjalnie w tym celu 
utworzone konto: bank spółdzielczy 
 41 9584 1021 2003 0302 5035 0001 z dopi-
skiem „pomoc dla pogorzelców z pruszowic”.
Datki pieniężne można też wrzucać 
do puszek, które sukcesywnie wy-
stawiane są w sklepach, na stacjach 
paliw, w szkołach, kościołach, zakła-
dach leczniczych, urzędach, bankach 
itp. Zbiórka potrwa do 31 marca.

Siechnice
SOŁTYS SULIMOWA 
KANDYDUJE
Sołtysi i przewodniczy rad osie-
dli spotkali się 16 z burmistrzem 
Siechnic Milanem Ušákiem by m.in. 
wybrać kandydata do tytułu „Sołtys 
roku” województwa dolnośląskiego. 
Sołtysi zdecydowali, że kandydatem 
gminy Siechnice do tego tytułu 
zostanie w tym roku sołtys Sulimo-
wa (oraz radny Rady Miejskiej w 
Siechnicach) Andrzej Szymczak.

Rozmawiano też o bezpieczeń-
s t w i e  i  p o r z ą d k u  p u b l i c z ny m 
w gminie oraz o opracowanej z ko-
mendą Miejską Policji we Wrocławiu 
tzw. mapie zagrożeń).

Czernica

Jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kamieńcu Wrocławskim 
apeluje do podatników o przeka-
zanie strażakom 1% podatku.

1% DLA STRAŻAKÓW
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Program na żywo rozpoczyna się 
codziennie o 7 rano i trwa godzinę 
(w weekendy dziennikarze mogą po-
spać trochę dłużej, bo nie ma Faktów 
o 7 rano). To przegląd najważniejszych 
informacji, zapowiedź, tego, co czeka 
nas w ciągu dnia, prognozy pogody, 
podgląd sytuacji na drogach.

Prowadzący w studiu co kilkanaście 
minut łączy się z reporterami w mie-
ście i regionie, rozmawia też z gośćmi 
zaproszonymi do studia, a wszystko 
pod bacznym okiem wydawcy i reali-
zatorów programu.

– Dostaliśmy każdego poranka 
godzinę i trzeba było ją zagospoda-
rować – mówi Gracjana Rutkowska, 
autorka nowej formuły programu. 
– W naszej gestii leżało to, jak zago-
spodarujemy ten czas. Spróbowali-
śmy połączyć program informacyjny 
z formułą lifestylową, ale główny 
nacisk kładziemy na informacje. 
Na prawdziwe przygotowania mie-
liśmy trochę ponad miesiąc, to jest 
bardzo mało. Dlatego pracowaliśmy 
dniem i nocą i mamy nadzieję, że pro-
gram spodoba się naszym widzom 
– dodaje wydawca „Faktów”.

Autorzy wprowadzili kilka superno-
wości, które mają uatrakcyjnić audycję. 
Przede wszystkim w ciągu godziny jest 
mnóstwo „wejść na żywo”, tak by wi-
dzowie widzieli, co właśnie dzieje się 
w regionie. Dzięki kamerom interneto-
wym możemy też sprawdzić aktualną 
pogodę np. w Dusznikach-Zdroju czy 
Legnicy. Do studia zapraszani są cie-
kawi goście, jak chociażby właściciel 
ogromnego puchacza, który swojego 
podopiecznego przyniósł do telewizji. 

Tuż przed 7 zaczyna się pełna mobi-
lizacja, w reżyserce robi się trochę ner-
wowo – na monitorach podglądamy 
studio, plansze pogodowe, reporterów 
w terenie – szkoda nam Eweliny Klem-
ke, która z operatorem kamery marznie 
na dworze, by zdać relację z sytuacji na 
drogach. Za chwilę ze studia wychodzi 
też Justyna Janus-Konarska, która musi 
„na własnej skórze” przekonać się czy 
na dworze jest zimno. Przed chwilą 
podała informację, że na Śnieżce było 
w nocy minus 30 stopni!

W tym czasie Agata Dzikowska roz-
mawia o żołnierzach wyklętych z pro-
fesorem Krzysztofem Szwagrzykiem, 
a w reżyserce czeka już 11-letnia Julia 

Leszkiewicz, która zagrała w 14-go-
dzinnych „Dziadach” w Teatrze Polskim 
we Wrocławiu i zdobyła uznanie wi-
dzów. Bardziej przejęta występem 
w telewizji jest chyba jej mama.

Gracjana Rutkowska mówi do kole-
gów, że za dwadzieścia minut kończy 
się program. Jeszcze raz połączymy 
się z Katarzyną Sudnik, która na żywo 
ze Szpitala Akademickiego we Wrocła-
wiu relacjonuje przebieg operacji pa-
cjenta cierpiącego na chorobę Parkin-
sona – to unikatowy zabieg, który nie-
stety wykonuje się rzadko. 

Agata Dzikowska zagląda jeszcze do 
prasy (mamy nadzieję, że we wtorek 
1 marca zajrzy do naszego „Wrocła-
wianina”) i sprawdza co nowego na 
stronach internetowych. Żegna się 
z widzami, a na monitorach pojawiają 
się napisy końcowe. Wszyscy dziękują 
sobie za dobrą pracę – to miły zwy-
czaj. Niektórzy idą do domu, inni zo-
stają na dyżurze – spotkamy się z nimi 
w ciągu dnia na różnych wydarzeniach, 
które relacjonujemy – my dziennikarze 
prasowi i nasi koledzy z TVP Wrocław

Iza Siwińska
fot. Janusz Biskowski, archiwum Faktów 

Pobudka o 4 rano. Pierwszą osobą w studiu jest prowadzący program – w piątek 26 lutego była to lubiana dzien-
nikarka Agata Dzikowska. Zjawiła się już przed 5 rano. Następnie przychodzą reporterzy i realizatorzy, w sumie 
nad „Faktami o poranku” pracuje na zmianę kilkadziesiąt osób. Od 4 stycznia br. Dolnoślązacy mają swoje poran-
ne pasmo informacyjne.

POLECAMY

PROGRAM TVP WROCŁAW

WTOREK 1 marca
07:02 Fakty o poranku
08:15 Pasmo wspólne TVP 3
18:30 Fakty – wydanie główne
18:49 Pogoda
18:53 Narciarski Raport
19:05 Rodzina Rozsądnych
19:19 Podróż do...;
20:04 Fakty Flesz
20:12 Rozmowa Faktów
20:25 Pogoda
20:29 Kamera Faktów
20:34 Słownik polsko@polski
21:02 Eko-Wrocław
21:17 Złote łany
21:45 Fakty wieczorne
22:00 Pogoda
22:03 Muzyka w mieście
22:08 Narciarski Raport
22:15 Pasmo wspólne TVP 3

ŚRODA 2 marca
07:02 Fakty o poranku
08:15 Pasmo wspólne TVP 3

18:01 Wrocław pod lupą
18:14 EuroFakty
18:30 Fakty – wydanie główne
18:49 Pogoda
18:53 Narciarski Raport
18:58 Czas na Pracę! Praca na 
Czasie!
19:13 Zdrowiej
20:00 Fakty Flesz
20:07 Rozmowa Faktów
20:21 Pogoda
20:25 Kamera Faktów
20:29 Telewizyjny Klub Seniora
21:00 Podróż do...;
21:17 Studio Wschód
21:45 Fakty wieczorne
22:03 Pogoda
22:06 Narciarski Raport
22:15 Pasmo wspólne TVP 3

CZWARTEK 3 marca
07:02 Fakty o poranku
08:15 Pasmo wspólne TVP 3
17:32 Słownik polsko@polski
18: 02 Rep or ter z y Fak tów 
Przedstawiają

18:30 Fakty – wydanie główne
18:49 Pogoda
18:53 Narciarski Raport
18:58 Po naszej stronie
19:13 Czas na Pracę! Praca na 
Czasie!
20:00 Fakty Flesz
20:07 Rozmowa Faktów
20:21 Pogoda
20:25 Kamera Faktów
20:29 Mój pierwszy dzień
21:00 Wrocław pod lupą
21:17 Dokąd zmierzasz Europo?
21:45 Fakty wieczorne;
22:03 Pogoda
22:06 Narciarski Raport
22:15 Pasmo wspólne TVP 3

PIĄTEK 4 marca
07:02 Fakty o poranku
08:15 Pasmo wspólne TVP 3
17:32 Dolny Śląsk. Do zobaczenia
18:02 Wrocław się!
18:30 Fakty – wydanie główne
18:49 Pogoda
18:53 Narciarski Raport

18:58 Wrocław pełen kultury
19:13 Motosfera
20:00 Fakty Flesz
20:07 Rozmowa Faktów
20:21 Pogoda
20:25 Kamera Faktów
20:29 Oblicza kultury
21:00 Zdrowiej
21:17 R ep o r ter z y Fak tów 
przedstawiają
21:45 Fakty wieczorne
22:03 Pogoda
22:06 Narciarski Raport
22:15 Pasmo wspólne TVP 3

SOBOTA 5 marca
10:02 Telewizyjny Klub Seniora
10:30 Pasmo wspólne TVP 3
17:32 Wrocław się!
18:01 Wrocław pod lupą
18:14 EuroFakty
18:30 Fakty – wydanie główne
18:45 Fakty Sport
18:52 Pogoda
18:55 Narciarski Raport
19:06 Zrób sobie dom

20:03 ZOO bez tajemnic
20:14 Elitarne Spotkania Kaba-
retowe 
20:44 Zdrowiej
21: 0 0 Rep or ter z y Fak tów 
przedstawiają
21:29 Motosfera
21:45 Fakty wieczorne
21:59 Fakty Sport
22:06 Pogoda
22:08 Narciarski Raport
22:15 Pasmo wspólne TVP 3

NIEDZIELA 6 marca
17:32 Telewizyjny Klub Seniora
18:02 Mój pierwszy dzień
18:30 Fakty – wydanie główne
18:45 Fakty Sport
18:52 Pogoda
18:55 Narciarski Raport
19:06 Teatr Pantomimy Gest
20:05 Kłodzko w średniowieczu
20:30 Ćwiczenia z patrzenia
20:44 Podróże w przeszłość 
21:00 Fakty Komentarze
21:29 Wrocław pełen kultury

21:45 Fakty wieczorne
21:59 Fakty Sport
22:06 Pogoda
22:08 Narciarski Raport
22:15 Pasmo wspólne TVP 3

PONIEDZIAŁEK 7 marca
07:02 Fakty o poranku
08:15 Pasmo wspólne TVP 3
17:32 Fakty Komentarze
18:01 Rodzina Rozsądnych
18:15 Bieg Piastów
18:30 Fakty – wydanie główne
18:49 Pogoda
18:53 Narciarski Raport
18:58 Musimy porozmawiać
20:00 Fakty Flesz
20:07 Rozmowa Faktów
20:21 Pogoda
20:25 Kamera Faktów
20:29 Zrób sobie dom
21:00 Prosto z lasu
21:17 Czas na Pracę! Praca na 
Czasie!
21:45 Fakty wieczorne
22:03 Pogoda

22:06 Narciarski Raport
22:11 Kamera Faktów
22:15 Pasmo wspólne TVP 3

WTOREK 8 marca
07:02 Fakty o poranku
08:15 Pasmo wspólne TVP 3
17:32 Przez granice
18:02 Studio Wschód
18:30 Fakty – wydanie główne
18:49 Pogoda
18:53 Narciarski Raport
18:59 Muzyka w mieście
19:05 Rodzina Rozsądnych
19:19 Podróż do...
20:04 Fakty Flesz
20:12 Rozmowa Faktów
20:25 Pogoda
20:29 Kamera Faktów
20:34 Słownik polsko@polski
21:02 Eko-Wrocław
21:17 Złote łany
21:45 Fakty wieczorne
22:05 Pogoda
22:08 Narciarski Raport
22:15 Pasmo wspólne TVP 3

BUDZIMY REGION
FAKTY O PORANKU
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I z tego dobrego myślenia zrodziły się 
trzy nowe zastawy stołowe. Kunsztow-
ne kieliszki, szklanki i talerze powstały 
w wyniku wspólnych prac zespołów 
projektowych i wzajemnego pozna-
wania technologii produkcyjnych oraz 
ponownego odkrywania tradycyjnych 
metod ręcznie wykonywanych deko-
racji:

Dwa zestawy śniadaniowe oraz ze-
staw okolicznościowy to pomysł na 
połączenie tradycji z nowoczesnym 
stylem życia. W przeszłości dla miesz-
kańców Śląska te wyroby były praw-
dziwym powodem do dumy. Dzięki 

nim nasz region był rozpoznawalny 
i ceniony jako miejsce funkcjonowania 
ważnych dla europejskiej gospodarki 
gałęzi produkcji. Porcelana z Wałbrzy-
cha, kryształ z Piechowic i kamionka 
z Bolesławca przez stulecia zdobiły 
śląskie stoły. Po wojnie, także wspólnie 
pomogły odbudować tożsamość kultu-
rową i społeczną nowych mieszkańców 
zachodnich terenów Polski. Razem, od 
70 lat, tworzą „polski stół” w sensie do-
słownym i metaforycznym. 

Geneza
Jak często w takich sytuacjach bywa, 

początek projektowi dała przypadko-
wa rozmowa. Po 4 miesiącach autorzy 
pomysłu spotkali się znowu.  To wtedy 
pomysł, by stworzyć wspólne kolek-
cje, wykreować estetykę, która znaj-
dzie swoje odzwierciedlenie zarówno 
w porcelanie, kamionce, jak i krysztale 
– nabrał realnych kształtów. Od tego 
momentu zaczęli projekt nazywać 
Polskim Stołem. Nazwa odzwierciedla 
ideę, że warto na polski stół przywrócić 
tradycyjne, często ręcznie wykonywane 
produkty ze słynnych dolnośląskich fa-
bryk. Fabryk, które wspólnie chcą two-
rzyć przedmioty budujące poczucie 
tożsamości – regionalnej i polskiej, ale 
też rzemieślniczej. Przy tym są otwarte 
na aktualne wzornicze trendy i gotowe 
inwestować w nowe projekty. 

Nie obyło się bez wątpliwości. Czy 

porcelana, historyczna królowa stołu, 
godnie zniesie obecność swojej „gor-
szej siostry” kamionki? A jak się w tym 
towarzystwie odnajdzie błyszczący 
kryształ, którego niedawna popular-
ność kojarzyła się z czymś, co wstydliwie 
przeminęło? Czy wizualną różnorod-
ność materiałów należy ukrywać czy 
wręcz przeciwnie - eksponować? 

Przez prawie rok pomysłodawcy spo-
tykali się przynajmniej raz w miesiącu. 
Odwiedzali swoje fabryki, żarliwie dys-
kutowali i projektowali. Prototypy pro-
duktów pokazywane były gościom jed-
nej z wrocławskich restauracji. To oni 
– przyszli odbiorcy – pomogli wybrać 
trzy pierwsze zestawy i ich kolorystykę. 

Najlepszą zachętą do dalszej pracy 
i do rozwijania Polskiego Stołu są pozy-
tywne opinie i reakcje wielu osób. Wie-
le osób oraz instytucji mocno kibicuje 
temu projektowi (my też!). Na przykład 
Państwowe Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie zaprosiło autorów do 
przygotowania specjalnej ekspozycji 
towarzyszącej muzealnej wystawie 
„Wokół stołu”, która potrwa do czerw-
ca 2016 roku. Projekt wspierają też trzy 
znakomite polskie marki meblarskie – 
Defra, Fameg i Swarzędz Home.

O producentach
Fabryka Naczyń Kamionkowych 

„Manufaktura”. W znakomitym stylu 
kontynuuje lokalną tradycję, oferując 

ręcznie wykonywane i zdobione ka-
mionkowe zestawy. O ile jednak tech-
nologia ich wytwarzania jest niemal 
niezmieniona, o tyle kształty i wzory 
podążają za zmieniającymi się modami.

Huta Julia to jeden z niewielu ist-
niejących do dziś producentów szkła 
kryształowego w Polsce. Produkuje 
ręcznie formowane i szlifowane pro-
dukty, sprzedawane w kraju i na świecie.

Porcelana Kristoff z Wałbrzycha to 
jeden z czołowych producentów por-
celany w Polsce. Od ponad 180 lat pro-
dukuje wysokogatunkową porcelanę 
stołową, kupowaną przez odbiorców 
z Europy Zachodniej i Ameryki Północ-
nej już w XIX wieku. Dynamicznie roz-
wija produkcję i wprowadza na rynek 
nowe kolekcje.  Iza Siwińska

na podstawie materiałów prasowych

POLSKI STÓŁ
Pod tą swojsko brzmiącą nazwą kryje się nowatorski projekt, w którym trzech dolnośląskich producentów  
po raz pierwszy połączyło swoje siły. 

REKLAMA

TEMAT Z OKŁADKI
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Dziś blisko dziewięćdziesięcioletni 
artysta nadal czynny jest zawodowo. 
Urodził się w 1928 roku w Warszawie, 
jest synem Adolfa Heidricha (1899-
1993) – wybitnego polskiego eko-
nomisty, specjalisty w zarządzaniu 
dużymi zakładami przemysłowymi, 
harcmistrza II Rzeczypospolitej; wnu-
kiem Aleksandra Osińskiego (1870-
1956) – senatora II Rzeczypospolitej, 
generała dywizji II RP, prezesa Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. 

W czasie okupacji uczęszczał do gra-
ficznej szkoły zawodowej (zdał małą 
maturę ze specjalnością rysownika li-
tograficznego). Po wojnie kontynuował 
naukę w Liceum Sztuk Plastycznych, 
a następnie studiował w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale 
Grafiki. Dyplom obronił w 1954 roku 
w pracowni prof. Jana Marcina Szance-
ra. Od 1955 roku jest członkiem Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków.

Jeszcze w czasie studiów, w roku 
1949, zaczął współpracę ze Spółdziel-
nią Wydawniczą „Czytelnik”, gdzie 
pracował ponad czterdzieści lat. Od 
1961 roku był kierownikiem artystycz-
nym, a od 1974 – naczelnym grafikiem 
wydawnictwa. Opracował graficznie 
i typograficznie setki książek, między 
innymi takich autorów jak Leszek Ko-
łakowski, Jarosław Iwaszkiewicz, Ju-
lian Stryjkowski, Ryszard Kapuściński. 
Przez wiele lat uczestniczył w pracach 
Polskiego Towarzystwa Wydawców 
Książek, zasiadając w jury konkursu 
na najpiękniejszą książkę roku.

Jest cenionym projek tantem 
znaczków pocztowych, kopert FDC, 
kart pocztowych, ekslibrisów, zna-
ków graficznych i innych form grafiki 
użytkowej. Swoje prace prezentował 
na licznych wystawach krajowych 
i zagranicznych. Wiele z nich zostało 
nagrodzonych i wyróżnionych. 

W 1960 roku rozpoczął, trwającą 
do dzisiaj, współpracę z Narodowym 
Bankiem Polskim. Został wówczas za-
proszony do zamkniętego konkursu 
na nowy banknot o nominale 1000 zł. 
Przez lata wykonał dziesiątki szkiców 
i projektów banknotów. Dopiero jed-
nak w 1975 roku został wprowadzony 
do obiegu jego pierwszy banknot, 500 
zł z Tadeuszem Kościuszką. Andrzej He-
idrich jest autorem banknotów serii: 
„Wielcy Polacy” (projekty z lat 1974–
1993, w obiegu 1975–1996) oraz „Kró-
lowie i książęta Polski” (1994, w obiegu 
od 1995 roku do dzisiaj). W 2005 roku 
zaprojektował pierwszy w Polsce bank-
not kolekcjonerski: „Papież Polak”.

Projektował także wzory doku-
mentów, między innymi dowody 
osobiste, paszporty, patenty oficer-
skie. Aktywnie działając w Polskim 
Towarzystwie Heraldycznym opra-
cował herby województw, herby 

ziemskie i grodzkie. Jest autorem 
projektów orzełków na czapkach 
wojskowych, odznaki policyjnej, od-
znaczeń dla polskich żołnierzy wal-
czących w Iraku i Afganistanie, od-
znak oraz medali. Jest także autorem 
poprawek godła heraldycznego Pol-
ski wprowadzonych do obowiązują-
cego obecnie herbu państwowego.

- Jest jedynym artystą w Polsce, 
którego dzieła znają wszyscy, obcu-
jąc z nimi na co dzień. Ale nie wszy-
scy wiedzą jak powstały i kto jest ich 

autorem – mówi Marzena Smolak, 
kurator wystawy.

Na wystawie w Pałacu Królewskim 
pokazanych jest kilkaset jego prac 
m.in.: znaczki pocztowe, koperty 
pierwszego dnia obiegu, medale 
i odznaczenia, okładki książek, pro-
jekty znaczków i banknotów.

Wystawa została zorganizowana 
wspólnie z Narodowym Bankiem Pol-
skim, czynna jest do do 30.04.2016, 
bilet normalny – 15 zł,
bilet ulgowy – 10 zł.

MALARZ
NASZYCH BANKNOTÓW
Pierwszy  banknot zaprojektował w 1960 roku. Jednak musiał czekać aż 15 lat zanim pie-
niądze spod jego ręki weszły do obiegu. Andrzej Heidrich – jego dzieła zna każdy Polak  
– od 56. lat projektuje nasze pieniądze.

3 marca, godz. 18:30
Wrocław w starym kinie – Zobaczy-

my się w niedzielę
Reżyseria: Stanisław Lenartowicz
Ukazane poprzez przygody korzy-

stających z niedzielnej przepustki żoł-
nierzy na w pół komediowe studium 
obyczajowe, przedstawiające konglo-
merat charakterów, typów, zachowań 
mieszkańców Wrocławia – skupiska 
ludzi z różnych stron Polski.

 
3 marca godz. 10:00 
4 marca godz. 18:30

Wrocław. Historyczne oblicza miasta
Blok filmów, które poświęcone zosta-
ły architekturze Wrocławia, odbudo-
wie piasta i jego ważnym obiektom 
architektonicznym i przemysłowym.

 
W programie:
40 dni Wrocławskiej Fabryki Wagonów, 
1947. Reżyseria: Konstanty Gordon

Jeden z najstarszych polskich fil-
mów dokumentalnych zrealizowa-
nych we Wrocławiu.

Pokazano w nim uruchomienie fa-
bryki wagonów we Wrocławiu. Wła-
śnie ta fabryka stała się dla władz 
komunistycznym ważnym symbo-
lem Wrocławia i jego odbudowy.

 
Wrocławski eksperyment, 1966
Realizacja: Władysław Forbert
Jeden z nielicznych filmów o Wro-
cławiu z tamtych lat zrealizowanych 
na kolorowej taśmie.

Reportaż z miasta, jako wielkiego 
placu budowy, remontu i moderni-
zacji.

Przyszłościowe plany rozwoju z 
makiet w pracowni architektonicz-
nej zestawione zostały z obrazami z 
życia miasta, zatłoczonymi ulicami, 
ruinami, ubijaniem asfaltu na dro-
gach… rozwój architektoniczny.

 Wrocław leży nad Odrą, 1964
Reżyseria: Marceli Matraszek

Oświatowy film, w którym poznaje-
my zabytki architektoniczne Wrocła-
wia w stanie lat 60. ubiegłego wieku.

 
Wrocławskie dworce kolejowe, 2008
Reżyseria: Kinga Wołoszyn-Świerk

Reportażu pokazujący historię 
kilku wrocławskich dworców, tych 
istniejących oraz tych, po których już 
nie ma śladu. Początki kolejnictwa we 
Wrocławiu sięgają już pierwszej poło-
wy XIX wieku.

 
4 marca godz. 10:00 
5 marca godz. 18:30

Breslau – Wrocław. Odchodzące ślady
Blok czterech filmów, które składa-

ją się na opowieść o zmianie oblicza 
miasta z niemieckiej metropolii Bre-
slau w polski Wrocław. W zestawie 
tym znalazły się przede wszystkim 

polskie powojenne produkcje, które 
opowiadają historię Wrocławia od 
czasów międzywojennych, przez wal-
ki o Festung Breslau aż do pierwszych 
miesięcy i lat powojennych. 

 
W programie:

Schlesien (Silezie), 1935
Niemiecki krajoznawczy film doku-

mentalny z lat 30. XX wieku, w którym 
zaprezentowane zostały śląskie miasta 
na czele z Wrocławiem, jako stolicą re-
gionu. Film obfituje w liczne ujęcia z lotu 
ptaka, dzięki którym dokładnie widać ar-
chitekturę prezentowanych miast.  
Breslau-Wrocław. Czas przemian, 2001
Reżyseria: Marcin Bradke
Pierwszy odcinek serii „Prawdziwy ko-
niec wielkiej wojny” przedstawiający 
historię Wrocławia od czasów między-
wojennych aż do pierwszych dni po 
wyzwoleniu. Film ukazuje najpierw 
Bresalu jako niemiecką metropolię, na-

stępnie upadek miasta podczas walk o 
Festung Breslau, wreszcie pierwsze 
miesiące polskiego Wrocławia. 
 Odbudowa czy rozbiórka, 2003
Reżyseria: Marcin Bradke

Opowieść o odbudowie i zago-
spodarowywaniu tzw. ziem odzyska-
nych w pierwszych latach po wojnie. 
Świadkowie tamtych wydarzeń, m.in. 
architekt i konserwator zabytków, 
mówią o odgruzowywaniu zniszczo-
nych miast, wyburzaniu riun, a także 
o tym, dlaczego z krajobrazu Śląska 
zniknęło wiele zabytkowych budowli.

 
Odchodzące ślady – Wrocław 1945, 
1987 Reżyseria: Danuta Halladin

Wspomnienie o pierwszych po-
wojennych miesiącach Wrocławia. 
Wspominają ludzie, k tórz y jako 
pierwsi znaleźli się w wyzwolonym 
mieście.

Projekt realizowany w ramach ESK

KADRY WROCŁAWIA
W dniach 3-5 marca w Kinie Nowe Horyzonty odbędzie się kolejna edycja przeglądu archiwalnych filmów 
o Wrocławiu – Kadry Wrocławia. Tym razem program przeglądu skupi się na transformacji z miasta nie-
mieckiego w polskie oraz jego historycznych i architektonicznych obliczach. Nie zabraknie także filmu 
fabularnego, którego bohaterem jest Wrocław. Przed projekcjami odbędą się prelekcje wykładowców 
z Uniwersytetu Wrocławskiego.

KALEJDOSKOP KULTURY
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Nazywano ich także „żołnierza-
mi niezłomnymi” oraz „żołnierzami 
tzw. drugiej konspiracji”, gdyż powo-
jenne podziemie niepodległościowe 
kontynuowało działalność z okresu 
okupacji niemieckiej. Było to konse-
kwencją wyborów dokonywanych na 
początku wojny przez dziesiątki tysię-
cy konspiratorów. Był to też pierwszy 
odruch samoobrony społeczeństwa 
polskiego przeciwko komunistycznej 
władzy, która została siłą narzucona 
przez Związek Radziecki.

Powojenne podziemie niepodle-
głościowe było najliczniejszą formą 
oporu Polaków wobec nowej władzy 
(większa była tylko „Solidarność”). 
Działało w nim ponad 250–300 tys. 
ludzi (z tego kilkadziesiąt tysięcy 
w oddziałach zbrojnych), nie licząc 
współpracowników i sympatyków, 
a także około 20 tys. w szeregach 
konspiracji młodzieżowych. 

Do najbardziej  znanych par-
tyzantów z tego okresu należeli 
M a r i a n  B e r n a c i a k  p s .  „ O r l i k ”,  
Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupasz-
ka”, Józef Kuraś ps. „Ogień”, Sta-
nisław Sojczyński ps. „Warszyc”,  
Anatol  Radziwonik ps .  O le ch”,  
Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, 
Henryk Flame ps. „Bartek”, Włady-
sław Łukasiuk ps. „Młot”. Dowodzo-
ne przez nich oddziały miały różną 
liczebność, do największych zalicza-
ło się np. zgrupowanie mjr. Józefa 
Kurasia ps. „Ogień” liczyło ponad 
500 żołnierzy oraz 200-osobowy 
Samodzielny Batalion Operacyjny  
kpt. Antoniego Żubryda ps. „Zuch”. 

Konspiratorzy reprezntowali różne 
opcje polityczne, ale mimo wszyst-
kich różnic programowych dzielą-
cych poszczególne nurty, w dużym 
stopniu łączył ich stosunek do walki 
zbrojnej. Żadna z organizacji nie za-
kładała samodzielnego wyzwolenia 
Polski w powstaniu powszechnym, 
a obecnie historycy uważają, że walka 
zbrojna nie była celem samym w so-
bie. W tym trudnym dla Polski okresie 
prowadzono ją, by przetrwać, nie dać 
się zniszczyć, czy ochronić ludzi po-
borem do „ludowego” wojska. Wal-
czono, aby doczekać zmiany sytuacji 
geopolitycznej, liczono na wybuch 
III wojny światowej między Zacho-
dem, a Związkiem Radzieckim. Kon-
spiratorzy wierzyli również (często 
naiwnie), że sytuacja w kraju zmieni 

się niejako „pokojowo”, w wyniku wy-
borów, gdzie zakładano, że zwycięży 
premier rządu emigracyjnego Stani-
sław Mikołajczyk i jego Polskie Stron-
nictwo Ludowe – jedyna legalna opozy-
cja dopuszczona przez komunistów. 

Jednak prowadzone wtedy dzia-
łania zbrojne ograniczono do samo-
obrony, redukowania wpływów ad-
ministracji komunistycznej, elimino-
wania funkcjonariuszy i agentury apa-
ratu bezpieczeństwa oraz aktywistów 
partyjnych. Z wyjątkiem mieszczących 
się w kategorii samoobrony akcji ma-
jących na celu „rozbicie” posterunków 
MO i więzień, gdzie przetrzymywano 
schwytanych partyzantów, nie podej-
mowano działań ofensywnych.

Szacuje się, że w latach powojen-
nych przeprowadzono około 80 akcji 
na więzienia UB. 

Zdarzające się potyczki zbrojne 
w polu, nie były inicjowane przez 
partyzantów, w większości były wy-
muszone przez działania aparatu bez-
pieczeństwa (UB, KBW, NKWD i WP), 
który organizował obławy i opera-
cje przeciwko podziemiu. Niektóre 
działania „żołnierzy wyklętych” do 
dziś wywołują jednak kontrowersja. 
Zdarzały się i ciemne karty w historii 
podziemia antykomunistycznego. 
Np. w styczniu 1946 r. III Brygada Wi-
leńska Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego dowodzona przez por. 
Romualda Rajsa „Burego” spacyfi-
kowała wieś białoruską w powiecie 
Bielsk Podlaski, zabijając 79 osób. 

Polskie podziemie niepodległo-
ściowe jako zjawisko masowe istniało 
do wiosny 1947 r. 

W wyniku ogłoszonej 22 lutego 
1947 r. amnestii z podziemia wyszło 53 
517 osób, działalność swą ujawniło też 
23 257 osób przetrzymywanych w wię-
zieniach i aresztach. Łącznie amnestia 
objęła 76 574 osoby - członków orga-
nizacji podziemnych i oddziałów par-
tyzanckich oraz dezerterów z WP, MO, 
KBW i UB. Według szacunków MBP 
ujawniło się ponad 90 proc. członków 
WiN i ok. 60 proc. członków podziemia 
narodowego. Amnestia trwająca do 
kwietnia 1947 r. zakończyła masowy 
opór zbrojny w kraju. W lasach pozo-
stało od 1100 do 1800 „niezłomnych”, 
nieprzejednanych partyzantów, dzia-
łających w niewielkich grupach. Nie 
stanowili oni już realnego zagrożenia 
dla władzy, a w wyniku ponoszonych 

strat ich liczba systematycznie topnia-
ła. W okresie od zakończenia amnestii 
do końca 1953 r. dysponujący dużym 
doświadczeniem funkcjonariusze 
bezpieczeństwa stanęli przed pozor-
nie prostym zadaniem zlikwidowania 
małych, najczęściej niezwiązanych już 
z żadną formalną organizacją grup 
partyzanckich. Nie było to jednak ła-
twe zadanie. 

W podziemiu zostali jednak najak-
tywniejsi dowódcy i żołnierze, o naj-
większym stażu partyzanckim, nie 
mogący liczyć na łaskę komunistów. 
Wobec alternatywy: wyrok śmierci 
lub wieloletnie więzienie bądź dalsza 
walka - wybierali leśną partyzantkę. 
Działali przy pomocy ludzi najbar-
dziej zaufanych. Funkcjonariusze UB 
i żołnierze KBW mieli więc przed sobą 
przeciwnika doświadczonego, silnie 
zmotywowanego, dysponującego 
stosunkowo wąskim, lecz trudnym do 
penetracji zapleczem. Z tej przyczyny 
pomimo wielkiego wysiłku militar-
nego i skomplikowanych kombinacji 
operacyjnych ostatnie oddziały zosta-
ły rozbite dopiero w 1953 r. Przeciwko 
ostatnim „niezłomnym” zastosowano 
szeroki wachlarz działań: od zwykłych 
grup pościgowych przez kierowanie 
prowokatorów, aż po tworzenie kon-
trolowanych przez UB centrów konspi-
racyjnych lub linii łączności z polskimi 
środowiskami w Europie Zachod-
niej. Stopniowo odnosiło to skutek 
13 kwietnia 1951 r. poległ w wlace star-
szy sierżant Mieczysław Dziemiesz-
kiewicz ps. „Rój”, jeden z ostatnich 
dowódców partyzanckich NZW na 
północnym Mazowszu. Z kolei w 1952 
r. zlikwidowano działający na Biało-
stocczyźnie i Mazowszu, wywodzący 
się z wileńskich brygad partyzanckich 
oddział kpt. Kazimierza Kamieńskiego 
ps. „Huzar”.  W tym przypadku aparat 

bezpieczeństwa zastosował perfidny 
fortel: rzekomi wyżsi dowódcy kon-
spiracji pod pozorem zorganizowania 
przerzutu członków oddziału na Za-
chód wezwali partyzantów do Warsza-
wy i tam w dogodnym momencie ich 
aresztowali. W dlaszym ciągu główną 
metodą zwalczania podziemia przez 
komunistów pozostawała praca agen-
turalna, uzupełniana w razie potrzeby 
działaniami grup operacyjnych UB 
i KBW. Po 1953 r. w lesie pozostali par-
tyzanci ukrywający się pojedynczo lub 
w 2-3-osobowych grupkach, którzy 
jedynie w wyjątkowych wypadkach 
przeprowadzali akcje z bronią w ręku. 
Byli oni jednak systematycznie za-
bijani lub wyłapywani, a nieliczni, 
którym się udało dotrwać do jesieni 
1956 r., korzystając z zachodzących 
przemian, wyszli z podziemia. Po tej 
dacie w lesie zostało tylko sześciu 
partyzantów. Ostatni z nich, sierż. 
Józef Franczak ps. „Lalek”, zginął 21 
października 1963 r. w obławie Służby 
Bezpieczeństwa i Zmotoryzowanych 
Odwodów Milicji Obywatelskiej. Był to 
symboliczny koniec zbrojnego oporu, 
ale nie zamknięcie dziejów konspiracji 
powojennej. Do końca PRL-u w całym 
kraju ukrywało się pod fałszywymi na-
zwiskami wielu żołnierzy podziemia. 
Często ścigano ich aż do 1989 r. Mimo 
to trwali w konspiracji, często tej jed-
nostkowej – wewnętrznej – z dala od 
rodzin, z którymi nie dane było im się 
spotkać przez kilkadziesiąt lat.

Powojenne podziemie niepodle-
głościowe było z pewnością głównym 
przeciwnikiem władz komunistycz-
nych w pierwszych powojennych la-
tach. To między innymi dzięki walce 
„wyklętych” kolejne sekwencje wpro-
wadzania w Polsce nowego komuni-
stycznego ładu przesunięte zostały 
o kilka lat, a w konsekwencji śmierci 

Stalina – ostatecznie zaniechane. To 
między innymi z powodu koniecz-
ności złamania najpierw zbrojnego 
oporu kolektywizacja w Polsce roz-
poczęła się dopiero po 1948 r., a zde-
cydowana rozprawa z Kościołem 
katolickim przesunięta zaś została 
dopiero na początek lat 50. 

„Żołnierzy niezłomni” zapłacili za 
przywiązanie do tradycji niepodle-
głościowej cenę najwyższą spośród 
wszystkich grup i środowisk walczą-
cych o wolną demokratyczną Polskę. 
Ponad 5 tys. osób zostało skazanych 
przez sądy wojskowe na kary śmier-
ci, ponad 21 tys. zmarło i zostało za-
mordowanych w więzieniach (w tym 
większość to członkowie konspiracji). 
To również bliżej nieznana liczba za-
bitych w trakcie tysięcy pacyfikacji 
ciągnących się przez pierwsze 10 po-
wojennych lat, zamordowanych bez 
sądu w siedzibach urzędów bezpie-
czeństwa (około 20 tys.). To ponad 
250 tys. osób skazanych na kary wię-
zienia z powodów politycznych, kil-
kaset tysięcy dalszych zrujnowanych 
zdrowotnie, ekonomicznie, skaza-
nych na bycie obywatelami niższej 
kategorii w PRL. 

Dopiero po 1989 r. zaczęto upo-
minać się o pamięć o „żołnierzach 
wyklętych”. Trwało to jednak bardzo 
powoli. Sejm RP dopiero w 2011 r. 
ustanowił, że dzień 1 marca będzie 
obchodzony jako Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Było 
to swoiste potwierdzenie przez wolną 
Polskę ich roli jaką odegrali na drodze 
do odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. A wybór daty zamordowania 
dowódców WiN jest symbolicznym 
uhonorowaniem najwyższej ofiary 
złożonej przez dziesiątki tysięcy żoł-
nierzy podziemia powojennego.

PAMIĘCI NIEZŁOMNYCH
1 marca br. po raz szósty będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Data nie jest przypadkowa, tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Moko-
towie komuniści strzałem w tył głowy zamordowali ostatniego dowódcę  IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) - Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” i jego 
towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie dowództwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. działania Armii Krajowej (AK). Dzieje „żołnierzy wyklętych”- poległych, 
zamęczonych przez UB, skazanych w procesach pokazowych i prześladowanychm, przez lata były zakłamywane lub przemilczane.

HISTORIA
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WYKLĘCI NA DOLNYM ŚLĄSKU
Nasz region nie był terenem, gdzie aktywność grup konspiracyjnych była wyraźnie widoczna. Poza nielicznymi wyjątkami nie powstały tu typowe oddziały partyzanckie. 
Mamy tylko szczątkowe informacje o kilku takich formacjach. Nie wszystkie z nich zdążyły na dobre rozpocząć działania zbrojne.  

HISTORIA

Jednym z takich oddziałów była 
kilkunastoosobowa grupa  pod do-
wództwem Romana Jedwabińskiego 
ps. „Lew” działająca w powiecie lwó-
weckim pod koniec grudnia 1945 r.

Rozbroiła ona komendanta Stra-
ży Obywatelskiej, posterunek MO 
w Pielgrzymce oraz w Ludwikowie 
(obecnie Chmielno) i zastrzeliła ra-
dzieckiego żołnierza. Obława MO 
i UB po kilku dniach otoczyła oddział. 
„Lew” i jeden z jego żołnierzy zginęli 
podczas próby przebicia się. Dwóm 
udało się uciec, pozostali poddali się, 
zostali później skazani na długoletnie 
kary więzienia.

Ko l e j n ą  te g o  t y p u  f o r m a cj ą 
był oddział Franciszka Olszówki 
ps. „Otto”, który działał m. in. w po-
wiecie oleskim, namysłowskim, ole-
śnickim i sycowskim od maja 1945 
r.  do lute go 19 4 6 r.  W ok resie 
swej świetności liczył ok. 50 ludzi. 
Na Ziemiach Odzyskanych tylko 
do końca 1945 r. oddział opanował 
i rozbroił posterunki MO w nieznanej 
z nazwy miejscowości w pow. namy-

słowskim (kwiecień 1945), w Krzy-
wiczynach w pow. kluczborskim 
(21 września), Skałągach w pow. 
kluczborskim (12/13 listopada), 
Wołczynie w pow. kluczborskim  
(13/14 listopada), Dziadowej Kłodzie 
w pow. sycowskim (19 listopada),  
Szymonkowie w pow. kluczbor-
skim (24 listopada), Bąkowicach 
w pow. namysłowskim (10 grudnia) 
i Kostowie w pow. Kluczborskim 
(15 grudnia). Także w grudniu 1945 r. 
podczas napadu na gospodarstwo 
Armii Czerwonej w Komorznie w pow. 
kluczborskim zastrzelono dwóch żoł-
nierzy radzieckich.

W kwietniu 1946 r. oficer WOP 
Stanisław Konecki ps. „porucznik 
Szychwor” wraz z sześcioma mili-
cjantami-dezerterami z bronią uciekli 
do lasu położonego kilka kilometrów 
od Bystrzycy Kłodzkiej. W poczuciu 
własnej siły i bezkarności dowódca 
wysłał list do MO w Bystrzycy. Zawia-
damiał w nim o powstaniu oddziału 
AK. List zawierał również inwekty-
wy pod adresem milicji i informa-

cje o miejscu stacjonowania grupy. 
Wspólna akcja UB i MO szybko za-
kończyła jej działalność. 

Z kolei 2 maja 1946 r. polskie i cze-
chosłowackie jednostki ochrony po-
granicza ujęły z bronią w ręku kilku-
nastu członków oddziału partyzanc-
kiego dowodzonego przez Stanisław 
Kordeczkę ps. „Lawina”. Jednostka ta 
chciała w zbrojnym marszu przez 
Czechy dotrzeć do stacjonujących 
w Niemczech jednostek Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie.

Co prawda na Dolnym Śląsku nie 
powstawały liczne oddziały zbrojne, 
ale nie świadczy to o tym, że nie po-
wstawała tu konspiracja niepodległo-
ściowa. Teren ten był korzystny z tego 
powodu, że cały czas odbywały się 
ruchy ludności, również poczucie 
tymczasowości tych ziem powodo-
wało, że na Ziemie Odzyskane z te-
renów wschodniej i centralnej Polski 
przyjeżdżali przedstawiciele polskie-
go podziemia niepodległościowego. 
Często unikali w ten sposób areszto-
wania w rodzinnych stronach. W no-

wych miejscach łatwo mogli wtopić 
się w otoczenie, nie wzbudzając zain-
teresowania UB. Zaczęli oni tworzyć 
struktury konspiracyjne, nie tylko 
we Wrocławiu, ale również m. in. 
w Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, 
czy w mniejszych miejscowościach. 

Najliczniejsza była konspiracja 
związana ze Zrzeszeniem „Wolność 
i Niezawisłość”. Na przełomie 1945 
i 1946 r. powstała grupa specjalna do-
wodzona przez komendanta obwodu 
wrocławskiego, kpt. Eugeniusza We-
rensa ps. „Pik”. Przeprowadziła ona 
kilka akcji pozyskania pieniędzy na 
cele organizacyjne, ale jej głównym 
zadaniem było scalenie rozproszo-
nych grup konspiracyjnych i podpo-
rządkowanie ich Zarządowi Okręgu 
Dolnośląskiego WiN. Niestety nie 
udało się to, a oddział przestał istnieć 
na początku lipca, a sam okręg się 
rozpadł. Został on odtworzony jesie-
nią 1946 r., a na jego czele stanął mjr 
Ludwik Marszałek, wcześniej komen-
dant obwodu dębickiego AK. Zorga-
nizowana przez niego siatka opierała 

się na jego byłych podkomendnych, 
którzy osiedlili się na Dolnym Śląsku. 
Priorytetem tej grupy był głównie 
wywiad i propaganda. Zbierano in-
formacje o nastrojach społecznych, 
sytuacji politycznej i gospodarczej 
oraz o poczynaniach aparatu bezpie-
czeństwa. W grudniu 1947 siatka zo-
stała rozbita. Czterech jej członków, 
w tym Marszałka stracono w listo-
padzie 1948 r. Działalność prowadził 
też utworzony w 1946 r. „Eksteryto-
rialny Okręg Lwowski WiN”, kierowa-
ne przez ppłk. Anatola Sawickiego, 
ale w 1948 r. siatka została rozbita. 
W procesach członków tej grupy za-
padły aż cztery wyroki śmierci, a do-
wódca został zamordowany podczas 
śledztwa. Na Dolnym Śląsku działały 
również organizacje wywodzące się 
z Narodowych Sił Zbrojnych.

Aresztowani członkowie podzie-
mia niepodległościowego trafiali 
do aresztów UB, nie bez kozery okre-
ślanymi jako „katownie”. Poddawani 
tam byli fizycznym i psychicznym 
torturom. Stamtąd trafiali do wię-
zień, gdzie warunki wyniszczały or-
ganizmy więźniów. Często docho-
dziło do samobójstw. Aresztowani 
trafiali przed oblicze sądu, gdzie byli 
skazywani na długoletnie więzie-
nia lub na kary śmierci. Szacuje się, 
że na Dolnym Śląsku wykonano 136 
z 309 orzeczonych wyroków śmier-
ci. Najwięcej zginęło członków WiN, 
następnie członków AK oraz NSZ.  
Wyroki wykonywano w więzieniu 
przy ul. Kleczkowskiej 

We Wrocławiu od 2012 r. skrzyżo-
wanie ulic: Gajowickiej, Zaporoskiej 
i Szczęśliwej nosi nazwę Rondo Żoł-
nierzy Wyklętych. 

Radosław Szewczyk
fot. Janusz Biskowski

Na podstawie: 
Jerzy Bednarek, Oddział Franciszka 

Olszówki „Otta”. Z dziejów powojen-
nej konspiracji antykomunistycznej. 
Pamięć i sprawiedliwość 1 (5) 2004 
s. 197-219

Szwagrzyk K., Wrocławska golgota, 
Wrocław 1996

Tyszkiewicz J, Od upadki Festung 
Breslau do stalinowskiego Wrocławia, 
Warszawa-Wrocław 2000

Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym 
Śląsku 1945-1956,  Z badań nad orga-
nizacją i działalnością aparatu bezpie-
czeństwa, pod red. R. Klementowski,  
K., Szwagrzyk, Wrocław 2012

Więzienie przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu - miejsce kaźni żołnierzy wyklętych



nr 2(25), 1 marca 2016

www.wroclawianin.info

12

Pani Ania pojawiła się w programie 
„Świat się kręci” już 8 maja 2015 roku 
– wtedy po raz pierwszy opowiedzia-
ła o swojej dramatycznej historii.

W listopadzie 2014 r. przed drzwiami 
mieszkania Anny Kapeli pojawiło się 
dwóch policjantów i pracownik MOPS-
-u, który przedstawił postanowienie 
z sądu o konieczności zabrania dzieci 
do ośrodka. Fragment treści postano-
wienia brzmiał: „Z uwagi na sytuację 
domową – mieszka ze schorowanym 
ojcem, wypisała się ze szpitala na 
własne żądanie, nie kończąc procesu 
leczenia. (…) Matka małoletnich lekce-
waży swoje poważne problemy zdro-
wotne. Sytuacja małoletnich dzieci 
pogarsza się z dnia na dzień. (…) Mat-
ka małoletnich nie wypełnia zaleceń 
kuratora, nie zważa na konsekwencje 
wynikające z leczenia poważnych cho-
rób, w tym swojej otyłości, wykazując 
się skrajną nieodpowiedzialnością”.

Jak to się stało, ze córki (bliźniacz-
ki) Anny Kapeli, zostały jej odebra-
ne? Anna Kapela, trafiła do szpitala.  

Ponieważ jest samotną matką i do-
datkowo zajmuje się schorowanym 
ojcem, na czas jej pobytu w szpitalu, 
dziewczynki trafiły do ośrodka wycho-
wawczego. Sąd postanowił umieścić 
je tam na stałe, choć ich mama wróci-
ła do domu i nadal chciała zajmować 
się córkami.

Joanna Tenderys – asystentka ro-
dziny Anny Kapeli mówiła na antenie: 
- Ania opiekowała się dziećmi należy-
cie, nie zauważyłam, żeby dzieci były 
brudne, głodne czy przemęczone. Nie 
widziałam zagrożenia dla dziewczynek.

Sąd nie wziął jednak pod uwagę 
opinii Joanny Tenderys przy podej-
mowaniu decyzji o odebraniu có-
rek pani Annie. Co więcej, Joanna   
Tenderys stwierdziła, że dzieci źle zno-
szą pobyt w ośrodku, tęsknią za matką. 

Pani Ania zrobiła wszystko, by odzy-
skać dzieci. Przeszła operację pomniej-
szania żołądka i 11 czerwca 2015 r. go-
ściła znowu w studio programu, aby 
opowiedzieć o swojej ówczesnej sy-
tuacji i szansach na odzyskanie dzieci. 

Niestety, pomimo przeprowadzo-
nej operacji, w wyniku której pani 
Anna utraciła prawie 20 kg, kobie-
ta nie odzyskała dzieci – sąd nadal 
uważał, że pani Ania niewłaściwie 
opiekuje się córeczkami. Oficjal-
ne stanowisko sądu przedstawił 
rzecznik prasowy Sądu Okręgowe-
go we Wrocławiu Marek Poteralski. 
– Decyzja zapadła po rocznym nad-
zorze kuratorskim, w związku z czym 
matka miała dużo czasu, aby napra-
wić swoje zachowanie. Niestety ten 
rok tylko utwierdził sąd w przekona-
niu, że nie dzieje się dobrze i należy 
podjąć radykalną decyzję. 

Dziewczynki od momentu prze-
niesienia do ośrodka opiekuńczo-
-wychowawczego coraz częściej 
chorowały. Czy decyzja sądu rze-
czywiście pozytywnie wpłynęła na 
rozwój dzieci? Na ten temat wypo-
wiedziała się Aleksandra Piotrow-
ska, psycholog dziecięcy. – Miejsce 
dzieci generalnie jest w rodzinie 
i  z  t ym nie ma co dyskutować.  

Nie ulega również najmniejszej wąt-
pliwości, że pani Ania bardzo kocha 
swoje dzieci. Jednak, niestety, to 
nie wystarczy (…). Wydaje mi się, 
że pani Ania dopiero zaczyna swoje 
działania i ten początek utożsamia 
z tym, że już coś zrobiła (…). Żaden 
psycholog, żaden logopeda nie zrobi 
cudów – to musi robić rodzic z dziec-
kiem w domu (…). Teraz powinna 
pani, z pomocą bliskich sobie ludzi, 
ułożyć sobie plan działania. Opera-
cja żołądka i chudnięcie to jest tyl-
ko jedna z rzeczy. Należy stworzyć 
dziewczynkom lepsze środowisko 
wychowawcze – nie jest dobrze dla 
dzieci, jeśli każdego dnia widzą obok 
siebie niepracującego opiekunka. 
Teraz powinna pomyśleć o zdobyciu 
jakiejś pracy.

Pani Anna Kapela może także li-
czyć na pomoc Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej – wsparcie 
psychologa, asystenta rodziny. 
Na szczęście te święta spędzą wszy-
scy wspólnie – dziewczynki wróciły 

pod opiekę mamy. Jednak wiele mu-
siało się zmienić w życiu tej rodziny, 
aby było to możliwe. 

– Udałam się na kurs kompetencji 
wychowawczej, powoli remontuję 
dom, udało mi się także znaleźć pra-
cę – opowiadała pani Ania. 

– Najważniejsze jest to, że rodzina 
jest szczęśliwa i jest razem, ale sąd 
postawił też pewne warunki – kurator 
ma pieczę. Miejmy nadzieję, że pra-
cownicy socjalni będą już działać 
w sposób prawidłowy i na korzyść 
dzieci i rodziny. Dziewczynki muszą 
uczęszczać do szkoły, do której cho-
dziły w domu dziecka – powiedział 
Marek Szambelan z Fundacja Razem 
Lepiej, która opiekuje się rodziną. 

– Nie ma idealnych rodziców,  
ta sprawa mogła skończyć się o wiele 
wcześniej i to bez odbierania dzie-
ci (…). Obecnie staram się sama iść 
do przodu i zaczynać wszystko od 
nowa (…). Teraz moim największym 
marzeniem byłoby cofnąć się w cza-
sie – dodała pani Ania.

SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE
HISTORII ANNY KAPELI
W styczniu br. do studia „Świat się kręci” – programu telewizyjnego Agaty Młynarskiej powróciła wstrzą-
sająca historia Anny Kapeli. Wiosną 2015 roku widzowie programu po raz pierwszy usłyszeli opowieść 
zrozpaczonej matki z Wrocławia, która z powodu otyłości,została pozbawiona dzieci. Jej dwie córeczki  
– Patrycja i Wiktoria, decyzją sądu trafiły do ośrodka wychowawczego. Przez ponad pół roku pani Ania 
walczyła o ich odzyskanie, poddała się nawet operacji zmniejszającej żołądek. Udało się jej odzyskać 
dzieci. O sukcesie prowadzący program Artur Orzech rozmawiał z Anną Kapelą i Markiem Szambelanem 
z Fundacji Razem Lepiej. 

Opis wszystkich wydarzeń do-
stępny jest na stronie internetowej 
www.seniorzy.wroclaw.pl w zakładce 
bezpłatne wydarzenia w WCS.

UWAGA! Wstęp na wydarzenia 
bezpłatny, ale obowiązują zapi-
sy: Wrocławskie Centrum Seniora,  
pl. Dominikański 6, tel. 71 772 49 40, 
w godz. 9-15, mail:
 elzbieta.iwanska@wcrs.wroclaw.pl

1 marca, godz. 11, s. 27
Potęga spojrzenia

Cykl „Warsztaty pielęgnacji urody”
Prowadzenie: Danuta Stępień

W programie o tym, jak możemy 
zadbać o okolice oczu, w jaki sposób 
pozbyć się cieni pod oczami i opuch-
niętych powiek.

3 marca, godz. 13, s. 27
Barok włoski, barok francuski

XVII-XVIII wiek
Cykl „Nadzwyczajna, Fenomenalna 
Muzyka”
Prowadzenie: Alina Puchalska

Prelekcja dla pasjonatów muzyki 
klasycznej, z ilustracją muzyczną z 
CD i DVD, poświęcona muzyce ba-
rokowej przełomu XVII i XVIII wieku, 
tworzonej we Włoszech i Francji.

8 marca, godz. 11, s. 27
Zapachy rozbrzmiewające 

magią żywiołów
Cykl: „Warsztaty pielęgnacji urody”
Prowadzenie: Danuta Stępień

W programie: uczestniczki dowiedzą 
się, jak mogą wyrazić siebie dobierając 

odpowiednie perfumy. Prowadząca 
pomoże znaleźć idealny zapach dopa-
sowany do temperamentu i osobowo-
ści każdej z uczestniczek warsztatów.

8 marca, godz. 14, s. 210
Dzień Kobiet 

 – celebrujmy kobiecość!
Cykl „Polskie obyczaje i tradycje”
Prowadzenie: Ewa Rapacz, liderka 
grupy seniorów o-CAL-eni

W programie:  pokaz mody, trady-
cje Święta Kobiet w Polsce. O symbo-
lice i magii kamieni półszlachetnych 
opowie pani Barbara Leonowicz 
Babiak. Panie z grup O - CAL-eni  
i Panie Niespodzianki zaprezen-
tują biżuter ię w ykonaną pr zez 
panią Lidię Kaczmarek.

BEZPŁATNE WYKŁADY, 
WARSZTATY I SPOTKANIA W WCS

KALEJDOSKOP SENIORA
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Skąd zrodził się pomysł na firmę?
-  Ce n t r u m  J ę z y ko w e  KO N I K 

z siedzibą w Głogowie powstało we 
wrześniu 2010 roku. Początkowo 
była to szkoła językowa. Jednak już 
po roku jej funkcjonowania uczest-
nicy kursów zapragnęli wykorzystać 
swoje zdobyte umiejętności języ-
kowe w pracy za granicą. I tak też 
rozszerzyliśmy naszą działalność 
o usługi opiekuńcze. Pomogło nam 
w tym bliskie sąsiedztwo niemiec-
kiej granicy. 

Centrum Językowe Konik jest 
obecnie dynamicznie rozwijającą się 
firmą z branży usług opiekuńczych. 
Świadcz ymy usługi opiekuńcze 
na terenie Niemiec, Szwajcarii, Luk-
semburga, Francji. Posiadamy także 
swoje biuro w Niemczech. Zespół 
Centrum Językowego Konik tworzą 
wykwalifikowane opiekunki oraz do-
świadczeni konsultanci i rekruterzy, 
posiadający szeroką wiedzę z za-
kresu: procedur i standardów usług 
opiekuńczych oraz rekrutacyjnych, 
a tak że warunków zatrudnienia 
w poszczególnych krajach.

Aktualnie zatrudniamy 300 osób. 
Współpracujemy z najwięk sz y-
mi agencjami pośrednictwa pracy 
w Niemczech – głównie z SenioCa-
re24, SunaCare i Senioren Service 
Curita24. Owocna współpraca z nie-
mieckimi partnerami przekłada się 

na gwarancję wysokiej jakości usług 
świadczonych przez naszą firmę. 

Na czym polega praca opiekuna 
osób starszych? 

- Opiekun (lub opiekunka) osób 
starszych to ktoś, kto zajmuje się oso-
bami w podeszłym wieku, pomagając 
im w codziennym życiu. Zakres obo-
wiązków opiekunów bywa bardzo 
różny, w zależności od stanu zdrowia 
i możliwości osób starszych, a także 
od miejsca zatrudnienia.

Do najczęstszych zadań opie-
kuna należy pomoc w utrzymaniu 
higieny osobistej podopiecznego 
(mycie, czesanie, ubieranie), karmie-
nie. W przypadku osób chorych lub 
niepełnosprawnych opiekun może 
odpowiadać również za zmianę opa-
trunków, rehabilitację. 

Zadaniem opiekunów jest często 
także pomoc w utrzymaniu czysto-
ści mieszkania (sprzątanie, mycie 
naczyń, pranie, zmiana pościeli) czy 
pomoc w wykonywaniu obowiązków 
domowych (gotowanie, robienie za-
kupów). Opiekun może również zaj-
mować się załatwianiem różnych 
spraw poza domem podopiecznego 
(realizowanie recept, opłaty rachun-
ków, organizowanie transportu).

Bardzo często opiekun pomaga rów-
nież w organizowaniu 

w o l n e g o  c z a s u 
osobie starszej. 

N a j c z ę ś c i e j 
d o b i e r a 

on takie zajęcia, które mogą umożliwić 
osobie starszej rozwój psychofizyczny 
oraz większe usamodzielnienie się. Do 
zadań opiekuna należy również pomoc 
rodzinie podopiecznego: udzielanie in-
formacji odnośnie prawidłowej opieki 
nad osobą starszą, odżywiania, sposo-
bów ułatwienia sprawowania codzien-
nej opieki.

Czego oczekujemy od naszych 
opiekunek/opiekunów?

- Podstawowym warunkiem jaki 
musi spełniać kandydat do pracy 
w tym zawodzie jest sama chęć spra-
wowania opieki nad drugą osobą. 
Najczęściej pomocy tej wymagają 
osoby, którym stan zdrowia unie-
możliwia wykonywanie codziennych 
czynności i zadbanie o własną higie-
nę. Dlatego od opiekunów oczekuje 
się dużej cierpliwości, wyrozumia-
łości, łagodności i zrozumienia dla 
drugiej osoby. Istotnymi czynnikami 
jest również:
• znajomość języka niemieckiego 

w stopniu komunikatywnym (choć 
w swojej ofercie posiadamy zlece-
nia ze znajomością języka na pozio-
mie podstawowym)

• do-

świadczenie zawodowe w opiece 
nad osobami starszymi 

• dobry stan zdrowia
• miłe usposobienie
• dobra organizacja pracy
• mile widziane referencje od rodzin, 

u których dana opiekunka praco-
wała 

• świadectwa ukończonych kursów 
i szkoleń z zakresu opieki, medycy-
ny, rehabilitacji itp.

• mile widziane prawo jazdy.

Jak przebiega proces rekrutacji?
- Staraliśmy się maksymalnie upro-

ścić proces rekrutacji. Można się do 
nas zgłosić  na trzy sposoby:

- kontakt osobisty w siedzibie biura 
w Głogowie

- wypełnić i odesłać formularz 
zgłoszeniowy ze strony  www.praca-
dlaopiekunek.com.pl

- lub skontaktować telefonicznie 
z działem rekrutacji 570-718-736 

Na podstawie odesłanego formu-
larza i zawartych w nim informacji 
nasz dział rekrutacji kontaktuje się 
z kandydatem celem umówienia się 
na spotkanie w siedzibie firmy. Na 
spotkaniu sprawdzamy  umiejętności 
językowe, kwalifikacje i predyspozy-
cje do zawodu kandydata. Przedsta-
wiamy także  oferty zleceń, którymi 

na ten moment dysponujemy 
oraz omawiamy szczegóły 

współpracy. Chęt-

nie udzielamy odpowiedzi na  pytania 
kandydata. Po akceptacji oferty pod-
pisujemy umowę.

Firma zatrudnia opiekunki/opie-
kunów z terenu całej Polski. W przy-
padku utrudnionego dojazdu  bezpo-
średnio do siedziby firmy lub punktu 
informacyjnego całą procedurę re-
krutacyjną przeprowadzamy telefo-
nicznie lub mailowo. Służymy także 
pomocą w znalezieniu transportu do 
miejsca przyszłej pracy. 

Dlaczego Pani firma jest ocenia-
na jako rzetelny pracodawca?

- Cieszy mnie bardzo, taka opinia. 
Pracowaliśmy na nią  bardzo ciężko 
przez 5 lat. Dewizą, która nam zawsze 
przyświecała to uczciwość i rzetel-
ność. To dwa zasadnicze filary, na 
których osadzamy naszą firmę. Po-
nadto to co nas wyróżnia to  gwarancja 
zatrudnienia, które oferujemy niemal 
każdej osobie, która się do nas zgło-
si i ma doświadczenie w opiece nad 
osobami starszymi oraz zna w stopniu 
podstawowym język niemiecki. Za-
wsze też płacimy swoim opiekunkom 
na czas. Gwarantujemy wysokie za-
robki, bonusy, premie, a także 24-go-
dzinny kontakt z polskojęzycznym ko-
ordynatorem. Opiekunki dostają także 
zwrot kosztów podróży.

Oferujemy dwie legalne formy 
zatrudnienia. Przyszła opiekunka/
opiekun sama decyduje jaka forma 
zatrudnienia jest dla niej korzystniej-
sza czy umowa zlecenie z ubezpiecze-
niem polskim (ciągłość zatrudnienia 
i ubezpieczenia po zjeździe do Polski, 
istnieje możliwość objęcia ubezpie-
czeniem członka rodziny), czy też 
umowa zlecenie z ubezpieczeniem 
niemieckim (zapewniamy pomoc 
przy formalnościach związanych 
z kindergeld (czyli świadczenia rodzin-
ne przysługujące rodzicom i opieku-
nom prawnym dzieci do 25 roku ży-
cia). Rzadko która kobieta wie, że już  
po 5 przepracowanych latach (warun-
kiem jest odprowadzenie 60 miesięcz-
nych składek i osiągnięcie 67 roku ży-
cia) przysługuje jej niemiecka emery-
tura. Przy czym nie jest tu wymagana 
ciągłość pracy, a składki mogą zostać 
zsumowane. Dlatego też zachęcamy 
wszystkie kobiety, szukające dobrej 
pracy do zgłaszania się do naszej firmy.

(TS)

PRACA DLA OPIEKUNEK OSÓB STARSZYCH 
Polacy, podobnie jak Niemcy, należą do najszybciej starzejących się społeczeństw w Unii Europejskiej. Udział osób starszych w tych społeczeństwach systematycznie rośnie. Jednym 
z głównych problemów osób przekraczających 70. rok życia jest wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne, które wymagają sprawowania nieustannej opieki nad chorym. 
Dlatego  coraz więcej seniorów za zachodnią granicą potrzebuje fachowej opieki, a dla polskich opiekunek otwiera się szeroki rynek pracy. O możliwościach znalezienia legalnej 
i dobrze płatnej pracy u naszych sąsiadów za Odrą rozmawiamy z Magdaleną Kopacz, właścicielem Centrum Językowego Konik, firmy, która specjalizuje się w zatrudnianiu 
profesjonalnych opiekunek osób starszych. 

KALEJDOSKOP SENIORA
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Podstawą do obliczenia wysokości 
opłaty jest deklaracja, którą składa 
właściciel nieruchomości. 

Na potrzeby obowiązków określo-
nych w ustawie o utrzymaniu czysto-
ści i porządkuw gminach, ustawo-
dawca podał następującą definicję 
właściciela nieruchomości: „przez 
właściciela nieruchomości rozumieć 
należy rozumieć także współwła-
ścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarzą-
dzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomo-
ścią”. WAŻNE: jeżeli nieruchomość 
jest zabudowana budynkiem wielo-
lokalowym, w którym ustanowiono 
odrębną własność lokalu, obowiązki 
właściciela nieruchomości wspól-
nej oraz właściciela lokalu obciążają 
wspólnotę mieszkaniową albo spół-
dzielnię mieszkaniową.

Właściciel nieruchomości jest zobo-
wiązany do złożenia do spółki Ekosys-
tem reprezentującej Gminę Wrocław 

deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalny-
mi. Deklarację należy złożyć w czasie 
14 dni od daty zamieszkania w nieru-
chomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania odpadów komunalnych.  
W przypadku zmiany danych wykorzy-
stanych do ustalenia wysokości opła-
ty lub w przypadku zmiany określonej 
w deklaracji ilości odpadów wytwa-
rzanych, właściciel jest zobowiązany 
do złożenia nowej deklaracji w czasie 
14 dni od daty nastąpienia zmiany. 
Opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w zmienionej wyso-
kości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana.

Termin dokonania opłaty za od-
biór i zagospodarowanie odpadów 
w danym miesiącu upływa 15. dnia 
następnego miesiąca.

Zapomniałem o deklaracji...
Jeśli ktoś zapomniał złożyć deklara-

cję, powinien niezwłocznie nadrobić 
zaległości. W razie niezłożenia dekla-

racji albo uzasadnionych wątpliwości 
co do danych zawartych w deklaracji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi określona 
zostanie w drodze decyzji.

Właściciel nieruchomości, który nie 
złoży deklaracji lub nie będzie wnosił 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, będzie musiał zapłacić 
zaległe opłaty wraz z odsetkami.

Warto więc pamiętać o złożeniu 
deklaracji, by zaoszczędzić pieniądze! 
Formularz deklaracji oraz program 
do jej wypełniania można znaleźć na 
stronie www.ekosystem.wroc.pl.

Deklarację można również złożyć 
za pośrednictwem platformy ePUAP.

Na stronie www.ekosystem.wroc.pl 
dostępny jest także kalkulator opłat, 
informacje o sposobie wypełniania 
deklaracji oraz przykładowe wzory 
wypełnionych dokumentów.

Wydrukowaną, wypełnioną i pod-
pisaną deklarację składamy w:

• BOK Ekosystem ul. Kazimierza 
Michalczyka 23

Celem konkursu jest promowanie 
wśród przedszkolaków i uczniów po-
stawy proekologicznej, kształcenie 
kreatywnego myślenia w aspekcie 
ochrony środowiska naturalnego 
oraz promowanie życia w zgodzie 
z naturą i poszanowania przyrody.

Organizatorzy zachęcają do skła-
dania projektów indywidualnie lub 
grupowo, wykonanych dowolną 
techniką – odręcznie, komputerowo 
lub jako zdjęcie fotograficzne.

Wszystkie nadesłane prace zosta-
ną opublikowane na stronie projek-
tu: www.mojzielonydom.cku.wroc.pl 
oraz fanpage projektu na Facebooku. 
Natomiast zwycięskie prace konkur-
sowe zostaną wykorzystane do za-
projektowania ekoulotki promującej 
ideę projektu: „Mój zielony DOM”.

Prace konkursowe należy dostar-
czyć lub przesłać wraz z uzupełnionym 

formularzem zgłoszeniowym – do 
wtorku 15 marca 2016 r. na adres 
biura projektu:

„Mój zielony DOM”,
ul. Szkocka 64B,
54-402 Wrocław

Jeśli umożliwia to technika wy-
konania pracy – można wysłać ją-
mailowo na adres:
 mojzielonydom@cku.wroc.pl.

Termin rozstrzygnięcia kon-
kursu ustalonona poniedziałek 
21 marca 2016 r. Laureaci zostaną 
poinformowani o miejscu i czasie 
wręczenia nagród.

Konkurs organizowany jest 
w ramach projektu: „Mój zielo-
ny DOM”, współfinansowanego 
z funduszy EOG oraz środków 
Gminy Wrocław.

Do 15 marca uczniowie i wychowankowie wrocławskich placówek oświatowych mogą zgłaszać swoje pra-
ce  w Otwartym Międzyszkolnym Konkursie Artystyczno-Ekologicznym na projekt EKOULOTKI o tematyce 
„Odnawialne źródła energii”.

EKOKONKURS DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW

Każdy wrocławianin, który jest właścicielem nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej, na terenie 
której powstają odpady komunalne, jest zobowiązany ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami.

PŁACISZ RACHUNKI?
PAMIĘTAJ O OPŁACIE ZA ŚMIECI

EKOMIASTO

• w Kancelarii Urzędu Miasta, 
pl.  Nowy Targ 1-8 oraz w filii kance-
larii Urzędu Miasta przy ul. Gabrieli 
Zapolskiej 4.

Ze względu na ochronę danych 
osobowych, a także na tajemnicę 
skarbową w Urzędzie Miasta przyj-
mowane będą t ylko deklaracje 
w zamkniętej kopercie i zaadreso-
wane na firmę  Ekosystem sp. z o.o. 
Deklarację można też wysłać pocztą.

Ile zapłacę?
W przypadku nieruchomości za-

mieszkałych opłatę liczymy uwzględ-
niając metraż lub liczbę osób za-
mieszkujących daną nieruchomość, 
w zależności od tego, ile metrów 
kwadratowych przypada na jedne-
go mieszkańca lokalu. Jeśli na jedne-
go mieszkańca lokalu przypada do 
27 m kw., wysokość opłaty nalicza-
my od metra kwadratowego. Jeżeli 
na domownika przypada więcej niż 
27 m kw. powierzchni lokalu wyso-
kość opłat naliczamy od każdej za-
mieszkującej osoby.

Do obliczenia stawki opłaty ko-
nieczne jest też podjęcie decyzji  
o tym czy będziemy (czy nie) segrego-
wać odpady komunalne wytwarzane 
w domu. Opłaty za odbiór śmieci zbie-
ranych selektywnie są niższe.

Stawki opłat dla nieruchomości zabudo-
wanej budynkiem, w którym znajdują się 
nie więcej niż 4 lokale mieszkalne:

za metr kwadratowy powierzchni 
lokalu mieszkalnego:

• 0,95 zł, jeżeli odpady komunal-
ne są zbierane i odbierane selek-
tywnie

• 1,42 zł, jeżeli odpady komunal-
ne nie są zbierane i odbierane se-
lektywnie

za każdą osobę zamieszkującą 
daną nieruchomość:

• 22,00 zł, jeżeli odpady komunalne 
są zbierane i odbierane selektywnie

• 33,00 zł, jeżeli odpady komunalne 
nie są zbierane i odbierane selektywnie

Stawki opłat dla nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem, w którym znajdują się więcej 
niż 4 lokale mieszkalne: za metr kwadratowy 
powierzchni lokalu mieszkalnego:

• 0,85 zł, jeżeli odpady komunalne 
są zbierane i odbierane selektywnie

• 1,27 zł, jeżeli odpady komunalne nie 
są zbierane i odbierane selektywnie

za każdą osobę zamieszkującą 
daną nieruchomość:

• 19,00 zł, jeżeli odpady komunalne 
są zbierane i odbierane selektywnie

• 28,50 zł, jeżeli odpady komunalne 
nie są zbierane i odbierane selektywnie

N i e r u c h o m o ś c i  n i e z a m i e s z k a ł e ,  
na których powstają odpady komunalne

Wyliczenia dokonujemy na pod-
stawie szacunkowej ilości wytwa-
rzanych miesięcznie zmieszanych 
odpadów komunalnych w przelicze-
niu na ilość pojemników.

Do obliczenia opłaty konieczne 
jest podjęcie decyzji czy będziemy 
(czy nie) segregować wytwarzane 
odpady komunalne. Opłaty za od-
biór śmieci selektywnie zbieranych 
są niższe.

(TS)

Pojemność 
kubła

Stawka 
za każde 

opróżnienie 
1 pojemnika 

(zbiórka 
selektywna)

Stawka 
za każde 

opróżnienie 
1 pojemnika 
(zbiórka nie-
selektywna)

do 0,06 m³ 
włącznie 12,94 zł 19,41 zł

powyżej 
0,06 m³ 

do 0,08 m³ 
włącznie

13,88 zł 20,82 zł

powyżej
0,08 m³ 

do 0,12 m³ 
włącznie

18,57 zł 27,85 zł

powyżej
0,12 m³

do 0,24 m³ 
włącznie

36,83 zł 55,24 zł

powyżej
0,24 m³

do 0,36 m³ 
włącznie

53,17 zł 79,75 zł

powyżej
0,36 m³

do 0,66 m³ 
włącznie

96,55 zł 144,82 zł

powyżej
0,66 m³ 

do 1,10 m³ 
włącznie

154,73 zł 232,10 zł

powyżej
1,10 m³ 

do 7,00 m³ 
włącznie

666,02 zł 999,03 zł

powyżej
7,00 m³

do 10,00 m³ 
włącznie

888,03 zł 1332,05 zł

powyżej
10,0 m³

do 16,00 m³ 
włącznie

1334,73 zł 2002,10 zł
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Czasy, gdy gry planszowe koja-
rzono jedynie z kilkoma tytułami, 
które każdy dzieciak miał w domu, 
dawno już minęły. Owszem, nadal 
można kupić „Monopoly” czy zoba-
czyć na sklepowej półce hipermar-
ketu pudełko „Chińczyka”, jednak 
współczesne gry planszowe to ty-
siące pozycji, przy których bawi się 
coraz więcej osób i to niekoniecz-
nie tych najmłodszych. Moda na 
planszówki obejmuje szczególnie 
grupę wiekową 20 - 40 lat.

– Zacząłem grać trzy lata temu, 
gdy podczas spotkania znajomi 
zaproponowali, by zagrać w „Kolej-
kę” – mówi Paweł Trocki z Wrocła-
wia. – Spodobało mi się i po jakimś 
czasie sam kupiłem pierwszą grę. 
Mam już ponad tr z ydzieści  t y-
tu łów.  Jako nas tolatek gra łem 
chociażby w „Eurobusiness”cz y 
„Magię i Miecz”. Potem, gdy zaczą-
łem studiować i później pracować, 
nie spędzałem już przy planszów-
kach wolnego czasu. Odkrycie ich 
po latach okazało się bardzo sym-
patyczne.

Łączą ludzi przy stole
Gry planszowe mają kilka zalet 

pomagających w przekonaniu się 
do sięgania po tę formę rozrywki. 
Coraz częściej lżejsze tytuły z gru-
py tzw. imprezow ych pojawiają 
się w tle spotkań ze znajomymi. 
Najpopularniejsze tego typu po-
zycje z morza gier to chociażby: 
„Wsiąść do Pociągu: Europa”, „Car-
cassonne”, „Osadnicy z Catanu” 
czy karcianki: „Fasolki”, „6. bierze!” 
albo „Dobble”. Z kolei pretekstem 
do spotkania przy grach bywają 
cięższe t y tuł y: „Wysokie napię-
cie”,  „ Agricol”,  „Pandemia” c z y  
„Gra o tron”.

Jeszcze kilka lat temu szeroką 
ofertę gier miały tylko specjalistycz-
ne sklepy, a najłatwiej było je kupić 
przez internet. Teraz coraz więcej 
tytułów pojawia się w asortymen-
cie hipermarketów i w sieciówkach.

Gr y coraz c zęściej  p ojawiają 
się również w knajpach i pubach, 
a  pr z y sk lepach stacjonarnych 
p ow s t a j ą  w y p oż yc z a l n i e  g i e r. 
We Wro cławiu z agrać na miej -
scu w sklepie czy wypożyczyć za 

niewielką opłatą do domu moż-
na w k ilku miejscach. Pier wsza 
t a k a  w y p o ż y c z a l n i a  p o w s t a ł a 
w 2010 roku w Centrum Handlo-
wym Astra przy ul. Horbaczewskie-
go. Gry można wypożyczać również 
na stoisku w Kinie Nowe Horyzonty 
oraz w sklepach planszówkowych 
prz y ul .  Szewskiej  31 oraz prz y 
ul. Dąbrowskiego 36/4U. Gry plan-
szowe można dostać do darmo-
wego wypożyczenia w Mediatece 
i niektórych filiach Miejskiej Biblio-
teki Publicznej.

Wrocławskie festiwale gier
Nie bez znaczenia dla planszowe-

go hobby mają tematyczne impre-
zy organizowane przez miłośników 
tej zabawy.

Wrocław jest miastem ułatwia-
jącym rozwijanie tego zaintereso-
wania. Co roku odbywają się przy-
najmniej trzy edycję tematycznych 
imprez. W listopadzie 2015 roku 
przeprowadzono trzynastą edycję 
Gratislavii oraz Wrocław Games 
Fest. Na każdą z tych dwudnio-
wych, darmowych imprez przycho-
dzi zwykle nie mniej niż 500 osób. 
Podczas tych wydarzeń można bez-
płatnie wypożyczać gry i uzyskać 
pomoc doświadczonych graczy.

- Kilka lat temu w ybrałam się 
ze znajomymi na taką planszów-
kową imprezę i  od tamtej por y 
re gular nie  w nich uc zes tnic zę 
– przyznaje wrocławianka Katarzy-
na Wojtkowiak. – Ogromny wybór 
tytułów na pewno jest atutem, jed-
nak mi bardziej podoba się, że wo-
lontariusze w charakterystycznych 
niebieskich koszulkach mogą wy-
tłumaczyć w kilka minut grę, której 
przewertowanie instrukcji zajęłoby 
pewnie z pół godziny.

Polacy też projektują
Ty tu łów t z w.  gier  b ez prądu 

są dziesiątk i  t ysięc y.  Ogromną 
więk s zość można zobac z yć na 
najstarszym anglojęzycznym por-
talu internetow ym zajmując ym 
się tą tematyką. Boardgamegeek.
com odnotowuje prawie 82 tys. 
gier i rozszerzeń do nich (stan na 
luty 2016).  Wśród nich jest sporo 
cenionych pozycji polskich twór-

ców, np.: kooperacyjny „Robinson 
Crusoe: Prz ygoda na przeklętej 
wyspie”, osadzone w górskiej te-
matyce „K2”, postapokaliptyczna 
„Neuroshima Hex”, strategiczna 
karcianka „Osadnicy:  Narodziny 
imperium” czy „Kolejka”, wydana 
prze IPN i traktująca o zakupach 
w czasach PRL-u.

Większość planszówek przezna-
czonych jest dla osób przynajmniej 
dziesięcioletnich. Jest jednak spora 
grupa tytułów, w które z powodze-
niem można grać z dziećmi.

– Z moim pięciolatkiem udało 
mi się już zagrać w „Pędzące żół-
wie”,  „ Hej ,  to moja r yba!”  oraz 
„Noc Magów” - wylicza Michał Bąk. 
– Dzieci szybko łapią zasady, o ile 
te nie są bardzo skomplikowane 
i po kilku partiach można nawet 
z młodszymi przegrać. Szczególnie, 
gdy mocniej zaznacza się wątek lo-
sowości.

Gry planszowe i karciane nie są 
drogim hobby. Najtańsze karcianki 
można kupić za około 30 zł. Więk-
szość popularnych tytułów mieści 
się w przedziale cenowym 100-150 zł. 

GRY BEZ PRĄDU 
PRZEŻYWAJĄ RENESANS
Od lat 90. planszówki pozostawały w cieniu coraz bardziej zaawansowanych i widowiskowych gier kom-
puterowych. Niedawno znów zaczęły być popularne. We Wrocławiu i całej Polsce z powodzeniem powstają 
kolejne stacjonarne i internetowe sklepy sprzedające takie gry. Widać, że zapotrzebowanie na ten typ roz-
rywki rośnie.

TO LUBIĘ!
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ul. Kościuszki 34, Zgorzelec
tel./fax +48 75 72 10 545

ul. Daszyńskiego 23, Bogatynia
tel. +48 75 72 10 197

kom. +48 796 122 277

e-mail: biuro@rotas.pl
godziny otwarcia

pon.-pt. 9.00-17.00
Zgorzelec: pt. 8.00-16.00, sob. 10.00-13.00

www.tlumacz.zgorzelec.info

KANCELARIA TŁUMACZEŃ 
PRZYSIĘGŁYCH I ZWYKŁYCH
– tłumaczenie przysięgłe i zwykłe, pisemne i ustne wszystkich 

języków europejskich
– pomoc przy rejestrowaniu i prowadzeniu �rmy w Niemczech
– zwrot podatku z zagranicy
– dochodzenie odszkodowań
– pomoc w sprawach urzędowych
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