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Lawendowe 
wzgórza
Aby nieczynne wysypiska 
śmieci na Dolnym Śląsku 
zmieniły się w oazy zieleni, 
trzeba wydać 32 mln zł. 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu chce pomóc 
dolnośląskim gminom  
w rekultywacji składowisk 
odpadów.  str. 4

„Love Renovatio”, 
czyli Edyta 
Bartosiewicz  
w trasie
Nie było jej na scenie  
15 lat! Wraca w wielkim stylu, 
niczym mityczny feniks.  
Co zaproponuje 
publiczności? Czy jej fani 
odnajdą swoje ulubione 
klimaty w nowej propozycji 
wokalistki? Co mówi sama 
Edyta Bartosiewicz i kiedy 
będzie we Wrocławiu? str. 11

Rekreacyjne nowości w mieście
Wrocławianie zyskają nową atrakcję. Już w tym sezonie letnim będzie można wybrać się na wypoczynek nad wodą przy 
Stadionie Miejskim. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, słynna dziura  zamieni się w akwen wodny, po którym będzie 
można pływać sprzętem wodnym. Nie wiadomo jeszcze czy powstanie też wypożyczalnia łódek i desek i kto będzie 
nią zarządzał, wiemy jednak, że władze miasta planują kupić dmuchawy do generowania wiatru, które pełniłyby rolę 
podobną do armatek śnieżnych gdy brakuje zimą śniegu – wiatru w żaglach życzymy naszemu miastu!  

Whirlpool 
rozszerza 
inwestycje  
we Wrocławiu
We Wrocławiu stanęła 
najnowocześniejsza linia 
produkcyjna chłodziarek  
w regionie Europy, Bliskiego 
i Środkowego Wschodu  
i Afryki (EMEA). Oznacza to, 
że stolica Dolnego Śląska 
zyska kilkaset nowych 
miejsc pracy. str. 3

Wielkanoc – największe święto chrześcijan na świecie. W każdym zakątku globu nabrało trochę innego charakteru, chociaż jego idea 
jest taka sama – zmartwychwstanie Chrystusa, które daje nam, ludziom, nadzieję na życie wieczne. Świętujemy także 
my – Dolnoślązacy. Czy istnieje Wielkanoc dolnośląska? Jakie zwyczaje są charakterystyczne dla naszego 
regionu? Czy mamy swoje wyjątkowe, unikatowe tradycje?  str. 8-9
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Wrocław w kalejdoskopie
Koncert Edyty Bartosiewicz, gala operowa z udziałem znakomitego Piotra 

Beczały, dni urody i SPA, targi ślubne, konkurs modelarski, pokazy monster  
trucków – jednym słowem ZAPOWIADAMY!

Kwiecień obfituje w wiele interesujących wydarzeń i zarazem stanowi prelu-
dium dla imprez, których do samych wakacji będzie w naszym mieście mnóstwo! 
Postaramy się informować o wszystkim tym, co naszym zdaniem nie powinno ujść 
uwadze wrocławian.

Jednak nie tylko samymi imprezami żyje nasze miasto. Dowiedzieliśmy się, że 
już w wakacje powinniśmy przesiąść się do nowych i – jak obiecuje MPK – wygod-
nych, klimatyzowanych autobusów Solaris. Autobusy mają być ekologiczne i wpi-
sywać się w proekologiczny trend rozwoju naszego grodu. Na pewno przystaje do 
niego nowo otwarty biurowiec Green Day, który kolor zielony ma nawet w nazwie. 
Ekologiczne mają być też nowoczesne rozwiązania dla miłośników dwóch kółek 
– mam na myśli rowerzystów – choć jeszcze nie do końca wiadomo (mimo niedaw-
nego kongresu rowerzystów), jakie konkretnie zmiany nas czekają i czy w ogóle. 
Na razie wiemy tylko, że we Wrocławiu zostaje dotychczasowy operator rowerów 
miejskich – firma Nextbike, która właśnie 1 kwietnia zaczyna sezon rowerowy. 

Na okładce mamy najciekawszą naszym zdaniem informację – plany budowy 
nowego akwenu wodnego przy Stadionie Miejskim. Wybaczą nam Państwo ten 
mały żart primaaprilisowy, ale oglądając tak dobre zdjęcie „z lotu ptaka” nie mo-
gliśmy sobie odmówić zabawy i puściliśmy wodze fantazji. Swoją drogą szkoda, 
że takich planów nie ma, bo byłoby to doskonałe dopełnienie obiektu, jakim jest 
nasza miejska arena sportowa.

W tym wydaniu piszemy oczywiście o zbliżających się świętach. Staraliśmy się 
dociec, czy my – Dolnoślązacy, wrocławianie – mamy własną wielkanocną trady-
cję i odrębne zwyczaje, które wyróżniają nas na tle innych regionów Polski. Sądzę 
jednak, że na to pytanie powinniśmy sobie odpowiedzieć w gronie najbliższych, 
bo pewnie wielkanocny żur czy też barszcz biały jest na każdym stole inny i dla 
każdego z nas najsmaczniejszy i jedyny w swoim rodzaju.

Życzę przyjemnej lektury
Izabela Siwińska

wydawca – redaktor naczelna

Święta, święta, święta…
Pewnie większość z Państwa sądzi, że będziemy pisać w tym miejscu o nadchodzącej Wielkanocy.  
Otóż nie. Kiedy zajrzymy do kalendarza, okazuje się, że jest on pełny nieformalnych (bądź też 
oficjalnych) świąt obchodzonych praktycznie każdego dnia.

KWIECIEŃ NAZWA ŚWIĘTA

1 kwietnia Prima Aprilis • Międzynarodowy Dzień Ptaków • Dzień Ryby

2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

4 kwietnia Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom

5 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska)

7 kwietnia Dzień Zdrowia • Dzień Pracownika Służby Zdrowia • Dzień Pamięci o Holocauście • Światowy Dzień Zdrowia

8 kwietnia Międzynarodowy Dzień Romów

10 kwietnia Dzień Służby Zdrowia (Polska) • Dzień Bandurka • Dzień Lotnictwa Wojskowego

11 kwietnia Dzień Radia • Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem • Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona

12 kwietnia Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki • Dzień Czekolady

13 kwietnia Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

14 kwietnia Dzień Ludzi Bezdomnych (Polska)

15 kwietnia Międzynarodowy Dzień Kombatanta • Światowy Dzień Trzeźwości • Światowy Dzień Sztuki

16 kwietnia Dzień Sapera • Dzień Włókniarza 17 kwietnia

17 kwietnia Światowy Dzień Chorych na Hemofilię • Dzień Edukacji w Syrii 

18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków • Światowy Dzień Krótkofalowca

19 kwietnia Dzień Płyty Winylowej

20 kwietnia Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy • Dzień Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego

22 kwietnia Dzień Ziemi

23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

24 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji • Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży • Światowy Dzień 
Zwierząt Laboratoryjnych

25 kwietnia
Dzień Sekretarki • Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem • Dzień Sekretarki
Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej • Światowy Dzień Malarii

26 kwietnia Dzień Drogowca i Transportowca (Polska) • Światowy Dzień Własności Intelektualnej

27 kwietnia Światowy Dzień Grafika

28 kwietnia Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy • Dzień Ziemi

29 kwietnia Międzynarodowy Dzień Tańca

30 kwietnia Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci • Międzynarodowy Dzień Jazzu

Wroclawianin.info

Pełnych 
radości  

Świąt Wielkanocnych, 
nadziei płynącej  

ze Zmartwychwstania Pańskiego, 
pogodnych chwil w rodzinnym gronie 

wszystkim Czytelnikom i Przyjaciołom 
życzy zespół redakcyjny 

„Kalejdoskopu Miejskiego”  
– wroclawanin.info

Każda okazja jest dobra, by popra-
wić sobie nastrój. W naszą codzien-
ność na stałe wpisały się takie święta 
jak Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień 
Dziadka, Dzień Kobiet i Dzień Chłopa-
ka. Okazuje się, że takich nieformal-
nych świąt jest znacznie więcej. Tylko 
w kwietniu mamy np. Dzień Drogowca 
i Transportowca (Polska), Światowy 
Dzień Własności Intelektualnej, Świa-
towy Dzień Grafika czy Dzień Ptaków 
i Dzień Ryb. Są to okazje do sprawienia 
miłej niespodzianki naszym bliskim, 
wspólnego świętowania czy chociaż-
by spaceru we dwoje. Miłośnikom 
ptaków możemy sprezentować nowy 
album, a właścicielom akwarium – po-
karm dla ich ulubionych rybek.

Nie każda okazja jest jednak we-
soła, również w kwietniu – dokładnie 
4 kwietnia mamy Międzynarodowy 
Dzień Wiedzy o Minach i Działań Za-
pobiegających Minom i nie chodzi tu 
o strojenie min do innych. Jest to świę-
to ustanowione przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ rezolucją A/RES/60/97 
w 2005 roku. Obchody mają na celu 

prowadzenie akcji przeciwminowych 
w krajach, w których pozostałe po 
wojnie miny i materiały wybuchowe 
stanowią poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi 
oraz utrudniają społeczny i gospo-
darczy rozwój kraju i regionu. Miny 
lądowe oraz niewypały blokują drogi 
w Afganistanie, Sudanie, Kambodży 
i Demokratycznej Republice Konga. 
Blokują również dostęp do szkół i szpi-
tali w Laosie, Gazie i Nepalu.

25 kwietnia obchodzimy Dzień 
Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. 
To nieformalne międzynarodowe 
święto, obchodzone od 2006 roku. 
Zapoczątkowane zostało przez kana-
dyjską organizację Parental Alienation 
Awareness Organization (PAAO) z ini-
cjatywy ówczesnej przewodniczącej 
PAAO Sarvy Emo, rozwódki sprawują-
cej opiekę nad dziećmi naprzemiennie 
ze swoim byłym mężem. Dzień ten 
ma charakter akcji społecznej, pod-
czas której odbywają się warsztaty, 
sympozja, demonstracje i zbierane są 
podpisy pod petycjami, kierowanymi 

do władz krajowych oraz instytucji 
międzynarodowych, mające na celu 
zapobieganie wyalienowania jedne-
go z rodziców z życia dzieci. Akcja ma 
również na celu wspieranie dziecka, 
głównie w sytuacjach, w których je-
den z rodziców nastawia dziecko prze-
ciwko drugiemu.

W akcji biorą udział: Austria, Austra-
lia, Belgia, Bermudy, Brazylia, Czechy, 
Dania, Holandia, Hiszpania, Irlandia, 
Kanada, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelan-
dia, Polska, Portugalia, Singapur, Re-
publika Południowej Afryki, Szwecja, 
Stany Zjednoczone, Włochy i Wielka 
Brytania.

Obchody w Polsce odbywają się 
od 2008 roku z udziałem Komitetu 
Przestrogi przed Oddzieleniem Ro-
dzica. Od 2009 roku patronat ho-
norowy nad akcją społeczną Dzień 
Świadomości Alienacji Rodzicielskiej 
sprawuje Rzecznik Praw Dziecka.

Poniżej prezentujemy kwietniowe 
kalendarium – życzymy, by każdy zna-
lazł odpowiednią dla siebie okazję do 
świętowania. Izabela Siwińska
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Whirlpool rozszerza 
inwestycje we Wrocławiu
We Wrocławiu stanęła najnowocześniejsza linia produkcyjna 
chłodziarek w regionie Europy, Bliskiego i Środkowego 
Wschodu i Afryki (EMEA). Inwestycja kosztowała ponad  
45 mln zł. Nową linię produkcyjną oficjalnie uruchomił 
 Davide Castiglioni, wiceprezes Whirlpool EMEA.

Głównym celem inwestycji jest 
usprawnienie procesu produkcji. 
Ponadto umożliwiła ona transfer 
produkcji z zamkniętej w ubiegłym 
roku fabryki Whirlpool we włoskim 
Trydencie.

Prace moderniz ac yjne wro -
cławskiej linii chłodziarek był y 
prowadzone przez ponad pół roku 
i zakończyły się w styczniu 2014 
roku, natomiast proces rozruchu 
technologicznego trwał kilka ty-
godni. 

W marcu l inia zac zę ła pra-
cować już z pełną wydajnością, 
produkując jednodrzwiowe chło-
dziarki i zamrażarki o wysokości  
od 1,4 do 2 metrów. Do końca tego 
roku f irma planuje wyproduko-

wać 870 tysięcy wyrobów chłod-
niczych.

W Polsce Whirlpool działa od 
2002 roku. Na wrocławskim Zakrzo-
wie zlokalizowane są trzy fabryki: 
lodówek, zmywarek i kuchenek, 
działy wspierające produkcję oraz 
Centrum Badań i Rozwoju Produktu 
będące częścią GPO (Global Pro-
duct Organization). 

Obecnie wrocławski Whirlpool 
jest największą fabryką tego kon-
cernu w Europie i jedyną produku-
jącą tego rodzaju wyroby. 

Główne rynki zamawiające urzą-
dzenia to kraje skandynawskie  
i Europa Zachodnia, a także Afryka 
i Azja.

(red)

Nowe autobusy dla Wrocławia
Konsorcjum Solaris Bus & Coach S.A. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o. 
podpisały 27 marca z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym 
Sp. z o.o. we Wrocławiu umowę na dostawę i dziesięcioletnią 
dzierżawę 57 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych  
o łącznej wartości ponad 75 mln zł.

Zawarcie umowy jest wynikiem 
wygranej w przetargu ogłoszonym 
przez MPK Wrocław i rozstrzygniętym 
17 marca br. – Millennium Leasing jest 
liderem leasingu dla branży transpor-
tu ciężkiego – mówi Wojciech Rybak, 
prezes zarządu Millennium Leasing. 
– Wygranie przetargu, ogłoszonego 
przez MPK Wrocław, wpisuje się w na-
szą strategię osiągnięcia niekwestio-
nowanej, wiodącej pozycji w tym seg-
mencie rynku. Jesteśmy dumni z faktu, 
że wiele z najbardziej spektakularnych 
inwestycji w obszarze transportu pu-
blicznego finansowane jest z udzia-
łem Grupy Millennium. Niezwykle 
istotna w tych projektach jest współ-
praca z dostawcami sprzętu, w tym 
przypadku z Solaris Bus & Coach S.A.,  
wiodącym producentem środków ko-
munikacji pasażerskiej (głównie au-

tobusów), rozpoznawalnym i odno-
szącym sukcesy również daleko poza 
granicami Polski. 

–  Dokument y pr zetargowe 
mają ponad 300 stron – informuje 
Agnieszka Korzeniowska, rzecznik 
prasowy MPK. – Przy wyborze oferty 
istotne było dla nas, że są to autobu-
sy niskopodłogowe, przystosowane 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych, mają klimatyzację i są ekolo-
giczne.

– Ogromnie cieszymy się z klienta 
– mówi Wiesław Cieśla, pełnomoc-
nik prezesa zarządu ds. kluczowych 
klientów Solaris Bus & Coach S.A.  
– Doświadczony osiemnastoma la-
tami działalności Solarisu na rzecz 
polskich przewoźników nie mam 
wątpliwości, że nasze autobusy przy-
służą się wrocławianom i wtopią się 

w krajobraz stolicy Dolnego Śląska. 
Korzystna oferta z naszej strony po-
zwoliła zamawiającemu wykorzy-
stać opcję zwiększenia zamówienia  
z początkowych 45 do ostatecznie  
57 autobusów.

Pierwsze autobusy mają pojawić 
się w mieście latem – prawdopodob-
nie w sierpniu. MPK będzie płacić za 
nie czynsz dzierżawny – w ratach 
przez dziesięć lat użytkowania. IS

REKLAMA

Wroclawianin.info

REKLAMA
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Znikną nieczynne składowiska śmieci na Dolnym Śląsku

Lawendowe wzgórza 
Uciążliwe składowiska odpadów staną się wzgórzami pokrytymi zielenią z wytyczonymi 
ścieżkami edukacyjnymi. Umożliwi to 32 mln zł z Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Naturze zostanie przywróconych 
dziewięć takich obiektów. 

Składowiska odpadów, mimo że nieczynne, wciąż 
pozostają niebezpieczne dla środowiska i ludzi. Z cza-
sem mogą zatruwać wody, glebę i powietrze. 

– Na Dolnym Śląsku najpilniejsze prace rekultywa-
cyjne trzeba wykonać w Polanicy-Zdroju, Bystrzycy 
Kłodzkiej, Przemkowie i Jędrzychowicach (gm. Zgo-
rzelec) – powiedział Marek Mielczarek, prezes zarządu 
WFOŚiGW podczas spotkania, na którym wręczano 
potwierdzenie unijnej dotacji (7 marca br). 

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się tak-
że: Jerzy Ignaszak – zastępca prezesa WFOŚiGW we 
Wrocławiu, Jerzy Tutaj – członek Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Tomasz Tykierko – prezes zarzą-
du Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej,  
Małgorzata Jarzynka – prezes zarządu Dolnośląskiej 
Inicjatywy Samorządowej. 

Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o.  
z Wrocławia pozyskała na nowatorskie inwestycje  
25 mln zł z unijnego programu Infrastruktura i Śro-
dowisko. Wsparcia w wysokości około 7 mln zł udzieli 
także WFOŚiGW we Wrocławiu. Składowiska o łącznej 
powierzchni ponad 21 ha zostaną zabezpieczone, a ich 
wnętrza odgazowane i uszczelnione przed spływem 
deszczówki, która może wypłukiwać zanieczyszcze-

nia. Na zboczach wysypisk zostaną posadzone rośliny  
i wytyczone ścieżki edukacyjne. Dzięki tym planom 
renaturalizacji projekt zyskał także nieformalną nazwę 
„Lawendowe wzgórza”. 

Projekt, którego całkowita wartość wynosi po-
nad 32 mln zł, będzie realizowany na wysypiskach w 
Polanicy-Zdroju, Sulikowie, Ziębicach, Strzegomia-
nach, Sulęcinie i Struży. Zadanie zostanie zakończone  
w grudniu 2015 roku. W kolejce do rekultywacji jest 
jeszcze następnych czternaście składowisk. 

Spółka Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa zosta-
ła utworzona przez Dolnośląską Agencję Współpracy 
Gospodarczej oraz dziewięć gmin regionu: Przemków, 
Mietków, Zgorzelec, Sulików, Polanicę-Zdrój, Ziębice, 
Sobótkę, Siechnice i Bystrzycę Kłodzką. 

Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa nie jest je-
dynym beneficjentem największego w historii Unii 
Europejskiej programu Infrastruktura i Środowisko. 
– Na Dolnym Śląsku w ramach programu Infrastruk-
tura i Środowisko realizowanych jest 27 projektów, 
obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu – mówi 
Marek Mielczarek. 

Informacja przekazana przez Roberta Borkackiego  

(WFOŚiGW we Wrocławiu)

REKLAMA

Czy słowa zamienią się w czyny?

Rowerowe dywagacje
W dniach 27-29 marca w Kinie Nowe Horyzonty odbył się I Kongres 
Rozwoju Ruchu Rowerowego. W kongresie uczestniczyli wrocławscy 
cykliści oraz goście z innych miast Polski, m.in. z Warszawy, 
Gdańska, Bydgoszczy oraz Olsztyna. Na zaproszenie organizatorów 
przyjechali także goście z Czech i Niemiec. Wydawałoby się, że ten 
międzynarodowy projekt będzie okazją do nawiązania współpracy, 
która pomoże wykorzystać potencjał ruchu rowerowego, szerzenia 
dobrych nawyków w budowaniu infrastruktury rowerowej  
i przedstawiania korzyści płynących z jazdy na dwóch kółkach.

Do udziału w kongresie zapro-
szeni zostali przedstawiciele wszyst-
kich podmiotów mających wpływ 
na rozwój ruchu rowerowego: re-
prezentanci samorządów wszystkich 
szczebli, lokalni politycy, działacze 
organizacji pozarządowych, eksper-
ci i naukowcy oraz przedstawiciele 
biznesu rowerowego.

W materiale promocyjnym wid-
niało też dumne hasło: „W czasie 
trwania kongresu Wrocław będzie 
niekwestionowaną stolicą rowero-
wej Polski”. Czyżby dlatego rowery 
miejskie będą dostępne dla użyt-
kowników dopiero od 1 kwietnia,  
a prezentujące swe wdzięki pojazdy 
stojące pod budynkiem kina zostały 
opatrzone etykietą „Rowery tylko 
dla uczestników kongresu”? 

Dwudniowy kongres składał się 
przede wszystkim z występów róż-
nych mówców. Nam zabrakło w nim 

jednak konkretów, a i o merytorycz-
ne wnioski trudno – mimo szczerych 
chęci nie możemy znaleźć żadnego 
zdania, które podsumowałoby tę 
dwudniową debatę, dając nam jakieś 
pozytywne przemyślenia. Nasuwa 
się za to pytanie – czy poza piękny-
mi wizjami, wzniosłymi pomysłami  
i obietnicami ich realizacji rzeczywi-
ście słowo ciałem się stanie? Niektó-
re przedstawione na kongresie roz-
wiązania, które zostały wprowadzo-
ne w innych miastach, z mojej per-
spektywy – zarówno rowerzystki, jak  
i kierowcy samochodu – wydają 
się kuriozalne. Zabranie jednego 
pasa 3-pasmowej jezdni na rzecz 
ruchu rowerowego? Udostępnienie 
bus-pasów rowerzystom? Trudno 
mi pozbyć się wrażenia, że w tych 
światłych ideach nie ma miejsca dla  
realiów… 

 NM
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Kalejdoskop nieruchomości

Green Day we Wrocławiu
Choć tytuł może sugerować wizytę popularnego 
amerykańskiego zespołu w naszym mieście, chodzi tutaj  
o coś zupełnie innego. W czwartek 20 marca we Wrocławiu 
otwarto biurowiec Green Day. 

Jest  to kolejny wrocławsk i 
projekt zrealizowany przez firmę 
SKANSKA. Jednak z powodu pew-
nych innowacyjnych rozwiązań 
wyróżnia się on na tle dotychcza-
sowych przedsięwzięć tego typu. 
Usytuowanie na rogu ulic Szczyt-
nickiej i Wyszyńskiego jest jednym 
z jego głównych atutów. Położe-
nie w tej części miasta gwarantuje 
dogodny dostęp do środków ko-
munikacji miejskiej. Użytkownicy 
biurowca będą mieli możliwość do-
jeżdżania do pracy nie tylko tram-
wajami czy autobusami, ale także 

korzystania z infrastruktury dla 
rowerzystów: sieci ścieżek rowero-
wych oraz parkingu dla cyklistów  
i przebieralni z prysznicami. Pre-
stiżu lokalizacji dodaje ponadto 
bliskość Ostrowa Tumskiego.

Zielony kolor użyty w nazwie 
budynku należy zdecydowanie ko-
jarzyć z proekologicznymi rozwią-
zaniami, jakie zostały zastosowane 
zarówno na etapie jego budowy, 
jak i użytkowania. Aż 97 proc. od-
padów wygenerowanych podczas 
realizacji projektu zostało podda-
nych recyklingowi. Innowacyjne 

technologie, wykorzystane przez 
dewelopera podczas projektowania 
i budowy zielonego biurowca, mają 
znacznie ograniczyć koszty opera-
cyjne budynku. Do użytych rozwią-
zań, które zasługują na szczególną 
uwagę, należą m.in. monitorowanie 
dostarczanego świeżego powietrza 
w celu poprawy samopoczucia i wy-
dajności pracowników oraz ener-
gooszczędne windy wyposażone w 
system odzyskiwania energii pod-
czas hamowania.

Łączna powierzchnia najmu  
w budynku wynosi prawie 16 ty-
sięc y metrów k wadratow ych.  
Całość przestrzeni biurowej została 
wynajęta przez bank Credit Suisse 
na potrzeby wrocławskiego Center  
of Excellence.  Andrzej Wętły

Więcej informacji: tel. 71 792 80 29/30  
www.projektyeuropejskie.com.pl
Kancelaria Projekty Europejskie. Mirosława Adamczak
Wrocław 53-129  ul.Sudecka 74/28

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt „Nowe kompetencje-nowe szanse” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską jest współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kancelaria Projekty Europejskie. Mirosława Adamczak
zaprasza do udziału w projekcie: 
„Nowe kompetencje-nowe szanse”

Skorzystaj z okazji i weź udział 
w bezpłatnych kursach komputerowych – 80 h.

Rekrutacja trwa!
W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy 
Dolnego Śląska w wieku od 25 do 64 lat, 
w szczególności osoby, które:
•  ukończyły 50 lat,
•  powracające oraz wchodzące po raz pierwszy 
    na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
    i wychowywaniem dzieci,
•  z wykształceniem co najwyżej średnim,•  z wykształceniem co najwyżej średnim,
•  niepełnosprawne,
•  pozostające bez zatrudnienia przez okres 6 miesięcy 
    przed przystąpieniem do projektu.
Wystarczy spełnić tylko jeden z powyższych warunków! 

nowe kompetencje - nowe szanse

Buduj energooszczędnie!
Domowy.pl zaprasza na Budujące Czwartki. Przyjdź 10 kwietnia 
na najbliższe wrocławskie spotkanie i dowiedz się, jak budować 
ekonomicznie i nowocześnie. Konferencja odbędzie się w Restauracji 
Steinhaus przy ulicy Pawła Włodkowica 11, o godzinie 18.00.

Akcja pod hasłem 
POSTAW NA DOM, BU-
DUJ ENERGOOSZCZĘD-
NIE zachęca Polaków do 
realizacji marzeń o wła-
snym domu. Budujące 
czwartki z Domowy.pl 
wpisują się w podejmo-
wane obecnie działania, 
mające na celu promowa-
nie efektywnego energe-
tycznie budownictwa. 
Te działania to przede 
wszystkim zmiany w pol-
skim ustawodawstwie, 
które nakładają na inwe-
storów nowe obowiązki 
w zakresie zużycia energii 
przez budynki mieszkal-
ne, to przygotowywanie 
gruntu pod wprowadze-
nie dyrektywny unijnej, 
zakładającej, że od 2020 
roku będzie nam wolno 
budować jedynie domy o niemal ze-
rowym zużyciu energii, to w końcu 
wdrażany przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej program dopłat do budynków 
energooszczędnych i pasywnych. 

Zgłoś swoje uczestnictwo,  
wypełniając formularz na stronie: 

www.domowy.pl/postaw-na-dom.html
(red)

Centrum Medyczne „BICOM”
ul. Chrobrego 35, Wrocław
tel. 71  329 33 70
info@bicom.wroclaw.pl

Dojazd: 
tramwaje linii: 7,15,0  autobusy: 44,142,K,
w kierunku pl. Staszica lub Dworca Nadodrze 
i pl. Wielkopolskiego 

Rzuć palenie 
– uwolnij się od nałogu!

REKLAMA
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Piękne ogrody 
– pasja przekuta w udany biznes
Nastał 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.

Zakładał pan szkółkę 40 lat temu. 
Skąd pomysł, aby w czasach głę-
bokiej komuny uruchamiać tego 
typu przedsięwzięcie? Było to wy-
nikiem zainteresowań czy sposo-
bem na zarobienie pieniędzy?

– Właściwie już będąc dziec-
k iem, w szkole podstawowej , 
chodziłem do leśniczego i brałem 
od niego różne 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 podobała, ale 
ja po jakimś czasie nie spodoba-
łem się partii. Byłem za odważny 
i za dużo prawdy mówiłem. Był to 
początek lat siedemdziesiątych,  
a ja pracowałem jako nadleśniczy. 
Skończyło się tak, że dostałem wy-
bór: 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 rzeczywi-
stość. Z jednej strony pusty ry-
nek, a z drugiej ograniczenia wy-
nikające z ówczesnego systemu. 
Czy trudno było wtedy zacząć 
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 paszpor-
tu, wizy i mocno kontrolowane 
granice, a po drugie – sadzonki na 
Zachodzie były dla nas po prostu 
bardzo drogie. To była całkiem inna 

rzeczywistość. Tak jak dzisiejsza 
młodzież nie rozumie, a wręcz nie 
wierzy, jaki to był świat, tak wów-
czas nasi znajomi szkółkarze z Ho-
landii też tego nie mogli pojąć. Mó-
wili: przecież macie wybory, jeśli 
ten rząd jest zły, to zmieńcie go na 
lepszy. Zupełnie nic nie rozumie-
li. Na szczęście czasy 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 do-
kładnie tak samo jak z wyborem 
żony. Przede wszystkim musi się 
nam podobać. To jest kryterium 
najważniejsze. Pewne zasady jed-
nak obowiązują. Zasady dotyczące 
wyboru 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 

wsz ystk im musi  s ię podobać, 
gdyż ja tego drzewka czy krzewu 
prawdopodobnie już więcej nie 
zobaczę, ale oni będą je oglądali 
codziennie. Ponadto zauważamy 
pewną zależność praktyczną, po-
legającą na tym, że w różnych na-
szych punktach sprzedaży lepiej 
lub gorzej sprzedają się inne ro-
śliny. Dla przykładu przy Ogrodzie 
Botanicznym chętnie kupowane 
są głównie małe rośliny, podobnie 
jak na Strzegomskiej. Natomiast 
w Radwanicach i przy Brücknera 
więcej nabywców znajdują duże 
drzewa alejowe. Teraz otwieramy 
nowy punkt w dzielnicy Zabrodzie, 
w pobliżu Centrum Handlowego 
Bielany. Będzie to największy nasz 
punkt sprzedaży. Sądzę, że zapew-
nimy 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 to-
war do supermarketów. Wolimy 
jednak sprzedawać rośliny pod 
własną marką. Nie mamy się czego 

wstydzić, a ponadto odpowiadamy 
za to, co sprzedajemy. Naprzeciw 
naszego punktu w Częstochowie 
wybudowano niedawno supermar-
ket, gdzie jest też dział ogrodniczy.  
Z początku część naszych klientów 
odeszła skuszona niskimi cenami. 
Po niedługim czasie jednak wrócili. 
Oferowane w takich sklepach rośli-
ny są przede wszystkim z importu. 
Bryły korzeniowe często są słabo 
rozwinięte i przesuszone. Trzeba 
mieć dużo szczęścia, aby taka ro-
ślina się przyjęła. Ponadto w więk-
szości trudno liczyć na fachową 
poradę sprzedawców. 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 tamtych 
czasach zaczynał, a udało się nie-
wielu…

– Tak jak mówiłem na początku 
– przede wszystkim trzeba mieć 
zamiłowanie do tego, co się robi. 
Trzeba też mieć z kim i dla kogo to 
robić. Szkółkę właściwie od począt-
ku budowaliśmy wraz z żoną. To 
były lata siedemdziesiąte. Z wielo-
ma rzeczami było trudniej niż dzi-
siaj. Dzieci, obiady, rozmnażanie 
roślin, wypisywanie dokumentów, 
a komputerów jeszcze nie było. Na 
szczęście doczekaliśmy lepszych 
czasów. Polska się zmieniła, ogrody 
wypiękniały, a my z żoną mamy sa-
tysfakcję i cieszy nas, że duża część 
roślin w tych ogrodach pochodzi 
z naszej szkó łk i ,  prz ynajmniej  
w okolicy. Dzisiaj w szkółce więk-
szość obowiązków przejął syn. My 
z żoną jesteśmy na emeryturze, ale 
jeszcze pomagamy. 

REKLAMA
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W zależności od regionu, trady-
cje związane z celebrowaniem tych 
świąt są różne, a zwyczaje Dolnego 
Śląska mają swoje korzenie w wielu 
kulturach.

Ludność Dolnego Śląska, 
czyli kto?

Dolny Śląsk to region niebywa-
le zróżnicowany kulturowo. Marian 
Grzegorz Gerlich w artykule „Formy 
świętowania roku kościelnego oraz 
cykli ludzkiego życia” (umieszczo-
nym w opracowaniu „Mom jo skarb. 
Dolnośląskie świętowanie 
– miejsca, rzeczy, 
rytuały”) 

odpowiedział na 
pytanie, kto przybył do 
wsi dolnośląskiej: „Była to 
ludność polska, głównie «Cen-
tralacy», dalej przybysze z Kresów, 
(…) przymusowi pracownicy napły-
wający z dawnej III Rzeszy, osadnicy 
wojskowi, reemigranci z Rumunii, 
Jugosławii, Francji czy Belgii”. Grupy 
te cechował różny konserwatyzm 
kulturowy, a identyfikacja z właści-
wymi dla swojej kultury tradycjami 
i obrzędami często była powiązania 
z mitologizacją i idealizacją kultury 
własnej jako kultury polskiej. Poza 
wymienionymi powyżej grupami, na 
Dolnym Śląsku swoje tradycje pielę-
gnują także Niemcy, Żydzi, Ukraińcy, 
Łemkowie, Ormianie, Tatarzy, Kara-
imi, Grecy.

Wielokulturowość Dolnego Śląska
– to nasza siła
Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym chrześcijan – zmartwychwstanie 
Chrystusa jest podstawowym dogmatem wiary, o którym pisał św. Paweł w swoim liście  
do mieszkańców Koryntu: „A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara  
i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach” (1 Kor 15,17). 

To, na co zwraca uwagę Doro-
ta Jasnowska, kustosz Działu Folk-
loru Muzeum Etnograficznego we 
Wrocławiu, to fakt, że postępująca  
w miarę upływu czasu konfrontacja 
różnych tradycji spowodowała zatar-
cie się odrębności – zauważalne, na-
cechowane regionalnie znaki kultury 
wycofywane były z powszechnego 
obiegu. – Z codziennego użycia sto-
sunkowo szybko znikały świąteczne 
stroje, eliminowane były wyraże-
nia gwarowe, a kultywo-
wanie typowych 
dla 

swojej 
regionalnej tra-
dycji zwyczajów mia-
ło miejsce głównie w domu, który 
stanowił bezpieczną przestrzeń do 
ich eksponowania – mówi Dorota 
Jasnowska.

Porządek liturgiczny  
a miejscowe obrzędy

– Choć obecnie podział na czas 
świąteczny i codzienność zaciera 
się, kiedyś te różnice były wyraź-

nie widoczne – zauważa Dorota  
Jasnowska. – Tradycyjne cezury za-
chowały się jednak w świadomo-
ści współczesnych ludzi i choć nie 
są one tak gorliwie przestrzegane, 
trudno o nich zapomnieć. Dolno-
śląski scenariusz wielkanocnych 
obrzędów zbliżony jest do po-
rządku ogólnopol-
skiego.

Po radosnym okresie karnawału, 
zakończonym tradycyjnym śledzi-
kiem, nadchodzi Wielki Post  – czas 
na wyciszenie się i refleksje, będące  
z jednej strony wspominaniem wy-
darzeń opisanych przez ewangeli-
stów, z drugiej stanowiące okazję do 
autorefleksji, pokonywania własnych 
wad i słabości, zwrócenia uwagi na 
ludzi wokół nas. Czterdziestodnio-
wy okres postu ma pomóc wiernym 
oczyścić dusze, by mogli z zaanga-

żowaniem poddać się modlitwie  
i dostąpić Bożego miłosierdzia. 

Istotną rolę w kalendarzu wielko-
postnym odgrywa Niedziela Palmo-
wa, upamiętniająca tryumfalny wjazd 
Jezusa do Jerozolimy. Mimo zbliżają-
cej się Męki Pańskiej dzień ten jest 
niezwykle radosny – wierni uczest-
niczą w uroczystej procesji, na którą 
przyno-
szą 

ozdobne 
palmy. – Zwy-

czajowo wykonane 
są z witek wierzbowych 

oraz barwinka lub bukszpa-
nu, ale wyróżnikiem Dolnego 

Śląska są palmy wykonywane we-
dług wzorów wileńskich – opowiada 
Dorota Jasnowska – dziś, ze względu 
na swoją dekoracyjność, popularne 
niemal w całej Polsce. Wyplatane  
z suszonych i barwionych traw, ziół 
i kwiatów (nieśmiertelnik, krwaw-
nik, tymotka) zwracają uwagę swoją 
formą i kolorystyką. Rośliny ułożone 
poziomo lub pionowo tworzą mi-
sternie wzory roślinne i geometrycz-
ne. Palmy wileńskie mają kształt 
pałek różnej wielkości i grubości, 

zakończonych kitą z farbowanej 
„mietlicy”(wysoka trawa o drobnych 
kłosach zebranych w wiechy), two-
rząc prawdziwe dzieło sztuki. 

Pani Dorota wspomina rów-
nież o magicznych właściwościach 
wierzbowych palm: – Po przyjściu 
do domu każdego taką palemką się 
smagało i wypowiadało formułę ma-
giczną: „Palma bije, nie ja biję, / Za 
tydzień – Wielki dzień, / Za sześć 
noc – Wielka noc”, by przypomnieć 

o zbliżającym się końcu Wielkiego 
Postu. A później zatykało się ją 
za święty obraz, by zapewniała 
pomyślność i chroniła dom przed 
uderzeniem pioruna i pożarem. 

Apogeum czasu kojarzące-
go się przede wszystkim ze 

wstrzemięźliwością prze-
jawiającą się niemal we 

wszystkich sferach 
ludzkiego życia 

następowało 
w W i e lk i m 
Tygodniu. 
Przedstawi-
cielka mniej-
szości nie-
mieckiej na 
Dolnym Ślą-
sku, Stefa-
nia Wróbel, 
wspomina 
w swoim 
artykule 

„Dolnoślą-
ska mozaika 

świąteczna” 
(umieszczonym 

w opracowaniu 
„Mom jo skarb. Dolno-

śląskie świętowanie – miej-
sca, rzeczy, rytuały”) o Karfre-

itag-Wasser – wielkopiątkowej wo-
dzie: „Nie wiem, czy ten zwyczaj był 
rozpowszechniony na terenie całego 
Dolnego Śląska, ale moja mama tra-
dycyjnie w Wielki Piątek «do dnia» 
(czyli wcześnie rano) szła do stru-
myka z konewką po wodę, aby cała 
rodzina mogła się nią umyć. Szła tak 
wcześnie, żeby nie spotkać nikogo 
na swojej drodze, a tym samym nie 
musieć niczego mówić, bo wtedy 
woda traciła swoją moc”. 

Magiczne właściwości wody 
mają swoje odbicie nie tylko we 
wspomnianym powyżej zwyczaju  
– w Wielką Sobotę ma miejsce rytu-
alne święcenie wody – kiedyś wcze-
śnie rano, obecnie wieczorem, wraz 
ze święceniem ognia. Nie wolno 
także zapomnieć o wesołej tradycji 
śmigusa-dyngusa (w ramach cieka-
wostki: zwanej też dniem świętego 
lejka) – powrót do domu w suchym 
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odzieniu mógł zwiastować nieuro-
dzaj na nadchodzący rok – zarówno 
w polu, jak i w miłości. 

Wielkanocny stół

Mówi się, że co kraj, to obyczaj. 
Myśląc o wielkanocnych stołach  
w regionie Dolnego Śląska, można 
śmiało sparafrazować to powiedze-
nie – w dolnośląskiej kuchni nie 
można mówić o jednolitości. Ma to 
swoje uzasadnienie w różnorod-
ności kultur, które nieustannie się 
przenikały. – Zasadniczym trzonem 
wielkanocnego menu są oczywiście 
mięsiwa, kiełbasy i żur – opowia-
da Dorota Jasnowska. – Nie można 
jednak ujednolicić kanonu potraw 
na świątecznym śniadaniu tak, jak 
w przypadku na przykład Górnego 
Śląska. Na Dolnym Śląsku zapachy  
i smaki są tak bogate i niejednorod-
ne, że niemożliwością jest wskazanie 
typowych dań. 

Popularną w wielu domach po-
trawą jest smażenica, pochodząca  
z Kresów Wschodnich. W swoim ar-
tykule „Współczesna kuchnia Dolne-
go Śląska” (umieszczonym w opra-
cowaniu „Mom jo skarb. Smaki 
tradycji  dolnośląskich”)  
Barbara Jakimowicz-
- K l e i n  p r z y t a c z a 
p r z e p is  n a  to 
tradycyjne da-
nie: „Kawałki 
wędzone-
go b oc zku 
podsmaża 
się z kiełba-
są i szynką 
pokrojoną 
w dużą kost-
kę .  N a s t ę p -
n i e  d o k ł a d a 
się pokrojone  
w talarki jajka ugo-
towane na twardo  
i chrzan starty na tar-
ce. Wszystko delikatnie 
miesza się i przyprawia świe-
żo zmielonym pieprzem. Sma-
żenicę podaje się na gorąco lub na 
zimno ze święconką”. 

Na stołach związanych z tradycją 
łemkowską pojawia się keselica (żur 
na zakwasie z mąki pszennej i owsia-
nej, zwyczajowo podawany z ziem-
niakami, w całości lub tłuczonymi, 
podawanymi na osobnym talerzy-
ku), której receptura została wpisana 
na listę produktów tradycyjnych. 

Wyjątkową ozdobą wielkanoc-
nych stołów bywa też paska – wy-
piekany według specjalnego prze-
pisu chleb na zakwasie i drożdżach, 
z wierzchu smarowany słoniną 
i dekorowany oddzielnie upieczo-
nym krzyżem. Paska wielkanocna 
jest tradycyjnym wypiekiem góra-

li czadeckich, którzy w XIX wieku 
wyemigrowali do Bukowiny, a po 
drugiej wojnie zamieszkali na Dol-
nym Śląsku i ziemi lubuskiej. Zwy-
czaj jej wypiekania kultywują także  
kresowiacy.

Wielkanoc pisankami stoi

Chyba nikt nie wyobraża sobie 
Wielkanocy bez jajek. Są one głów-
nym składnikiem większości potraw, 
ale przede wszystkim stanowią da-
nie samo w sobie. Nie bez znaczenia 
jest też ich symbolika – na świątecz-
nym stole są alegorią odrodzenia, 
nadziei i zmartwychwstania Chry-
stusa. Często też traktowane są jako 
element dekoracyjny.

Obecnie większość z nas nazywa 
różnobarwnie przyozdobione jajka 
pisankami. Warto jednak wiedzieć, 
że w zależności od techniki zdobie-
nia, dekoracyjne kokosze owoce mają 
swoje odrębne nazwy: drapanki po-
wstają w wyniku drapania po zabar-
wionej skorupce ostrym narzędziem, 
kraszanki gotowane są w zabarwio-
nej naturalnymi (roślinnymi) barwni-

kami wodzie, oklejanki są – jak sama 
nazwa wskazuje – oklejone różny-
mi ozdobami, ażurki, wykonywane  
z wydmuszek, mają ponawiercane w 
skorupce rozmaite wzory, a pisanki 
to jajka zdobione techniką batikową 
polegająca na „pisaniu” roztopionym 
woskiem wzorów na jajku. 

Wzory i techniki zdobienia prze-
kazywane były z pokolenia na po-
kolenie. Niegdyś zdobieniem jajek 
zajmowały się wyłącznie kobiety,  
a w pobliżu nie mógł przebywać 
mężczyzna. Jeśli miało to miejsce, 
złą wróżbę starano się odczarować 
poprzez obsypywanie solą siebie 
oraz swojego stanowiska pracy,  

Pisanki w muzeum
Trwa wystawa pisanek i palm wielkanocnych w Muzeum 
Etnograficznym we Wrocławiu. Ekspozycja prezentuje rękodzieła 
mieszkańców Dolnego Śląska: zdobione najróżniejszymi 
sposobami jajka, dekoracyjne stroiki i palmy świąteczne oraz 
– co poniektórych może zaskoczyć – wielkanocne polukrowane 
pierniczki.

Wystawę podziwiać można do 10 kwietnia, codziennie od godziny 
10 do 16. Wyjątek stanowią czwartki, w które muzeum otwarte jest od 
godziny 9. 

Po zakończeniu wystawy, 12 kwietnia, odbędzie się Kiermasz Wielkanocny, 
na którym będzie można kupić elementy ekspozycji. Zachęcamy do wzięcia  
w nim udziału i zaopatrzenia się w małe i bardzo oryginalne dzieła sztuki, 
które mogą stanowić wyjątkową dekorację świątecznego stołu.

Nina Matyba

z narzędziami i wykonanymi już 
ozdobami łącznie. 

Na Dolnym Śląsku funkcjonują 
różne wzory i techniki. Trudno 
wskazać te najbardziej charak-
terystyczne dla naszego re-
gionu, jednak niewątpliwie 
są one naszym wyróżnikiem 
– skrupulatne zdobienia, 
mnogość barw i różno-
rodne metody sprawiają, 
że zwykłe jajka przeistaczają się 
pod wpływem ludzkich rąk w dzieła 
sztuki. Mieszkańcy Dolnego Śląska 
kontynuują sposoby dekorowania 
jajek charakterystyczne dla swoich 
dawnych miejsc zamieszkania. W tej 
nowej przestrzeni podtrzymywanie 
tradycji rodzinnych stron dawało po-
czucie bezpieczeństwa. 

Profesor Irena Stasiewicz-Jasiu-
kowa, znana kolekcjonerka pisanek, 
w swojej książce „Pisanki sercu miłe” 
spojrzała na symbolikę kolorowych ja-
jek pod kątem manifestowania tożsa-
mości: „Czy pisanki mogą stać się opo-
wieścią o życiu ludzkim? Mogą, jeśli 
traktujemy je jako wyraz określonych 
treści, jeśli są dla nas czymś więcej niż 
tylko pięknym rękodziełem”. W powo-
jennej historii Dolnego Śląska pisanki 

z Wołynia, Podola, Lubelszczy-
zny, Rzeszowszczyzny, Pole-

sia, Łemkowszczyzny, 
Suwalszczyzny, Hu-

culszczyzny były 
odwołaniem się 

do przeszłości, 
w jakimś sen-
sie opowieścią  
o losie wła-
snym i swoich 
przodków.

W dekoro-
w a n i u  j a j e k 

ogranicza nas 
tak naprawdę tyl-

ko nasza wyobraź-
nia, jednak – na co 

zwraca uwagę Doro-
ta Jasnowska – współ-

cześnie na terenie Dolnego 
Śląska coraz bardziej zacierają 

się pisankarskie odrębności re-
gionalne. Obok jajek zdobionych 
tradycyjnymi technikami spotyka 
się te zdobione artystycznie, będące 
znakiem naszych czasów, wyrazem 
artystycznych możliwości i upodo-
bań ich autorów. Niestety, jajka, któ-
re możemy dostrzec w większości 
święconek – zwłaszcza w miastach – 
udekorowane są raczej skromnie. Nie 
zmienia to jednak postaci rzeczy, że 
silnie zakorzenioną w Polsce tradycją 
jest dzielenie się przed świątecznym 
śniadaniem jajkiem pochodzącym 
ze święconki. – Moja mama – kon-
tynuuje pani Dorota – ma zwyczaj 
kropienia sobie tego jajka octem. 
Symbolizuje to pamięć o cierpieniu 
Chrystusa na krzyżu. 

Obecnie sam zwyczaj dziele-
nia się jajkiem nie jest już tak silnie 

związany z religijnością, bo czy ktoś 
religijny jest, czy nie, i tak wymienia 
serdeczności z rodziną. To trochę 
jak z wigilijnym opłatkiem. Istnie-
ją też zabawy związane z jajkami. 

Jedną z nich jest walatka: dwie oso-
by stukają się jajkami, licząc na to, 
że skorupka pęknie na jajku przeciw-
nika – wróżyć to będzie pomyślność 
dla wygranego.– Nie ma jednego 
wzoru dolnośląskiej pisanki, jak i nie 
ma jednolitej dolnośląskiej kuchni. 
Wielokulturowość naszego regionu 
i bogactwo tradycji jest właśnie jego 
cechą charakterystyczną. Szczęśliwie 
nabieramy świadomości, że wszelkie 
znane nam zwyczaje i obrzędy nale-
ży kultywować, ponieważ to właśnie 
one stanowią o naszej sile – stwier-
dza Dorota Jasnowska. 

I to jest chyba najlepsza pointa…
Nina Matyba
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W kwietniu polecamy Państwa uwadze przede wszystkim dwa wydarzenia, które proponuje także  
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej na stronie www.dcik.pl.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu poleca

Po raz dziewiętnasty odbędzie się Europejski 
Port Literacki Wrocław. Festiwal organizowany 
przez Biuro Literackie – najczęściej nagradzaną  
w ostatnich latach oficynę, ogłoszoną przez Culture.
pl polskim fenomenem wydawniczym – rokrocznie 
przyciąga do Wrocławia setki wielbicieli literatu-
ry, filmu, muzyki i innych dziedzin sztuki z kraju  
i z zagranicy. 

Wśród zagranicznych gości pojawią się wy-
bitne pisarki z Hiszpanii. Do Portu zawiną także 
m.in. autorzy z Ukrainy. Swoje premiery podczas 
festiwalu, który odbędzie się między 24 a 26 
kwietnia, będzie miało blisko trzydzieści książek 
wydanych specjalnie z myślą o Porcie Literackim, 
a twórcy i redaktorzy nowych publikacji spo-
tkają się z publicznością podczas wieczorów 
autorskich.

24 kwietnia (czwartek), godz. 18.00
NOWE HORYZONTY LITERATURY

URWANY WIERSZ. ZUZANNA GINCZANKA (1917-1944)
Premiera filmu „Urwany wiersz. Zuzanna 

Ginczanka (1917-1944)” w reżyserii Mary Mirki Milo 
– gościa specjalnego Portu z Włoch. 

25 kwietnia (piątek), godz. 15.00
WOLNY RYNEK POETÓW

Czytania na wrocławskim Rynku autorów przed 
debiutem książkowym w ramach 9. edycji projektu 
„Połów”. 

25 kwietnia (piątek), godz. 16.30
44. POEZJA POLSKA OD NOWA

Czytania z książek „Wniebowstąpienie 

Ziemi’, „Rzeczy małe” i „Kona ostatni człowiek” 
z udziałem autorów wyborów – Tadeusza 
DĄBROWSKIEGO, Konrada GÓRY, Bogusława 
KIERCA.  

25 kwietnia (piątek), godz. 18.00
JĘZYKI OBCE

C z y t anie z  k s ią żk i  „ Po r t r e t  ko bie t y  
w opowiadaniach dziesięciu hiszpańskich 
autorek” z udziałem gości specjalnych Portu  
z Hiszpanii – Mariny MAYORAL i Carme RIERY 
oraz autorki wyboru i przekładów Małgorzaty 
KOLANKOWSKIEJ.  

25 kwietnia (piątek), godz. 19.30
NOWE SYTUACJE

Czytania z książek „Szybko przez wszystko”, 
„Moja jest ta ziemia” oraz „Powlekać rosnące”. 

25 kwietnia (piątek), godz. 21.00
JĘZYKI OBCE

Czytania z książek „Powieść o ojczyźnie”  
i „Lubczyk na poddaszu” z udziałem gości specjal-
nych Portu z Ukrainy.  

25 kwietnia (piątek), godz. 22.30
KOMIKS WIERSZEM

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze 
prace komiksowe inspirowane tekstem poetyckim 
z udziałem finalistów oraz jurorów. 

26 kwietnia (sobota), godz. 15.00
WOLNY RYNEK POETÓW

Czytania na wrocławskim Rynku autorów przed 
debiutem książkowym w ramach 9. edycji projektu 
„Połów”. 

26 kwietnia (sobota), godz. 16.30
NOWE SYTUACJE

Czytania z książek „Języki obce”, „Nadjeżdża” 
oraz „Trzy ścieżki nad jedną rzeką sumują się”.  

26 kwietnia (sobota), godz. 18.00
JĘZYKI OBCE

Czytania z książek „Choroba Libenkrafta”  
i „Killer” z udziałem gości specjalnych Portu z Ukrainy.  

26 kwietnia (sobota), godz. 19.30
TRYB MĘSKI

Czytania z książek „Echa”, „Do szpiku kości” oraz 
„Być może należało mówić”. 

26 kwietnia (sobota), godz. 21.00
JĘZYKI OBCE

Czytania z książek „W podziękowaniu za sie-
dlisko” i „Tragedia człowieka” z udziałem autorów 
przekładów – Dariusza SOŚNICKIEGO i Bohdana 
ZADURY. Prowadzenie: Katarzyna FETLIŃSKA. 

26 kwietnia (sobota), godz. 22.30
NAKRĘĆ WIERSZ

Spotkanie z okazji finału konkursu na najcie-
kawsze adaptacje filmowe tekstu poetyckiego  
z udziałem autorów finałowych prac oraz jurorów. 

Oprawa muzyczna:
 Stefan WESOŁOWSKI

Oprawa wizualna: 
Joanna GONDEK I Wojciech ŚWIERDZEWSKI

Informacja pochodzi z materiałów prasowych 
organizatora:

www.portliteracki.pl

Tegoroczna, 12. już edycja Gitarowego 
Rekordu Guinnesa, odbywającego się w ramach 

Przez poezję do muzyki

19. PORT LITERACKI 
WROCŁAW

24-26 kwietnia 2014
Wrocław

Thanks Jimi Festival, zapowiada się szczególnie 
interesująco. Impreza każdego roku groma-
dzi na wrocławskim Rynku fanów gitarowych 
brzmień z całej Polski i Europy. Głównym 
punktem programu jest wspólna próba w po-
biciu Rekordu Guinnessa we wspólnym graniu 
utworu „Hey Joe” rozsławionego przez Jimiego 
Hendrixa. Festiwal z roku na rok zyskuje coraz 
bardziej międzynarodowy charakter, o czym 
świadczą transmisje przez media międzyna-
rodowe oraz popularność relacji internetowej. 
Sceny z wrocławskiego Rynku emitowane są 
m.in. przez telewizje Al Jazeera, RTL czy naj-
większą amerykańską stację CBS. 

Rosnąca popularność wrocławskiej imprezy 
nie dziwi, zwłaszcza że kilka tysięcy gitar roz-
brzmiewających w rytm legendarnego utworu 
robi ogromne wrażenie. – Wyjątkowość naszej 
imprezy polega na tym, że uczestnicy festiwalu 
są jednocześnie wykonawcami – mówi pomy-
słodawca wydarzenia Leszek Cichoński. – Liczę, 
że podczas tegorocznej edycji uda się pobić usta-
nowiony przez nas w 2012 roku rekord, kiedy to 
na wrocławskim Rynku gościliśmy aż 7273 gita-
rzystów. Gitarowy Rekord Guinnessa ma między-
pokoleniowy charakter, a w tym roku kładziemy 
szczególny nacisk na rodzinne granie. Dlatego 
obok sztandarowego „Hey Joe” uczestnicy za-
grają doskonale znany wszystkim pokoleniom 
przebój naszej tegorocznej gwiazdy – „Dom 
wschodzącego słońca” – zdradza Cichoński. 

Jednak Thanks Jimi Festival to nie tylko 
bicie rekordu. Imprezie towarzyszą koncerty 
z udziałem wybitnych sław ze świata muzyki 
rockowej. Główną gwiazdą tegorocznej edycji 
będzie Eric Burdon – frontman brytyjskiej gru-
py The Animals, która wraz z takimi zespołami 
jak The Beatles, The Rolling Stones, The Dave 
Clark Five i The Kinks wprowadzała wyspiarską 
muzykę wśród publiczności zza oceanu. Do ich 
największych hitów należą takie klasyki muzyki 
rockowej jak „Sky Pilot”, „Monterey”, „It’s My 
Life”, „Don’t Bring Me Down”, czy wspomniany 
„Dom wschodzącego słońca”, z którym zmierzą 
się gitarzyści zebrani na Rynku.

The Animals zagrają 1 maja na Wyspie 
S łodowej obok ogłoszonej wc ześniej br y-

tyjskiej legendy hard rocka – zespołu Uriah 
Heep . 

30 kwietnia 2014, godz. 20.00
Klub Muzyczny Łykend, Podwale 37/38  

– Klub Festiwalowy
Łykend PROMO Festiwal

Finał przeglądu  
dla młodych zespołów rockowych,  

wstęp wolny.

1 maja 2014
Wrocław, Rynek

10.00  oficjalny początek festiwalu, rozpoczęcie 
zapisów uczestników

10.15  koncerty zaproszonych gości gwiazd gita-
ry w Polski i zagranicy

14.00  próby i nauka wspólnego grania, łączenia 
z innymi ośrodkami za granicą

15.45  zamknięcie listy uczestników
15.50  ostatnia próba wspólnego wykonania 

„Hey Joe”
16.00  oficjalne bicie Gitarowego Rekordu 

Guinnessa 2014
16.15  o d c z y t a n i e  o fi c j a l n e g o  w y n i k u 

Gitarowego Rekordu Guinnessa 2014
16.30  przejście gitarzystów na Wyspę Słodową
16.30  koncert gwiazd na Wyspie Słodowej z 

udziałem m.in. Uriah Heep, The Animals 
i Luxtorpeda

 
Więcej informacji oraz materiały do nauki  

„Hey Joe” na:
www.heyjoe.pl

 
BILETY: 

45 zł – przedsprzedaż do 20 marca 2014
 

Bilety dostępne są w sieci salonów Empik i Media 
Markt w całej Polsce oraz w serwisach internetowych: 

www.biletin.pl, 
www.ticketpro.pl, 

www.ebilet.pl 
www.eventim.pl. 

 
Informacja pochodzi ze strony organizatora. 

PROGRAM

THANKS JIMI 
FESTIVAL 2014

30 kwietnia 2014 – 1 maja 2014
Wrocław, muzyka

PROGRAM
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Trasa koncertowa „Love Reno-
vatio” rozpocznie się 11 kwietnia 
(piątek) w łódzkim Teatrze Wielkim,  
a zakończy 13 maja (wtorek) w war-
szawskim Palladium. Artystce to-
warzyszyć będzie zespół złożony  
z ośmiu muzyków. Każdy z koncer-
tów będzie miał specjalnie opra-
cowaną na trasę „Love Renovatio” 
scenografię oraz światła, które pod-
kreślą urodę piosenek Edyty. – Cieszę 
się na to spotkanie z moim fanami – 
mówi Edyta Bartosiewicz. – Zawsze 
mnie wspierali, dają mi wiele energii, 
tak wiele, że sama jestem nieraz tym 
zaskoczona i poruszona. To moty-
wuje mnie, by na scenie dać z siebie 
naprawdę wszystko. Nie powinno za-
braknąć piosenek z „Love”, ale będą 
też i te z „Renovatio”. Lista utworów 

nie jest jeszcze do końca zamknięta. 
Cały czas się zastanawiam, czy cze-
goś nie dodać… 

Artystka zadebiutowała z grupą 
Holloee Polloy (1990 r.), a jej pierwszą 
solową płytą była „Love” (1992 r.).  
Od tego momentu kariera Edyty to 
pasmo sukcesów. Osiągała je jako 
wokalistka, autorka tekstów i kompo-
zytorka. Najlepsi polscy wokaliści na-
grywali z nią single, które zazwyczaj 
osiągały czołowe miejsca na listach 
przebojów. 

Przy okazji premiery „Renovatio” 
(2013 r.) pisano: „Edyta zniknęła na 
bardzo długo. Powróciła po blisko 
piętnastu latach przerwy, a wraz  
z nią jakość i sens w mainstreamo-
wej muzyce rockowej. „Renovatio” 
to szósta solowa płyta artystki. Uka-

„Love Renovatio”, 
czyli Edyta Bartosiewicz w trasie
Jeśli jest polska wokalistka, która w pełni zasłużyła na określenie 
„powstała jak feniks z popiołów”, to z pewnością jest nią  
Edyta Bartosiewicz. Po latach nieobecności na rynku 
nagrała płytę, która błyskawicznie okryła się platyną. Kilka 
dotychczasowych koncertów (2013/2014) wyprzedało się w 
tempie, o jakim mogą marzyć najlepsze zachodnie gwiazdy. 
Cierpliwość fanów wreszcie została nagrodzona. Edyta 
Bartosiewicz w kwietniu i maju odwiedzi dziesięć polskich miast.

Agencja Artystyczna Monolit 
zaprasza na dziesięć koncertów 

Edyty Bartosiewicz:
Łódź  11 kwietnia 2014 r. (piątek) 
  Teatr Wielki (pl. Dąbrowskiego)
Poznań  12 kwietnia 2014 r. (sobota) 
  Sala Ziemi, (ul. Głogowska 14)
Kraków  14 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) 
  kino Kijów (al. Krasińskiego 34)
Zabrze  15 kwietnia 2014 r.(wtorek) 
  Dom Muzyki i Tańca 
  (ul. gen. de Gaulle’a 17)
Wrocław  17 kwietnia 2014 r. (czwartek) 
  Teatr Muzyczny Capitol 
  (ul. Piłsudskiego 67)
Szczecin  4 maja 2014 r. (niedziela) 
  Hala Opery na Zamku (ul. Energetyków 40)
Gdańsk  6 maja 2014 r. (wtorek) 
  Filharmonia Bałtycka (ul. Ołowianka 1)
Bydgoszcz  8 maja 2014 r. (czwartek) 
  Filharmonia Pomorska (ul. Szwalbego 6)
Białystok  10 maja 2014 r. (sobota) 
  Opera w Białymstoku (ul. Odeska 1)
Warszawa  13 maja 2014 r. (wtorek) 
  Palladium, (ul. Złota 9)

Wystawa na stadionie
Do 14 kwietnia na Stadionie Miejskim we Wrocławiu można oglądać 
wystawę fotografii „Ponad poziomy”.

Na fotografiach uchwycono naj-
bardziej interesujące momenty  
z najciekawszych wydarzeń przygo-
towanych przez organizacje poza-
rządowe z myślą o osobach niepeł-
nosprawnych. Wystawa prezentuje 
efekty pracy ludzi, którzy z pasją  
i zaangażowaniem tworzą projekty 
skierowane do osób niepełnospraw-
nych. Celem realizowanych projek-
tów jest zmiana naszego regionu na 

region pozbawiony barier i jeszcze 
bardziej przyjazny wszystkim jego 
mieszkańcom.

Wystawa „Ponad poziomy” znaj-
duje się w „okrąglaku” przy bramie 
głównej od strony ul. Lotniczej. Do-
stępna jest w godzinach otwarcia 
bram stadionu, czyli od godz. 10  
do 17, siedem dni w tygodniu, z wy-
łączeniem dni meczowych i dni po-
przedzających mecze.

Muzeum Miejskie Wrocławia zaprasza na wystawę

Gerhart Hauptmann 
i śląscy nobliści
Wystawa czasowa „Gerhart Hauptmann i śląscy nobliści” 
przygotowana została z okazji 100. rocznicy przyznania pisarzowi 
Nagrody Nobla, w ramach obchodów jubileuszowego Roku 
Hauptmannowskiego. Wystawę zorganizowało Muzeum Miejskie 
„Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze. 

Ekspozycja prezentuje sylwet-
ki kilkunastu laureatów Nagro-
dy Nobla związanych z Górnym  
i Dolnym Śląskiem. Śląsk w ostat-
nism s tule ciu w yda ł  aż 
j e d e nas tu  n o b l is tów.  
Są to: f izycy – Maria  
Goeppert-Mayer, Otto 
Stern, Max Born, che-
micy – Fritz Haber, 
Fredrich Bergius, Kurt 
Alder, Konrad Bloch, 
lekarze i  biochemicy  
– Paul Ehrlich, Gunter Blo-
bel, ekonomista Reinhard Selten 
i pisarz Gerhart Hauptmann. 

Większość laureatów tej presti-
żowej nagrody było związanych 
ze stolicą Dolnego Śląska – uczyło 
się, studiowało lub pracowało we 
Wrocławiu. Na dziewiętnastu plan-

szach ukazane zostaną sylwetki 
śląskich noblistów i ich droga do 
najważniejszej nagrody na świe-
cie. Wystawa zrealizowana została 

we współpracy m.in. z Ar-
chiwum Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Archi-
wum Państwowym we 
Wrocławiu, Muzeum 
Miejskim Wrocławia, 

Muzeum w Chorzo-
wie, Domem Współ-

pracy Polsko-Niemieckiej 
oraz Biblioteką Narodową  

w Berlinie.

Otwarcie wystawy:
 2 kwietnia, godz. 14.00  

Stary Ratusz
Wystawa czynna do 4 maja

(red)

Koncerty w każdym z miast rozpoczną się o godz. 19.30. Wejście od 18.30. 
Partnerami technologicznymi trasy są firmy: Transcolor, Audio Plus oraz GMB pro sound. 

Patronat medialny objęła stacja Zet Gold.
Bilety można nabyć w sieci ticketpro.pl (Empik, Media Markt, Saturn i in.) 

i na portalach: bilety24.pl, bilety.fm, biletomat.pl oraz w kasach sal, w których odbywają się koncerty. 
Ceny: 120, 140, 160 zł oraz po 100 zł (Palladium miejsca stojące na parterze).

Zamówienia grupowe (powyżej 20 osób, 10 proc. rabatu) oraz zapytanie o informacje o dostępnych miejscach  
i punktach sprzedaży biletów prosimy kierować do organizatora Agencji Artystycznej Monolit, 

tel. + 48 518 522 581, www.monolitart.com.pl, biuro@monolitart.com.pl. 

zała się 1 października. Historia jej 
powstawania jest dość nietypowa. 
Partie instrumentalne zostały zare-
jestrowane w 2002 roku. Ukazał się 
wtedy nawet singiel pt. „Niewinność”, 
ale ostatecznie artystka nie zdecydo-
wała się na wydanie płyty. Dopiero 
rok 2013 przyniósł upragnione za-
kończenie prac nad albumem. Jak 
mówi sama Edyta, nie jest to płyta 
sensu stricte, ale cały bagaż życiowy 
zawarty w głosie, muzyce i tekstach. 
Na „Renovatio” znajduje się trzyna-
ście utworów, w tym wspomniana 
już wcześniej „Niewinność”, singiel 
„Rozbitkowie” oraz znana z Programu 
3 PR „Madame Bijou”. 

– Postaramy się, by koncerty tra-
sy „Love Renovatio” były wyjątko-
we. Prawdopodobnie zagramy kom-
plet utworów z najnowszej płyty,  
a bogaty skład instrumentarium daje 
nam fantastyczne możliwości aran-
żacyjne. Będzie harfa, nie zabraknie 
sekcji dętej… Chcemy zrobić wszyst-
ko, by te piosenki zabrzmiały tak, jak 
na to zasługują – świeżo, porywają-
co, a tam gdzie trzeba, nastrojowo  
– kończy Edyta.
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Kolejna odsłona kampanii dla studentów

Staż. Sprawdź, 
zanim pójdziesz!
Połowa studentów ocenia, że w trakcie studiów nie zdobywa 
doświadczenia zawodowego istotnego z punktu widzenia wejścia 
na rynek pracy. Właśnie dlatego ruszyła druga odsłona kampanii 
społecznej „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!” mającej na celu 
zwiększenie poziomu edukacji praktycznej młodych ludzi poprzez 
zachęcenie pracodawców do organizowania staży i praktyk 
wysokiej jakości.

Polskie Stowarzyszenie Zarzą-
dzania Kadrami (PSZK) kontynuuje 
działania służące motywowaniu 
młodych ludzi do świadomego kie-
rowania swoją karierą zawodową 
poprzez wybór rzetelnych progra-
mów staży i praktyk. – W celu wy-
wołania społecznej dyskusji na te-
mat trudnej sytuacji ludzi młodych 
na rynku pracy realizujemy kam-
panię społeczną „Staż. Sprawdź, 
zanim pójdziesz!” – mówi Piotr Pa-
likowski, prezes PSZK. – Skłoniły nas 
do tego alarmujące wyniki badania 
studentów, zgodnie z którymi tyl-
ko około 20 proc. młodych nabywa  
w trakcie studiów umiejętności 
praktycznych, a prawie 60 proc. 
ma obawy związane z wejściem na 
rynek pracy. Tymczasem wysokiej 
jakości programy staży i praktyk 
są jednym z najskuteczniejszych 
narzędzi zwiększających edukację 
praktyczną młodych ludzi oraz ich 
szanse na rynku pracy.

Trwa druga odsłona kampanii,  
w ramach której organizatorzy poka-
zują, jak staże i praktyki nie powinny 
wyglądać. Dzięki spotom interneto-
wym, zachowanym w absurdalnej  

i przerysowanej formie, przed-
stawiają stereotypy związane ze 
stażami i praktykami, zachęcając 
jednocześnie młodych ludzi do 
świadomego wyboru tych progra-
mów staży i praktyk, które faktycz-
nie przyczyniają się do zwiększenia 
poziomu edukacji praktycznej. 

Kampania, która ruszyła pod 
koniec lutego, stanowi kolejną 
odsłonę Programu Polskich Ram 
Jakości Staży i Praktyk realizowa-
nego przez PSZK. Główne wyda-
rzenie kampanii, przewidziane na 
maj 2014, to impreza biegowa na 
dystansie 5 km, która odbędzie się 
w Warszawie.

Mecenasami kampanii są: Nestlé, 
Orange, PZU oraz Siemens. Part-
nerem merytorycznym kampanii 
są Wyższe Szkoły Bankowe, z ko-
lei partnerem technologicznym  
– eRecruiter.

Więcej informacji na temat kam-
panii oraz Programu Polskich Ram 
Jakości Staży i Praktyk można zna-
leźć na stronie www.stazeipraktyki.
pl, na profilu Programu na portalu 
Facebook oraz na kanale YouTube.

(red)

Więcej informacji: tel. 71 792 80 29/30  
www.projektyeuropejskie.com.pl
Kancelaria Projekty Europejskie. Mirosława Adamczak
Wrocław 53-129  ul.Sudecka 74/28

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt „Nowe kompetencje-nowe szanse” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską jest współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kancelaria Projekty Europejskie. Mirosława Adamczak
zaprasza do udziału w projekcie: 
„Nowe kompetencje-nowe szanse”

Skorzystaj z okazji i naucz się języka: 
•  Kurs języka angielskiego 120h/180h
•  Kurs języka niemieckiego 120h/180h

Rekrutacja trwa!Rekrutacja trwa!
W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy 
Dolnego Śląska w wieku od 25 do 64 lat, 
w szczególności osoby, które:
•  ukończyły 50 lat,
•  powracające oraz wchodzące po raz pierwszy 
    na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
    i wychowywaniem dzieci,    i wychowywaniem dzieci,
•  z wykształceniem co najwyżej średnim,
•  niepełnosprawne,
•  pozostające bez zatrudnienia przez okres 6 miesięcy 
    przed przystąpieniem do projektu.
Wystarczy spełnić tylko jeden z powyższych warunków! 

nowe kompetencje - nowe szanse

REKLAMA

Konkurs 
„Domówka z Foodpandą”!
Foodpanda przygotowała 
specjalny konkurs dla głodnych 
wrażeń imprezowiczów.  
Już od poniedziałku  
31 marca można zgłaszać się  
do konkursu „Domówka  
z Foodpandą”Nagrodą główną 
jest darmowy catering  
na imprezę ufundowany  
przez Foodpandę.

Lubisz jedzenie i dobrą zabawę? 
Foodpanda Polska przygotowała 
nie lada gratkę dla swoich fanów 
na Facebooku. Już od poniedziałku  
31 marca wszyscy użytkownicy mają 

szansę wygrać pyszne jedzenie, któ-
re pozwoli zaspokoić głód na ko-
lejnej imprezie. Wystarczy przesłać 
na profil Foodpandy na Facebooku 
swoje zdjęcie z paczką przyjaciół,  
a następnie zachęcić znajomych 
do głosowania. Konkurs potrwa do  
13 kwietnia br. 

Prześlij fotkę z imprezy!

Zasady konkursu są bardzo pro-
ste. Wystarczy zrobić zdjęcie ze 
znajomymi, z których jedna osoba 
będzie trzymała smartfon z widocz-
ną aplikacją Foodpandy. Następnie 

trzeba wysłać je na facebookową 
skrzynkę Foodpandy w prywatnej 
wiadomości, najpóźniej do niedzieli 
6 kwietnia do godziny 23.59. Dru-
gim etapem będzie głosowanie, 
które potrwa od 7 do 13 kwietnia. 
Wygrywa uczestnik, którego zdję-
cie otrzyma najwięcej polubień. 
Nagrodą jest ufundowanie przez 
Foodpandę jedzenia na domówkę 
o wartości 760 zł!

Jedzenie na imprezę dostarczy  
– jakżeby inaczej – sama panda!

Zgłaszajcie się 
za pośrednictwem: 
on.fb.me/1pxpIYn

Kalejdoskop studenta
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Gratka dla miłośników modelarstwa

III Model Show
Wrocław 2014
Po raz trzeci zapraszamy miłośników i znawców modelarstwa  
na Model Show Wrocław. W tym roku termin tej historyczno- 
-edukacyjnej imprezy przypadł na 5-6 kwietnia.

Pierwsza edycja nowej wrocław-
skiej imprezy modelarskiej, która 
odbyła się w 2012 r., była dość spon-
tanicznym zrywem dolnośląskie-
go światka modelarskiego. Druga 

kontynuowała temat wobec dużego 
(jak się później okazało – rosnące-
go) zainteresowania. Można powie-
dzieć – do trzech razy sztuka. Trze-
cią edycją chcemy stworzyć pewną 

bazę, na której będziemy opierać się 
w kolejnych latach. 

Pozbieral iśmy cenne uwagi  
z dwóch poprzednich edycji, spę-
dziliśmy sporo czasu na dyskusjach 
o tym „jak to ma wyglądać”. Nie 
zapowiadamy rewolucji, natomiast 
zapowiadamy niewielkie, mniej 
lub bardziej znaczące zmiany, któ-
re – mamy nadzieję – przypadną 
wszystkim do gustu. W porównaniu 
z dwiema poprzednimi edycjami 
zaszło nieco zmian. Najważniejszą 
z nich jest nowa strona: www.wroc-
lawmodelshow.pl. Korzystających 
z Facebooka, zapraszamy na www.
facebook.com/wroclawmodelshow.

Impreza składać się będzie, tak 
jak poprzednio, z trzech niezależ-
nych od siebie konkursów: punk-
towego, otwartego oraz otwartego 
dla młodzików i juniorów.

W konkursie punktowym zwy-
cięzcy otrzymają statuetkę wro-
cławskiego krasnala-modelarza, 
miejsca drugie i trzecie nagrodzo-
ne zostaną medalami.

W konkursie otwartym nowością 
jest przejście na formę festiwalową 
(wyróżnienia), w którym każdy wy-
różniony otrzyma od nas autorski  
i specjalnie na tą okazję zaprojek-
towany dyplom. 

Wszystko wskazuje na to, że  
w konkursie dla młodzików i ju-

14.06.2014 
WROCŁAW – Stadion Miejski

Show godz. 15.00
Pit Party 13.00-14.30 (wejście do 14.00)

www.makroconcert.com

�����
� �� � � � � � � �
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niorów żaden z uczestników (po-
dobnie jak rok temu) nie wróci do 
domu z pustymi rękoma. Liczba 
nagród specjalnych powinna być 
na poziomie z lat poprzednich, tzn. 
około trzydziestu lub więcej.

Miło nam poinformować, że  
w trakcie imprezy będziemy go-
ścić GRH „Zielone Diabły”. Podczas  
Model Show 2014 zaprezentują 

postaci spadochroniarzy z II Ba-
talionu 25. Pułku Fallschirmjäger  
(I I/FJR.25) walczącego we Wro-
cławiu podczas obrony Festung  
Breslau w 1945 roku. 

Będzie to zarówno ciekawa mul-
timedialna prelekcja, jak również 
pokaz dynamiczny.

Do zobaczenia we Wrocławiu!
Organizatorzy

REKLAMA
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-kęiwjan

sza
rzeka
Litwy

persona
non

grata

liściaste
lub

iglaste

włoska
grupa

kolarska

specjali-
sta od
ciała

nad Zal.
Ze-

grzyń-
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Kalejdoskop na sygnale
Policjanci z Centralnego Biura 

Śledczego zatrzymali kobietę ps. 
„Doris”, lidera rozpracowanej zor-
ganizowanej grupy przestępczej, 
oraz pięciu innych jej członków, 
którzy na terenie Wrocławia i oko-
lic zajmowali się między innymi 
czerpaniem korzyści majątkowych 
z uprawiania prostytucji przez 
inne osoby.

W wyniku przeprowadzonych 
przez funkcjonariuszy przeszukań 
użytkowanych przez grupę po-
mieszczeń mieszkalnych oraz wy-
korzystywanych do przestępczej 
działalności pojazdów zabezpie-
czono środki pieniężne, amunicję, 
narkotyki, a także sprzęt elektro-
niczny do zagłuszania sygnału  
radiowego (GSM, GPS).

Na poczet przyszłych kar i rosz-
czeń dokonano zabezpieczenia ma-
jątkowego na łączną kwotę ponad 
200 tys. zł oraz odzyskano mienie  
w postaci dwóch luksusowych po-
jazdów o szacunkowej wartości  
300 tys. zł. Jednocześnie podję-
te przez policjantów działania 
doprowadził y do zlik widowa-

nia prowadzonych przez grupę 
trzech agencji towarzyskich dzia-
łających na terenie Wrocławia  
i okolic. Wobec wszystkich zatrzy-
manych członków zorganizowanej 
grupy przestępczej Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Śródmieścia zasto-
sował środek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztowania 
na okres trzech miesięcy. Jednym 
z tymczasowo aresztowanych jest 
osoba wywodząca się ze środowi-
ska pseudokibicowskiego łódzkiej 
drużyny piłki nożnej.

Na podstawie zebranego ma-
teriału dowodowego Prokuratura 
Okręgowa we Wrocławiu przedsta-
wiła zatrzymanym łącznie czter-
naście zarzutów, w tym pięć za-
rzutów udziału w zorganizowanej 
grupie przestępczej oraz zarzut 
kierowania zorganizowaną grupą 
przestępczą. Postępowanie pro-
wadzi Centralne Biuro Śledcze pod 
nadzorem Prokuratury Okręgowej 
we Wrocławiu.

K a r a  n awe t  d o ośm iu l at 
p oz b aw i e n i a  w o l n o ś c i  g r oz i 

26-letniemu mężczyźnie zatrzy-
manemu pr zez dolnośląsk ich 
policjantów, a podejr z anemu  
o oszustwa metodą „na wnuczka”.

Jak ustalil i  funkcjonariusze, 
sprawca kontaktował się telefo-
nicznie z pokrzywdzonymi, poda-
wał się za członka rodziny i infor-
mował o konieczności wpłacenia 
za niego pieniędzy w związku na 
przykład z udziałem w wypadku 
drogowym. Policjanci udowodnili 
zatrzymanemu mężczyźnie zwią-
zek z kilkunastoma tego typu czy-
nami, do których doszło na terenie 
różnych województw w kraju. Sąd 
zastosował już wobec podejrzane-
go środek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztowania 
na okres trzech miesięcy.

Kryminalni z Komendy Woje-
wódzkiej we Wrocławiu zatrzymali 
mężczyznę podejrzanego o licz-
ne oszustwa na terenie kraju tzw. 
metodą „na wnuczka”. Do chwili 
obecnej funkcjonariusze ustalili 
związek 26-latka z kilkunastoma 
takimi przestępstwami na terenie 
województw dolnośląskiego, pod-
karpackiego i łódzkiego. Sprawa 
jest rozwojowa. Obecnie funkcjo-

nariusze wyjaśniają w dalszym 
ciągu wszystkie okoliczności w tej 
sprawie i ustalają kolejnych po-
krzywdzonych oraz łączne straty 
spowodowane jego przestępczym 
procederem. 

Oszust będzie teraz za swoje 
czyny odpowiadał przed sądem. 
Grozi mu kara do ośmiu lat pozba-
wienia wolności.

Policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu wspólnie  
z pracownikami inspekcji sanitar-
nej oraz pracownikami wrocław-
skiego urzędu celnego ustalili  
i zlikwidowali punkt sprzedaży 
dopalacz y. Zatrz ymany został 
23-letni mieszkaniec Wrocławia 
podejrzany o prowadzenie niele-
galnego procederu.

Nielegalna działalność prowa-
dzona była w jednym z lombardów 
na terenie Wrocławia. W wyniku 
podjętych działań funkcjonariusze 
zabezpieczyli 24 saszetki z zawar-
tością, którą poddano wstępnemu 
testowi na zawartość substancji 
psychoaktywnych. Dał on wynik 
pozytywny. Obecnie wyjaśniane 
są szczegółowo wszystkie oko-

liczności tej sprawy, w tym źródło 
pochodzenia zabezpieczonych 
substancji.

Funkcjonariusze Referatu Pre-
wencji Komisariatu Policji Wro-
cław-Leśnica 18 marca zatrzymali 
24-letniego mężczyznę, który 
uszkodził zaparkowany samochód.

Do zdarzenia doszło około godz. 
19.30 w Leśnicy. Sprawca, kopiąc  
i uderzając pięściami w auto opel 
astra, spowodował jego uszkodze-
nie, a straty oszacowane zostały 
na kwotę blisko tysiąca złotych. Po 
zatrzymaniu mężczyzny okazało 
się, że jest pijany. Trafił do policyj-
nego aresztu.

Po wytrzeźwieniu usłyszał za-
rzut uszkodzenia mienia. Zdając 
sobie sprawę z wagi popełnio-
nego czynu, mężczyzna dobro-
wolnie poddał się karze ośmiu 
miesięcy pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na okres dwóch lat 
oraz grzywnę. Za zniszczenie mie-
nia grozi kara nawet do pięciu lat 
pozbawienia wolności.

Informacje pochodzą 

ze strony internetowej 

Komendy Wojewódzkiej Policji 

we Wrocławiu

Rozwiąż 
krzyżówkę 
i wygraj!

Zachęcamy do zabawy.  Każ-
dy, kto rozwiąże krzyżówkę obok  
(w rozwiązaniu wystarczy podać 
hasła pionowe krzyżówki), ma 
szansę na zdobycie atrakcyjnej 
nagrody ufundowanej przez Hutę 
Szkła „Julia” (czytaj na str 5). 

Wśród czytelników, którzy przy-
ślą do nas prawidłowe rozwiąza-
nie, rozlosujemy bon upominko-
wy oraz zestawy kryształowych  
upominków.

Na rozwiązania czekamy 
do 12 kwietnia
pod adresem: 

wroclawianin@wroclawianin.info 
. 

Nagrody otrzymają nadawcy co 
drugiej odpowiedzi, począwszy od 
listu trzeciego.

Spraw sobie aktrycyjny prezent 
na świąteczny stół – baw się z nami!

Stręczyciele wpadli

Kradł „na wnuczka”

Zlikwidowali punkt  
z dopalaczami

Zniszczyli samochód,
bo stał na drodze
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INFORMATOR MIEJSKI
TELEFONY ALARMOWE 

Ogólnokrajowy numer alarmowy – 112
Policja – 997
Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Straż Miejska – 986

WAŻNE KONTAKTY

Pogotowie Cieplne – 993
Pogotowie Energetyczne – 991, 71 329 10 81,  
71 329 10 82
Pogotowie Elektryczne – 71 351 13 33, 71 348 65 11
Pogotowie Gazowe – 992, 71 341 14 97, 71 343 12 17
Pogotowie Wodociągowe – 994, 71 372 40 02
Pomoc drogowa – 71 96 37
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne (instalacje 
mieszkaniowe) – 71 348 53 14
Pogotowie Kanałowe – 71 329 13 15
Pogotowie Rzeczne – 71 328 41 04
Pogotowie sygnalizacji świetlnej ulic – 71 353 62 37
Pogotowie Weterynaryjne – 71 337 36 36
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt – 501 334 268
Policyjna Izba Dziecka – 71 340 31 78
Pogotowie Opiekuńcze – 71 364 29 79, 71 364 27 70
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 
Strzegomska 6 – 71 782 23 00 do 03 
Narodowy Fundusz Zdrowia: infolinia – 71 94 88 
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ , ul. Joannitów 6
Miejska Stacja Sanitarno-epidemiologiczna, ul. 
Kleczkowska 20 – 71 329 58 43 

POMOC OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM 

Wrocławski Ośrodek Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych, ul. Włodkowica 8  
– 71 344 17 34
Polski Związek Głuchych ul. Braniborska 2/10  
– 71 373 59 37, 71 321 32 02
Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Miejskiego i jego jednostek 
– 71 777 77 77
Biuro Rzeczy Znalezionych MPK, ul. B. Prusa 75-79  
– 71 372 28 90
Port Lotniczy Wrocław: przedmioty zagubione na 
lotnisku oraz w terminalu – 71 35 81 437, informacja 
o zagubionym bagażu – 71 35 81 387

WROCŁAWSKIE OSIEDLA

Bieńkowice    Przewodniczący Zarządu Osiedla: 
Andrzej Siciński. Adres korespondencyjny organów 
osiedla (brak siedziby): ul. Ziemniaczana 20,  
e-mail: bienkowice@osiedle.wroc.pl

Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice   
Siedziba: ul. Pautscha 4, 51-637 Wrocław,  
tel. 71 345 28 83, e-mail: biskupin@osiedle.wroc.pl, 
e-mail: rada.osiedla.biskupin@gmail.com 

Borek   Siedziba: al. Lipowa 6, 53-124 Wrocław,  
tel. 71 337 22 22, e-mail: ro.borek@neostrada.pl,
e-mail: borek@osiedle.wroc.pl
Brochów   Siedziba: ul. Koreańska 1,  
52-121 Wrocław, e-mail: brochow@osiedle.wroc.pl

Gaj   Siedziba: ul. Krynicka 80, 50-535 Wrocław,  
tel. 71 373 15 50, e-mail: gaj@osiedle.wroc.pl

Gajowice   Siedziba: ul. Lwowska 43,  
53-515 Wrocław, tel. 71 361 18 49,  
e-mail: gajowice@osiedle.wroc.pl

Gądów-Popowice Płd.   Siedziba: ul. Lotnicza 22,  
54-155 Wrocław, e-mail: gadow@osiedle.wroc.pl

Grabiszyn-Grabiszynek   Siedziba:  
ul. Blacharska 12/1, 53-206 Wrocław, tel. 71 360 11 17  
(poczta głosowa czynna całą dobę). Adres do 
korespondencji: al. gen. Józefa Hallera 149,  
53-201 Wrocław

Huby   Siedziba: ul. Gliniana 55/2, 50-525 Wrocław, 
tel. 71 336 96 22, e-mail: huby@osiedle.wroc.pl

Jagodno   Siedziba: ul. Jagodzińska 15,  
52-129 Wrocław, e-mail: jagodno@osiedle.wroc.pl

Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice- 
-Osiniec   Siedziba: ul. Jerzmanowska 102 
(świetlica), 54-530 Wrocław,  
e-mail: jerzmanowo@osiedle.wroc.pl

Karłowice-Różanka   Siedziba: ul. Bałtycka 8, 
51-120 Wrocław, tel. 71 372 70 08,
e-mail: karlowice@osiedle.wroc.pl

Klecina   Siedziba: ul. Wałbrzyska 26,  
52-314 Wrocław, e-mail: klecina@osiedle.wroc.pl

Kleczków   Siedziba: ul. Kleczkowska 1a/1,  
50-227 Wrocław, e-mail: kleczkow@osiedle.wroc.pl

Kowale   Przewodniczący Rady Osiedla: Marek Żuk.
Siedziba: ul. Kowalska 71, 51-424 Wrocław,
tel. 71 345 73 07, e-mail: kowale@osiedle.wroc.pl

Krzyki-Partynice   Siedziba: ul. Wiosenna 14,  
53-017 Wrocław, tel. 71 362 83 92
e-mail: krzyki@osiedle.wroc.pl

Księże   Siedziba: ul. Głubczycka 3,  
Szkoła Podstawowa nr 99, 52-026 Wrocław,
e-mail: ksieze@osiedle.wroc.pl

Kuźniki   Siedziba: ul. Sarbinowska 19-21,  
54-317 Wrocław, e-mail: kuzniki@osiedle.wroc.pl

Leśnica   Siedziba: ul. Płońskiego 13/1,  
54-002 Wrocław, tel. 71 349 44 96
e-mail: lesnica@osiedle.wroc.pl

Lipa Piotrowska   Siedziba: ul. Tymiankowa 3, 
51-180 Wrocław, tel. 71 346 20 80
e-mail: lipa_piotrowska@osiedle.wroc.pl

Maślice   Siedziba: ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław,
tel. 71 733 68 26, e-mail: maslice@osiedle.wroc.pl

Muchobór Mały   Siedziba: ul. Szkocka 99c,  
54-402 Wrocław, tel. 794 920 871,
e-mail: muchobor_maly@osiedle.wroc.pl 

Muchobór Wielki   Siedziba:  
ul. Stanisławowska 99, 54-611 Wrocław,  
e-mail: muchobor_wielki@osiedle.wroc.pl 

Nadodrze   Siedziba: ul. Rydygiera 43,  
50-248 Wrocław, tel. 71 796 42 21
e-mail: nadodrze@osiedle.wroc.pl

Nowy Dwór   Siedziba: ul. Nowodworska 51/3,  
54-433 Wrocław, tel./faks 71 784 44 48
e-mail: nowy_dwor@osiedle.wroc.pl

Ołbin   Przewodnicząca Rady Osiedla: Ewa Steller.
Siedziba: ul. Na Szańcach 14, 50-320 Wrocław
tel. 71 321 13 48, e-mail: olbin@osiedle.wroc.pl

Ołtaszyn   Siedziba: ul. Pszczelarska 7,  
52-210 Wrocław, tel. 71 368 19 34 
e-mail: oltaszyn@osiedle.wroc.pl

Oporów   Siedziba: ul. Wiejska 2/4, 52-411 Wrocław
tel. 71 363 54 17, e-mail: oporow@osiedle.wroc.pl

Osobowice-Rędzin   Siedziba:  
pl. Wyzwolenia 4, 51-005 Wrocław,  
e-mail: osobowice@osiedle.wroc.pl

Pawłowice   Adres korespondencyjny:  
ul. Jeziorowa 23 K, 51-252 Wrocław,
e-mail: pawlowice@osiedle.wroc.pl 

Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.    
Siedziba: ul. Rękodzielnicza 1,  
54-135 Wrocław, tel. 71 353 68 23,  
e-mail: pilczyce@osiedle.wroc.pl

Plac Grunwaldzki   Siedziba:  
ul. Sępa-Szarzyńskiego 51, 50-351 Wrocław,  
tel. 71 321 12 85,  
e-mail: plac_grunwaldzki@osiedle.wroc.pl

Polanowice-Poświętne-Ligota    
Siedziba: ul. Kamieńskiego 190, 51-124 Wrocław,
tel. 71 325 60 91, kom. 604 308 474,
e-mail: polanowice@osiedle.wroc.pl

Powstańców Śląskich    
Siedziba: ul. Gajowicka 96a, 5 
3-422 Wrocław, tel. 71 362 70 89,
e-mail: powstancow_slaskich@osiedle.wroc.pl

Pracze Odrzańskie    
Siedziba: ul. Stabłowicka 141,  
54-062 Wrocław, tel. 71 354 28 02
e-mail: pracze_odrzanskie@osiedle.wroc.pl

Przedmieście Oławskie  
– nie ma wybranej rady

Przedmieście Świdnickie    
Siedziba: ul. Piłsudskiego 37,  
50-032 Wrocław, tel. 71 344 53 42,  
e-mail: przedmiescie_swidnickie@osiedle.wroc.pl

Psie Pole-Zawidawie    
Siedziba: ul. Krzywoustego 284,  
51-310 Wrocław, tel. 71 326 08 75,  
e-mail: psie_pole@osiedle.wroc.pl

Sołtysowice   Siedziba: ul. Sołtysowicka 51,  
51-168 Wrocław, tel. 71 325 63 20,
e-mail: soltysowice@osiedle.wroc.pl

Stare Miasto   Siedziba:  
ul. Białoskórnicza 17/18, 50-134 Wrocław,  
tel./faks 71 343 65 39,
e-mail: stare_miasto@osiedle.wroc.pl

Strachocin-Swojczyce-Wojnów    
Siedziba: ul. Swojczycka 118,  
51-501 Wrocław, tel. 71 348 38 29,  
e-mail: strachocin@osiedle.wroc.pl

Szczepin   Siedziba: ul. Zachodnia 1,  
53-643 Wrocław, tel. 71 359 19 31
e-mail: szczepin@osiedle.wroc.pl 

Świniary   Siedziba: ul. Pęgowska 14,  
51-180 Wrocław, e-mail: swiniary@osiedle.wroc.pl

Tarnogaj   Siedziba: ul. Henrykowska 2,  
50-503 Wrocław, tel. 71 333 95 16
e-mail: tarnogaj@osiedle.wroc.pl

Widawa   Adres korespondencyjny:  
ul. Kominiarska 26, 51-180 Wrocław,
e-mail: widawa@osiedle.wroc.pl

Wojszyce   Siedziba: ul. Przystankowa 32,  
52-235 Wrocław, tel. 71 364 47 85
e-mail: wojszyce@osiedle.wroc.pl

Zacisze-Zalesie-Szczytniki    
Siedziba: ul. Parkowa 38/40/3,  
51-616 Wrocław, tel. 71 348 53 27,  
e-mail: zacisze@osiedle.wroc.pl

Żerniki   Siedziba: ul. Rumiankowa 34/38b,  
54-510 Wrocław, e-mail: zerniki@osiedle.wroc.pl

wroclawianin
kalejdoskop miejski



Tu dostaniesz bezłatnie czasopisma:

Urząd Miejski Wrocławia: Sukiennice, ul. Zapolskiej
Centrum Handlowe ASTRA, ul. Horbaczewskego
Miejska Biblioteka Publiczna: ul. Sztabowa 98 oraz jej filie
Muzeum Narodowe, pl. Powstańców Warszawy;
Muzeum Miejskie: Rynek-Ratusz, Pałac Królewski, ul. Kazimierza Wielkiego
Ośrodek Kultury i Sztuki, Rynek-Ratusz
Centrum Handlowe Arena, ul. Komandorska
Towarzystwo Miłośników Wrocławia
NFZ, ul. Dawida 
Resurs, ul. Wita Stwosza 16
Przychodnia, ul. Dobrzyńska
Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki
DOT, ul. Świdnicka
Opera, ul. Świdnicka
Gospoda Ołtaszyńska,
NZOZ CURATIO,
Sklep medyczny. Medica Humana,
BioManiac.pl – Delikatesy Ekologiczne
Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański
Pub McLaren, ul. Kolejowa
ZUS: ul. Pretficza, ul. Reymonta, ul. Poznańska
w sieci taksówek SUPER TAXI
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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 firmy w Niemczech

– zwrot podatku z zagranicy

– dochodzenie odszkodowań

– pomoc w sprawach urzędowych

0064
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LINKIN PARK
– jedyny koncert w Polsce str. 14

Dolny Śląsk

ma nowe władze

Dolní Slezsko

má nové vedení

Niederschlesien

hat eine neue Regierung
str. 5
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czasopismo bezpłatne

nr 1, marzec 2014

Będzie praca?
Amazon buduje pod Wro-cławiem dwa nowe centra dystrybucyjne. Zatrudnienie ma znaleźć w nich nawet trzy tysiące osób. Kiedy to jednak będzie – inwestor nie chce na razie zdradzać terminu. Równie dużą inwe-stycją jest budowa Medycz-nego Centrum Przetwarza-nia Danych. str. 4 i 10

Hotele dla zapylaczy
O tym tajemniczo brzmią-cym projekcie można przeczytać w tym numerze. Zaangażowały się w niego gwiazdy fi lmowe, m.in. Marcin Bosak. Ty też możesz się przyłączyć. 

str. 8

Młodzież szuka w sieci własnej tożsamości seksualnejKto odpowiada za seksting online? 

Wrocław wrażliwy na ciepło
W mieście są plany budowy nowej elektrociepłowni. Czy mieszkańczy jej potrzebują? Czy chcą? Na zlecenie władz miasta powstał raport w tej sprawie. Wynika  z niego, że więcej ciepła we Wrocławiu na razie nam nie potrzeba.  

str. 5

Dzień Kobiet to święto obchodzone 8 marca na świecie już od 104 lat! 
Tym, którzy pamiętają poprzedni ustrój naszego kraju, 

nieodmiennie kojarzy się z goździkiem, rajstopami i wyrobem czeko-
ladopodobnym. Wojciech Dąbrowski - aktor, dyrektor 

wrocławskiego Teatru Komedia - twierdzi, że nic w tym złego, by świę-
to kobiet nadal kojarzyło się nam z bielizną i kwiatkiem

Nasz Klient ma Dobrą Prasę

KONTAKT: ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław, tel./fax 71 348 82 48


