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3,5 mln zł na sport 
najmłodszych 
Dolnoślązaków
Programy poprawiające 
kondycję najmłodszych 
uczniów zostały wdrożone  
w szkołach naszego woje-
wództwa. Lekcje WF mają 
być bardziej atrakcyjne i za-
chęcać dzieci do uprawiania 
sportu.                              str. 5

Czy banki 
dyskryminują 
panie?
Kobiety solidniej niż męż-
czyźni spłacają zaciągnięte 
pożyczki. Tymczasem banki 
oferują im limit na karcie kre-
dytowej  aż o jedną trzecią 
niższy od limitu na karcie 
mężczyzny. Wnioski z lektury 
raportu BIK są naprwadę 
zaskakujące str. 11

Motocyklista na 
podwójnym gazie
„Patrz w lusterka – moto-
cykle są wszędzie” – takie 
naklejki widzimy na wielu 
samochodach.  str. 14

Dłuuugi weekend 
Prawie 2/3 osób przebada-
nych w ramach Barometru 
Providenta będzie miało 
wolne między 1 a 4 maja. 
Większość z nas zostanie  
w domu i rozpocznie sezon 
grillowania. Jak kraj długi 
i szeroki będziemy smażyć 
szaszłyki, kiełbaski i wio-
senne warzywa – sama 
radość.  str. 7

Tereny wokół Hali Stulecia to jedno z ulubionych miejsc wrocławian, w których spędzają czas wolny i się relaksują. Na pewno nie 
trzeba będzie nikogo specjalnie zachęcać, by wybrał się w długi majowy weekend pod Iglicę na Jubileuszowy 
Piknik Funduszy Europejskich. Wystarczy napisać, że na gości czeka jubileuszowy tort, który można 
pokroić aż na pięćset kawałków. 

str. 4
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…pasły się zające, raz, dwa, trzy... Czy już podśpiewują to Państwo pod no-
sem, szykując się do majówki? Jak Polska długa i szeroka celebrujemy pierwszy 
z tegorocznych długich weekendów. Będziemy wyjeżdżać, grillować, zwiedzać 
bądź też nie robić zupełnie nic – wszystko wedle własnych chęci.

Tej ostatniej formy spędzania wolnego czasu nie polecamy, bo leżeć  
i nic nie robić można zawsze, a okazja do wspólnej zabawy na pikniku czy 
festynie nie trafia się często. Trzeba przy tym przyznać, że propozycji do ak-
tywnego spędzenia długiego weekendu mamy mnóstwo, wystarczy wpisać 
w internet hasło „majówka” i wyświetla się ponad 7 milionów podpowiedzi 
– imponujące!

Nie zrobimy tu oczywiście przeglądu wszystkich tych możliwości. Skupiamy 
się na Wrocławiu, a w naszym mieście będzie m.in. piknik pod Halą Stulecia, po-
kazy fontanny multimedialnej, święto rododendronów. Sami muszą Państwo 
zdecydować, co wybrać.

Majówka to miła odmiana w naszej rzeczywistości. Czekamy na nią, 
przypatrując się wydarzeniom, które dzieją się na naszych oczach każdego 
dnia. Nie wszystkie są miłe i radosne… Nas także dotknęło odejście Tadeusza 
Różewicza, bo jak wielu wrocławianom, wydawał się nam wieczny i nieśmier-
telny i dla wielu z nas pozostaje nieśmiertelny w swoich dziełach. Wielki poeta 
zmarł w czwartek 24 kwietnia, pożegnaliśmy go w poniedziałek 28 kwietnia.

Z dumą i nadzieją oglądaliśmy też transmisję mszy kanonizacyjnej dwóch 
papieży – Jana Pawła II i Jana XXIII. Nie patrząc na przekonania religijne, 
cieszyliśmy się, że nasz rodak, którego znaczącej roli we współczesnej historii 
świata nikt nie może zaprzeczyć, jest autorytetem dla milionów ludzi na 
świecie – chcą iść za Jego słowami i żyć zgodnie z Jego nauką. Było to bezpre-
cedensowe wydarzenie w historii Kościoła katolickiego. Jeszcze nigdy dwóch 
papieży nie wynosiło na ołtarze dwóch swoich poprzedników jednocześnie. 
Takiego wydarzenia nie było w całej ponaddwutysiącletniej historii Kościoła. 
We wrocławskim ratuszu (Muzeum Miejskie Wrocławia) można oglądać odsło-
nięte z tej okazji popiersie Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się 25 kwietnia, 
a goście mieli okazję zobaczyć też film archiwalny z wizyty papieża Polaka 
we Wrocławiu.

Każdego dnia jesteśmy świadkami wydarzeń, które mogą okazać się histo-
ryczne. Zmieniają się jak w kalejdoskopie.

Zachęcamy wszystkich do kontaktu z redakcją. Jeśli byli Państwo świadka-
mi niecodziennego zdarzenia – podzielcie się z nami tą informacją. Czekamy 
na maile pod adresem wroclawianin@wroclawianin.info oraz na telefony 
pod numerem 71 348 82 44.

Izabela Siwińska

redaktor naczelna

W maju możemy świętować nie tylko w długi weekend

Nietypowe kalendarium

MAJ

1 maja Święto Pracy

2 maja Święto Polskiej Flagi • Dzień Polonii i Polaków za Granicą

3 maja
Święto Konstytucji 3 Maja; Dzień Wolności Prasy; Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii • Dzień Słońca • Dzień bez 
Komputera

4 maja Dzień Strażaka • Dzień Hutnika • Dzień Kominiarza • Dzień Garncarza • Dzień Piekarza

5 maja
Międzynarodowy Dzień Położnika • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną • Dzień Leśnika i 
Drzewiarza (Polska) • Dzień Europy

8 maja
Dzień Zwycięstwa • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (Polska) • Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca

9 maja Święto Unii Europejskiej/Dzień Unii Europejskiej (lub Dzień Europy) • Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

10 maja Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej • Światowy Dzień Przytulania

12 maja
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek • Dzień Środków Społecznego Przekazu (Kościół katolicki) • Światowy Dzień 
Ptaków Wędrownych

13 maja Światowy Dzień Chorego

14 maja Dzień Farmaceuty • Dzień Budowlanych

15 maja
Dzień bez Samochodu • Święto Polskiej Niezapominajki • Międzynarodowy Dzień Rodziny • Święto Polskiej Muzyki i 
Plastyki • Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych

16 maja Dzień Straży Granicznej

17 maja
Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji • Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego • Międzynarodowy Dzień 
Walki z Homofobią

18 maja Międzynarodowy Dzień Muzeów

19 maja
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar AIDS • Dzień Mycia Samochodów • Międzynarodowy Dzień Rysowania Mahometa 
• Dzień Dobrych Uczynków

20 maja Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń

21 maja Światowy Dzień Kosmosu • Dzień Strażaka • Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego

22 maja Dzień Praw Zwierząt • Dzień Pac-Mana • Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

23 maja Dzień Spedytora • Światowy Dzień Żółwia

24 maja Dzień Działacza Kultury i Demokracji Lokalnej • Europejski Dzień Parków Narodowych • Dzień Cyrylicy

25 maja
Dzień Stemplarza • Dzień Piwowara • Dzień Mleka • Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych • Dzień Działacza Kultury  
i Drukarza • Dzień Wyzwolenia Afryki • Dzień Ręcznika

26 maja Dzień Matki

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego (Polska) • Europejski Dzień Sąsiada

29 maja Dzień Działacza Kultury i Drukarza (Polska) • Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ

31 maja
Dzień bez Papierosa • Światowy Dzień Rozwoju Kultury • Dzień Bociana Białego • Dzień Pracownika Przemysłu 
Spożywczego 

Na zielonej łące  
raz, dwa, trzy… Oprócz oficjalnych świąt, w maju mamy wiele innych 

okazji do świętowania. Prawie każdego dnia można komuś 
złożyć życzenia – na przykład zaprzyjaźnionej bibliote-
karce (8 maja), strażakowi i hutnikowi (4 maja), przemiłej 
aptekarce, która zawsze poleci coś na ból głowy (14 maja) 
oraz sąsiadowi w Międzynarodowym Dniu Sąsiada 27 maja.

W tym miesiącu obchodzimy też Dzień Zwycięstwa, 

Dzień Matki oraz Dzień Muzeów (o muzeach wrocław-
skich w związku z tym dniem piszemy na stronie 4).  
W maju przypada też kontrowersyjny Dzień Rysowania 
Mahometa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników 
Misji Pokojowych ONZ. Życzymy wszystkim miłego świę-
towania, bo zapewne każdy znajdzie jakąś dogodną ku 
temu okazję.  ISKA 

Informacje o targach mogli 
Państwo znaleźć na naszych stro-
nach: www.wroclawianin.info oraz 
www.region-press.eu, a także na 
naszych fanpage’ach. Dziś zapra-
szamy na podsumowanie.

Dlaczego warto jeszcze pisać 
o tej imprezie? Chociażby dlate-
go, by zachęcić Państwa do od-
wiedzenia targów za rok – przede 

wszystkim te osoby, które w tym 
roku nie miały okazji wybrać się 
na to wydarzenie. Wiosenne targi 
to doskonała okazja dla pań, które 
chcą poznać najnowsze trendy w 
makijażu i stylizacji fryzur. To też 
doskonała okazja dla panien, które 
planują wyjść za mąż – na targach 
można było skorzystać z bezpłat-
nych porad stylistów i kupić taniej 

dobre, markowe kosmetyki, czy 
też umówić się na wizytę w salo-
nie piękności tuż przed ślubem. 
– Tuż po świętach wielkanocnych 
wychodzę za mąż – powiedziała 
nam pani Katarzyna. – Chciałabym 
w tym dniu wyglądać wyjątkowo, 
mieć makijaż inny niż na co dzień 
oraz elegancką fryzurę. W salo-
nie taka porada sporo kosztuje, na 

targach otrzymałam ją za darmo 
i jeszcze kupon rabatowy do ko-
smetyczki. Jestem bardzo zado-
wolona.

Targi miały też wymiar edu-
k a c y j n y .  To w a r z y s z y ł y  i m :  
III Konferencja DNI URODY I SPA  
– panele fryzjerski i kosmetyczny,  
I I  K o n g r e s  M a k i j a ż u  o r a z 
Konferencja Podologiczna.

Nie zabrakło dobrej zabawy za-
równo dla wystawców, jak i gości. 
Odbyły się pokazy wizażu, stylizacji, 
najnowszych trendów i produktów 

Ponad 4 tysiące gości odwiedziło tegoroczną edycję targów Dni Urody i SPA, która w dniach  
12-13 kwietnia odbyła się we wrocławskiej Hali Stulecia. Na odwiedzających czekało  

ponad 70 wystawców z branży kosmetyczno-fryzjerskiej.

Wydarzenie. Dni Urody i SPA 2014

Piękno na wyciągnięcie dłoni kosmetycznych. Co godzinę loso-
wane były nagrody w konkursie dla 
odwiedzających.

W y s t a w c y  p r e z e n t o w a l i  
s wo j e  u m i e j ę t n o ś c i  p o d c z a s  
I Mistrzostw Polski Kosmetyczek 
i Kosmetologów oraz w Szkole 
Mistrzów DNI URODY I SPA. Odbyły 
się także II Polskie Mistrzostwa 
Makijażu Nastolatek.

Galerię zdjęć z tego wydarzenia 
można obejrzeć na stronie organi-
zatora: 

www.wigor-targi.pl
a na stronie: 

www.wroclawianin.info 
– relację wideo z targów.

(red)

Wroclawianin.info
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Warsztaty, wystawy, multimedialne pokazy, czyli...   

Noc Muzeów we Wrocławiu
Jak co roku będzie to niesamowita noc. Tyle wydarzeń 

kulturalnych w tak krótkim czasie możliwe jest tylko w tę 
jedną, jedyną noc – Noc Muzeów. Zapraszamy w sobotę,  
17 maja, na gości czeka blisko 60 placówek!

Wielbicieli sztuki dawnej oraz 
wszystkich tych, których interesuje 
historia i kultura Wrocławia i Dolne-
go Śląska zachęcamy do obejrzenia 
wystaw w Pałacu Królewskim, Ra-
tuszu oraz Muzeum Narodowym. 
Warto też wybrać się do Centrum 
Poznawczego w Hali Stulecia, gdzie 
czeka na widzów multimedialna 
ekspozycja przedstawiająca histo-
rię Hali przy użyciu dotykowych 
ekranów i map, interak t y wnej 
podłogi, makiet budowli i ponad  
600 zdjęć i różnorodnych wizuali-
zacji oraz spacery z przewodni-
kiem. Mocny blok Nocy Muzeów 
stanowi  sztuka współczesna. Na 
tym szlaku nie można ominąć BWA 
Awangarda, BWA Design oraz Cen-
trum Sztuki WRO.

Szczególnie interesująco zapo-
wiadają się także wystawy, warsz-
taty i zajęcia poświęcone nauce 
i technice, przygotowane między 
innymi przez Humanitarium, II Mię-
dzynarodowy Festiwal Dobrych 
Projek tów WROCLOVE DESIGN 
2014 czy Muzeum Farmacji, miesz-
czące się w budynku najstarszej 
apteki we Wrocławiu. 

 
Noc muzeów czy dzień...? 
Zapraszamy najmłodszych

Wiele wydarzeń podczas Nocy 
Muzeów odbywa się za dnia, z tego 
względu, że muzea przygotowały 
program warsztatów i zajęć dla naj-
młodszych. Jest to specyfika wro-
cławskiej Nocy Muzeów. Jak mó-

wią organizatorzy, zależy im, aby  
w wydarzeniach Nocy Muzeów bra-
ły udział całe rodziny, dlatego pro-
gram został tak przemyślany, żeby 
nawet przedszkolaki miały możli-
wość uczestniczenia w tej imprezie. 
Program dla dzieci  zebrano w bro-
szurze dedykowanej dzieciom pt. 
„DobraNocka w muzeach”. Jest on 
dostępny w muzeach, a także bę-
dzie można go otrzymać w punktach 
informacyjnych (uwaga! – na część 
zajęć obowiązują zapisy).

Niespodzianki i atrakcje w tym 
roku przygotowało ponad 20 mu-
zeów i instytucji kultury. Wśród 
nich są m.in. :  Muzeum Sz tuki 
Mieszczańskiej, w którym najmłod-
si mogą przebierać się w historycz-
ne stroje z różnych epok („Atelier 
dawnego fotografa”), w kamienicy 
Pod Złotym Słońcem zaplanowano 
spotkanie z Panem Tadeuszem czy 
zwiedzanie dla dzieci „W poszuki-
waniu Soplicowa”, a Muzeum Odry 
proponuje m.in. naukę wiązania 
węzłów żeglarskich i warsztaty mo-
delarskie. 

Noc Muzeów we Wrocławiu dla 
dzieci to nie tylko zwiedzanie. Cie-
kawie zapowiada się popołudnie w 
Muzeum Współczesnym Wrocław, 
gdzie wśród atrakcji dla dzieci są 
warsztaty tworzenia cygańskich 
laleczek i piknik cygański. 

Ilu papierowych pasażerów zmie-
ści się w XIX-wiecznym dyliżansie?  
To będzie można sprawdzić w Mu-
zeum Poczty i Telekomunikacji.

Czym myto zęby w przeszłości 
oraz jak przygotować własną pastę 
do zębów – takie zajęcia proponu-
je Muzeum Farmacji Wydziału Far-
maceutycznego UM we Wrocławiu. 
Natomiast w Muzeum Historycz-

nym najmłodsi mogą narysować 
własne mapy Śląska. 

Na niektóre zajęcia i warsztaty 
dla dzieci podczas Nocy Muzeów 
we Wrocławiu obowiązują zapisy, 
które będą uruchamiane w maju.

Jak dojechać?

Do najbardziej  oddalonych 
placówek będzie można dotrzeć 
specjalną, bezpłatną linią autobu-
sową „M1”, kursującą co 20 minut 
w godzinach od 18.30 do 23.00 (na 
trasie: Sołtysowice, pl. Społeczny, 
Muzeum Etnograf iczne, Browar 
Mieszczański). Zostanie urucho-
miona również bezpłatna linia 
„M2” łącząca Muzeum Narodowe 
oraz Arsenał Miejski. Rozkład jazdy 
i wszystkie informacje dotyczące 
imprezy dostępne będą na stronie 
www.wroclaw.pl.

Trochę wspomnień

Pier ws z a No c Muze ów o d -
była się w Berlinie w roku 1997,  
w 2001 przekształciła się w impre-
zę o zasięgu ogólnoeuropejskim,  

w której udział bierze obecnie około  
120 miast Europy. Organizowa-
na jest zawsze w trzeci weekend 
maja i powiązana jest z obchoda-
mi Święta Muzealnika. Głównym 
celem tej imprezy, odbywającej się 
pod patronatem Europejskiej Rady 
Europy, jest utworzenie płaszczy-
zny spotkania dla muzeów i pre-
zentowanej przez nie sztuki oraz 
publiczności.

Noc Muzeów we Wrocławiu 
organizowana jest od kilku lat,  
z roku na rok do organizacji tego 
w ydar zenia pr z ystępuje coraz 
więcej instytucji (oprócz muzeów 
także galerie, instytucje kultury, 
kościoł y (Synagoga pod Biał ym 
Bocianem, kościół św. Antoniego). 

W tegoroc znej  edycj i  Noc y  
Muzeów we Wrocławiu udział weź-
mie udział 56 instytucji, wśród nich 
jest wiele nowych miejsc, wartych 
odkrycia ( jak np. Centrum Rozwo-
ju Zawodowego Krzywy Komin, 
Kontury Kultury czy Spółdzielnia 
Kreat y wna Panato. Prz yłącz yło 
się również dużo nowych galerii, 
m.in.: Socato, Shopiq, Galeria Pol-
skiego Plakatu).

Juwenalia 2014
Tegoroczne święto studenckie najwcześniej rozpocznie się na Politechnice 

Wrocławskiej. 5 maja żacy będą mogli zjeść śniadanie z rektorem PWr., a następnie 
wybrać, na której z licznych imprez chcą się bawić. Od 7 maja świętować będą studenci 
Uniwersytetu Wrocławskiego, w połowie miesiąca dołączy Uniwersytet Ekonomiczny, 
a w ostatnim tygodniu maja Uniwersytet Przyrodniczy. Brać studencka opanuje 
Wrocław prawie na miesiąc.

Kalejdoskop studenta

Wittigalia, Politechnika Wrocławska
PONIEDZIAŁEK, 5 MAJA:
śniadanie z Rektorem Politechniki, bud. C-13 
Potrafię pomóc – akademia przeżycia. 
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy,  
godz. 9-15, bud. C-13, 

WTOREK, 6 MAJA:
Qlturalia 2014 
Gra nocna (rejestracja uczestników zakoń-
czona) 
ŚRODA, 7 MAJA, OSIEDLE WITTIGOWO
Projekt P.I.W.O. Light Show 2014 

CZWARTEK, 8 MAJA, OSIEDLE WITTIGOWO
Trzynasta w Samo Południe  
(uczestnik programu X Factor) 
hiphopowy skład Wice Wersa 
hiphopowy Kaliber 44 
PIĄTEK, 9 MAJA, OSIEDLE WITTIGOWO
koncert zespołu Muchy, 
koncert zespołu T.Love `

Juwenalia, Uniwersytet Wrocławski
koncerty 
na Wyspie Słodowowej
ŚRODA, 7 MAJA
Farben Lehre, 
Acid Drinkers 
CZWARTEK, 8 MAJA
Zeus, 
Małpa, 
Bob One & Bas Tajpan, 
Tede

Medikalia, Uniwersytet Medyczny
PIĄTEK, 9 MAJA
UV PARTY & EAST CLUBBERS, imprezowy na-
miot na terenie naprzeciwko DS „Bliźniak” przy 
ul. Wojciecha z Brudzewa 12

Ekonomalia, Uniwersytet Ekonomiczny
CZWARTEK, 15 MAJA
koncert formacji Trzeci Wymiar 
PIĄTEK, 16 MAJA
koncert Mesajah 
PIĄTEK, 23 MAJA
koncert zespołu Hope 

Gwiazdy tegorocznych juwenaliów: 
L.U.C., Pyskaty, Mesajah, Leniwiec, Zabili mi 
żółwia, Wice Wersa.

Informacje na bieżąco można sprawdzać na 
stronie juwenalia.org

Pełny program dostępny jest na stronie www.wroclaw.pl, informacje na temat progra-
mu Nocy Muzeów będzie można uzyskać w punktach informacyjnych: 
• w CIT-cie (Rynek 14), w godz. 9.00-21.00 
• w Dolnośląskiej Informacji Turystycznej (Sukiennice 12) w godz. 11.00-20.00
• w Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej (ul. św. Antoniego 8)  

(będą tam rozdawane   gadżety i materiały związane z NM – dostępne od 7 maja)

Noc Muzeów we Wrocławiu koordynuje Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia
(informacja koordynatora)

Program Nocy Muzeów będzie można znaleźc także na naszych stronach: 
www.wroclawianin.info, www.magazynseniora.pl, www.region-press.eu
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 W 2014 roku województwo dol-
nośląskie wspólnie z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki realizować będzie 
trzy programy sportu powszechne-
go dla dzieci. Program powszechnej 
nauki pływania „Umiem pływać”, 
a także program „Multisport” już 
działają na terenie niektórych gmin 
i miejscowości Dolnego Śląska.

– Dolny Śląsk jest jednym z lide-
rów w dziedzinie sportowego wspar-
cia dzieci i młodzieży. Fundujemy 
stypendia sportowe, nagradzamy 
kluby, rozbudowujemy infrastruktu-
rę. Cieszę się, że dziś możemy razem 
z ministerstwem podpisać umowę o 
współpracy w ramach trzech progra-
mów: „Umiem pływać”, „Mały Mistrz” 
i „Multisport”. Jestem przekonany, że 
dzięki nim najmłodsi Dolnoślązacy 

odnajdą w sobie pasję do uprawiania 
sportu, która w przyszłości zaowocu-
je wieloma medalowymi sukcesami 
– mówił w trakcie konferencji Cezary 
Przybylski, marszałek województwa 
dolnośląskiego.

Od 1 września w co najmniej 
czterystu szkołach podstawowych 
w regionie rozpoczną się zajęcia  
w ramach programu „Mały Mistrz”. 
Na realizację tych trzech programów 
województwo dolnośląskie przezna-
czyło 1,75 mln zł, taką samą kwotę 
dołożyło Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki. W sumie daje to 3,5 mln zł 
na upowszechnienie sportu wśród 
najmłodszych Dolnoślązaków.

– Województwo dolnośląskie 
jest dla nas dobrym przykładem 
sportowych praktyk. Od lat poka-

3,5 mln zł na sport najmłodszych Dolnoślązaków
Nauka pływania dla dziewięciu tysięcy dzieci z Dolnego Śląska, 

dodatkowe profesjonalne zajęcia sportowe trzy razy w tygodniu 
dla uczniów klas IV-VI oraz atrakcyjne lekcje wychowania fizycznego 
dla najmłodszych – to główne założenia trzech ogólnopolskich 
programów, które wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki 
realizuje województwo dolnośląskie. W poniedziałek 14 kwietnia 
wiceminister sportu Tomasz Półgrabski, marszałek Dolnego Śląska 
Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Radosław Mołoń podpisali 
porozumienie o realizacji na terenie naszego województwa 
programów „Umiem pływać”, „Multisport” i „Mały Mistrz”.

zujecie, że sprawy sportu w regio-
nie można traktować priorytetowo. 
Bardzo cenimy sobie współpracę  
z samorządem Dolnego Śląska, stąd 
jeden z naszych programów, „Mały 
Mistrz”, wzorowany jest na „Spraw-
nym Dolnoślązaczku”. Wierzę, że 
każda zainwestowana w programy 
sportowe złotówka zostanie wyda-
na mądrze i z korzyścią dla dzie-
ci i młodzieży – przekonywał  
Tomasz Półgrabski, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki.

Radosław Mołoń, wicemar-
szałek Dolnego Śląska zapro-
sił uczestników konferen-
cji do wzięcia udziału 
w kolejnej imprezie 
sportowej realizowa-
nej przez samorząd 
województwa. – Na 
Dolnym Śląsku re-
alizujemy wiele pro-
jektów sportowych 
rangi międzynarodowej, 
ale też kierujemy swoje wsparcie do 
najmłodszych – mówił wicemarszałek 
Mołoń. – Już dziś chciałbym zapro-
sić państwa na Dolnośląskie Święto 
Sportu, które odbędzie się 31 maja. 

To duża impreza rodzinna i piknikowa. 
Nie zabraknie sportowej rywalizacji, 
ale przede wszystkim dobrej zabawy 
dla osób w każdym wieku. 

Program 
„Umiem 
pływać” 
zakłada 
syste-
matycz-
n ą  n a -
ukę pły-

wania dla 
wszystkich 

dzie-
ci, niezależnie od ich 

miejsca zamieszkania. Ma za 
zadanie ułatwić najmłodszym do-

stęp do krytych pływalni. Uczest-
nikami programu będą dzieci 
trzecich klas szkół podstawowych,  
a na jednego uczestnika przypadać 
będzie dwadzieścia godzin zajęć.  
W pierwszym roku realizacji pro-
gramu zakłada się udział oko-

ł o  d z i e w i ę c i u  t y s i ę c y  d z i e c i  
w 72 gminach na terenie Dolnego 
Śląska. 

Program „Multisport” zawiera 
elementy lekkiej atletyki, gimna-
styki, gier zespołowych i zabaw ru-
chowych. Ćwiczenia realizowane 
są na różnych obiektach sporto-
wych, co daje możliwość uprawia-
nia wielu sportów. W programie 
biorą udział dzieci z klas IV-VI szkół 
podstawowych. Trwające 90 mi-
nut zajęcia odbywają się trzy razy  
w tygodniu. Dotychczas stworzo-
no 81 grup skupiających ponad 
1600 dzieci.

Program „Mały Mistrz” powstał 
w oparciu o autorski projekt sa-
m o r z ą du nas z e g o woj ewó d z-
twa „Sprawny Dolnoślązaczek ”, 
a jego celem jest podniesienie 
atrakcyjności zajęć wychowania 
fizycznego wśród dzieci z klas I-III 
poprzez zdobywanie sprawności 
sportowych (np. gimnastyk, lek-
koatleta, piłkarz, pływak). „Mały 
Mistrz” oficjalnie zacznie działać 
1 września 2014 roku i obejmie 
około czterysta szkół na Dolnym 
Śląsku.

(Materiał prasowy UMWD)

REKLAMA
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Majówka pod Iglicą
Pierwszego maja będziemy obchodzić 10. rocznicę wstąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji marszałek województwa 
dolnośląskiego Cezary Przybylski zaprasza Dolnoślązaków do 
świętowania podczas Jubileuszowego Pikniku Funduszy Europejskich, 
który rozpocznie się o godz. 14.00 na Pergoli przy Hali Stulecia. 

Europejskie Święto pod Halą Stulecia

REKLAMA

TERMINARZ 
POK AZÓW

 SPEC JALNYCH 
W MA JU

16 maja, godz. 21.30
Katedra Demokracji

17 maja, godz. 21.30
 Cztery Żywioły 

18 maja, godz. 21.30
Mikro- i Makrokosmos

23 maja, godz. 21.30
Marzenia

24 maja, godz. 21.30
Katedra Demokracji

Iluminacje 
na Pergoli

Pokaz zainspirowany jest życiem 
i misją Ojca Świętego i opiera się 
na przetworzonych materiałach 
fotograficznych i filmowych  poka-
zujących papieża Polaka w naszym 
mieście.

Specjalne pokazy fontanny odby-
wać się będą prawie codziennie aż 
do końca października. Większość 
zaplanowano na godziny wieczorne 
po zmierzchu, ale pamiętając o dzie-
ciach część animacji będzie można 
zobaczyć również w dzień.

REKLAMA

W dniu kanonizacji  
Jana Pawła II pokazem 

zatytułowanym „Święty 
naszych wspomnień.  
Jan Paweł II we Wrocławiu”, 
zainaugurowano sezon 
iluminacji fontanny  
na Pergoli.

Koncerty, degustacja urodzinowego tortu, pokazy artystów i sprzętu służb 
ratowniczych, rozrywki dla dzieci i wieczorny pokaz Wrocławskiej Fontanny Multi-
medialnej – to główne atrakcje imprezy. W trakcie pikniku poznamy też wybranych 
beneficjentów funduszy unijnych z Dolnego Śląska, a na scenie wystąpi między 
innymi dobrze znany ze spotów promujących nasz region zespół Me, Myself & I. 

W programie - od godz. 14.00 : • Urodzinowy poczęstunek: wielki tort na pół 
tysiąca kawałków, • Finał konkursu dla gimnazjalistów ,,Moja okolica pięknieje dzięki 
RPO”, • Występ zespołu Me, Myself & I, • Prezentacja beneficjentów DWUP, konkursy  
i quizy na temat Unii Europejskiej, z atrakcyjnymi nagrodami, • Koncert HooDoo 
Band, • Pokazy Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej: pokaz specjalny z okazji ju-
bileuszu 10-lecia oraz pokaz klasyczny, 20-minutowy (tegoroczna inauguracja WFM).

Udział we wszystkich imprezach jest bezpłatny.

REKLAMA

Zamów ogłoszenie 
w naszych czasopismach

- zaproponuj treść 
- otrzymasz dobrą wycenę

Kalejdoskop Miejskiwroclawianin

Kalejdoskop Miejski

czasopismo bezpłatne

nr 2, kwiecień 2014

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 nieofi cjalnie 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, Bliskiegoi 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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telefon do redakcji:
71 348 82 48 

mail:
reklama@wroclawianin.info 



nr 3, maj 2014 7Kalejdoskop Miejski
wroclawianin

REKLAMA

Święto złotego trunku
Tegoroczna edycja tuż, tuż… W weekend 9-11 maja  

na Stadionie Miejskim odbędzie się wyczekiwana przez 
smakoszy impreza – Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa.

Stadion Miejski – nowe miejsce spotkań smakoszy

Kto wie, że dobre piwo potrafi 
się warzyć nawet siedem miesięcy? 

Ile rodzajów chmielu znacie? 
Czy wiecie, że ten szlachet-

ny trunek jest najstarszym 
i najczęściej spożywanym 

napojem na świecie. Nie-
stety, choć polskie piwa 

przez stulecia słynęły 
w Europie, to po woj-

nie straciliśmy umie-
jętność i kulturę ich 

spożywania. Na 
szczęście do-

bre oby-
czaje 

wra-
cają 
wraz 
z ta-
ki-
mi 

wydarzeniami jak 
Wrocławski Festiwal Do-
brego Piwa.

To międzynarodowy festiwal 
piwowarski we Wrocławiu, na którym 
swoje wyroby prezentują browary  

z Polski i z zagranicy. Festiwal odbywa 
się każdego roku w drugi weekend 
maja. Głównym organizatorem festi-
walu jest Centrum 
Kultury „Zamek”, 
k tórego – jako 
współorganizator 
mer y tor yczny – 
wspiera propaga-
torka domowego 
w a r z e n i a  p i w a 
Agnieszka Woł-
czaska-Prasolik, 
laureatka Złotego 
Chmielu 2013.

Inicjatorkami 
Wrocławskiego Fe-
stiwalu Dobrego 
Piwa były Joanna Boś, organizatorka 
imprez w Centrum Kultury „Zamek”, 
oraz właśnie Agnieszka Wołczaska-
-Prasolik. Swoją pierwszą edycję 
festiwal miał w 2010 roku; trwał 
wówczas dwa dni. Od roku 2012 
rozszerzony został do trzech dni.  
W latach 2010-2013 odbywał się na 
terenach zamku oraz Parku Leśnic-
kiego, znajdującego się na wrocław-
skim osiedlu Leśnica. Ze względu 
na stale wzrastającą liczbę wystaw-

ców oraz odwiedzających, od roku 
2014 festiwal został przeniesiony na 
esplanadę Stadionu Miejskiego na 
osiedlu Pilczyce. 

Rokrocznie swoje piwa beczkowe  
i butelkowe prezentuje tu kilkadzie-
siąt browarów regionalnych, rze-

mieślniczych, kontraktowych i restau-
racyjnych, głównie z Polski, Czech  
i Belgii, ale także z Ukrainy, Niemiec, 
Danii, Holandii, Anglii i Szkocji. Pod-
czas festiwalu odbędzie się także 
giełda birofilistyczna. Ofertę uzupeł-
niają specjały kuchni regionalnych, 
koncerty muzyczne, pokazy filmowe, 
wystawy, konkursy itp.  IS

Więcej informacji na:
www.festiwaldobregopiwa.pl

REKLAMA

telefon do redakcji:
71 348 82 48 

mail:
reklama@wroclawianin.info 
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W stronę Oświecenia
Pod tym hasłem odbywa się XXIII Międzynarodowy Festiwal  „Maj z Muzyką Dawną”. To święto muzyki 

trwa we Wrocławiu nieprzerwanie od 23 lat. 

Wszystkie koncerty festiwalowe odbywają się w zabytko-
wych wnętrzach budynków Wrocławia, m.in. w Ossolineum, w 
Muzeum Narodowym, w Starym Ratuszu czy licznych kościo-
łach. W ramach idei popularyzacji muzyki dawnej i edukacji 
kulturowej odbędą się również koncerty wyjazdowe poza 
Wrocławiem: w Łomnicy, Ząbkowicach Śląskich, Cieplicach, 
Galowicach i Kłodzku

Obok utytułowanych artystów i zespołów festiwal pro-
muje młodych artystów – studentów i absolwentów polskich  
i zagranicznych uczelni muzycznych, zainteresowanych 
muzyką dawną. Festiwalowi towarzyszą również prelekcje 
prowadzone przez znanych muzykologów oraz pokazy cho-
reograficzne dawnych tańców i sztuki walki. Festiwal jest 
członkiem prestiżowego europejskiego stowarzyszenia festi-
wali muzyki dawnej REMA.

W ramach tegorocznej, XXIII edycji zatytułowanej  
„W stronę Oświecenia” festiwal wychodzi poza ścisłą definicję 

muzyki dawnej, promując wykonanie muzyki klasycyzmu 
na dawnych instrumentach. Dzisiaj również muzykę czasów 
Oświecenia wykonuje się na instrumentach historycznych  
i jest to główne, kulturoznawcze kryterium wyboru koncertu 
zespołu Trio Amoroso. Doskonale znany słuchaczom festi-
walu Jacek Kowalski przygotował natomiast premierę pieśni  
z czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego: „TANIEC 
RZECZYPOSPOLITEJ, czyli głosy Insurekcji Anno 1794 w jej 
220-lecie”. 

Dokładne godziny koncertów będą podane na afiszach, 
na stronie internetowej dcik.pl, dokis.pl oraz na naszych 
stronach: www.region-press.eu, www.wroclawianin.info  
i www.magazynseniora.pl.

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – In-
stytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego  
i Akademickie Stowarzyszenie Kultury WAGANT.

 Iza Siwińska

REKLAMA

PROGRAM
20-26.05 – Wrocław, 29.05 – Łomnica, 30.05 – Ząbkowice Śląskie, 31.05 – Galowice, 1.06 – Kłodzko, 4.06 – Jelenia Góra – Cieplice-Zdrój

20.05 „Hallelujah” – koncert czeskiego chóru Boni Peuri (Wrocław, Bazylika św. Elżbiety); Boni Pueri – dyrygent Marek Štryncl 
21.05  Recital organowy (Wrocław, Kościół NMP na Piasku); Bartosz Rzyman – organy
22.05  „Pasja wg Świetego Jana” Jana Sebastiana Bacha (Wrocław, kościół Opieki św. Józefa we Wrocławiu); dyrygent Andrzej Kosendiak
23.05  Koncert Zespołu Oak Brothers oraz prezentacja dawnych instrumentów (Wrocław, Kościół NMP na Piasku)
24.05  Marek Dyżewski – wykład muzykologiczny (Klub Muzyki i Literatury)
24.05  „Pan Pepys i Pan Pembleton” – widowisko taneczno-teatralno-muzyczne z XVII-wiecznego Londynu (Wrocław, Muzeum Narodowe)  

pod kierownictwem Jane Gingell (Timedance Hansa); Zespół Tańca Dawnego UWr.
25.05  „TANIEC RZECZYPOSPOLITEJ, czyli głosy Insurekcji Anno 1794 w jej 220-lecie” (Wrocław, Sala Wielka Starego Ratusza)
26.05  Koncert Tria Klasycznego Amoroso (Wrocław, Refektarz Ossolineum)

REKLAMA
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Duch PRL wkracza na dobre 
do wrocławskich restauracji

Rododendrony, różaneczniki, azalie

W ostatnim czasie obserwujemy zjawisko polegające na 
wzroście zainteresowania czasami PRL-u wśród wrocławskich 
restauratorów. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy coś więcej? 
Z TOMASZEM KOŁODZIEJEM, właścicielem restauracji Łubudubu 
rozmawia Remigiusz Cuglewski. 

Maj to miesiąc, w którym obudzona po zimowym śnie przyroda 
pokazuje swe najpiękniejsze oblicze. Jednymi z najpiękniej 
kwitnących roślin są różaneczniki: rododendrony i azalie. 
Z KATARZYNĄ KULAS ze Szkółki Drzew i Krzewów KULAS 
 rozmawia Marta Sterna.

Przede wszystkim dlaczego Łubu-
dubu i skąd pomysł na aranżację 
restauracji właśnie w stylu Polski 
Ludowej? 

– Zacznijmy od tego, że nasza re-
stauracja, choć nawiązuje do czasów 
PRL-u, nie jest miejscem ani gloryfi-
kacji, ani szczególnego potępiania 
minionego okresu. Jest to po prostu 
świat komedii, który wziął się z naszej 
fascynacji filmami Stanisława Barei. 
Stąd zresztą nazwa, nawiązująca do 
jednej ze scen z „Misia”. Klimat naszej 
restauracji został stworzony w taki 
sposób, aby ludzie, którzy w okre-
sie PRL-u przeżywali najpiękniejszy 
okres swego życia, czyli młodość, mo-
gli tu odnaleźć atmosferę tamtych 
lat. Stąd cerata na stolikach, herbata 
i kawa w szklankach z koszyczkami, 
a na ścianach zdjęcia znanych posta-
ci, głównie z lat siedemdziesiątych  
i osiemdziesiątych. A wszystko to 
przy dźwiękach doskonałej polskiej 
muzyki tamtego czasu.

Czy zatem jest to miejsce wyłącz-
nie dla osób, które na własnej skó-
rze doświadczały dobrodziejstw 
socjalizmu w naszym kraju?

– Ależ skąd! Bardzo chętnie od-
wiedza nas młodzież. Tamte 
lata młodzi ludzie znają 
przede wsz ystkim  
z relacji swoich rodzi-
ców czy dziadków. 
Tutaj mogą się 
zetknąć z PRL-em 
na żywo. Mogą 
się też napić piwa  
z oryginalnych kufli 
z 1972 roku. Z tymi 
kuflami wiąże się zresz-
tą ciekawa historia. Otóż 
szukając elementów wyposaże-
nia do naszej restauracji, natknąłem się 
na ogłoszenie, w którym pewna pani  
z Nowego Sącza oferowała 200 no-
wych kufli do piwa z lat siedemdzie-
siątych. Okazało się, że robiąc porządki 
w piwnicy natknęła się na skrzynie 

wypełnione fabrycznie nowymi kufla-
mi, które niegdyś, jako część wypłaty, 
otrzymał jej ojciec, pracujący w miej-
scowej hucie szkła. Po taką zdobycz 
musiałem pojechać natychmiast. Tak 
więc można się u nas napić dobrego 
piwa ze starych kufli i różni się ono 
od dawnego tylko tym, że jest zimne,  
a nie ciepłe, jak niegdyś czasami bywało. 

Czy wasze menu również pochodzi 
z okresu PRL-u?

– Nasze menu to po 
prostu dobra polska 

kuchnia. Są do tego 
tak że przekąski 

charakterystyczne  
d l a  t a m t e g o 
okresu, jak tatar, 

czy galareta. No  
i do tego oczywiście 

jeszcze seta. Zastawa 
też nie jest jednolita. 

Gustujemy głównie w taler-
zach ze znaczkiem „GS”. Nie mamy 

jeszcze aluminiowych sztućców, ale 
nad tym pracujemy. Ale tak napraw-
dę, głównym naszym atutem jest do-
skonały szef kuchni, który to wszyst-
ko przygotowuje, i dziewczyny, które  
z gracją jego produkty serwują.

Restauracji czy barów w stylu lat 
siedemdziesiątych jest we Wro-
cławiu kilka. Czy wyróżniacie się 
czymś szczególnym?

– Nie staramy się jakoś specjal-
nie wyróżniać. Okres PRL-u był tak 
bogaty w przeróżne ciekawostki, że 
jest z czego czerpać. Ale ze wzglę-
du na nasze zainteresowania filmem 
organizujemy na przykład w każdy 
poniedziałek seanse filmowe, pod-
czas których przypominamy polskie, 
doskonałe zresztą, komedie z tamte-
go okresu. Można też u nas pograć  
w zapomniane już dzisiaj gry planszo-
we, a największym zainteresowaniem 
cieszy się ta o nazwie „Alternatywy 4”.

W Łubudubu można też posłuchać 
muzyki na żywo. Czy w jakiś spe-
cjalny sposób dobieracie wyko-
nawców lub repertuar?

– Raz w tygodniu organizujemy 
na naszej małej scenie koncerty, 
podczas których można posłuchać 
wrocławskich wykonawców. Nato-
miast raz w miesiącu staramy się 
robić coś większego. Na przykład 

już niedługo, bo w środę 7 maja, 
wystąpi u nas Eamon McGrath – do-
skonały kanadyjski gitarzysta i wo-
kalista, który gra również na harmo-
nijce ustnej. Oczywiście na koncert 
wszystkich serdecznie zapraszam. 
Wstęp na ten, jak i inne koncerty jest 
bezpłatny.

Już teraz duch PRL-u w Łubudubu 
jest wyraźnie odczuwalny. Czy za-
mierzacie jeszcze do tego ducha 
coś dodać?

– Pomysłów mamy całe mnóstwo. 
Wciąż przybywa nam rekwizytów  
z tamtych czasów. Urządzamy ogró-
dek, który zamierzamy zadaszyć 
współczesną odmianą eternitu, szu-
kamy starej szafy grającej i myślimy  
o skonstruowaniu szafy, do której – jak 
w „Misiu” – będzie można powiedzieć 
czy wyśpiewać pochwały naszej restau-
racji. Swoją drogą bardzo szkoda, że 
Stanisław Bareja może być teraz wśród 
nas tylko duchem. Jestem przekona-
ny, że mógłby bowiem dziś znaleźć 
tyle samo – jeśli nie więcej – tematów  
do współczesnej wersji „Misia”.

Zacznijmy od rzeczy podstawo-
wej. Czym się różnią rododendro-
ny od azalii? W tym względzie nie 
wszystko dla niewtajemniczonych 
jest jasne.

– Istotnie. Małe zamieszanie bierze 
się z łacińskiej nazwy Rhododendron, 
czyli po polsku różanecznik. Sprawa nie 
jest jednak skomplikowana. Wśród róża-
neczników (Rhododendronów) wyróż-
niamy bowiem rododendrony i azalie. 
Różnią się one przede wszystkim tym, 
że pierwsze mają dosyć grube, skórzaste 
zimozielone liście, natomiast liście aza-
lii są delikatniejsze, pokryte drobnymi 
włoskami i opadają na zimę. Zarówno 
rododendrony, jak i azalie należą ponad-
to do rodziny wrzosowatych.

Istnieje przekonanie, ze uprawa 
rododendronów i azalii jest rzeczą 
trudną. Czy tak jest w istocie?

– Tylko pozornie. Rododendro-
ny i azalie, podobnie jak inne rośliny, 

wymagają szczególnej uwagi przy 
sadzeniu. Pierwszą sprawą, na którą 
powinniśmy zwrócić uwagę, jest wybór 
stanowiska, a więc miejsca, w którym 
nasz krzew chcemy posadzić. Tu należy 
pamiętać, że rododendrony lepiej czują 
się w miejscach bardziej zacienionych, 
natomiast azalie w nasłonecznionych  
i w półcienistych, ponadto osłoniętych 
od silnego wiatru. Druga sprawa to 
odpowiednia ziemia. Zarówno rodo-
dendrony, jak i azalie wymagają ziemi 
próchniczej i kwaśnej. Jeśli nie mamy 
takiej w naszym ogrodzie, wystarczy 
kupić kwaśny torf i zmieszać z ziemią 
ogrodową.

Czy rododendrony i azalie po-
trzebują dużo wody?

– O systematycznym podlewaniu 
trzeba pamiętać szczególnie w pierw-
szym roku po posadzeniu. Należy jed-
nak pamiętać, aby rośliny nie przelać. 
Może się to zdarzyć szczególnie wtedy, 

gdy mamy w ogrodzie ciężkie, gliniaste 
podłoże. Wówczas powinno się w dnie 
dołka, do którego zamierzamy wsa-
dzić krzew, wywiercić otwór. Niewielkie 
świdry ręczne można kupić niemal w 
każdym sklepie ogrodniczym. W mia-
rę możliwości należy przewiercić się 
przez warstwę gliniastą i do otworu 
wsypać drobne kamyki. Tak wyko-
nany drenaż sprawi, że nad-
miar wody nie będzie 
zalegał w bryle 
korzeniowej po-
sadzonej rośliny. 
Jest to ważne, 
gdyż nadmiar 
wody dla rodo-
dendronów i azalii jest 
równie niebezpieczny jak 
susza. 

Kiedy najlepiej jest sa-
dzić rododendrony i azalie 
– wiosną czy jesienią?

– Nie ma to znaczenia. Jedne i dru-
gie rośliny sprzedawane są w donicach 
i posiadają dobrze rozwinięty system 
korzeniowy. Można więc je sadzić przez 
cały rok, wyłączając oczywiście zimę.  
Z doświadczenia wiemy jednak, że w na-

szych punktach sprzedaży największe 
zainteresowanie tymi krzewami pojawia 
się w maju. Dzieje się tak zapewne dla-
tego, że tym okresie wyglądają one naj-
piękniej. Dlatego też w naszym nowym 
punkcie sprzedaży, nieopodal Centrum 
Handlowego Bielany, na początku maja 
organizujemy Święto Rododendro-

nów i Azalii. Będziemy się starali, aby  
w okresie pełnego kwitnienia był 

tam duży wybór obu gatun-
ków. Znaleźć tam będzie 

można rośliny w 
różnych kolo-
rach i różnej 

wielkości. Przy 
sadzeniu małych 

egzemplarzy należy 
tylko pamiętać, aby po 

wyjęciu z doniczki rozluźnić 
nieco bryłę korzeniową, roz-

gniatając ją delikatnie dłońmi. 

Czy o rododendrony i azalie trze-
ba w sposób szczególny dbać zimą?

– Nie trzeba. Są to rośliny typowe 
dla naszego klimatu i dobrze znoszą 
nawet duże mrozy. Dotyczy to oczy-
wiście krzewów posadzonych w ziemi. 
Jeśli natomiast ktoś ma zamiar trzymać 

roślinę w donicy, na przykład na tarasie, 
powinien zadbać o to, aby nie przemarz-
ły korzenie. Trzeba wówczas osłonić do-
nice przed silnym mrozem. W wypadku 
rododendronów posadzonych w ziemi 
warto również pamiętać, aby późną je-
sienią dobrze nawodnić miejsce wokół 
krzewu. W ten sposób zapewnimy ro-
ślinie odpowiednią ilość wody na czas, 
gdy ziemia będzie zamarznięta.

Jak wygląda kwestia nawożenia  
rododendronów i azalii?

– Azalie i rododendrony nawozi się 
od maja do lipca, przede wszystkim 
nawozami kwaśnymi. Najwygodniej 
jest jednak stosować gotowe mieszan-
ki, przeznaczone specjalnie dla tych 
roślin. Należy przy tym pamiętać, że nie 
nawozimy roślin w pierwszym roku po 
posadzeniu, nadmierna ilość nawozu 
może bowiem uszkodzić rozwijający 
się dopiero w nowym miejscu system 
korzeniowy. Zawsze lepiej będzie, gdy 
nawozu jest zbyt mało niż zbyt dużo. 
Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, 
że rododendrony często rosną w par-
kach i lasach, na przykład koło Książa, 
nie są tam nawożone i mają się całkiem 
dobrze. Aby obficie kwitły następnego 
roku, dobrze jest natomiast obłamać 
przekwitnięte kwiatostany.

(red)
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Barometr Providenta: Piknik rodzinny najatrakcyjniejszą formą wypoczynku w długi majowy weekend

Dłuuugi weekend
W Polsce długi weekend majowy to niemal nowa świecka 

tradycja. Prawie 2/3 osób przebadanych w ramach 
Barometru Providenta będzie miało wolne między 1 a 4 maja. 
Mimo wydłużonego czasu wypoczynku, przeważająca większość 
respondentów (80 proc.) planuje spędzić go w domu. Tylko 12 
proc. badanych planuje wyjazd, w tym zwłaszcza osoby młodsze, 
w przedziale wiekowym 30-44 lata (21 proc.).

W tegorocznej analizie widoczny 
jest spadek zainteresowania ankieto-
wanych wyjazdami w weekend majo-
wy. – W zeszłym roku prawie połowa 
badanych deklarowała chęć wyjazdu. 
Tegoroczne wyniki wskazują, że jest 
to już tylko 12 proc. respondentów  
– komentuje Przemysław Kasza z dzia-
łu badań i analiz Provident Polska.  
– Jest to w głównej mierze podyk-
towane znacznym skróceniem liczby 

wolnych dni, które w mniejszym stop-
niu sprzyjają takim wyjazdom.

Osoby, które zdecydują się spę-
dzić tegoroczny długi weekend poza 
miejscem zamieszkania (41 proc. ba-
danych), wydadzą w trakcie wyjazdu 
ponad 301 zł. Maksymalny budżet, jaki 

ankietowani Polacy są w stanie prze-
znaczyć na sfinansowanie majowego 
wypoczynku, to 1000 zł (3 proc. wska-
zań). Przy tym aż 88 proc. responden-
tów, którzy pozostaną w domu, nie 
planuje żadnych wydatków.

Przeważająca większość respon-
dentów (84 proc.) deklaruje, że przy 
finansowaniu tegorocznych planów 
majówkowych posiłkować się będą 
bieżącymi dochodami. Z kolei blisko 
jedna czwarta (22 proc.) wskazuje, że 
oszczędza specjalnie z myślą o prze-
dłużonym wiosennym weekendzie. 
Na różne formy pożyczek na ten cel 
zdecyduje się niemalże 10 proc. klien-
tów Provident Polska. W przypadku 
deficytu gotówki, Polacy sięgną 
po pożyczkę u rodziny (5 proc.) lub  
w firmie pożyczkowej (4 proc.). Mniej 
chętnie zadłużą się w banku (3 proc.).

Co druga osoba biorąca udział  
w badaniu Barometru Providenta 
potwierdziła, że w ubiegłym roku  
w okresie majówki w jej najbliższej 
okolicy organizowane były większe 
pikniki, festyny bądź wydarzenia 
sportowe dla mieszkańców. 

Respondenci zapytani o formy ak-
tywności podczas majówki, na które 
władze lokalne powinny przezna-
czać pieniądze z budżetu, najczęściej 
wskazywali piknik rodzinny z atrak-

Barometr Providenta 
Cykliczne badanie klientów, które pozwala na lepsze zrozu-
mienie zachowań i decyzji finansowych Polaków, prowadzone  
od 2011 roku. Provident obsługuje aktualnie 841 tysięcy klien-
tów w całej Polsce, dzięki czemu wyniki badania pokazują pra-
widłowości i zachowania, które mogą być charakterystyczne dla  
Polaków o średnich i niższych dochodach. 

REKLAMA

cjami 
dla dzie-
ci (40 proc. 
wskaz ań).  Na 
taką formę atrakcji pod-
czas długiego weekendu wskazał co 
drugi respondent w wieku 30-44 lat. 
Popularnymi inicjatywami są również 
festyny z atrakcjami dla dorosłych 
oraz zawody i zabawy sportowe,  
w których ktoś z rodziny mógłby ak-
tywnie uczestniczyć (biegi czy wy-
cieczki rowerowe). Na takie formy 
aktywności zdecydowałby się jeden 
na czterech badanych.

Ankietowani w badaniu Polacy 
lubią spędzać majowy weekend na 
świeżym powietrzu. Dostrzegają też 
rolę władz lokalnych, placówek edu-
kacyjnych i organizacji społecznych 
związanych z organizowaniem takie-
go wypoczynku. 

– Chętnie wybieramy atrakcyjne 
formy spędzania majówki. Widoczna 
jest silna potrzeba spędzania czasu 
wolnego w towarzystwie rodziny  
i przyjaciół. Nie dziwi więc fakt, że  
40 proc. ankietowanych wybiera 
udział w piknikach rodzinnych. Ceni-
my również zawody i zabawy sporto-
we, w których moglibyśmy wspólnie  
i aktywnie uczestniczyć – mówi  
Przemysław Kasza.

Co ciekawe, 19 proc. przebada-
nych Polaków uważa, że pieniądze, 
jakimi dysponuje władza lokalna, po-
winny zostać przeznaczone na inny 
cel (np. zdrowie, edukacja) niż orga-
nizowanie form spędzania wolnego 
czasu podczas długiego weekendu.

Lokalne pikniki  
i festyny górą

Majówka bez  
finansowych szaleństw
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Czy banki dyskryminują panie?

Po wsparcie z UE 
na Słowackiego

Z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że co szósty dorosły Polak ma w  portfelu 
kartę kredytową, jednak aż 2,3 mln kart do portfeli i torebek nie trafia, leżą nieużywane w szufladach. 
Dane BIK pokazują, że limit na karcie kredytowej należącej do kobiety jest aż o jedną trzecią niższy od 
limitu na karcie mężczyzny. Tymczasem to panie lepiej radzą sobie z zadłużeniem na karcie, rzadziej 
też występują u  nich opóźnienia w  spłacie.

Od 25 kwietnia główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
(PIFE) we Wrocławiu działa w nowej siedzibie. Po porady dotyczące 
dofinansowania z funduszy europejskich można zgłaszać się do 
pokoju 300 na III piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego przy Wybrzeżu Słowackiego 12-14. Adresy poczty 
elektronicznej i numery telefonów PIFE pozostają bez zmian. 

Jak obecnie wygląda sytuacja na 
rynku kart? Eksperci BIK sprawdzili, 
że przynajmniej jedną kartę kredy-
tową posiada dziś 4,7  mln doro-
słych Polaków. Zdaniem dr. Andrzeja  
Topińskiego, głównego ekonomisty 
Biura Informacji Kredytowej, to niewie-
le. – Należy pamiętać, że spora grupa 
posiadaczy kart kredytowych wcale 
z nich nie korzysta. Sprawdziliśmy, że 
takich nieużywanych kart jest łącznie 
aż 2,3 mln na 6,3 mln wszystkich. One 
jednak w każdej chwili mogą zostać 
wykorzystane i są wciąż aktywne. 

Średni limit kart 
kredytowych w Polsce 

Średni limit na karcie kredytowej 
wynosi 3,5 tys. zł i nie zmienia się już 
od kilku lat, co może dziwić, biorąc 
pod uwagę ciągły wzrost wysokości 
płac Polaków (w ciągu pięciu ostatnich 
lat płace wzrosły o 24 proc.). Oznacza 

to, że banki dość ostrożnie pod-
chodzą do możliwości spłacania 
zadłużenia na kartach przez klien-
tów. A może klienci sądzą, że karta 
z wysokim limitem jest bardziej 
ryzykowna?

Jakakolwiek jest tego przyczyna, 
limit na karcie w torebce kobiety 
jest średnio o jedną trzecią niższy 
niż ten przyznany mężczyźnie. 

– Tak duże różnice w podej-
ściu do klientów różnej płci mogą 
dziwić, bo dane Biura Informacji 
Kredytowej jasno pokazują, że to 
kobiety są solidniejszymi kredy-
tobiorcami, lepiej spłacają swoje 
zobowiązania – zauważa Andrzej 
Topiński. – Być może mniejsze li-
mity kredytowe przyznawane 
posiadaczkom kart kredytowych 
wynikają z faktu, że kobiety mają 
mniejszą skłonność do ryzyka,  
a co za tym idzie rzadziej korzystają 

z produktów kredytowych.  Przyczyną 
takiego stanu rzeczy może być też 
fakt, że kobiety w Polsce zarabiają 
mniej niż mężczyźni – dodaje.

Karty kredytowe a wiek i płeć 
kredytobiorcy 

Najwięcej kart kredytowych mają 
w portfelach mężczyźni w wieku  
35-39 lat. Dane BIK pokazują jednak 
wyraźnie, że wraz z wiekiem panowie 
tracą zainteresowanie kartami (albo 
banki tracą zainteresowanie takimi 
klientami), a tendencja ta jest o  wiele 
silniejsza niż u pań. Co ciekawe, kobie-
ty po sześćdziesiątce mają już więcej 
kart kredytowych niż ich rówieśnicy 
płci męskiej. Tych ostatnich statystycz-
nie jest bowiem mniej, po prostu ko-
biety żyją dłużej. 

Panie siedemdziesięcioletnie  
i starsze mają już o 18 proc. więcej 
kart niż panowie w tym samym wieku,  

a połowa z tych kart jest wciąż używa-
na.  Trzeba jednak mieć na uwadze, że  
w tej najstarszej grupie wiekowej ko-
biet jest o 80 proc. więcej niż męż-
czyzn.

Mylimy karty kredytowe 
 z kartami debetowymi 

Klienci banków mają niestety małą 
wiedzę o zasadach funkcjonowania 
kart kredytowych. Często nie odróż-
niają kart kredytowych od debeto-
wych, których posiadamy kilkakrotnie 
więcej. Taką tezę potwierdza zestawie-
nie wyników badania opinii, przepro-
wadzonego w  ostatnim czasie przez 
MillwardBrown, z danymi BIK. W son-
dażu co trzeci respondent deklarował 

posiadanie karty kredytowej, podczas 
gdy z  rejestrów Biura Informacji Kre-
dytowej wynika, że tylko co szósty 
Polak posiada taką kartę. Jakie mogą 
konsekwencje tej niewiedzy? Polacy 
często wypłacają gotówkę z bankoma-
tu za pomocą karty kredytowej. War-
to wówczas pamiętać, że otrzymane  
w ten sposób pieniądze od razu stają 
się kredytem, od którego mogą zo-
stać naliczone odsetki. Dlatego lepiej 
po prostu płacić kartą kredytową  
w sklepie  i wykorzystany limit spłacać 
w tak zwanym okresie bezodsetko-
wym, który może trwać nawet 56 dni,  
a więc korzystać z darmowego kredy-
tu. W bankomatach natomiast lepsze 
są karty debetowe.

Więcej informacji o rynkach kre-
dytów – w najnowszym eksperckim 
raporcie BIK Kredyt Trendy na stronie 
www.bik.pl/kredyt-trendy.

Rusza sezon pokazów Wrocławskiej fontanny

REKLAMA

W punkcie każdy zainteresowa-
ny może dowiedzieć się, czy ma 
szansę uzyskać wsparcie z fundu-
szy europejskich. Pracownicy punk-
tu w yjaśniają ,  jak ie 
przedsięwzięcia pod-
legają dofinansowaniu  
i  przedstawiają warunki 
ubiegania się o wspar-
cie. Omawiają tak że 
obowiązki wynikające 
z otrzymania dotacji, 
w t ym podstawowe 
zasady jej rozliczania. 
Obecnie PIFE informu-
je zarówno o wsparciu  
w postaci poż yczek  
i poręczeń finansowa-
nych jeszcze ze środków  
z poprzedniego okresu programo-
wania, jak i o ogólnych założeniach 
programów operacyjnych na lata 
2014-2020.

Zapytania do PIFE można kie-
rować telefonicznie, za pośrednic-
twem poczty elektronicznej bądź 
zgłosić się osobiście. Wszystkie 
świadczone usługi są bezpłatne. 

Z pracownikami punktu 
można 

skontaktować się pod numerem in-
folinii 801  700  008, numerami telefo-
nów: 71  776 95 01, 71  776 96 51 oraz 
adresem e-mail: pife@dolnyslask.pl. 

Wszelkie informacje dotyczące 
funduszy europejskich na Dolnym 
Śląsku są publikowane na stronie 
www.fundusze.dolnyslask.pl.

REKLAMA
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Tylko dla kobiet!
Najaktywniejsze i najbardziej wpływowe kobiety z Jeleniej 

Góry spotkały się wczoraj w Cieplicach, by porozmawiać  
o zbliżającej się gali Sukcesu na Obcasach. Uczestniczki 
spotkania w tajnym głosowaniu wybrały kobietę, która podczas 
majowej gali otrzyma Serce Sukcesu – statuetkę ufundowaną 
przez Urząd Miasta Jeleniej Góry. 

Jeleniogórzanki wybierają laureatkę Serca Sukcesu

Kolejne spotkanie Sukcesu na Ob-
casach obfitowało w słodkie niespo-
dzianki, przeplatane poezją i muzyką. 
Panie spotkały się bowiem w cieplic-
kiej naleśnikarni, słynącej z pysz-
nych deserów. Podczas spotka-
nia jedna z pań prezentowała 
własną poezję, a Elwira Kozak 
zaczarowała uczestniczki swo-
im minirecitalem.

Wspaniałą niespodziankę dla 
najaktywniejszych kobiet z Jele-
niej Góry przygotowała Maria Żmu-
da – wręczyła każdej z uczestniczek 
spotkania swoją książkę pt. „Bo mój 

chłopak piłkę kopie”. Książka jest 

zapisem historii najwspanialszego 

okresu w historii piłki nożnej, kiedy 
nasza reprezentacja narodowa świę-
ciła sukcesy. 

Wcześniej jednak odbyło się tajne 
głosowanie. Uczestniczki spotkania 
wybrały kobietę, która 15 maja pod-
czas uroczystej gali Sukcesu na Obca-
sach otrzyma Serce Sukcesu – statu-
etkę ufundowaną przez prezydenta 
Jeleniej Góry Marcina Zawiłę.

Panie zgłosiły sześć kandydatek 
i wysłuchały laudacji. Potem odby-
ło się tajne głosowanie. Nad jego 
prawidłowym przebiegiem czuwało 
jury pod przewodnictwem Mirosławy  

Dzikiej, zastępcy prezydenta Jele-
niej Góry.

Która z pań otrzyma Serce 
Sukcesu? Tego dowiemy się 
15 maja 2014 br. podczas gali 
Sukcesu na Obcasach. Wie-

my już, że gala rozpocznie się  
o godz. 17.00 w Pasażu Grodzkim 

w Jeleniej Górze. Nasza redakcja 
objęła patronat medialny nad tym 
wydarzeniem.

 Tekst i foto: Monika Chartmańska

Sukces na obcasach
W połowie maja w Jeleniej Górze będą rządzić kobiety.  

15 maja w Pasażu Grodzkim odbędzie się tegoroczna gala 
„Sukcesu na obcasach”.

– Bardzo się cieszę, że to 
prestiżowe wydarzenie odbędzie 
się w naszym pasażu – mówi  
Elżbieta Sobolewska, dyrektor 
galerii Pasaż Grodzki. – To miejsce, 
które dba o kobiety i zawsze chęt-
nie je wita.

„Sukces na obcasach” to inicjaty-
wa Danuty Romańczuk-Masiowskiej, 
która w tym roku powołała w Jele-
niej Górze Klub Kobiet Aktywnych. 
Główną ideą działalności klubu jest 
stworzenie płaszczyzny do wymia-
ny biznesowej i ideowej dla kobiet 
aktywnie uczestniczących w życiu 
społecznym i publicznym. W tym 
roku w organizację gali włączyła się 
Fundacja Pomagam Żyć Innym.

Honorowy patronat nad galą 
„Sukcesu na obcasach” objęli: prezy-

dent 
Jele-
niej Góry 
Marcin 
Zawiła oraz 
zastępca prezydenta Jeleniej Góry  
Mirosława Dzika.

Nasz magazyn włącza się w tę 
inicjatywę – będziemy na naszej 
stronie i funpage’u na bieżąco infor-
mować o atrakcjach planowanych 
podczas tej wyjątkowej gali. 

(red)

Dolnośląska gorączka złota
Kto jeszcze tu nie był, niech szybko rezerwuje bilet. Kopalnia Złota 

w Złotym Stoku to niecodzienne miejsce, gdzie przy odrobinie 
szczęścia wciąż można znaleźć złoty samorodek.

Nie tylko w Ameryce

Główną atrakcją jest oczywiście 
zwiedzanie kopalni, prowadzi po niej 
Podziemna Trasa Turystyczna. W jej 
skład wchodzi zwiedzanie „Sztolni 
Gertruda” (część muzealna), „Chod-
nik Śmierci”, spotkanie z Gnomem  
w „Chodniku Śmierci” oraz jedyny  
w Polsce podziemny wodospad  
w „Sztolni Czarnej”. Istnieje też możli-
wość komentarza w języku angielskim 
i niemieckim. Bardzo mile widziana 
wcześniejsza rezerwacja takiej opcji.

Ponadto kopalnia oferuje wiele do-
datkowych atrakcji: podziemny spływ 
łodzią (uwaga – atrakcja niedostępna 
dla dzieci poniżej 7 roku życia), pokaz 
i odlewanie pamiątkowych sztabek, 
wspinaczkę na sztucznej ściance alpi-
nistycznej, pokaz i wybijanie pamiąt-
kowych monet, możliwość zakupu Cer-
tyfikatu Zdobywcy Kopalni Złota oraz 
pokaz produkcji papieru czerpanego 
czy skoki na batucie.

Podobno pierwsze prace wydo-
bywcze prowadzono w okolicach Zło-
tego Stoku już około 2000 lat p.n.e. Jed-
nak pierwszy zapis o prowadzonych tu 
robotach górniczych pochodzi z 1273 
roku. Od tego czasu aż do lat współ-
czesnych zdołano wydrążyć przeszło 

300 km sztolni, szybów i chodników 
rozmieszczonych aż na 21 poziomach. 
Wydobyto tu około 16 ton czystego 
złota.

Trzynastowieczny zapis o kopal-
niach to przywilej na poszukiwania 
górnicze nadany cy-
stersom w Kamieńcu 
Ząbkowickim przez 
księcia wrocławskiego 
i krakowskiego Henry-
ka IV Probusa.

Kopalnie złotostoc-
kie przez wiele następ-
nych lat przechodziły  
z rąk do rąk, a efektyw-
ność wydobywania  
w nich złota sprawiła, 
że w XV wieku szczyci-
ły się rangą najbardziej 
wydajnych na Śląsku.

W t y m c z as i e 
udział w tutejszym 
gwarectwie wykupił Wit Stwosz. Pie-
niądze, które otrzymał za wykonanie 
ołtarza w kościele Mariackim w Krako-
wie, miały zostać według rodziny Fug-
gerów (głównych udziałowców) po-
dwojone, a nawet potrojone. Niestety, 
wyczerpywanie się złotonośnych złóż 
doprowadziło artystę do bankructwa. 
Wit Stwosz w desperacji zdecydował 
się na fałszerstwo weksla, za co został 
osadzony w więzieniu we Wrocławiu. 

Sądzony był w Norymberdze, gdzie 
uznano jego winę. Za sfałszowanie 
weksla trzymano artystę w lochu oraz 
publicznie piętnowano na obu policz-
kach i skroni.

Największy rozkwit górnictwa złota 
przypadł w Złotym Stoku na początek 
XVI wieku. Za intensywnym rozwojem 
wydobycia nie szedł jednak równie 
intensywny postęp techniczny, a ra-

bunkowa gospodarka i maksymalne 
nastawienie na zyski doprowadziły do 
wielu tragicznych katastrof górniczych.

Wspomnieć w tym miejscu należy, 
że złoto ze Złotego Stoku ma znaczą-
cy udział w historii świata. Fuggero-
wie wspierali swym złotem królową 
hiszpańską Izabelę, która mogła dzięki 
temu sfinansować wyprawę Krzysz-
tofa Kolumba, zakończoną odkryciem 
Ameryki.

Sławę złotostockim kopalniom 
przyniósł pierwszy na świecie od-
strzał skał za pomocą czarnego pro-
chu strzelniczego (1612 rok). Zła pas-
sa trwała jednak przez kolejne lata. 
Liczne katastrofy górnicze, pożary  
i zarazy, z których największa pochło-
nęła 1100 ofiar, znacząco zrujnowały 
miejscowość. Po zniszczeniach wojny 
trzydziestoletniej (1618-1648) mia-

sto chyliło się już ku 
upadkowi.

Przełom prz y-
niosło dopiero osie-
dlenie się w Złotym 
Stoku Hansa Schärf-
fenberga – apteka-
rza i alchemika. Po 
wielu eksperymen-
tach udało mu się 
opracować proces 
odzyskiwania arsze-
niku z rud arseno-
wych. Złoty Stok na 
ponad sto lat stał się 
głównym światowym 
dostawcą arszeniku. 

Krótkowzroczna polityka potomków 
Schärffenberga doprowadziła jednak 
do wyczerpania się zapasów rudy  
i upadku kopalni oraz huty.

Górnictwo złota reaktywowano 
dopiero po wojnach prusko-austriac-
kich. W 1848 roku opracowana została 
tańsza metoda produkcji złota, polega-
jąca na chlorowaniu wyprażonej rudy  
i wyługowy waniu czystego metalu  
ze związków chlorkowych.

Działania II wojny światowej nie 
przyniosły zniszczeń w kopalni, a po 
jej zakończeniu Niemcy przekaza-
li całość władzom polskim w stanie 
nienaruszonym. Pracę w kopalni pod-
jęli górnicy z Górnego Śląska. W 1962 
roku z niewiadomego powodu „od-
górnym zarządzeniem” zakończono 
działalność górniczo-hutniczą w Zło-
tym Stoku. Decyzja ta budzi poważne 
wątpliwości, gdyż kopalnia przynosiła 
urobek roczny na poziomie 20-30 kg 
złota, dopiero w 1961 roku spadł na-
gle, z niewyjaśnionych przyczyn, do 
7 kg. Kopalnia na skutek naturalnej 
cyrkulacji wody, której już nie odpom-
powywano, została w krótkim czasie 
całkowicie zalana.

28 maja 1996 roku uruchomiono 
Podziemną Trasę Turystyczną „Kopal-
nia Złota”. Do tej pory udało się udo-
stępnić niezwykle ciekawe sztolnie: 
„Sztolnię Gertruda”, „Sztolnię Czarną 
Górną” z jedynym w Polsce podziem-
nym wodospadem (8 m wysokości)  
i najnowszy odcinek, udostępniony 
do zwiedzania od roku 2008, „Sztolnię 
Czarną Dolną”.

Kopania Złota w Złotym Stoku 
czeka jeszcze na swoich odkrywców. 
Eksploratorzy mogą się natknąć na 
wiele pozostałości minionych wieków, 
począwszy od szczątków pracujących 
tu niegdyś górników, którzy nigdy nie 
zostali wydobyci po katastrofach górni-
czych, czy w końcu na tajemnice III Rze-
szy, skrzętnie skrywane przed oczami 
ciekawskich przez zawaliska skalne…

Iza Siwińska

(na podstawie materiałów z Kopalni 

Złota w Złotym Stoku)

Spojrzenie w przeszłość

Powrót do świetności
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Kalejdoskop seniora Pomocny opiekun
Maj seniora

Kwietniowe reminiscencje

Kiedy bliska osoba starsza zapomina słów, ma trudności  
z wykonywaniem najprostszych czynności, jest rozdrażniona  

lub otępiała, nie możemy w nieskończoność zrzucać tego na karb 
wieku lub „gorszego dnia“. To może być alzheimer – schorzenie 
coraz częściej występujące wśród seniorów.Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza na majowe wydarzenia. 

Zaproszenie kierowane jest nie tylko do starszych wrocławian, 
ale również do ich rodzin i przyjaciół – warto wspólnie cieszyć się 
wiosną w mieście.

Jak zaopiekować się osobą z chorobą Alzheimera?

Wrocławscy seniorzy nie mają czasu na nudę

– Alzheimer nie dotyka tylko jed-
nej osoby – to choroba rodziny. Naj-
trudniejsze jest obserwowanie, jak 
bliski staje się dla nas kimś obcym 
oraz ciągła walka o jego godność. 
Jest to naprawdę niełatwa sytuacja. 
To często przewyższa możliwości 
jednej osoby, zwłaszcza jeżeli ma 
ona także inne obowiązki – mówi 
Marta Ziobro, zastępca kierownika 
działu marketingu firmy Promedi-
ca24, lidera w opiece nad osobami 
starszymi.

Chorzy na alzheimera nie lubią 
zmian, dlatego najlepiej zapewnić 
im komfortowe warunki w miesz-
kaniu. Szczególną uwagę trze-
ba zwrócić na ostre przedmioty, 
chemikalia i leki oraz rozdzielniki 
dopływu gazu czy wody. Poczu-
cie bezpieczeństwa i stabilizacji 
u chorego można zwiększyć po-
przez wygospodarowanie dla niego 
miejsca, gdzie będzie mógł znaleźć 
swoje ulubione przedmioty. Ważny 
jest także regularny rozkład dnia. 
Dbajmy również o pobyt seniora 

na świeżym powietrzu – dotleniony 
mózg lepiej pracuje, organizm się 
wzmacnia i poprawia się samopo-
czucie.

– W pogoni za chęcią zapewnie-
nia seniorowi regularnego trybu ży-
cia, opiekunowi nie wolno jednak 
zapomnieć o sobie. Podtrzymujmy 
kontakty z innymi, poświęćmy wol-
ny czas na hobby, a przede wszyst-
kim prośmy o pomoc i wsparcie, gdy 
czujemy się zmęczeni i bezradni. 
Pamiętajmy, że tylko będąc w pełni 
sił, możemy efektywnie zatroszczyć 
się o chorego – radzi Marta Ziobro.

Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie 
zająć się starszą osobą, warto sko-
rzystać z pomocy profesjonalistów. 
Promedica24 zapewnia opiekę nad 
niesamodzielnym członkiem ro-
dziny już od kilku godzin dziennie.  
W przypadku takich przypadłości 
jak alzheimer bardzo pomocny 
może okazać się opiekun domowy, 
który zamieszka z podopiecznym  
i będzie wspierał go w codziennych 
czynnościach. 

Drugi  weekend k wietnia  

(11-13) upłynął w świątecznej 

atmosferze. W piątek w Centrum 

Medycznym DOBRZYŃSKA we 

Wrocławiu Departament Polity-

ki Zdrowotnej, Platforma Wie-

dzy oraz Wymiany Doświad-

czeń Dolnośląskich Seniorów, 

a tak że Dolnośląskie Forum 

Integracji Seniorów zorganizo-

wali przedświąteczne spotkanie  

pn. „Wielkanocna Baba”. 

W sobotę w Pasażu Grun-

waldzkim odbyły się Prezenta-

cje Wojewódzkich Stołów Wiel-

kanocnych. W uroczystości wraz  

z arcybiskupem metropolitą 

wrocławskim Józefem Kupnym 

udział wzięli: członek Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego 

Włodzimierz Chlebosz oraz wi-

cewojewoda Ewa Mańkowska. 

Zapraszamy do galerii zdjęć  

– wspomnień ze świątecznych 

spotkań…

Pionowy kraj – NEPAL 
Spotkanie z podróżnikiem 

Romanem Dobrzyńskim
16 maja, WCS , pl. Dominikański 6, sala 210, 

II piętro, godz. 14.00, wstęp bezpłatny, 
obowiązują zapisy

Kolejne spotkanie z cyklu „Jaki 
wspaniały jest ten świat”, którego or-
ganizatorem jest Centrum Edukacji 
Międzykulturowej Biuro Regionalne 
Wrocław, we współpracy z Wrocław-
skim Centrum Seniora. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają do udziału w nie-
zwykłej opowieści Romana Dobrzyń-
skiego o jego  podróży do Nepalu,  
z której całkiem niedawno powrócił.

Zapisy oraz szczegóły oferty zwią-
zanej z cyklem „Jaki wspaniały jest ten  
świat”: Wrocławskie Centrum Seniora, 
pl. Dominikański 6 (pok. 20), 50-159 
Wrocław, tel. (71) 772 49 38, czynny 
w godzinach 10.00-15.00, mail: wcs.
kokoszkiewicz@gmail.com, osobiście 
pok. 20.
Szczegóły na stronie internetowej: 

www.seniorzy.wroclaw.pl

Wyprzedaż garażowa
24 maja 

Osiedle Grabiszynek 
przy ulicach Pionierskiej i Żeglarskiej  

godz. 10.00-14.00 
wstęp wolny

Klub Seniora Wolontariusza wraz 
z Wrocławskim Centrum Seniora za-
praszają wszystkich wrocławian, któ-
rzy chcą kupić tanio  zegary, rowery, 
meble, wózki dla dzieci, sprzęt AGD, 
zabawki, telewizory, książki, płyty, 
obrazy, antyki itp. Będzie to możliwe 

w trakcie wyprzedaży garażowej or-
ganizowanej już po raz kolejny przez 
mieszkańców osiedla Grabiszynek, któ-
rzy serdecznie zapraszają miłośników 
staroci i przedmiotów z duszą.

Korowód Żywej Książki
30 maja

Centrum Kultury „Zamek” 
pl. Świętojański 1 
godz. 10.00-14.00

 wstęp wolny
Wydarzenie stanowi finał projektu, 

którego głównym celem jest propago-
wanie i upowszechnianie czytelnictwa 
wśród dzieci i dorosłych. W projekt za-
angażowani są uczniowie szkół i przed-
szkoli z rejonu Leśnicy, instytucje i pod-
mioty miejskie, stowarzyszenia oraz 
seniorzy z Akademii Rozwoju Seniora 
działającej we Wrocławskim Centrum 
Seniora.

W programie: przemarsz dzieci  
i dorosłych przebranych za postacie 
z wybranych książek, krótkie insceni-
zacje fragmentów wybranych ksią-
żek, odgrywane na scenie amfiteatru  
CK ,,Zamek”, kiermasz książek oraz 
otwarcie skrzynki na książki
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wciąż to
samo

ciem-
niak

kształt
karo

olimpij-
ski sport

walki

miejsce
na

biwak

głos
paszczy

postać z
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

14.06.2014 
WROCŁAW – Stadion Miejski

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

www.makroconcert.com

wejdź na 
www.wroclawianin.info
i wygraj
bezpłatne wejściówki

REKLAMA

Majowa krzyżówka

Kalejdoskop na sygnale
Areszt dla seryjnego 
podpalacza 
samochodów

Policjanci z powiatu trzebnickie-
go zatrzymali na gorącym uczynku 
mężczyznę podejrzanego o pod-
palenia pojazdów. Jak ustalili funk-
cjonariusze, sprawca ma na swoim 
koncie sześć przestępstw w tym 
cztery podpalenia samochodów 
oraz usiłowanie i krótkotrwałe przy-
właszczenie auta. Mężczyzna trafił 
na trzy miesiące do aresztu.

Do zdarzenia doszło 24 kwietnia 
br., około godz. 3.00 w nocy. Poli-
cjanci z Obornik Śląskich w trakcie 
patrolowania jednego z osiedlo-
wych parkingów zauważyli młode-
go mężczyznę, który próbuje dostać 
się do wnętrza zaparkowanego po-
jazdu. Funkcjonariusze niezwłocznie 
rozpoczęli czynności mające na celu 
zatrzymanie podejrzanego. Widząc 
nadjeżdżających policjantów, męż-
czyzna zaczął uciekać. Po krótkim 
pościgu podejrzany został zatrzy-
many. Okazał się nim 23-letni miesz-
kaniec Obornik Śląskich. W chwili 
zatrzymania mężczyzna miał ponad 
1,5 promila alkoholu w organizmie.

Jak ustalili policjanci, to nie pierw-
szy taki czyn na koncie zatrzymane-
go. Na podstawie informacji i analizy 
dotychczas zebranych w tej sprawie 
materiałów funkcjonariusze udowod-
nili podejrzanemu łącznie aż sześć 
przestępstw. 

Sprawca, działając od lutego do 
kwietnia bieżącego roku, na terenie 
miasta dokonał czterech krótkotrwa-
łych przywłaszczeń pojazdów w celu 
zniszczenia ich przez podpalenie, 
oraz jednego usiłowania i jednego 
krótkotrwałego zaboru samocho-
du. Podejrzany trafił do policyjnego 
aresztu.

Mężczyzna w rozmowie z funk-
cjonariuszami przyznał się do serii 
podpaleń na terenie miasta. Jak wy-
nika z ustaleń policjantów, sprawca 
podpalał samochody w celu zatarcia 
ewentualnych śladów. Właściciele 
spalonych i uszkodzonych aut wy-
cenili swoje straty na łączną kwotę 
ponad 17 tysięcy złotych. 

Decyzją sądu, na wniosek prokura-
tora i policji, mężczyzna trafił na trzy 
miesiące do aresztu. Za czyny, o które 
jest podejrzany, zatrzymanemu może 
grozić kara nawet do ośmiu lat pozba-
wienia wolności.

Zatrzymani za kradzież 
biżuterii z kościoła

Wrocławscy policjanci zatrzyma-
li dwóch mężczyzn podejrzanych  
o kradzież mienia. Do zdarzenia do-
szło 20 kwietnia br. Tuż po godzinie 
13.00 policjanci otrzymali informację 
o kradzieży w jednym z kościołów na 
terenie Starego Miasta we Wrocławiu. 
Na miejscu ustalili, że nieznani spraw-
cy skradli gablotę z biżuterią, którą 
wierni pozostawiali tam w podzięce.

Złodzieje nie cieszyli się wolnością 
zbyt długo. Pierwszy z nich został za-
trzymany w miejscu zamieszkania już 
kilka godzin po zdarzeniu. Policjanci 
w trakcie czynności z 38-latkiem od-
zyskali część skradzionych przedmio-
tów, m.in. złote i srebrne pierścionki, 
łańcuszki, krzyżyki oraz korale. Kolejny  
z mężczyzn został ustalony i zatrzyma-
ny dwa dni po kradzieży; 25-latek był 
zaskoczony – nie spodziewał się wizyty 
funkcjonariuszy. Obaj sprawcy trafili do 
policyjnego aresztu.

Obecnie funkcjonariusze nadal 
wyjaśniają okoliczności tej kradzieży. 
Sprawdzają m.in. gdzie trafiła pozosta-
ła część skradzionego mienia, a także 
czy złodzieje nie mają na swoim kon-

cie więcej tego typu przestępstw. Za 
czyn, o który są podejrzani, mężczyźni 
odpowiedzą przed sądem. Grozi im 
kara nawet do pięciu lat pozbawienia 
wolności.

Motocyklista na 
podwójnym gazie

Funkcjonariusze z Rewiru Dzielni-
cowych w Gaworzycach zatrzymali 
63-letniego motocyklistę podejrzane-
go o kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości. Do zdarzenia doszło  
24 kwietnia br. – tuż przed godz. 18.00 
oficer dyżurny otrzymał telefoniczną 
informację o mężczyźnie, który na łuku 
drogi stracił panowanie nad motocy-
klem i upadł na jezdnię.

Na miejsce natychmiast skiero-
wał miejscowych policjantów. Jak się 
okazało, 63-latek był kompletnie pi-
jany. Badanie na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu wykaza-
ło ponad 2,6 promila w organizmie 
mężczyzny. Na szczęście motocykli-
ście nic poważnego się nie stało, nie 
ucierpiały też żadne osoby postron-
ne. Kierowca oświadczył policjantom, 
że wracał ze zlotu motocyklowego 
na terenie powiatu jeleniogórskiego. 
Jego bezmyślne zachowanie oraz brak 
wyobraźni mogło, niestety, skutkować 
poważniejszymi konsekwencjami. Po-
licjanci zatrzymali 63-latkowi prawo 

jazdy oraz udaremnili dalszą jazdę  
w takim stanie.

Teraz za kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwości mężczyzna 
odpowie przed sądem. W świetle 
obowiązujących przepisów grozi mu 
kara nawet do dwóch lat pozbawienia 
wolności oraz utrata prawa jazdy.

Skradzione fanty ukryli 
w rowie

Nawet dziesięć lat pozbawienia 
wolności grozi dwóm włamywa-
czom, którzy zostali zatrzymani 
przez złotoryjskich policjantów zaraz 
po dokonaniu włamania do jednego 
ze sklepów na terenie miejscowości 
Zagrodno. Dzielnicowi z Komendy 
Powiatowej Policji w Złotoryi za-
trzymali dwóch sprawców w wieku  
19 lat. Obaj to mieszkańcy powiatu 
złotoryjskiego. 

Następnie policjanci sprawdzili 
drogę ucieczki sprawców z miejsca 
zdarzenia, znajdując reklamówkę 
oraz karton wypełnione paczkami 
papierosów różnych marek. Jak się 
okazało, złodzieje, widząc radiowóz, 
ukryli łup w przydrożnym rowie. 
Sprawcy przyznali się do kradzieży 
z włamaniem, a jeden z nich przy-
znał się również do popełnionego 
wcześniej włamania, też na terenie 
Zagrodna.
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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
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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

Kalejdoskop Miejskiwroclawianin

Kalejdoskop Miejski

czasopismo bezpłatne
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Lawendowewzgórza
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 nieofi cjalnie 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, Bliskiegoi 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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Nasz Klient ma Dobrą Prasę

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


