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Wrocław Cię nie znudzi!
Radosne 
podwórka

Podczas wakacji na gminnych po-
dwórkach Przedmieścia Oławskie-
go i Nadodrza odbędzie się sześć fe-
stynów podwórkowych. Dzieci, któ-
re spędzają lato w mieście – ale tak-
że ich rodziców – zapraszamy w let-
nie piątkowe popołudnia do wspól-
nej festynowej zabawy. 

str. 4

Na Mazurach 
ryby smakują inaczej…

Z Wrocławia przeniósł się do Suli-
strowic, gdzie ma gospodarstwo, tro-
chę wody i piękne okolice – wszyst-
ko, czego potrzebuje. Chociaż nie do 
końca, bo właśnie we Wrocławiu ma 
swój ukochany teatr. Paweł Okoński 
– aktor, dyrektor – opowiada o miło-
ści do Mazur i motocykli. 

str. 8

Mała dwójka 
– czy to nadal gorący towar?

Dwupokojowe mieszkanie o me-
trażu około 40 m kw. było jeszcze 
do niedawna gorącym towarem na 
rynku pierwotnym. Czy dewelope-
rom nadal dobrze sprzedają się ta-
kie „dwójki”? Analitycy portalu nie-
ruchomości Dompress.pl analizują 
sytuację na rynku mieszkaniowym. 

str. 10

Zwierzaka 
trzeba przekupić

Pamiętacie pierwsze spotkanie 
z cyrkowymi klaunami? Akrobacje 
na wysokościach zapierające dech 
w piersiach i tresera, który wkłada 
głowę w paszczę lwa? Cyrk – kto był  
w nim choć raz, nigdy nie zapomni 
tych emocji i wrażenia, że właśnie 
przeżywa przygodę życia… 

str. 12

Carmina Burana 
w zamkowych wnętrzach

„Carmina Burana” to najbardziej 
znany utwór muzyczny Carla Orffa, 
prawdopodobniej najbardziej znane 
dzieło skomponowane w Niemczech 
w okresie nazistowskim. W piątek  
11 lipca zobaczymy i usłyszmy je na 
reprezentacyjnym Dziedzińcu Hono-
rowym Zamku Książ. 

str. 13

R E K L A M A

str. 3



2 nr 5, lipiec 2014Kalejdoskop Miejski
wrocławianin

LIPIEC

5 lipca Dzień Łapania za Biust

7 lipca Dzień Spółdzielczości

11 lipca Światowy Dzień Ludności

14 lipca Dzień Łapania za Pupę

15 lipca Dzień bez Telefonu Komórkowego

16 lipca Dzień Księgowego (Buchaltera)

18 lipca Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

19 lipca Dzień Czerwonego Kapturka

22 lipca Dzień aproksymacji Pi

23 lipca Dzień Włóczykija

24 lipca Dzień Policjanta; Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości

25 lipca Dzień Administratora; Dzień Bezpiecznego Kierowcy

31 lipca Dzień Skarbowości

Lipcowe okazje
To najlepszy przyjaciel Muminka, syn Joka, przyjaciela Tatusia 
Muminka i starszej Mimbli (siostry przyrodniej Małej Mi). Włóczykij 
– 23 lipca to jego dzień. Miłośnicy Muminków mają doskonałą 
okazję do świętowania.

Na szczęście nie tylko oni… W lip-
cu mamy więcej nietypowych dni. 
Zresztą Muminki są znane i lubia-
ne przez dzieci (i dorosłych) w wielu 
krajach świata, a Włóczykij dla wielu  

z nich jest inspiracją, bo jest filozo-
fem, lubi grać na harmonijce i palić 
fajkę, uwielbia dobrą kawę i woli sa-
motność niż przebywanie w gronie 
przyjaciół, ale mimo to jest przyjaciel-

ski, empatyczny i mądry. Lubi piesze 
wędrówki, nienawidzi wszelkich za-
kazów. Poza Dniem Włóczykija może-
my wybrać sobie inne okazje do do-
brej zabawy. ISKA

W czasie uroczyści wręczono tak-
że nagrody Wrocławia i nagrody pre-
zydenta Wrocławia. 

Nagrody Wrocławia odebrali:  
ks. Adam Drwięga – emerytowa-
ny proboszcz wrocławskiej katedry, 
siostra Anatolia – Wan-
da Izdebska, dyrek-
torka domu pomocy 
społecznej dla dzieci  
i młodzieży oraz osób 
dorosłych niepełno-
sprawnych intelektu-
alnie, prof. Roman Ko-
łacz – rektor Uniwer-
sytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu, Woj-
ciech Siwek – współ-
twórca i wieloletni or-

ganizator festiwalu „Jazz nad Od-
rą”, Krzysztof Szwagrzyk – pełno-
mocnik prezesa IPN ds. poszuki-
wań miejsc pochówku ofiar terro-
ru komunistycznego oraz Centrum  
im. Willy Brandta. 

Honorowy profesor Miodek
Profesor Jan Miodek otrzymał tytuł Honorowego Obywatela 
Wrocławia. Wyróżnienie odebrał 24 czerwca podczas uroczystej 
sesji Rady Miejskiej Wrocławia. 

Nagrody prezydenta Wrocławia 
otrzymali: artysta-malarz Józef Hałas, 
finansista Martin Ring, Stowarzysze-
nie na rzecz Edukacji i Rodziny „Nurt” 
oraz Okręg Dolnośląski Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystą sesję poprzedził marsz 
radnych w asyście orkiestry policyj-
nej, Straży Miejskiej, a także m.in. Brac-
twa Rycerskiego i Bractwa Kurkowego  

z kościoła pw. św. Elż-
biety, w którym modlili 
się za pomyślność mia-
sta. Po sesji, przed ra-
tuszem odbyły się po-
kazy przygotowane 
przez Bractwo Rycer-
skie i Bractwo Kurkowe 
– mogli je podziwiać 
wrocławianie i goście, 
którzy w tym dniu od-
wiedzili stolicę Dolne-
go Śląska.

R E K L A M A

Rzetelni dziennikarze 
potrzebni od zaraz

Wpisując w najbardziej popularną wyszukiwarkę internetową hasło „afera pod-
słuchowa”, dostajemy 2 mln 150 tys. wyników. Imponujące! Afera ma nawet swo-
je hasło w polskiej wersji Wikipedii – popularnej, choć nie do końca wiarygodnej 
encyklopedii internetowej. Wikipedię tworzą sami internauci i każdy może w niej 
stworzyć i zmieniać swoje wpisy.

Miało nie być o polityce w naszej gazecie, więc dlaczego piszę o aferze taśmo-
wej? Bo stała się ona pewnym zjawiskiem kulturowym. Mnogość i szybkość współ-
czesnych mediów, ich ogólna dostępność sprawiają, że każdy z nas może natych-
miast uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach w swoim mieście, kraju i na 
świecie. Dzięki portalom społecznościowym, forom internetowym, komunikato-
rom możemy natychmiast rozpowszechniać i komentować te zjawiska – ba, na-
wet je relacjonować!

Komentujemy zatem we właściwy sobie sposób – najczęściej poprzez tzw. me-
my, czyli obrazy, rysunki opatrzone złośliwymi, żartobliwymi lub też poważny-
mi opiniami. Obrywa się w nich politykom, celebrytom, gwiazdom, sportowcom, 
ogólnie osobom z życia publicznego, które naszym zdaniem zasłużyły sobie na to.

Łatwo jest komentować i wyrażać swoje zdanie bez ponoszenia konsekwencji, 
bo w necie najczęściej posługujemy się tzw. nickiem, za którym ukrywamy swo-
ją prawdziwą tożsamość. Nie oznacza to wcale czegoś złego, potrzebny jest nam 
wentyl, którym ujdą złe emocje, jakich dostarcza codzienność. Czy jednak nie prze-
kraczamy dozwolonych prawem granic? Często tak, bo nie znając przepisów, nie 
wiemy, że je łamiemy.

Oczywiście nieznajomość prawa nie zwalania nas od odpowiedzialności, ale 
przecież większość z nas sądzi, że w internecie jest anonimowa i bezkarna. Myślą 
tak np. blogerzy lub modni ostatnio tzw. dziennikarze obywatelscy, którzy głoszą 
koniec dziennikarstwa w dotychczasowej formie. Zresztą wiele redakcji pozwala 
na to, wykorzystując ich jako darmowych pracowników. Tymczasem afera pod-
słuchowa i inne podobne wydarzenia pokazują, jak ważna jest znajomość prawa 
– nie tylko prasowego – w naszym zawodzie oraz odpowiednie przygotowanie  
i praktyka. Tego nie mają ani blogerzy, ani dziennikarze obywatelscy. 

Ostatnio Wiesław Podkański, prezes Izby Wydawców Prasy, powiedział w wy-
wiadzie: – Nieprawdziwa jest teza, że dziennikarzy mogą zastąpić tylko piszący 
w internecie czy blogerzy. Ich „twórczość” ma bowiem niewiele wspólnego z bez-
pośrednim dziennikarstwem. Wszelkie podejmowane próby stworzenia tytułów 
prasowych w oparciu o dziennikarzy obywatelskich i blogerów skończyły się nie-
powodzeniem. 

Pozdrawiam wydawców mediów – szczególnie tych lokalnych, którzy są naj-
bliższej sedna spraw i życia i wiedzą, ile trudu i rzetelności wymaga nasza praca.

Izabela Siwińska
wydawca, redaktor naczelna

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani  
Teresy Kaczmarek, wieloletniej wicedyrektor Szkoły Podstawowej  
nr 93 we Wrocławiu.

Pani Tereso, zbyt szybko Pani odeszła. Nie zdążyliśmy powiedzieć, 
jak wiele Pani dla nas znaczyła, jak bardzo Panią szanowaliśmy i kocha-
liśmy – za człowieczeństwo, którego była Pani uosobieniem, za mądrość 
i prawość, za uśmiech, za wszystko, co trudno opowiedzieć słowami. 

Pustkę, jaką zostawiła Pani po sobie, możemy wypełnić tylko wspo-
mnieniami, tymi najlepszymi. Na zawsze pozostanie Pani dla nas kimś 
ważnym. 

Andrzej, Ania, Elwira, Grażyna, Jola, Mirek, Teresa
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ZOO, ul. Wróblewskiego 1-5
Dni powszednie: godziny otwarcia 9-18; bilety: 

normalne 30 zł, studenckie 25 zł, ulgowe 20 zł oraz 
różne promocje, np. rodzinne poniedziałki (2 doro-
słych i max. 3 dzieci – 50 zł, studenckie środy – 10 zł).

Weekendy i święta: godziny otwarcia 9-19; bi-
lety: normalne 30 zł, studenckie 25 zł, ulgowe 20 
zł oraz różne promocje, np. rodzinne poniedział-
ki (2 dorosłych i max. 3 dzieci – 50 zł, studenckie 
środy – 10 zł).

Trasy: Opiekun opowiada – wykłady opieku-
nów krokodyli, małp oraz małych ssaków. Pokazy 
karmienia zwierząt – od 9 do 16 karmienie pod-
opiecznych na wybiegach. Zwierzaki na Zwie-
rzyńcu można karmić samodzielnie cały czas ku-
pioną za złotówkę specjalną karmą – kozy nigdy 
nie mają dość. Niedawno miał miejsce prawdzi-
wy baby boom wśród lemurów, więc można roz-
czulić się na lemurzymi niemowlętami. 

www.zoo.wroclaw.pl

Ogród botaniczny, ul. Sienkiewicza 23
Dni powszednie, weekendy, święta: godziny 

otwarcia 8-20
Bilety: normalne 15 zł, ulgowe 5 zł.
Rok 2014 został ogłoszony Rokiem Roślin Przy-

prawowych, możemy więc poszerzyć swoją wie-
dzę z dziedziny „botaniki kulinarnej” – do potraw 

dodajemy części różnego rodzaju, często nie zda-
jąc sobie sprawy z tego, jak wyglądają, zanim tra-
fią do saszetek czy słoików. Psy i szpilki należy zo-
stawić w domu. Wyjątkiem są psy-przewodnicy. 

www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl

Rejsy po Odrze
Przystań Pasażerska, Przystań Kardynalska  

– przy Bulwarze Włostowica na Wyspie Piasko-
wej na Ostrowie Tumskim, Przystań Zwierzyniecka  

– przy ul. Wróblew-
skiego 1, Przystań ZOO  
– przy drugim wejściu 
do ZOO, przy Bramie Ja-
pońskiej, Przystań Ha-
la Targowa – na Bulwa-
rze Xawerego Dunikow-
skiego przy Hali Targo-
wej, 200 m od Panora-
my Racławickiej.

Pierwszy rejs – godz. 
10, ostatni rejs – ok. godz. 
19 plus 2 rejsy nocne  
– o 20 i 21. Rejsy odbywa-
ją się mniej więcej co go-
dzinę. Ceny biletów za-
leżne są od statku i tra-

sy, jaką przemierza – wahają się od 17 do 25 zł.  
Na niektórych statkach jest podział na bilety nor-
malne i ulgowe, na innych kwota jest ujednolicona. 

Czas trwania rejsu: od 25 do 75 minut.
Rejs ornitologiczny trwa 3 godziny i odbywa 

się tylko w soboty, niedziele i święta. Rejsy statka-
mi i parostatkami umożliwiają podziwianie Wrocła-
wia z zupełnie innej perspektywy. Nocne wyciecz-
ki pozwalają poczuć niepowtarzalny klimat nasze-
go miasta. Istnieje możliwość wynajęcia statku na 
określony czas i okazję (urodziny, wesela, impre-
zy rodzinne).

www.statekpasazerski.pl

Kajaki – Przystań Zwierzyniecka 
przy ul. Wróblewskiego 1

Cennik i szczegółowa oferta dostępna na stro-
nie www.statekpasazerski.pl. Możliwość wypoży-

Perspektywa urlopowego wyjazdu majaczy daleko na horyzoncie? A może wakacyjne 
wojaże to już tylko piękne wspomnienie? Co robić we Wrocławiu, jeśli się ma wolny 
dzień? Proponujemy atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Nie liczcie na 
reklamy kawiarnianych ogródków – stawiamy na aktywne spędzanie czasu!

Wrocław Cię nie znudzi! czenia kajaków, rowerów wodnych, łódek wiosło-
wych, motorowych. 

www.statekpasazerski.pl
(zakładka „Wypożyczalnia sprzętu wodnego”)

Zatoka Gondoli, ul. Purkyniego 9
Czynne w godz. 10-20; wypożyczenie kajaka 

– 14 zł/godz., pięciogodzinny karnet kajakowy  
z przewodnikiem – 50 zł – www.gondole.eu

• Łódź motorowa „Gondolka”, Zatoka Gon-
doli, ul. Purkyniego 9; 30 min – 40 zł, 1 godzina  
– 75 zł – wycieczka po Wrocławiu, w czasie której 
(po krótkim szkoleniu z podstawowych znaków  
i obsługi silnika o mocy 5 KM) sami sobie jeste-
ście sterem i żeglarzem (okrętem nie, bo przecież 
wypożyczacie) – www.gondole.eu

• Łódź motorowa SLOOP, Zatoka Gondoli,  
ul. Purkyniego 9; 1 godzina  – 130 zł; w wypadku tej 
łodzi uprawnienia sternika wymagane, ale i więcej 
mocy w waszych rękach – www.gondole.eu

• Turystyczny tramwaj wodny, Zatoka Gondo-
li, ul. Purkyniego 9

Marina Topacz, ul. Księcia Witolda
W każdą sobotę i niedzielę pływa zgodnie  

z rozkładem co godzinę. Kurs w jedna stronę  
– 8 zł, kurs w dwie strony – 12 zł. Tramwaj pływa 
głównie wtedy, kiedy są chętni, więc nie należy 
zbyt rygorystycznie trzymać się rozkładu.

www.gondole.eu

Let me out, ul. Odrzańska 24-29/4 
(wymagana rezerwacja)
99 zł/45 minut – płatne od grupy

O co chodzi? Let me out to oryginalna gra 
przeznaczona dla grup od 2 do 4 osób. Uczest-
nicy zostają zamknięci w pokoju, a ich zada-
niem jest oczywiście wydostać się z niego  
w trzy kwadranse. Trzeba być czujnym, spo-
strzegawczym i inteligentnym – każdy znajdu-
jący się w pokoju przedmiot może być wska-
zówką do znalezienia klucza. 

www.letmeout.pl

Wyspa Opatowicka, 
ul. Braci Gierymskich 131

Dni powszednie: godziny otwarcia 10-18; ceny 
biletów: normalny 30 zł, ulgowy 20 zł.

Weekendy: godziny otwarcia 9-19; ceny biletów: 
normalny 35 zł, ulgowy 25 zł.

Do waszej dyspozycji jest 7 tras o różnych 
stopniach trudności. Zawieszone na różnej wy-
sokości (od 3 do 17 m) platformy i przeszkody li-

nowe zainstalowane są na drzewach i palach. Ce-
na biletu obejmuje wypożyczenie kompletne-
go, atestowanego sprzętu asekuracyjnego oraz 
szkolenie z bezpieczeństwa. Przydadzą wam się 
szorty i sportowe obuwie – amulety wedle uzna-
nia, byleby wam nie przeszkadzały i nie zagraża-
ły waszemu zdrowiu i życiu. A po zabawie może-
cie grillować, opalać się, urządzić piknik, jeździć 
na rowerze, wędkować lub biegać.

www.opatowicka.pl

Kafe Plaża, Wybrzeże Słowackiego
W dni powszednie czynne od 12 do 22,  

w weekendy od 10 do 22.
Do waszej dyspozycji są leżaki, a w zasięgu 

ręki bar z napojami i czymś na ząb. Płatność tyl-
ko gotówką.

www.facebook.com/KafePlaza

Morskie Oko, ul. Chopina 27
Dni powszednie: godziny otwarcia 9-19;  

ceny biletów: normalny 10 zł, ulgowy 8 zł.
Weekendy: godziny otwarcia 9-19; ceny bile-

tów: normalny 13 zł, ulgowy 10 zł.
Wypożyczenie leżaka – 5 zł. Czekają na was: 

akwen wodny, brodzik i plac zabaw dla dzie-
ci, 60-metrowa ślizgawka wodna, wypożyczal-
nia kajaków, dwa boiska do siatkówki plażowej, 
bary i kawiarnie.
www.spartan.wroc.pl/pl/oferta/kapieliska/

kapielisko_morskie_oko.html

Pergola, Hala Stulecia 
Pokazy dzienne od 10 do 16, pokazy wie-

czorne od 18 do 22. Początek pokazu zawsze 
o pełnej godzinie. Na stronie internetowej mo-
żecie znaleźć nie tylko harmonogram pokazów, 
ale też wykorzystane w nich utwory.

www.wroclawskafontanna.pl

Dream Jump, Stadion Wrocław, 
al. Śląska 1 
(wymagane zapisy)

150 zł za skok, chyba że zdążycie jeszcze na 
trwającą promocję – 75 zł za skok. Skok z wyso-
kości 40 m z dachu Stadionu Wrocław. Nie jest to 
bungee – opracowana przez ekipę Dream Jump 
metoda pozwala na kilkusekundowy swobodny 
lot. Nie spadacie głową w dół, nie odbijacie się jak 
jo-jo. A całe to wydarzenie możecie uwiecznić na 
filmie HD i zdjęciach za dodatkowe 50 zł. 

www.dreamjump80.pl
Nina Elwira Matyba

R E K L A M A
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Goście imprezy dopisali. W sobo-
tę o godzinie 15 sprzedanych już by-
ło ponad 1500 biletów, a kolejka nie 
wydawała się maleć. W zamkowym 
parku widać było, że impreza przycią-

gnęła też przechodniów zaintereso-
wanych wydarzeniem i jego uczest-
nikami, poprzebieranymi za postacie  
z gier, filmów i literatury. Chętnie fo-
tografowani, przebrani uczestnicy 

konwentu w całej okazałości zapre-
zentowali się podczas odbywającego 
się w amfiteatrze konkursu strojów.

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się namioty wystawców, w których 

można było zaopatrzyć 
się w różnego rodzaju 
gadżety i ozdoby, ale też  
w gry planszowe i fabu-
larne oraz książki.

Na uczestników Dni 
Fantastyki czekało sporo 
atrakcji. Przede wszyst-
kim były to prelekcje, 
dyskusje i warsztaty po-
dzielone na kilka bloków 
tematycznych: literatu-
ra, komiksy, manga (ja-
pońskie komiksy), LARP 
(gry terenowe), nauka  
i technika czy RPG (gry fa-
bularne). Była też strefa 
gier, w której coś dla sie-
bie znajdowali zarówno 
miłośnicy nowoczesnych 

Steampunk na Zamku
W weekend 28-29 czerwca wrocławska Leśnica należała do miłośników fantastyki, licznie przybyłych 
na X Dni Fantastyki. Tematem przewodnim odbywającego się w Centrum Kultury ZAMeK konwentu był 
steampunk, czyli nurt fantastyki nawiązujący do ery wiktoriańskiej, w którym technika została oparta 
nie na elektryczności, lecz na maszynach parowych. I faktycznie, wielu z uczestników wplotło w swój 
ubiór elementy wiążące się z tym nurtem – eleganckie gogle czy klasyczny cylinder.

gier planszowych, jak i fani cyfrowej 
rozrywki. Młodsi uczestnicy Dni Fan-
tastyki mogli udać się do strefy dzie-
cięcej, w której zabawa przeplatała 
się z nauką i dawała możliwość po-
znania na przykład alfabetu Morse’a.

Wśród gości konwentu można 
było zauważyć wiele osób z dzieć-
mi, które radośnie biegały po zam-
kowym parku – część z nich również 
nosiła stroje. Uwagę i zainteresowa-
nie gości w różnym wieku przyciąga-
ło też stanowisko ASG, na którym za 
niewielką opłatą istniała możliwość 
sprawdzenia swojej celności podczas 
strzelania z replik broni.

Niewątpliwą atrakcją soboty by-
ło spotkanie z Andrzejem Sapkow-

skim, które ze względu na ogrom-
ne zainteresowanie odbyło się  
w zamkowym amfiteatrze. Rozmo-
wie z pisarzem przysłuchiwało się 
mnóstwo uczestników konwen-
tu, z których duża część ustawiła 
się później w kolejce po jego auto-
graf. Poza autorem „Wiedźmina” na 
Dniach Fantastyki gościli też inni 
twórcy, chętnie dzielący się swoimi 
doświadczeniami i wiedzą. Wśród 
nich był gość z zagranicy – włoska 
pisarka Licia Troisi.

Radosne miny gości konwentu 
mówiły same za siebie – atrakcji nie 
brakowało, a X Dni Fantastyki należy 
zaliczyć do udanych.

 Wiktor Szafranowicz

Pierwszy festyn już za nami – odbył 
się w piątek 27 czerwca na podwórku 
Przedmieścia Oławskiego w obrysie 
ulic Łukasińskiego-Miernicza-Komu-
ny Paryskiej. Od godziny 15 działo się 
tam mnóstwo atrakcji – zawody spor-
towe, konkursy z nagrodami, malowa-
nie murala, gry z piłką, a także wspólne 
nasadzanie zieleni i organizacja małe-
go placu zabaw.

Rodzice ścigali się w workach,  
a dzieci strzelały gole, wygrywając po-
marańczowe piłki Kogeneracji. Marze-
niem wszystkich była tegoroczna pił-

ka mundialowa. Ponadto można by-
ło zamówić sobie portret, wymalo-
wać mural i przygotować doniczkę, 
do której można było wsadzić kwia-
tek i zanieść taki prezent mamie. Do-
rośli mogli ponadto porozmawiać  
w punkcie informacyjnym poświęco-
nym koncepcji uciepłownienia kwar-
tału kamienic. 

– Zarząd Zasobu Komunalnego 
podnosi standard kamienic, remon-
tując budynki i podwórka, które je 
otaczają, a my proponujemy miesz-
kańcom uciepłownienie ich domów  

Dbam, to mam!
Pod takim hasłem odbywają się letnie festyny podwórkowe 
organizowane już kolejny rok przez Zarząd Zasobu Komunalnego, 
Kogenerację SA, Infopunkt Łokietka 5 i Stowarzyszenie edukacji 
Krytycznej.

– wyjaśnia Wacław Starnawski z Koge-
neracji SA. – Tanie i bezpieczne ciepło 
zapewni i bezpieczeństwo, i komfort 
mieszkania.

ZZK każdego roku remontuje dzie-
sięć podwórek, na które z budżetu 
miasta wydawane są miliony zło-
tych, dlatego zarządca chce zachęcić 
mieszkańców do dbania o nowe, wy-
remontowane podwórka, które mają 
służyć dzieciom i dorosłym do wspól-
nego spędzania czasu. 

W trakcie festynu urządzono też 
ogródek, w którym wspólnie posadzo-
no kilkadziesiąt roślin. Teraz mieszkań-
cy będą musieli sami o niego dbać, jeśli 
nadal chcą mieć zielony zakątek. 

Zapraszamy wszystkich do wspól-
nej zabawy.   

Kolejne imprezy odbędą się w na-
stępujących terminach i miejscach:
4 lipca – Nadodrze – podwórko w ob-

rysie ulic: Cybulskiego, pl. Maksa Bor-
na, Pomorska
18 lipca – Przedmieście Oławskie – Ko-
muny Paryskiej, Dąbrowskiego, Knia-
ziewicza

1 sierpnia – Nadodrze – Jagiellończy-
ka, Trzebnicka, Wincentego, Niemce-
wicza
22 sierpnia – Przedmieście Oławskie  
– Worcella ISKA (TS)
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Jak nas widzą, tak nas piszą
Z różnych stron świata przywozimy do kraju wrażenia i wspomnienia, którymi chętnie się dzielimy. Śmiejemy się 
ze zwyczajów innych – dziwimy się bądź też oburzamy na nie. A jak nas widzą obcokrajowcy? Odwracamy sytuację 
– pytamy cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu o ich wrażenia z Polski. Czy zawsze są miłe? Nie wiemy. 
Mamy nadzieję, że cykl „Jak nas widzą, tak nas piszą” będzie przede wszystkim dobrą zabawą i ciekawą lekturą.

– Dwa lata temu byłem w Pol-
sce, ale tylko przez osiem miesięcy 
– mówi Okan. – W zeszłym roku, w 
ramach programu Erasmus, przeby-
wałem tu ponownie. Bardzo Polskę 
polubiłem i chciałbym tu pozostać 
na stałe. Ludzie są bardzo przyjaźni. 

Teraz kocham Wrocław, bo napraw-
dę jest tu bardzo pięknie i nigdy się 
nie nudzę. Kiedy chcę, mogę iść na 
spacer do parku albo nad Odrę. Naj-
bardziej lubię ten park przy AWF-ie, 
bo jest cichy, spokojny, taki świeży 
i czysty i mogę tam biegać. Kiedy 

byłem w Polsce pierwszy raz, ba-
łem się bardzo, że nie polubię pol-
skiego jedzenia, ale teraz myślę, że 
jest bardzo smaczne. Kocham pie-
rogi! Tylko nie lubię pijanych ludzi, 
a mam wrażenie, że oni są wszę-
dzie…  (NEM)

Okan jest Turkiem. W zeszłym roku był w Polsce. Bardzo mu się tu spodobało, dlatego postanowił 
przyjechać ponownie i uczyć się języka polskiego. Po wakacjach planuje studiować na AWF-ie.

Tu nigdy się nie nudzę

Dzięki przychylności przełożonych, 
do akcji zgłosiło się łącznie ponad trzy-
dziestu klubowiczów, kursantów oraz 
odbywających służbę przygotowaw-
czą żołnierzy Ośrodka Szkolenia Pod-
stawowego. Tradycyjnie już krwiodaw-
cy korzystali z możliwości oddawania 
swoich czekolad podopiecznym z Wro-
cławskiego Centrum Opieki i Wycho-
wania. – Oddaję krew, bo to ogromna 
satysfakcja, kiedy wiesz, że dzięki to-
bie będzie żył ktoś inny! – mówi jeden 
z żołnierzy. – Oddawanie krwi nic nas 

Żołnierze 
oddali krew
Klub Honorowego Dawcy Krwi 
działający przy wrocławskim 
Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych, 
wspólnie z Wojskowym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 
zorganizował 26 czerwca kolejną 
akcję poboru krwi.

„Joga w Parku” to akcja non-profit. 
Zajęcia prowadzone przez doświad-

Bezpłatne zajęcia jogi 
z Fabryką Energii 
– Centrum Jogi Wrocław 
w każdą niedzielę wakacji

czanych nauczycieli Fabryki Energii 
są darmowe i skierowane do wszyst-
kich – zarówno tych, którzy prakty-
kowali jogę, jak i tych, którzy dopiero 
praktykę rozpoczynają. Fabryka Ener-
gii – Centrum Jogi Wrocław zapra-
sza w każdą niedzielę lipca i sierpnia  
o godzinie 10.15 do parku Juliusza 
Słowackiego we Wrocławiu (za Pa-
noramą Racławicką). Wystarczy przy-
nieść matę lub koc i wygodny strój.

Joga w parku jest obecna we Wro-
cławiu od 2008 roku za sprawą Fabry-
ki Energii – Centrum Jogi Wrocław. 
Ideą projektu jest promocja zdro-
wego i aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu podczas prak-

Nadeszły wyczekiwane wakacje. 
Po miesiącach spędzonych  
w czterech ścianach przyszedł 
czas, by wystawić twarz do 
słońca, odetchnąć pełną piersią, 
rozciągnąć ciało i pobudzić je 
do ruchu. Jak co roku Fabryka 
energii – Centrum Jogi Wrocław 
ma propozycję dla wrocławian, 
by wspólnie praktykować jogę  
w parku, na świeżym powietrzu  
– w słońcu, na trawie  
i w pozytywnej i serdecznej 
atmosferze.

tykowania jogi. To szansa na ruch, 
relaks i kontakt z naturą dla miesz-
kańców dużego miasta. To też oka-
zja do spotkania z innymi i spędze-
nia czasu w pozytywnej i przyjaznej 
atmosferze. 

Zbierz siły i energię na dalsze mie-
siące, praktykując jogę! 

Są dodatkowe miejsca 
w przedszkolach!
Trwa rekrutacja do wrocławskich przedszkoli. Tymczasem miejscy 
urzędnicy przypominają, że magistrat uruchomił dodatkowe 
miejsca przedszkolne dla dzieci 3-4-letnich. W sumie miejsc jest 860.

Łączny koszt dodatkowych miejsc za 
okres od września do grudnia 2014 roku 
wynosi 3,5 mln zł. Pomimo okresu urlo-
powego przedszkola czekają na poda-
nia od rodziców. 

W przedszkolach publicznych prowa-
dzonych przez miasto: 
 Przedszkole nr 11 w ZSP nr 15, ul. Sta-
nisławowska 38-44 – 50 miejsc;  Przed-
szkole nr 29 w ZSP nr 6, ul. Kurpiów  
– 9 miejsc;  Przedszkole nr 136, ul. Glinia-
na 85 – 25 miejsc;  Przedszkole nr 124, 
ul. Kopańskiego 18 – 24 miejsca;  Przed-
szkole nr 117, ul. Fiołkowa 7a – 25 miejsc; 
 Przedszkole nr 109, ul. Nowowiejska 
80a – 25 miejsc;  Przedszkole nr 91, 
ul. Zaporoska 52a – 25 miejsc;  Przed-
szkole nr 88, ul. Szczęśliwa 9-11 – 25 miejsc;  
 Przedszkole nr 77, ul. Niemcewicza 
4 – 25 miejsc;  Przedszkole Integracyj-
ne nr 68, ul. Długosza 29 – 15 miejsc;  
 Przedszkole nr 25, ul. Kręta 1a – 25 
miejsc;  Przedszkole nr 133, w ZSP nr 1, 
ul. Zemska 16c – 25 miejsc;  Zespół Żłob-
kowo-Przedszkolny nr 1, ul. Dźwirzyńska 3 
– 20 miejsc;  Zespół Żłobkowo-Przedsz-
kolny nr 3, ul. Wolska 9 – 25 miejsc.

W przedszkolach publicznych prowa-
dzonych przez inny organ: 
 Fundacja Familijny Wrocław – 152 miej-

sca (podania należy składać w biurze 
Fundacji Familijny Wrocław, ul. Roose-
velta 15):  ul Roosevelta 15 – osiedle 
Ołbin – I grupa: 25 miejsc;  ul. Zatorska 
11 – osiedle Zakrzów – I grupa: 20 miejsc 
(integracyjna – dzieci z niedosłuchem),  
II grupa: 25 miejsc, III grupa: 25 miejsc,  
IV grupa: 12 miejsc (dzieci w wieku 5 i 6 
lat);  ul. Marco Polo 21 – osiedle Swojczy-
ce - I grupa: 20 miejsc (integracyjna - dzie-
ci z niedosłuchem), II grupa: 25 miejsc; 
 Przedszkole Publiczne „Pod Wierzba-
mi” – 100 miejsc, ul. Stabłowicka 95 (po-
dania należy składać w Punkcie Przed-
szkolnym „Pod Wierzbami”, ul. Stabło-
wicka 95); 
 Przedszkole Publiczne „Happy Bees” 
– 40 miejsc, ul. Strachocińska 21 (po-
dania należy składać w Punkcie Przed-
szkolnym „Happy Bees” – ul. Błotna 2a).

 Końca października 2014 – 75 miejsc 
w ZSP nr 16 przy ul. Wietrznej 50 (po-
dania należy składać w ZSP nr 16);  
 Grudnia 2014 – 150 miejsc w budynku 
przy ul. Kutnowskiej 10 – przyspieszenie 
zakończenia inwestycji (podania nale-
ży składać w Szkole Podstawowej nr 47 
przy ul. Januszowickiej 35-37)

Dodatkowe miejsca dla dzieci 
3-4-letnich od września 2014

Dodatkowe miejsca przedszkolne 
dla 3-4-latków 

w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez miasto 

– uruchomione od:

nie kosztuje, a drugiej osobie możemy 
uratować życie bez specjalnego wysił-
ku czy wyrzeczeń. 

Jak mówią organizatorzy akcji, krew 
jest lekiem, którego nie da się zastąpić 
żadnym innym. Jest najcenniejszym 
darem, jaki możemy ofiarować drugie-
mu człowiekowi!

Klub HDK działający przy Centrum 
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Che-
micznych we Wrocławiu rozpoczął 
swoją działalność 6 listopada 2009 ro-
ku. W 2013 roku na terenie Centrum 
klub zorganizował dwanaście akcji 
krwiodawstwa, w trakcie których po-
zyskano aż 226 litrów krwi. Klub był 
również koordynatorem akcji krwio-
dawstwa podczas festynu „MotoKrew” 
we Wrocławiu, co przyniosło 53,5 litra 
krwi oraz 22 dawców szpiku. Dodając 
donacje w stacjach krwiodawstwa Woj-
skowego oraz Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, klu-
bowicze oddali i pozyskali łącznie bli-
sko 300 litrów krwi.

Kpt. Ewa Nowicka-Szlufik

R E K L A M A
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Tak jak zapowiadali organizatorzy, to była wyjątkowa edycja. Rekordowa liczba kilometrów  
do pokonania, rekordowa liczba pytań na trasie, rekordowa liczba patronów. IV Regionalny Rajd  
o Kropelce za nami. Czas na podsumowania!

Prawie czterysta osób przebiegło 21 czerwca dziesięć kilometrów ulicami Smolca i Krzeptowa. Była to 
druga edycja Smoleckiej (za)Dyszki, imprezy promującej sport i zdrowy tryb życia.

Tegoroczny rajd odbył się nie na 
zakończenie, ale na otwarcie waka-
cji, czyli 21 czerwca – tak, jak ocze-
kiwali tego sami uczestnicy! Na star-
cie pojawiły się zespoły ze Świdnicy, 
Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Kłodzka, 
Ząbkowic, Wrocławia i innych miej-
scowości. Według regulaminu zało-
gi mogły być nawet 4-osobowe. I tak 
zdarzyło się w jednym przypadku,  
w którym kierowca zabrał w trasę ro-
dzinę, zgodnie z ideą imprezy. W po-
zostałych samochodach przeważały 
zespoły 2-osobowe. 

– Wiadomo, im mniej osób w sa-
mochodzie, tym mniejsze spalanie  
– komentuje Robert Jagła, dyrektor  
IV Regionalnego Rajdu o Kropelce.  
– Ale w tym rajdzie wyniki są dru-
goplanowe. Przede wszystkim liczy 
się dobra zabawa w sympatycznej 
atmosferze, dlatego zachęcamy za-
wsze całe rodziny do podróżowania. 
Miło nam było zobaczyć wiele znajo-
mych twarzy. Regionalny Rajd o Kro-
pelce stał się imprezą na trwale zapi-
saną w kalendarzu imprez samocho-
dowych kilkunastu kierowców, którzy 
bawią się z nami od początku. To wła-
śnie dla nas największy komplement. 

Organizatorem imprezy była firma 
DASE Financial Group SA. 

Od początku
Już od godziny siódmej rano w ba-

zie technicznej rejestrowały się zało-

gi, które przechodziły badania kon-
trolne dokumentów i pojazdów. Po-
tem szybkie „dekorowanie” samo-
chodów, czyli naklejka z numerem 
startowym, tankowanie w stacji pa-
liw, plombowanie baków i masek 
i… kolejna rejestracja na świdnickim 
rynku. Ważne, że uczestnicy musie-
li umożliwić organizatorowi zatanko-
wanie co najmniej 7 litrów paliwa! Na 
starcie sami za nie płacili, ale na me-
cie organizator uzupełnił „pod korek” 
zużyte paliwo na swój koszt. Reasu-
mując – organizator zwrócił uczest-
nikom wykorzystane paliwo podczas 
trasy.

Start
Samochody startowały od godzi-

ny dziewiątej, potem każdy kolejny 
dwie minuty później. Co pięć samo-
chodów krótka przerwa 5-minuto-
wa. Stali bywalcy doskonale już to 
znali. Wiedzieli również, że w tej im-
prezie nie rusza się z piskiem opon! 
Od tankowania każdy litr paliwa jest 
na wagę złota! Główna idea rajdu to 
właśnie ekologia – czyli umiejętne 
prowadzenie samochodu. Uczestni-
cy muszą w jak najkrótszym czasie 
pokonać trasę opisaną w Książce Dro-
gowej i zużyć przy tym jak najmniej 
paliwa! 

W tym roku trasa poprowadzona 
została drogami aż pięciu powiatów. 
Załogi miały rozpisaną Książkę Dro-

gową na 267 km. W tej edycji zaba-
wa przebiegała po terytoriach ośmiu 
patronów honorowych, którymi byli: 
powiat świdnicki, prezydent Świdni-
cy Wojciech Murdzek, gmina wiejska 
Świdnica, miasto Dzierżoniów, Pola-
nica-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Bardo  
i Stronie Śląskie. 

Po drodze oczywiście zadania  
– na rozpoznawanie znaków in-
formacyjnych, ale także takie, któ-
re zmuszały załogi do parkowa-
nia i opuszczenia pojazdu. Tak było  
w przypadku zadania w Galerii Świd-
nickiej, gdzie zawodnicy musieli od-
naleźć cztery sklepy, na witrynach 
których organizator pozostawił dla 
nich „wiadomość” – z czterech róż-

IV Regionalny Rajd o Kropelce za nami
nych słów załogi układały kombi-
nacją nowe hasło. W tym roku orga-
nizatorzy ze Szkołą Bezpiecznego 
Kierowcy Piotra Starczukowskiego 
przygotowali dla uczestników nie-
spodziankę na deser – tzw. Stewarta.  
Podczas tej konkurencji kontrolo-
wano sprawność delikatnego ma-
newrowania autem z przymocowa-
nym na masce kloszem i piłeczką te-
nisową. Próbę tę zaliczyły wszyst-
kie drużyny.

Meta
Kierowcy na pokonanie 267 km 

(start i zakończenie na świdnickim 
rynku) mieli siedem godzin, w ra-
mach których odbywał się również 
catering. Okazało się jednak, że wszy-
scy uczestnicy pokonali trasę szyb-
ciej – średnio w czasie 6,5 godziny. 

Organizator podzielił wszystkie 
samochody na cztery klasy:

I klasa – do pojemności silni-
ka 1300 ccm (w tym roku nie było 
uczestników w tej klasie)

II klasa – 1300-1600 ccm
III klasa – 1600-2000 ccm
IV klasa – powyżej 2000 ccm

Wyniki
II klasa – Piotr Stencel, rodzaj pali-

wa: benzyna, zużycie: 10,53 litra 
III klasa – Robert Bielecki, rodzaj 

paliwa: benzyna, zużycie: 12,82 litra
III klasa – Mariusz Kwiatkowski, ro-

dzaj paliwa: olej napędowy, zużycie: 
10,36 litra

IV klasa – Sebastian Drzewakow-
ski, rodzaj paliwa: benzyna, zużycie: 
17,19 litra

Organizatorzy przyznali dwie 
główne nagrody:

W kategorii „olej” główną nagrodę 
otrzymał Mariusz Kwiatkowski – lot 
balonem dla dwóch osób od Baloon 
Club Świdnica, a także puchar od pa-
ni poseł Katarzyny Mrzygłockiej, pa-
trona honorowego imprezy.

W kategorii „benzyna” główną na-
grodę otrzymał Piotr Stencel – Kurs 
Bezpiecznej Jazdy w Szkole Piotra 
Starczukowskiego.

– Nie spodziewałem się, zależało 
nam, daliśmy z siebie wszystko, bo 
chcieliśmy bardzo wygrać, ale na-
prawdę nie spodziewałem się – po-
wiedział na mecie Mariusz Kwiat-
kowski.

– To była fajna edycja, widać po-
stęp organizacyjny – z uśmiechem 
skomentował Robert Bielecki.

Inicjatorem akcji był Tomasz 
Soróbka. Mieszkając od kilku lat  
w Smolcu, zauważył, że jest tu spo-
ro amatorów biegania. I pomyślał, 
że można robić to razem. 

Pomoc przy organizacji pierw-
szego biegu okazali mu: rada so-
łecka,  Towar z yst wo Pr z yjació ł 
Smolca oraz inne lokalne stowa-
rzyszenia.

Pierwszy na mecie zjawił się 
Adam Putyra z Wysokiej w gminie 
Kobierzyce, który przebiegł 10 km 
w 33 minuty i 44 sekundy. Z kobiet 
najlepszy czas miała Halina Szczę-
sny-Radzikowska z Sobótki (39 mi-
nut 44 sekundy), która była także 
zwyciężczynią w swojej kategorii  

w ubiegłym roku. Wszyscy zawod-
nicy otrzymali pamiątkowe meda-
le. Później odbyły się także trzy bie-
gi dla dzieci.

– Chcemy, by nasza impreza wpi-
sała się na stałe w kalendarz dolno-
śląskich przedsięwzięć sportowych – 
powiedział Tomasz Soróbka. – W tym 

Sportowe świętowanie
Kąty Wrocławskie roku wystartowało o sto osób więcej 

niż w poprzedniej edycji. 
Bieg był elementem obchodzo-

nego co roku Święta Smolca. Na 
boisku odbywał się festyn z wielo-
ma atrakcjami – można było poczę-
stować się przysmakami przygoto-
wanymi przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich, spróbować szczęścia  
w loterii fantowej, kibicować zma-
ganiom wrestlingowców i bokse-
rów oraz potańczyć przy muzyce 
granej przez lokalny zespół.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją, 
wręczono nagrody osobom i insty-
tucjom zasłużonym dla miejscowo-
ści. Tytuł Człowieka Zasłużonego dla 
Smolca uzyskał Ryszard Świżewski, 
radny pierwszej kadencji. Jako insty-
tucja wyróżniony został Zespół Szkol-
no-Przedszkolny. Człowiekiem Roku 
2013 został natomiast pomysłodaw-
ca biegu Piotr Sobko, prezes Smo-
leckiego Towarzystwa Sportowego  
Sokół Smolec. 
 Ewa Mstalska

To wydanie 
KaLEJDOSKOPu 

MIEJSKIEGO 
znajdziesz 

w urzędach miast i gmin 
aglomeracji 

Wrocławskiej:

•	 Długołęka
•	 Dobromierz
•	 Dobroszyce
•	 Domaniów
•	 Dziadowa Koda
•	 Jelcz-Laskowice
•	 Jordanów
•	 Kobierzyce
•	 Kotla
•	 Mietków
•	 Oława
•	 Siechnice
•	 Strzelin
•	 Twardogóra
•	 Wołów
•	 Żórawina
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Gmina Miękinia otrzyma 130 tys. zł 
na budowę boiska wielofunkcyj-
nego w Gałowie, miasto Oleśnica 
– 1 mln 100 tys. zł na budowę obiek-
tu lekkoatletycznego w Oleśnicy, 
gmina Siechnice – 1 mln 100 tys. zł 
na budowę sali gimnastycznej w Ra-
dwanicach, gmina Strzelin na bu-
dowę sali gimnastycznej w Białym 
Kościele otrzyma 900 tys. zł, gmina 
Środa Śląska na budowę komplek-
su boisk sportowych przy Centrum 
Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej 
– 1 mln 500 tys. zł, gmina Twardogóra 
na budowę obiektu lekkoatletyczne-
go w Twardogórze – 350 tys. zł, gmi-
na Trzebnica na modernizację boiska 
wielofunkcyjnego i urządzeń lekko-
atletycznych przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Trzebnicy – 400 tys. zł, gmi-
na Żmigród – 200 tys. zł na budowę 

boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Barkowie.

Ponadto beneficjentami są: gmina 
Bolesławiec, gmina miejska Chojnów, 
gmina miejska Głogów, gmina Gó-
ra, gmina Krotoszyce, gmina Nowo-
grodziec, gmina Pila-
wa Górna, gmina Strze-
gom, gmina Szczytna, 
województwo dolno-
śląskie, Klub Sportowy 
„AZS Wrocław” Aka-
demickiego Związku 
Sportowego we Wro-
cławiu, gmina Ząbkowi-
ce Śląskie, powiat ząb-
kowicki, gmina Żarów. 

Pieniądze dla dol-
nośląskich gmin i miast 
zostaną przekazane 
w ramach „Programu 

Rozwoju Bazy Sportowej Wojewódz-
twa Dolnośląskiego” na lata 2014-
-2016. Celem programu jest wspoma-
ganie finansowe budowy nowocze-
snych i bezpiecznych obiektów spor-
towych. W 2014 r. Minister Sportu 

Dotacje na sport przyznane
Aglomeracja Wrocławska – Dolny Śląsk

Dwadzieścia dwie inwestycje sportowe powstaną na Dolnym Śląsku dzięki wsparciu udzielonemu 
województwu dolnośląskiemu przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Kwota około 13,3 mln zł zostanie przeznaczona na rozwój bazy sportowej na terenie Dolnego 
Śląska. Wśród beneficjentów są gminy z Aglomeracji Wrocławskiej: Miękinia, miasto Oleśnica, Siechnice, 
Strzelin, Środa Śląska, Trzebnica, Twardogóra i Żmigród.

KalejdosKop aGlomeracji WrocŁaWsKiej
i Turystyki przyznał województwu 
dolnośląskiemu 13,3 mln zł środków 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Dzięki temu zrealizowane zostaną 
22 inwestycje, w tym budowa osiem-
nastu nowych obiektów sportowych 
i modernizacja czterech. Wśród nich 
są dwie pływalnie, trzy sale gimna-
styczne, jedna hala sportowa i szes-
naście obiektów otwartych: cztery 
lekkoatletyczne, sześć boisk wielo-
funkcyjnych, dwa kompleksy sporto-
we oraz jeden obiekt tenisowy, skate-
park i Bike Park.

– Obecny rok to bardzo dobry czas 
dla sportu na Dolnym Śląsku. Nasze 
programy: „Rozwój Bazy Sportowej 

Województwa Dol-
nośląskiego” oraz 
„Dolny Śląsk dla 
Królowej Sportu” 
dofinansowały już 
38 nowoczesnych 
i bezpiecznych kom-
plek sów spor to -
wych. Jestem prze-
konany, że obiekty, 
na które dziś prze-
kazaliśmy dofinan-
sowanie, będą roz-
wija ł y spor towe 
pasje dzieci i mło-

dzieży, a także będą dobrze służyć 
mieszkańcom naszego województwa 
– mówił w trakcie konferencji Cezary 
Przybylski, marszałek województwa 
dolnośląskiego. 

W ramach udzielonej dotacji 
5,5 mln zł przeznaczone zostanie na 
realizację zadań wynikających z wcze-
śniej podpisanych umów, a kolejne 
7,8 mln zł to środki na dofinansowa-
nie remontów i budowy nowych in-
westycji. 

Wicemarszałek Dolnego Śląska 
Radosław Mołoń gratulował bene-
ficjentom programu i przekonywał, 
że wszystkie środki inwestowane 
w sport to dobra decyzja. 

– Dolny Śląsk jest liderem w dziedzi-
nie wspierania przedsięwzięć sporto-
wych. Wzorują się na nas nie tylko pozo-
stałe województwa, ale także Minister-
stwo Sportu i Turystyki. To dla nas du-
że wyróżnienie, powód do dumy, a tak-
że wyzwanie. To nasz wspólny wysiłek 
i efekt ciężkiej pracy. Za ten wkład i za-
angażowanie chciałem państwu ser-
decznie podziękować i jednocześnie 
pogratulować dotychczasowych suk-
cesów – podsumował wicemarszałek 
Mołoń, wręczając potwierdzenia dotacji. 
 Na podstawie 

materiału biura prasowego UMWD

 O godzinie 14 na scenie przy mu-
zeum odbędzie się spektakl muzycz-
ny dla dzieci „Taneczna podróż” . Bę-
dzie to opowieść o XV-wiecznej wy-
prawie z Indii do Hiszpanii, okraszo-
na muzyką na żywo i tańcami z róż-
nych krajów. Do zabawy zaprosimy 

Biesiaduj w Galowicach
Żórawina

Z okazji rozpoczynających się 
wakacji Muzeum Powozów 
Galowice zaprasza na 6 lipca całe 
rodziny na wielkie biesiadowanie.

też dzieci, które wraz z aktorami bę-
dą śpiewać i grać na instrumentach. 

O godzinie  16 w repertuarze bie-
siadnym zaprezentuje się chór sołty-
sów Dyszkant. Występ sołtysów i sa-
morządowców z gmin dolnośląskich 
to doskonały pretekst do wspólne-
go biesiadowania przy chlebie ze 
smalcem i piwie, a może nawet i do 
tańców. 

Dodatkowo, w międzyczasie, na 
terenie zielonym dostępna będzie 

Tegoroczna uroczystość wręczenia 
Dolnośląskiego Klucza Sukcesu odbyła 
się 12 czerwca w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Angelusa Silesiusa w Wał-
brzychu. Była to osiemnasta 
edycja konkursu. To najwyż-
sze regionalne wyróżnienie 
przyznawane jest corocznie 
od 1997 roku. Cieszy się du-
żym zainteresowaniem i uzna-
niem w środowiskach gospo-
darczych, kulturalnych i samo-
rządowych Dolnego Śląska.

Oprócz Wiszni Małej laureatami 
XVIII edycji Dolnośląskiego Klucza Suk-
cesu są:
• Władysław Frasyniuk – w kategorii: 

największa osobowość w promocji 
regionu;

• Huta Szkła Kryształowego „Julia” 
w Piechowicach – w kategorii: dol-

Dolnośląski 
Klucz 
Sukcesu

Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała została 
nagrodzona Dolnośląskim Kluczem 
Sukcesu w kategorii najbardziej 
gospodarna gmina wiejska.

nośląska fi rma najlepiej współpra-
cująca ze społecznością lokalną i or-
ganizacjami pozarządowym;

• Miasto i Gmina Ząbkowice Śląskie 
– w kategorii: najbardziej gospodar-
na gmina miejska i wiejsko-miejska

• Akademickie Stowarzyszenie Kul-
tury „Wagant” z Wrocławia – w kate-
gorii: najlepsza dolnośląska organi-
zacja pozarządowa

• Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 
– w kategorii: najlepsza instytucja 
kultury lub inicjatywa kulturalna

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Angelusa Silesiu-
sa w Wałbrzychu – w katego-
rii: najlepsza szkoła, instytucja 
lub inicjatywa edukacyjna;
• Krośnicka Kolej Wąskotorowa 
– w kategorii: najlepszy klub 
sportowy, ośrodek sportu i re-
kreacji, przedsięwzięcie tury-
styczne lub organizator maso-
wych imprez rekreacyjnych;
• Echo Złotoryi – w kategorii: 

najlepsza gazeta lub lokalny portal 
internetowy.

Kapituła Dolnośląskiego Klucza 
Sukcesu przyznała także wyróżnienia 
specjalne, które otrzymali: Fundacja 
Polska Miedź, 4. Wojskowy Szpital Kli-
niczny we Wrocławiu, Wrocław Global 
Forum.

„Rodzinna akademia czasu wolne-
go”, czyli stanowiska do rywalizacji 
w sportach nietypowych: rzucie pod-
kową, chodzeniu w kieracie, grze 
w bule, biegu w workach, przeciąga-
niu liny i wyścigach na nartach wie-
loosobowych. 

Dla łasuchów otwarty będzie bu-
fet plenerowy z chlebem ze smalcem, 
frytkami, pierogami, ciastem, lodami 
i oczywiście różnymi napojami. 

Muzeum otwarte jest od wtor-
ku do piątku w godzinach 10-16, 
a w weekendy od 10 do 18. Zwiedza-
nie z przewodnikiem jest możliwe co 
pół godziny aż do godz. 18 (ostat-
nia grupa wchodzi na ekspozycję 
o godz. 17.15). 

Dojazd do Galowic z Wrocławia 
i z powrotem:
• autobusem: linia 513 w tygodniu 

oraz 523 w weekendy spod Eure-
ki, ul. Kołłątaja;

• rowerem: najlepsza trasa rowero-
wa z Wrocławia prowadzi niezbyt 
ruchliwą drogą z Wysokiej przez 
Komorowice i Szukalice. Droga 
jest oznakowana kierunkowska-
zami do muzeum.

Galowicka Biesiada 
– festyn rodzinny

Niedziela, 6 lipca, godz. 14
Muzeum Powozów Galowice

Galowice, ul Leśna 5 
Wstęp wolny!
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O miłości do Mazur, motocyklach i rodzinie rozmawiamy z PAWŁeM OKOńSKIM – aktorem, 
dyrektorem Wrocławskiego Teatru Komedia.

Kiedy już skończy pan pracę w te-
atrze i na planie filmowy, to dokąd 
ucieka pan z miasta?

– Od pewnego czasu nie miesz-
kam we Wrocławiu, wyprowadzi-
łem się z miasta i mieszkam na wsi, 
w Sulistrowicach za Sobótką. W za-
sadzie nie mam potrzeby szukania 

miejsca wypadowego na kilka dni, 
bo miejsce, w którym mieszkam, jest 
dla mnie miejscem magicznym. Mam 
stare gospodarstwo, które pewnie do 
końca życia będę remontował i mam 
tam wszystko w pigułce – trochę wo-
dy, jak chcę pożeglować, bo żeglu-
jemy z moim synem, na długie spa-

cery jest Ślęża i piękne okolice. Bur-
mistrz Sobótki położył nowe drogi, 
więc jak mi trochę źle w życiu albo 
jestem zmęczony, to jeżdżę motocy-
klem dookoła góry i jest przepięknie.

I Sulistrowice panu wystarczają?
– Na co dzień tak, natomiast jeże-

li mam trochę więcej czasu, to trady-
cyjnie, od siódmego roku życia, wy-
jeżdżam na Mazury. Oczywiście nie 
trzeba reklamować tego miejsca, bo 
wszyscy je znają, ale tak trochę z in-
nej strony na nie patrzę, nie od strony 
smażalni, pontonów i komarów, choć 
z nimi to akurat bywa różnie – raz le-
piej, raz gorzej. Mazury mają jeszcze 
mnóstwo miejsc, które nie są do koń-
ca odkryte i mają swój niepowtarzal-
ny urok. Takim najmilszym wspomnie-
niem związanym z Mazurami jest mój 
pierwszy wyjazd, miałem wtedy chy-
ba sześć lat, moja usportowiona ro-
dzina zawsze organizowała tam obo-
zy sportowe. Przez kilkanaście ładnych 
lat spędzałem tam wakacje. Potem by-

ła mała przerwa, a od kilku lat znowu 
z męską częścią mojej rodziny – ojco-
wie i synowie – jeździmy na te Mazury. 
Panie na początku się buntowały, ale 
zrozumiały, że to nasza sprawa. Patrzę 
z moimi kuzynami na tych naszych sy-
nów, którzy tak sukcesywnie rosną, ro-
sną, rosną i na to, jak zamieniamy się 
rolami – teraz to my odpoczywamy,  
a oni sterują łodzią. Mazury zawsze ko-

jarzą mi się bardzo rodzinnie – oprócz 
tego, że sportowo, wypoczynkowo, 
to chyba przede wszystkim właśnie 
rodzinnie. I pewnie dlatego taki mam 
do nich sentyment. A poza tym – nie 
jestem miłośnikiem ryb, a na Mazu-
rach jem je cały czas. Nie wiem, dla-
czego tak jest, one po prostu smaku-
ją tam inaczej.

Nina Elwira Matyba

Na Mazurach ryby smakują inaczej…
PAWeŁ OKOńSKI – aktor, zadebiuto-

wał w 1981 roku w roli Staszka w „We-
selu” Stanisława Wyspiańskiego w re-
żyserii Igora Przegrodzkiego na scenie  
Teatru Polskiego we Wrocławiu. W 1983 
roku zdobył wyróżnienie za rolę Bareau 
w przedstawieniu „Demokracja-Kopula-
cja-Rewolucja” na I Ogólnopolskim Prze-
glądzie Spektakli Dyplomowych Szkół  
Teatralnych w Łodzi. 

Widzowie mogą go oglądać na co dzień 
we Wrocławskim Teatrze Komedia oraz na 
scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. 
Znaczną popularność przyniosła mu rola 
w serialu „Pierwsza miłość”, w którym gra 
Mariana Śmiałka, sołtysa wsi Wadlewo, 
właściciela sklepu spożywczego.

W swojej karierze ma wiele ról filmo-
wych i teatralnych, zagrał m.in. w „Konsu-
lu”, serialu „Na kłopoty… Bednarski”, „Cu-
downym miejscu”, polsko-francuskim se-
rialu „Marion du Faouet”, spektaklach te-
lewizyjnych: „Transatlantyk”, „Bajka o że-
laznym wilku”, „Pani Bovary”, „Immanuel 
Kant”, „Historia PRL według Mrożka”.

Dzięki Alertom, wysyłanym do nas 
w formie SMS-u, możemy być pewni, 
że nikt nie wyłudzi kredytu na nasze 
dane w żadnym banku ani SKOK-u. 
Aktualnie z tego typu ochrony moż-
na korzystać przez 60 dni za darmo 
w ramach dostępnego na stronie BIK 
Konta Próbnego.

Jak wynika z raportu InfoDok 
przygotowanego przez Związek Ban-
ków Polskich, w I kwartale 2014 r. na 
fałszywą tożsamość próbowano wy-
łudzić kredyty o rekordowej wartości 
aż 134,9 mln zł. Zdaniem dr. Mariusza 

Cholewy, prezesa zarządu Biura Infor-
macji Kredytowej, każdy z nas może 
stać się ofiarą tego typu przestęp-
stwa. – Pośpiech towarzyszący nam 
podczas wakacyjnego wyjazdu oraz 
zwykła niefrasobliwość mogą skutko-
wać zgubieniem dokumentów – mó-
wi prezes Mariusz Cholewa. – W po-
dróży jesteśmy również w większym 
stopniu narażeni na kradzież. 

Raport InfoDok pokazuje również, 
że od półtora roku regularnie rośnie 
liczba prób wyłudzeń kredytów: od 
1402 w IV kwartale 2012 r. do 2088  
w I kwartale 2014 r., co oznacza wzrost 

na poziomie 49 proc.; jednocze-
śnie jest to najwyższy wynik 
od połowy 2009 r. – czyli od 

osiemnastu kwartałów.
– Częstą praktyką ho-

teli, wypożyczalni samo-
chodów, rowerów czy 
sprzętu do nurkowania 
jest kopiowanie naszego 
dokumentu tożsamości 

– zauważa dr Cholewa. – Należy jed-
nak pamiętać, że tego typu działanie 
jest ryzykowne, ponieważ udostęp-
niamy w ten sposób nasze dane oso-
bom zupełnie obcym, które przecież 
mogą wykorzystać je w dowolnym 
celu, np. wyłudzając kredyt w banku 
– przestrzega. – A o tym, że nasze da-
ne zostały użyte w nielegalny sposób 
dowiadujemy się najczęściej dopiero 
po kilku miesiącach, kiedy otrzymu-
jemy z banku pismo, wzywające do 
uregulowania rat kredytu, o którym 
nie mieliśmy pojęcia. 

Biuro Informacji Kredytowej od 
wielu lat przestrzega przed skutka-
mi niefrasobliwości związanej z utra-
tą dokumentów. Równocześnie, od 
pewnego czasu BIK udostępnia też 
specjalny produkt – Alert Strażnik 
Kredytu, który pozwala kontrolo-
wać na bieżąco wszelkie potencjalne 
niebezpieczeństwa związane z utra-
tą dokumentów tożsamości lub po-
służeniem się nimi przez osoby trze-

 Jedziesz na urlop – pilnuj dokumentów
Podczas wakacyjnej podróży stosunkowo łatwiej jest zgubić paszport lub inny dokument tożsamości. 
Na wakacjach często udostępniamy dokumenty osobom trzecim, np. rejestrując się w hotelu czy 
wypożyczając samochód. Należy pamiętać, że jeśli nasze dane osobowe trafią w niepowołane ręce, 
konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe. Jednym ze skutków takiej sytuacji może być wyłudzenie 
kredytu na nasze nazwisko. Dlatego, zanim wyjedziemy na urlop, warto skorzystać z usługi  
Alert Strażnik Kredytu, dostępnego na portalu Biura Informacji Kredytowej.

cie w celach przestępczych. System 
działa w taki sposób, że jeśli tylko  
w bazie BIK pojawiają się informa-
cje nas dotyczące, co dzieje się już 
w momencie wnioskowania o kredyt 
w banku lub SKOK-u lub we współ-
pracującej z BIK firmie pożyczkowej, 
Biuro wysyła do takiej osoby wiado-
mość SMS lub e-mail. Jeśli to nie my 
składaliśmy wniosek o kredyt, to ta-
ka informacja jest sygnałem, że ktoś 
może próbować go wyłudzić na na-
sze nazwisko. Weryfikacja dokona-
na przez BIK pozwala na zgłosze-
nie się do właściwego, wskazanego  
w Alercie banku i podjęcie prewen-
cyjnych kroków.

– Standardowo Alerty SMS są do-
stępne przez 12 miesięcy wraz z in-
nymi usługami w ramach Konta Pre-
mium, które możemy wykupić po-
przez portal internetowy BIK, a tak-
że za dodatkową opłatą w Koncie 
Podstawowym – mówi dr Mariusz  
Cholewa. – Wychodząc jednak na-
przeciw oczekiwaniom naszych 
klientów oraz chcąc ich edukować 
w kwestii budowania swojej do-
brej historii bezpieczeństwa finan-
sowego, postanowiliśmy udostęp-
nić pełen pakiet naszych produktów,  
w tym Alertów, przez 60 dni za dar-

mo, w ramach bezpłatnego Kon-
ta Próbnego. Warto więc jeszcze 
przed wakacjami zarejestrować się 
na www.bik.pl i skorzystać z darmo-
wej ochrony, jaką daje BIK.

Jak postępować w przypadku za-
gubienia lub kradzieży dokumentu 
tożsamości? Przede wszystkim nale-
ży niezwłocznie powiadomić o tym 
odpowiednie instytucje, tj. policję, 
organ gminy i najbliższy bank. Kon-
takt z bankiem jest niezwykle ważny, 
nawet jeśli nie posiadamy konta ban-
kowego. Wbrew pozorom taka sy-
tuacja stwarza nawet większe szan-
se powodzenia oszustwa, ponieważ 
jego wykrycie jest dla banku znacz-
nie trudniejsze ze względu na brak 
posiadania jakichkolwiek wcześniej-
szych danych na temat osoby po-
szkodowanej. 

Zgłoszona w banku informacja  
o utracie dokumentu zostaje prze-
kazana do Systemu Dokumenty Za-
strzeżone, a następnie natychmiast 
rozesłana dalej do wszystkich pol-
skich banków, operatorów telefonii 
komórkowych, Poczty Polskiej i sze-
regu innych instytucji, w tym do Biura 
Informacji Kredytowej, które jest jed-
nym z filarów tego systemu. 
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Jednocześnie, by ułatwić planowanie podróży osobom nie-
pełnosprawnym oraz ograniczonym ruchowo, od 28 czerwca 
na rozkładach jazdy zostały oznaczone kursy realizowane przez 
tramwaje i autobusy niskopodłogowe. 

Tramwaje

Wszystkie linie tramwajowe w dni robocze będą kursowały  
z częstotliwością: 
•	 w godzinach 5.00-6.00 co 20 minut, tj. bez zmian 
•	 w godzinach 6.00-9.00 co 15 minut 

•	 w godzinach 9.00-14.00 co 20 minut 
•	 w godzinach 14.00-18.00 co 15 minut 
•	 w godzinach 18.00-23.00 co 20 minut 

autobusy
Autobusy linii A, C, D, K, N, 115, 116, 122, 127, 128, 131, 132, 

134, 136, 141, 145, 146, 149, 701 będą kursowały według specjal-
nych wakacyjnych rozkładów jazdy. 

Zawieszone zostaną kursy szkolne do Iwin realizowane przez 
autobusy linii 133. 

Zawieszone zostaną kursy szkolne przez ulicę Rumiankową 
realizowane przez autobusy linii 109. 

Autobusy linii 319 będą kursowały w skróconej relacji FAT  
– Dolnośląski Park Innowacji i Nauki – FAT. 

Komunikacja podmiejska – linie strefowe
Autobusy linii 900L, 900P, 910, 904, 910, 911, 914, 921, 923, 

931, 934, 936 i 944 będą kursowały według specjalnego rozkła-
du jazdy obowiązującego w wakacje. 

Tramwaje i autobusy w wakacje
Jak każdego roku, na wakacje zmienia się rozkład jazdy miejskich autobusów i tramwajów. Do 29 sierpnia br. część linii 
autobusowych i wszystkie linie tramwajowe będą kursowały według wakacyjnych rozkładów jazdy.

Już są – zniżki i rabaty, które otrzymacie, jeśli do wybranego sklepu lub 
firmy wybierzecie się z kuponem rabatowym z naszego magazynu. Od tego 
wydania szukajcie atrakcyjnych kuponów rabatowych na naszych stronach.

Zachęcamy również firmy i sklepy do informowania naszych czytelników  
o specjalnych ofertach – czekamy na kontakt pod adresem: 

reklama@wroclawinin.info

Łap okazje – korzystaj z rabatów!

Plac Społeczny
W związku z rozpoczęciem wymiany rozjazdów tramwajowych 

na pl. Społecznym od strony mostu Pokoju, od 28 czerwca zmieniły 
się trasy linii tramwajowej 2 i 10. 

Celem zapewnienia obsługi komunikacyjnej skrzyżowania ulic 
Wyszyńskiego i Szczytnickiej, na czas prowadzonych prac autobu-
sy linii A i N będą dodatkowo zatrzymywały się na przystanku „Kate-
dra”. Przystanek ten będzie posiadał status przystanku „na żądanie”. 

ulica Nowowiejska
W związku z rozpoczęciem prac związanych z przebudową  

ul. Nowowiejskiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Prusa, od 
28 czerwca zmieniły się trasy linii tramwajowych 0L, 0P i 71 oraz 
autobusów linii A, N, 128, 240, 246, 250, 904 i 914. 

Tramwaje linii 0 (0L, 0P) i 71 zostaną skierowane w obu kierun-
kach objazdem od ul. Piastowskiej przez ul. Sienkiewicza, pl. Bema, 
ul. Poniatowskiego, ul. Jedności Narodowej do ul. Słowiańskiej. Do-
datkowo na odcinku pl. Grunwaldzki – pl. Powstańców Wielkopol-
skich – pl. Grunwaldzki zostaną uruchomione kursy zastępczej linii 
autobusowej nr 700, która będzie kursowała przez ulice: Piastow-
ską, Nowowiejską, Prusa, Wyszyńskiego, Nowowiejską, Jedności 
Narodowej i Słowiańską. 

Autobusy linii A, N, 128, 904, 914 i kursy linii nocnej 246 kursujące 
od strony pl. Kromera w kierunku centrum miasta oraz Pilczyc, zosta-
ną skierowane objazdem od mostów Warszawskich przez ulice: Jed-
ności Narodowej, Żeromskiego, Nowowiejską do ul. Wyszyńskiego. 

W kierunku przeciwnym trasa ww. linii pozostanie bez zmian. 
Natomiast kursy nocne linii 240 i 250 zostaną skierowane objaz-

dem od ul. Nowowiejskiej przez ulice Wyszyńskiego i Prusa. 

ulica Przyjaźni
W związku z zakończeniem przebudowy ul. Przyjaźni, od  

28 czerwca tramwaje linii 17 wróciły na swoją stałą trasę przejaz-
du do pętli Klecina, a kursy zastępczej linii autobusowej 717 zosta-
ły zlikwidowane. 

Kursy autobusu nocnego linii 247 z Kleciny w kierunku dworca 
autobusowego, od ul. Wałbrzyskiej pojadą ulicami: Krzycką, Przyjaź-
ni i Karkonoską. W kierunku przeciwnym trasa pozostanie bez zmian. 

Celem usprawnienia obsługi komunikacyjnej osiedla Kleci-
na, autobusy linii 107 nadal będą dojeżdżały do pętli Krzyki przez  
ul. Krzycką (z pominięciem ul. Letniej) z zachowaniem kursów przez 
stację kolejową Klecina według obecnego rozkładu jazdy. 

Zmiana trasy autobusu 113 
Autobusy tej linii od 28 czerwca kursują od ul. Zwycięskiej bez-

pośrednio al. Karkonoską do pętli Krzyki z pominięciem przystan-
ku „Hippiczna” przy ul. Wyścigowej oraz „Park Południowy” przy  
ul. Waligórskiego. 

uruchomienie linii 150
Od 28 czerwca została uruchomiona linia autobusowa 150 (za-

stępująca linie 150L, 150P i 151), która będzie kursowała następują-
cą trasą przejazdu: 
•	 Osiedle Sobieskiego (pętla) – Królewska – Irkucka – Wilanowska 

– Jana III Sobieskiego – Dobroszycka – Bierutowska – Rondo Lot-
ników Polskich – Krzywoustego – Gorlicka – Litewska – Poleska 
– Kiełczowska – Żmudzka – Litewska – Litewska (pętla) 

•	 Litewska (pętla) – Litewska – Żmudzka – Kiełczowska – Poleska – 
Litewska – Gorlicka – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich 
– Bierutowska – Bierutowska (Ośrodek zdrowia) – Bierutowska 
– łącznik – Jana III Sobieskiego – Wilanowska – Irkucka – Królew-
ska – Osiedle Sobieskiego (pętla) 
Linia autobusowa w godzinach porannych i przedpołudnio-

wych będzie dowozić do pociągów – rozkład jazdy dostosowa-
ny do odjazdu pociągów kursujących do Wrocławia Głównego,  
a w godzinach popołudniowych i wieczornych będzie odwozić  
z pociągów – rozkład jazdy dostosowany do przyjazdu pociągów  
z Wrocławia Głównego. 

Lato to czas wzmożonych remontów ulic. W związku z tym zmieniają się też trasy niektórych tramwajów i autobusów. 

Miejsce na Twój kupon
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KalejdosKop nieruchomości

Robyg w każdej swojej inwesty-
cji oferuje małe „dwójki”. Ich metraż 
zaczyna się od 36 mkw. i rośnie do  
55 mkw. Oscar Kazanelson, przewod-
niczący rady nadzorczej spółki Robyg, 
przyznaje, że najszybciej spośród lo-
kali dwupokojowych sprzedają się te   

o powierzchni około 40 mkw.  
I to właśnie takich miesz-

kań w swoim port-
folio Robyg ma 

najwięcej. 

W większości inwestycji Dom 
Development także można kupić 
mieszkania dwupokojowe do 40 mkw. 
Radosław Bieliński, rzecznik prasowy 
Dom Development, informuje, że lo-
kale o tej powierzchni zawsze pro-
jektowane są w inwestycjach firmy  
z segmentu popularnego. W war-
szawskich projektach Dom Deve-
lopment dostępne są m.in. na osie-
dlu Derby w cenie od 6550 zł/mkw., 
Apartamenty Saska Nad Jeziorem  
– od 8900 zł/mkw. i w inwestycji  
Wilno II – od 6530 zł/mkw. 

Dolcan ma dwupokojowe miesz-
kania o metrażu od 36,5 mkw. w sto-
łecznym Miasteczku Rubikon. – Takie 
mieszkania będziemy oferować już  
w czerwcu także w II etapie naszej fla-
gowej inwestycji Ogrody Ochota przy 
al. Krakowskiej – zapowiada Anna  
Sitnik, dyrektor działu sprzedaży w fir-

mie Dolcan. – „Dwójki” będą zaczyna-
ły się już od 34,96 mkw. Tego typu lo-
kale będą z pewnością w najbliższym 
czasie stanowiły znaczny procent we 
wprowadzanej przez nas ofercie 

Według Anny Sitnik, popyt na te-
go rodzaju produkt jest w dalszym 
ciągu bardzo duży, tym bardziej że 
niewielkich „dwójek” można szukać 
tylko w nowo rozpoczynanych in-
westycjach. Zaznacza jednak, że nie 
w przypadku każdego projektu ma-
łe dwa pokoje sprzedają się najszyb-
ciej. Na osiedlach oddalonych od cen-
trum, w których cena za mkw. jest 
niższa, a charakter inwestycji przy-
ciąga raczej rodziny z dziećmi, najczę-
ściej wybierane są niewielkie miesz-
kania trzypokojowe. 

Mirosław Kujawski, wiceprezes LC 
Corp, potwierdza tę opinię. Udział tego 
rodzaju mieszkań w poszczególnych 
inwestycjach firmy jest różny. – Naj-

więcej takich lokali można znaleźć  
w inwestycjach zlokali-

zowanych w centrach 
miast lub w ich bezpo-
średnim sąsiedztwie, 
gdzie grono klientów 
to osoby kupujące  
z myślą o wynajmie  
– wyjaśnia Mirosław 
Kujawski. – Zdecydo-
wanie mniejszy udział 

tego typu mieszkań 
znajduje się w projektach oddalonych 
od centrum, gdzie podstawową grupą 
klientów są rodziny, szukające więk-
szych mieszkań. W tych inwestycjach 
dominują mieszkania trzypokojowe 

Niemal w każdej z inwestycji LC 
Corp oferuje mieszkania dwupoko-
jowe o powierzchni około 40 mkw. 
Ich ceny wahają się od 4150 zł/mkw.  
w Gdańsku do 8000 zł/mkw. w Krako-
wie i Warszawie. 

J.W. Construction w ofercie przed-
sprzedażowej ma dwupokojowe loka-
le od 32 mkw. w warszawskiej inwesty-
cji Bliska Wola w cenie od 6300 za mkw. 
– Na osiedlu Zielona Dolina w stołecz-
nej Białołęce ceny mieszkań dwupoko-
jowych zaczynają się od 4700 zł/mkw. 
– informuje Małgorzata Ostrowska, dy-

rektor sprzedaży i marketingu J.W. Con-
struction. 

Klienci firmy Atal najbardziej za-
interesowani są mieszkaniami dwu-
pokojowymi o metrażu 40-45 mkw. 
i trzypokojowymi od 55 do 65 mkw. 
– Zauważamy rosnące zainteresowa-
nie lokalami większymi, trzy-, a na-
wet czteropokojowymi – informuje  
Ewelina Juroszek, dyrektor ds. sprze-
daży firmy Atal. W nowych projektach 
deweloper zamierza zwiększyć udział 
mieszkań trzypokojowych i czteropo-
kojowych od 80 do 100 mkw. Obec-
nie mieszkania dwupokojowe Atal 
sprzedaje w przedziale cenowym 
od 4700 zł/mkw. w inwestycji No-
we Polesie w Łodzi do 8700 zł/mkw.  
w prestiżowym projekcie Nadwiślań-
ska 11, tuż obok Bulwarów Wiślanych 
w Krakowie. Tylko we wrocławskich  
i krakowskich inwestycjach Atala po-
szukiwane są 40-metrowe lokale 
dwupokojowe. W Warszawie, Łodzi 
i Katowicach chętniej wybierane są 
większe mieszkania. 

W inwestycjach Atlas Estates 
mieszkania dwupokojowe o nie-
wielkim metrażu również nadal 
są najbardziej poszukiwane. Mi-
chał Witkowski, dyrektor sprzedaży  
i marketingu w Atlas Estates, zwra-
ca uwagę, że ciekawą propozy-
cją są również lokale, które dają 
możliwość zaaranżowania zarów-
no jako kawalerkę, jak i mieszkanie  
z dwoma pomieszczeniami. Takie 
lokale dostępne są w ofercie Ca-
pital Art Apartments na warszaw-
skiej Woli. Ceny „dwójek” w tej in-
westycji kształtują się w przedziale  
8900-9100 zł/mkw.

Dwa pokoje o niewielkim metra-
żu kupimy też w poznańskich inwe-
stycjach Echo Investment. Na osiedlu 
Jaśminowym takie lokale dostęp-
ne są od 32 mkw. (od 5500 zł/mkw.),  
a w najnowszej inwestycji firmy  
– Park Sowińskiego stanowią ponad 
11 proc. oferty (6600 zł/mkw.).

Dariusz Cholewa, dyrektor działu 
projektów mieszkaniowych w Echo 
Investment, przyznaje jednak, że 
każda inwestycja ma swoją specyfikę 
i nie wszędzie kompaktowe miesz-
kania dwupokojowe są produktem 
oczekiwanym. 

Kamil Niedźwiedzki
analityk Dompress.pl

Mała dwójka 
– czy to nadal gorący towar?
Hitem sprzedażowym na rynku deweloperskim były dotąd dwa 
pokoje na 40 mkw. Czy zapotrzebowanie na takie lokale teraz spadło? 
Gdzie i w jakiej cenie je kupimy? Analitycy portalu nieruchomości 
Dompress.pl zajrzeli do biur sprzedaży deweloperów, by to sprawdzić. 

Walki byków i związana z nimi corri-
da to barwny i zarazem kontrowersyjny 
element kultury Hiszpanii, który zmie-
niał się na przestrzeni wieków, przybie-
rając cechy wyrafinowanego rytuału. 
To również widowisko, którego okru-
cieństwo od lat wzbudza wiele emocji. 

Na kształt prezentowanej we Wro-
cławiu ekspozycji wpłynął proces 
ewolucji zjawiska corridy oraz naj-
ważniejsze wydarzenia polityczno- 
-społeczne w historii Hiszpanii. Od-
wiedzający wystawę przekonają się, 
że każdy z prezentowanych mistrzów 
ujął problem tauromachii w odmien-
ny sposób. Ryciny projektu Franci-
sca Goi zatytułowane „Tauromachia” 
przedstawiają różne techniki walk by-
ków, charakterystyczne dla czasów, 
gdy corrida nabierała dopiero swo-
jego kształtu. Z kolei realizacje Pabla  
Picassa, doskonale znającego do-
robek Goi, oprócz wizualizacji mło-
dzieńczych fascynacji, stanowią też 
wyraz jego protestu wobec wyda-
rzeń mających miejsce w Hiszpanii 
za czasów rządów generała Franco. 

We Wrocławiu wystawiane będą 
między innymi cykle graficzne uka-
zujące widzianą oczami mistrza corri-
dę oraz faksymile rysunków przygoto-
wawczych do najsłynniejszego dzie-
ła artysty zatytułowanego „Guerni-
ca”, na podstawie których publiczność 
będzie mogła prześledzić proces kre-
acji tej niezwykłej pracy. Picasso chciał 
za jej pomocą zwrócić uwagę świata 
na dramat baskijskiego miasta zbom-
bardowanego 26 kwietnia 1937 roku.  
Z kolei słynny surrealista Salvador  
Dalí postrzegał walkę byków bardziej 
w kategoriach magicznego rytuału, 
konfrontacji ze zwierzęciem, mającej 
wymiar estetyczny, dlatego prace wy-
stawiane we Wrocławiu, jak „Walka by-
ków nr 1”, świetnie oddają nie tylko 
nieprzenikniony świat wyobraźni ar-
tysty, lecz również jego osobistą wi-
zję tauromachii. 

Oficjalna strona internetowa wystawy: 
www.tauromachia.pl 

Oficjalny blog poświęcony wystawie: 
www.tokfm.pl/blogi/tauromachia-wal 

Tauromachia  
– walka byków
Wrocławska wystawa „Picasso Dalí Goya. Tauromachia – walka 
byków” prezentuje dzieła najbardziej rozpoznawalnych artystów na 
świecie – Pabla Picassa, Salvadora Dalego i Francisca Goi. Motywem 
przewodnim wystawy jest postać byka – zwierzęcia symbolizującego 
siłę i odwagę, a także związana z nim tauromachia, która przez 
stulecia inspirowała hiszpańskich mistrzów. Organizowana 
przez Galerię Miejską we Wrocławiu wystawa gościć będzie we 
wrocławskim Muzeum Architektury od 24 lipca do 16 listopada br. 

Picasso Dalí Goya. Tauromachia – walka byków
Muzeum architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5
Wystawa otwarta w dniach 24 lipca – 16 listopada 2014

Salvador Dali, „Walka byków nr 1”, 1965, tusz, pędzel, olej na papierze, 
40,6 x  48,2, kolekcja prywatna
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Wrocławianie – i nie tylko – coraz czę-
ściej chcą skorzystać z nowoczesnej 
formy pogrzebu, jaką jest kremacja. 
Gloria zainwestowała w najnowocze-
śniejszy obecnie w regionie tego ty-
pu obiekt.

– Przede wszystkim staraliśmy się 
odpowiedzieć właśnie 
na zwiększone zainte-
resowanie kremacją. 
Nie tylko my zauważa-
my, że miejsc na cmen-
tarzach komunalnych 
jest coraz mniej. Cmen-
tarze nie powiększa-
ją się i brakuje miejsca 
na pochówek tradycyj-
ny. Dochować trum-
nę do istniejącego gro-
bu można dopiero po 
upływie dwudziestu lat 
od ostatniego pochów-
ku. Istnieje również kil-
ka przepisów, które mo-
gą utrudnić dochowa-
nie do grobu już istnieją-
cego, opłacanego przez 
rodzinę. Rosnące w po-
bliżu drzewo czy wyso-
ki poziom wód grunto-
wych mogą uniemożli-
wić pochówek tradycyj-
ny, ponieważ cmentarz 
nie wyrazi na niego zgo-
dy. W takim przypadku 
możliwe jest dochowa-
nie wyłącznie urny. Urnę 
można też dochować 
do grobu bez względu 
na to, ile czasu upłynę-
ło od ostatniego pochówku. Ponadto 
nowe miejsca urnowe na cmentarzach 
– pojedyncze, podwójne lub też muro-
wane na cztery urny – zajmują niewie-
le miejsca w porównaniu z miejscem na 
tradycyjny pochówek.

We Wrocławiu jest jedno kremato-
rium – miejskie. Osoby organizujące kre-
mację nie mają możliwości wyboru. Po-
wstały już krematoria prywatne, aczkol-
wiek znajdują się w znacznej odległości 
od Wrocławia, co może zwiększać kosz-
ty pogrzebu, utrudniać pożegnanie się 
z osobą zmarłą tuż przed kremacją, po-
nieważ rodzina musi jechać 50-60 km 
do takiego obiektu.

Liczba wykonywanych kremacji 
zwiększa się z roku na rok. Nie tylko ze 
względu na brak miejsc tradycyjnych, 
ale również dzięki zmianie podejścia do 

tej formy pochówku. Chcieliśmy więc 
spełnić oczekiwania naszych klientów 
i wyjść im naprzeciw. Od początku na-
szej działalności podnosiliśmy standard 
usług pogrzebowych. Wszelkie nowo-
ści na rynku i w branży są naszą zasłu-
gą. Uważamy, że klient powinien mieć 

możliwość wyboru. Konkurencja jest 
dobra wtedy, kiedy jest uczciwa. Wtedy, 
kiedy konkuruje się z innymi, inwestując 
w siebie, w firmę i przyciąga się klientów 
wysoką jakością usług. Ciągle się rozwi-
jamy, stąd ten duży krok w nowocze-
sność (uśmiech).

Czym różni się kremacja od tradycyj-
nego pogrzebu? Czym wyróżnia się 
państwa inwestycja – co sprawia, że 
jest to najlepszy obiekt?

– W obiekcie przy ul. Kwiatkowskie-
go na Oporowie znajdzie się nowocze-
sna chłodnia, połączona z salą, gdzie 
będą przygotowywane osoby zmarłe  
– wykonywana tanatokosmetyka  
i ubieranie. To bardzo ważne, aby mieć 
kontrolę nad każdym etapem przygo-
towania zmarłego i wiedzieć, że oso-

ba zmarła przebywa w odpowied-
nich warunkach. Bliscy zmarłego bę-
dą mogli również uczestniczyć w przy-
gotowywaniu ciała, jeżeli będą mieli 
takie życzenie. Rodzina zmarłego bę-
dzie przyjmowana w sali recepcyjnej. 
Tam, w przestronnym wnętrzu, moż-

na napić się kawy czy 
herbaty. Usługa krema-
cji oferowana przez nas 
będzie kompleksowa: 
udostępnione zostanie 
miejsce na przygotowa-
nie spotkania pogrążo-
nej w smutku rodziny  
i bliskich, w kaplicy moż-
na odprawiać msze, zor-
ganizować pożegnanie, 
pokropek ciała z księ-
dzem, z mistrzem cere-
monii czy z pastorem  
– to zależy od wyznania 
zmarłego i jego rodzi-
ny. Kaplica jest wielowy-
znaniowa. Będzie tam 
możliwe organizowa-
nie pokazów multime-
dialnych opowiadają-
cych o żegnanej osobie  
– np. w formie zdjęć wy-
świetlanych w trakcie ce-
remonii. Kaplica posia-
da własne nagłośnienie,  
a klienci mogą przynieść 
swoje nagrania, które 
chcą odtworzyć w trak-
cie uroczystości. Jest też 
organista. W trakcie kre-
macji rodzina może sko-
rzystać z sali ze specjal-

nym dużym oknem, przez które moż-
na obserwować proces kremacji.

Biorąc pod uwagę fakt, że więk-
szość Polaków to katolicy, nasza firma 
przygotowuje kremacje zgodnie z za-
leceniami Kościoła katolickiego – naj-
pierw żegna się ciało, które ksiądz świę-
ci, później ciało jest zabierane, wszy-
scy wychodzą z kaplicy do holu, a naj-
bliższa rodzina idzie do sali, gdzie mo-
że w zadumie obserwować moment 
wsunięcia trumny z ciałem do pie-
ca. Właśnie ten etap procesu wzbu-
dza u klientów najwięcej emocji. Moż-
liwość uczestniczenia w procesie kre-
macji do ostatnich chwil sprawia, że 
nikt nie może mieć wątpliwości, czy  
w urnie znajdują się prochy jego bliskie-
go. Ponadto nasi pracownicy przepro-
wadzają obowiązkową, krótką identy-

Godne pożegnanie 
– ważne dla każdego z nas
O coraz większej popularności kremacji jako formy pochówku i o zasadach obowiązujących podczas 
pogrzebu rozmawiamy z MARTĄ LeCH, dyrektorem Zakładu Pogrzebowego Gloria.

fikację. Do specjalnego pomieszczenia 
wprowadzana jest trumna na przeno-
śnym katafalku. Jest to moment na po-
żegnanie ze zmarłym oraz identyfika-
cję. Następnie można skorzystać z sali 
z oknem albo udać się do domu i firmie 
powierzyć całą kremację. Każda firma 
pogrzebowa ma obowiązek umożliwić 
bliskim identyfikację zmarłego przed 
pochówkiem, by uniknąć pomyłek.  
W Glorii rozważany jest też system 
identyfikacji trumien za pomocą ska-
nerów rozmieszczonych w halach. Po-
łożenie trumny jest wówczas nieustan-
nie monitorowane. Piec otwiera się je-
dynie wtedy, gdy wprowadzi się kon-
kretny kod danej trumny – to całkowi-
cie wyklucza możliwość pomyłki.

Kremacja trwa około 2-2,5 godzi-
ny. Piec musi skończyć pracę, żeby się 
otworzyć i by można było wyjąć pro-
chy, nie da się tego zrobić wcześniej. To 
daje komfort psychiczny. Jeżeli ktoś bę-
dzie sobie życzył, to kremacja może na-
stąpić bezpośrednio po pożegnaniu. 
Uniknie się w ten sposób kłopotliwej 
sytuacji, kiedy to pożegnanie odbywa 
się rano, a kremacja po południu. W na-
szym zakładzie nie będzie tego proble-
mu, co we Wrocławiu będzie unikalną 
możliwością.

Osobę zmarłą przygotowuje się do 
kremacji dość podobnie jak do trady-
cyjnego pochówku, choć istnieje moż-
liwość zawinięcia ciała w całun, zamiast 
tradycyjnego ubrania. Trumny krema-
cyjne muszą być proste, z wzmocnio-
nego kartonu (w ofercie są np. mode-
le kolorowe, z nadrukowanymi zdjęcia-
mi), ewentualnie mniej popularnej wi-
kliny. Do takiej trumny nie można wło-
żyć żadnych urządzeń elektronicznych, 
gdyż mogą one zakłócić pracę pieca 
kremacyjnego.

Do przewożenia urny z prochami nie 
jest konieczny specjalny środek trans-
portu. Przewozić ją może rodzina. Urnę 
należy złożyć na cmentarzu – w grobie, 
grobowcu albo kolumbarium.

Bliscy zmarłych często mają wątpli-
wości przy podejmowaniu decyzji 
o kremacji. Czy mogą liczyć na Pań-
stwa pomoc – rozmowę, wyjaśnie-
nie wszelkich wątpliwości? Jak najła-
twiej się z Państwem skontaktować?

– Oczywiście jesteśmy do dyspozy-
cji przez 24 godziny na dobę. Chętnie 
odpowiemy na wszelkie pytania i roz-
wiejemy wątpliwości. Teraz z perspek-
tywy własnego doświadczenia będzie-

Sala pożegnań

Kaplica

Recepcja

Recepcja

my mogli udzielić jeszcze bardziej rze-
telnych informacji dotyczących kre-
macji. Zachęcamy wszystkich do kon-
taktu z nami. Czynny jest całodobo-
wy telefon, pod którym można poroz-
mawiać z naszym przedstawicielem  
– 71 338 19 19. (TS)

tel. 71 338 19 19
www.krematoriumgloria.pl



12 nr 5, lipiec 2014Kalejdoskop Miejski
wrocławianin

Stupięćdziesięcioletnia tradycja 
zderzona jest z nowoczesną opra-
wą techniczną i muzyczną, a każde-
go widza traktuje się indywidualnie 
– po wejściu do namiotu odpro-
wadzony jest na miejsce przez 
pracownika cyrku, a po zakoń-
czonym spektaklu artyści żegna-
ją wszystkich widzów. W powie-
trzu unosi się charakterystycz-
ny zapach trocin, o którym wiele 
cyrków już zapomniało…

Oczywiście w cyrku nie zabra-
kło występów zwierząt – prezen-
tujące się w formacji konie, sło-
nie wykonujące różnorakie ko-
mendy, żyrafy częstujące się cu-
krem z otwartych dziecięcych 
dłoni… Dla najmłodszych atrak-
cje niebywałe, dorośli mają mie-
szane uczucia na tle etycznym.  
O cyrkowej rzeczywistości roz-
mawiamy z Dariuszem Krajew-
skim, archiwistą sztuki cyrkowej, 
zajmującym się także promocją Cyrku  
Medrano w Polsce. 

Jak wygląda życie cyrkowych zwie-
rząt? 

– To nie jest takie proste, żeby 
zwierzęta mogły występować w cyr-
ku – mówi Dariusz Krajewski. – Mu-
si być spełniony szereg warunków. 
Po pierwsze, zwierzęta muszą się 
urodzić w niewoli – te z tak zwane-
go odłowu nie mogą występować 
ani w cyrku, ani w zoo. Po drugie, 

opiekun tych zwierząt od najmłod-
szych lat obserwuje predyspozycje 
danych osobników. Nie każde zwie-
rzę może i chce występować na are-

nie. Może się okazać, że zwierzak nie 
wyraża zainteresowania maszero-
waniem, chodzeniem, wykonywa-
niem sztuczek – wtedy nikt nie bę-
dzie tłukł go batem, bo to bez sensu. 
Nic na siłę. Jeśli chodzi o samo szko-
lenie, trzeba zwierzaka przekupić  
– owockiem, cukrem, frykasem. 
Opiekun obserwuje, co można  
z jego naturalnych zachowań wycią-
gnąć, potem przygotowuje numer  
– żadnego bicia, zmuszania, maltre-
towania zwierząt nie ma. 

Zwierzaki wykonują to, co mogą 
zrobić w naturalnych warunkach, po-
nieważ zwierzęta w cyrkach nie mo-
gą wykonywać ruchów, które nie są 

typowe dla danego gatunku. Jak to 
sprawdzić? Aby zwierzęta mogły wy-
stępować w cyrku, musi być zatwier-
dzony scenariusz przez głównego le-
karza weterynarii w Warszawie, który 
swoją wiedzę o możliwościach zwie-
rząt opiera na stosownej ustawie.  
W scenariuszu jest po kolei opisane, 
co zwierzęta wykonują w danym nu-
merze – jeżeli weterynarz stwierdzi, 
że któryś z trików jest nienaturalny 
dla danego zwierzęcia, odmówi wy-
dania zgody na występy. Ponadto, le-

Zwierzaka trzeba przekupić
Narodowy Włoski Cyrk Medrano gościł we Wrocławiu przez dziesięć dni. W tym czasie odegranych zostało czternaście dwugodzinnych 
przedstawień, w czasie których widzowie mogli obejrzeć pokazy akrobatów na trapezach i szarfach, podziwiać motocyklistów w kuli śmierci, 
poczuć klimat „Baśni z tysiąca i jednej nocy” oraz pośmiać się z występów komików.

karz powiatowy ma możliwość prze-
prowadzenia kontroli, w czasie któ-
rej oceni stan zwierząt. Wszystkie po-
jazdy, które przewożą zwierzęta, ma-

ją kilka tysięcy litrów wody w zbiorni-
kach i zwierzęta zaraz po przyjeździe 
są napojone – to my, ludzie, szukamy 
sklepów, żeby sobie kupić coś do picia. 

Żeby pokazać jeszcze inną per-
spektywę – mały wielbłąd kosztuje 
4 tysiące euro. Mały słoń od 100 do 
150 tysięcy euro. Zwierzęta kosztu-
ją olbrzymie pieniądze – żadnego 
normalnego człowieka po prostu nie 
stać na to, żeby się nad nimi znęcać, 
bo to jest jego olbrzymi majątek. Nie 
mogę ręczyć oczywiście za wszystkie 
cyrki świata, bo to, jak człowiek trak-
tuje zwierzęta, zależy od konkretne-
go człowieka – są ludzie, którzy zabi-
ją innego człowieka, więc nie ma co 
wymagać, że potraktują dobrze zwie-
rzę. W dobrych cyrkach, a takim jest 
m.in. Cyrk Medrano, opiekunowie to 
przede wszystkim ludzie, którzy są od 
pokoleń związani z cyrkiem. Dzieci 
często przejmują pokazy, które pro-
wadzili rodzice. 

Zdarzają się manifestacje w obronie 
praw zwierząt…

– Nie jest sztuką stanąć przed ka-
sami i manifestować. Kiedy ja zapra-
szałem takich manifestantów na te-
ren cyrku, żeby im pokazać zwierzę-
ta i warunki, w jakich żyją, w żadnym 
mieście w Polsce nie chcieli wejść.  
W innych krajach nie ma takich pro-
blemów. Są grupy, które protestu-
ją, pikietują, krzyczą, ale są też gru-
py „animalsów”, którzy przychodzą 
do dyrektora cyrku i pytają wprost, 
czy mogą pomóc przy zwierzętach.  

I nawet jak dyrektor nie ma żadnej ro-
boty, to nigdy im nie odmówi, bo to 
by było nie fair. Zaprasza ich, daje im 
szczotki, mówi: „Wyczyśćcie konie”. 
Wtedy oni widzą, że nie ma się nic do 
ukrycia i nie robią czarnej promocji.

Cyrk kojarzy się głównie, choć mo-
że nieco przewrotnie, z rozrywką 
dla dzieci. Kto rzeczywiście przy-
chodzi oglądać spektakle?

– Do polskich cyrków przychodzą 
głównie mamy z dziećmi, bo te 
cyrki stosują zwykle zasady, że 
dzieci wchodzą bezpłatnie, bilet 
kupuje tylko rodzic (jednak cena 
biletu dziecka jest wliczona w bi-
let dorosłego). U nas jest inaczej  
– bilety są tańsze jednostkowo, ale 
każdy płaci za siebie. Odzwiercie-
dlenie mamy takie, że nie przycho-
dzą tylko mamusie z dzieckiem, 
ale przychodzi mamusia, tatuś  
i dziecko. Przychodzą do nas mło-
de pary, narzeczeństwa, studen-
ci, emeryci, co się bardzo rzadko 
spotyka. Każdy może kupić bilet 
w rozsądnej cenie – nawet jeśli de-
cyduje się na najtańszą opcję, nie 
siedzi od środka areny w odległo-
ści większej niż 20 metrów.

a po co w ogóle nam cyrk?
– Cyrk jest formą rozrywki, tak sa-

mo jak koncert, balet, sztuka teatral-
na. W Polsce cyrk jest niedoceniony  
– jest traktowany jako kuglarstwo, ja-
ko podrzędna sztuka, w przeciwień-
stwie do krajów zachodnich, gdzie 
programy galowe odbywają się o go-
dzinie 21, przyjeżdżają na nie rodzi-
ce, którzy już dawno położyli dzieci 
spać, ludzie są ubrani w piękne stro-
je, garnitury i jest to forma rozryw-
ki tak samo istotna jak teatr czy ope-
ra. Rzeczywiście – z mojego punk-
tu widzenia cyrk to nie jest rozrywka, 
której docelowym odbiorcą są malu-
chy. Elementy burleski, żarty komi-
ków, ogrom pracy włożony w tresu-
rę zwierząt robią wrażenie głównie 
na dorosłych widzach. Nie mówiąc  
o tym, że większość żartobliwych sce-
nek jest zrozumiała tylko dla doro-
słych, na co najlepszym dowodem 
jest moje wspomnienie z czwartko-
wego przedstawienia. „Mamo, a z cze-
go wszyscy się śmieją?” – pytały kilku-
letnie usteczka średnio co dwie minu-
ty. Mama nie była w stanie odpowie-
dzieć – płakała ze śmiechu… Pozosta-
je nam mieć nadzieję, że nasza men-
talność ewoluuje. Że sztuka cyrko-
wa nie będzie już traktowana z przy-
mrużeniem oka i nonszalancją. Że lu-
dzie, zanim skrytykują, zderzą swoje 
wyobrażenia z realiami. I będziemy, 
jak nasi zachodni sąsiedzi, chodzić do 
cyrku z taką przyjemnością jak do ki-
na czy teatru…

Nina Elwira Matyba

R E K L A M A
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Zamkowe spotkania z operą to cykl 
comiesięcznych wydarzeń artystycz-
nych, w których prym wiedzie ludzki 
głos słyszany w barwach muzycznej 
wędrówki przez epoki. Przez cały 2014 
rok udział w festiwalu weźmie ponad 
180 artystów z powodzeniem odno-
szących sukcesy na arenie międzyna-
rodowej. Zaprezentują zróżnicowane 
programy światowych kompozytorów 
tworzących w czasach od baroku do 
współczesności.

Koncerty odbywać się będą na Zam-
ku Książ – w Sali Maksymiliana, słynącej 
z doskonałej akustyki. W sezonie letnim 
zaplanowane zostały dwa wyjątkowe 
wydarzenia plenerowe na dziedzińcu. 

To pierwsze tego typu wydarzenie 
cykliczne w Polsce stanie się ciekawą 
propozycją dla licznie odwiedzających 
region Dolnego Śląska turystów, po-
zwoli zaktywizować społeczność re-
gionu wałbrzyskiego do uczestnictwa 
w kulturze wysokiej, a najmłodszym 
da możliwość odkrycia fascynującego 
świata teatru operowego. Wytworne, 
zabytkowe wnętrza oraz całe otocze-
nie Zamku Książ w połączeniu ze sztu-
ką operową staną się okazją do odkry-
cia na nowo narodowego dziedzictwa  
i zainicjują wznowienie tradycji muzycz-
nych, z których niegdyś słynął zamek, 
położony dziś w granicach Wałbrzycha.

O artystach
aNNa LICHOROWICZ – sopran 

Absolwentka wydziału Wokalno-Ak-
torskiego Akademii Muzycznej w Kra-
kowie. Laureatka Grand Prix na kon-
kursie operowym Festiwalu Oper Oder 
Spree Międzynarodowych Kursów Wo-
kalnych w Beeskow k. Berlina (2004). 
Stypendystka wicerezydenta Branden-
burgii Jörga Schönbohma. Jeszcze jako 
studentka gościła na festiwalach opero-

wych dla młodych wykonawców: Oper 
Oder Spree w Niemczech oraz I Giorni 
della Lirica we Włoszech. Jest solistką 
Opery Wrocławskiej. 

TOMaSZ MaLESZEWSKI – tenor 
Absolwent Akademii Muzycznej 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
– Wydziału Wokalnego o specjaliza-
cji operowej w klasie śpiewu solowe-
go prof. Eugeniusza Sąsiadka, a także 
Wydziału Edukacji Muzycznej w kla-
sie dyrygentury chóralnej prof. Zofii 
Urbanyi-Krasnodębskiej. Jest solistą 
zespołu śpiewaków – Wrocławskich 
Kameralistów Cantores Minores Wra-
tislavienses. W październiku 2012 ro-
ku artysta wziął udział w wy-
konaniu „Carmina Burana” 
w Szanghaju i Pekinie , 
w ramach trasy kon-
certowej Schleswig- 
-Holstein Music Festival.

ŁuKaSZ ROSIaK  
– baryton 

Ukończył z wyróżnieniem 
Akademię Muzyczną im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie w klasie śpie-
wu prof. Włodzimierza Zalewskiego. 
Solista bierze udział w wielu koncer-
tach kameralnych w kraju i za granicą. 
Współpracuje z Filharmonią im. Romu-
alda Traugutta w Warszawie (koncerty 
m.in. w Berlinie i Chicago). W paździer-
niku 2006 roku zadebiutował na scenie 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w 
spektaklu „Andrea Chenier” Umberto 
Giordano. Obecnie jest solistą Opery 
Wrocławskiej.

KaTaRZYNa NEuGEBauER  
– fortepian 

W Poznaniu z wyróżnieniem ukoń-
czyła Państwowe Liceum Muzyczne 

im. Mieczysława Karłowi-
cza w klasie fortepianu; 
jest absolwentką Akade-
mii Muzycznej im. Karo-
la Lipińskiego we Wrocła-
wiu, gdzie od 2007 roku 
jest zatrudniona jako pia-
nista-akompaniator. Fina-
listka konkursów ogólno-
polskich, a także laureatka 
VI nagrody Międzynarodo-
wego Konkursu Młodych 
Pianistów w Warszawie. 
Jako solistka występowa-
ła pod batutą m.in. Jacka 
Kaspszyka, Antoniego Wi-
ta oraz Adama Klocka, z 
towarzyszeniem orkiestr 

Filharmonii Wrocławskiej, Poznańskiej 
oraz Kaliskiej.

MICHaŁ ROT – fortepian
Absolwent Akademii Muzycznej  

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów  
w Łodzi, którą ukończył z wyróżnie-
niem w 2012 roku. Jest laureatem wielu 
ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursów muzycznych. Od 2011 roku 
kształci się pod okiem światowej sławy 
śpiewaka – kameralisty Olafa Bära. 

ZESPÓŁ REPERCuSSION
Repercussion to zespół, którego 

naczelną ideą jest muzyczne wyko-
nawstwo wykorzystujące instrumen-

tarium perkusyjne. Koncerty 
zespołu obalają obiego-

wy pogląd, że perku-
sja to tylko mniej lub 
bardziej jednostajny 
rytm. Odpowiedni do-
bór instrumentarium 

daje bowiem niepraw-
dopodobne możliwości 

melodyczne, harmoniczne, 
brzmieniowe oraz rytmiczne. Muzycy 
wykorzystują zarówno instrumenty 
melodyczne: marimba, wibrafon czy 
ksylofon, jak i typowo rytmiczne – 
bębny, kotły oraz tzw. przeszkadzaj-
ki, wywodzące się z różnych kultur 
muzycznych świata. Obecnie trzon 
zespołu stanowią: Jacek Muzioł (zało-
życiel i kierownik artystyczny grupy), 
Radosław Jędraś, Miłosz Rutkowski i 
Bartłomiej Dudek.

GWaRDIa GRYFa
Nawiązuje do włoskiej tradycji 

sbandieratori, czyli historycznej żon-
glerki chorągwiami. Bycie sbandie-
ratori to zaszczyt, prestiż ale i ciężka 
praca. We Włoszech, jeśli grupa chce 

uprawiać profesjonalną żonglerkę fla-
gami, musi zapisać się do FISB – Fede-
razione Italiana Sbandieratori (Wło-
ska Federacja Sbandieratori). Należy 
jednak podkreślić, że Gwardia Gryfa 
nie jest zespołem rekonstrukcji histo-
rycznej, korzysta pełnymi garściami  
z pięknej, wielowiekowej, włoskiej tra-
dycji sbandieratori, ale pozwala sobie 
na własną interpretację tej sztuki. Po-
zostaje w stylistyce średniowiecznej, 
ale jej prezentacje odbiegają od kla-
sycznego, włoskiego sbandieratori. 
Łącząc różne dyscypliny i korzystając 
z ich wzorców, stara się stworzyć coś 
zupełnie nowego.

aKaDEMICKI CHÓR  
POLITECHNIKI  
WROCŁaWSKIEJ

Istnieje od ponad czter-
dziestu lat. W swoim zróżni-
cowanym repertuarze a cap-
pella wykonuje utwory kom-
pozytorów polskich i zagra-
nicznych, od muzyki dawnej 
po współczesną, wiele rodza-
jów, gatunków i stylów, łącz-
nie z wielkimi formami wokal-
no-instrumentalnymi. Kon-
certował na czterech konty-
nentach, w 33 państwach, od-
bywając podróże artystycz-
ne m.in. w USA (1987, 1996, 
1999), a także w Chińskiej Re-
publice Ludowej (2001), oraz 
w blisko stu różnych miejsco-
wościach w kraju. W latach 
1973-1999 dyrygentem i kie-
rownikiem artystycznym ze-
społu był Piotr Ferensowicz, 
a obecnie, od roku 2000, ze-
społem kieruje Małgorzata 
Sapiecha-Muzioł.

MaŁGORZaTa  
SaPIECHa-MuZIOŁ  
– dyrygent 

Studia dyrygenckie ukoń-
czyła w 1998 roku w Akade-
mii Muzycznej im. Karola Li-
pińskiego we Wrocławiu,  
w klasie prof. Marka Pijarow-
skiego. Jest także absolwent-
ką Wydziału Muzycznego 
Wrocławskiej Akademii, któ-
ry ukończyła z wyróżnieniem 
w roku 1993.

Jest laureatką I wyróżnie-
nia II Ogólnopolskiego Prze-
glądu Młodych Dyrygentów 
im. Witolda Lutosławskiego. 
Koncertowała z orkiestrą Fil-

harmonii Wrocławskiej, Orkiestrą Sym-
foniczną i Kameralną Akademii Mu-
zycznej we Wrocławiu, Orkiestrą i Chó-
rem Akademii Bachowskiej ze Stuttgar-
tu. Od 1994 roku jest dyrygentem or-
kiestry i chóru Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Wałbrzychu. Z zespołami ty-
mi prowadzi na terenie Dolnego Śląska 
aktywną działalność koncertową, któ-
ra została uwieńczona nagraniem pły-
ty CD „Requiem” Wolfganga Amade-
usza Mozarta.

Od lutego 2000 roku jest kierow-
nikiem artystycznym i dyrygentem  
Akademickiego Chóru Politechniki 
Wrocławskiej.

Carmina Burana w zamkowych wnętrzach
Zapraszamy na pierwsze w historii Zamku Książ w Wałbrzychu wielkie widowisko plenerowe. W piątek 11 lipca reprezentacyjny Dziedziniec Honorowy zamieni się w dużą scenę muzyczną. 
Goście zobaczą jedno z najsłynniejszych na świecie dzieł – kantatę sceniczną „Carmina Burana” Carla Orffa opartą na średniowiecznym zbiorze pieśni. Ponad siedemdziesięciu artystów na 
scenie, zapierająca dech w piersiach sceneria największego w województwie zamku, wspaniałe głosy i piękna inscenizacja stanowić będą z pewnością wydarzenie sezonu w Wałbrzychu.

WIeLKIe WIDOWISKO PLeNeROWe

Carl Orff 
– kantata sceniczna 

CARMINA BURANA
11 lipca 2014 r., godz. 21

Dziedziniec Honorowy, Zamek Książ

Anna Lichorowicz (Dziewczyna) – sopran
Tomasz Maleszewski (Łabędź) – tenor
Łukasz Rosiak (Stary Poeta) – baryton

Katarzyna Neugebauer – fortepian
Michał Rot – fortepian

Zespół Repercussion
Festiwalowy Chór Dziecięcy

Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej
Gwardia Gryfa

Małgorzata Sapiecha-Muzioł – dyrygent
Maciej Michałkowski – inscenizacja widowiska
Bilety: Sektor VIP – 200 zł, Sektor A1 – 100 zł  

Sektor A2 – 80 zł, Sektor A3 – 50 zł  
Sektor B – 50 zł, Sektor C – 20 zł

Rezerwacje biletów:  
tel. 74 664 38 34  

e-mail: bilety@mmimpresario.pl
Bilety on-line:  

www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl  
www.ticketpro.pl

Bilety kasowe:  
Kasy Zamku Książ  

pon.-pt. – czynne w godz. 10-17  
sob.-nd. – czynne w godz. 10-18 

Organizatorzy Festiwalu: 
Zamek Książ w Wałbrzychu  

MMImpresario, Fundacja Ottenbreit
Dyrektor Festiwalu: Maciej Michałkowski

Biuro: Fundacja Ottenbreit  
ul. Ofiar Oświęcimskich 19  

50-069 Wrocław,  tel. 604 562 843
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Wrocław ma rzecznika rodzin
Rzecznik do spraw rodziny rozpoczął 1 lipca pracę w Urzędzie 
Miejskim Wrocławia. Funkcję tę objął Dariusz Szrejder, dyrektor 
Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego.

Zadaniem rzecznika do spraw ro-
dziny będzie:
• łączenie miejskich programów 

prorodzinnych w celu wspierania 
współczesnych rodzin; 

• informowanie o prawach, obo-
wiązkach i polityce prorodzinnej; 

• odpowiadanie na pytania i wnio-
ski składane przez mieszkańców; 

• współpraca z urzędem, radami  
i zarządami osiedli oraz organizacja-
mi zewnętrznymi, które wspoma-
gają rodziny i działają na ich rzecz;

• przewidywanie i rozwiązywanie 
problemów wrocławskich rodzin; 

• inicjowanie nowych działań proro-
dzinnych.

Dariusz Szrajder ma doktorat z so-
cjologii, prywatnie jest ojcem dwój-
ki dzieci. Rzecznik do spraw rodziny 
przyjmuje w Departamencie Spraw 

Społecznych przy ul. Bogusławskiego 9  
w godzinach pracy urzędu. Dokładne 
informacje o dniach, numerze telefo-
nu oraz numerze pokoju zostaną po-
dane w najbliższym czasie. 

Na konferencji prasowej nowy 
rzecznik przypomniał, że we Wrocła-
wiu mamy 24 podmioty prowadzą-
ce poradnictwo rodzinne, 37 świetlic 

i 21 klubów śro-
dowiskowych, 
Centrum Edu-
kacji Społecznej 
CIRS, które pro-
wadzi warszta-
ty i pogadanki 
dla dzieci, mło-
dzieży i rodzi-
ców, program 
pomocy dla ro-
dzin wielodziet-
nych „Dwa plus 
trzy i jeszcze 
więcej”, 70 Klu-
bów Seniora,  

10 Uniwersytetów III Wieku, Wrocław-
skie Centrum Seniora, Telefon Senio-
ra, ponad 80 partnerów Wrocławskiej 
Karty Seniora.

Powstał również portal dla rodzin 
www.mojarodzina.wroclaw.pl. Na 
tej stronie zamieszczane są informa-
cje o odbywających się szkoleniach  
i warsztatach dla rodziców, możliwo-
ściach spędzania rodzinnie wolnego 
czasu oraz jej rozwoju rodziny, a tak-
że o Miesiącu Rodziny i konkursach 
organizowanych w jego ramach. 

Konkurs „LIST DO KINa”  
– zaprasza  
Kino Nowe Horyzonty

Proponowane tematy listów pisa-
nych przez seniorów:
•	 Dlaczego warto chodzić do kina?
•	 Co warto w kinie oglądać i dlaczego?
•	 Mój ulubiony gatunek filmowy 
•	 Moje wspomnienie z kina 
•	 Dla tej aktorki/tego aktora straci-

łam/straciłem głowę
•	 Ten film pamiętam do dziś
•	 Wszelkie inne tematy związane z fil-

mami i kinem
 

Na autorów najciekawszych listów 
czekają atrakcyjne nagrody! Listy  na-
leży wysłać pocztą tradycyjną z do-

piskiem „List do kina” na adres: Kino 
Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wiel-
kiego 19a-21, 50-077 Wrocław, do koń-
ca wakacji, czyli do 31 sierpnia 2014 
roku. 

Regulamin konkursu zostanie ogło-
szony na stronie internetowej kina: 
www.kinonh.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszo-
ne w trakcie Festiwalu Filmowego „Si, 
Señor!” (23-25.09.2014 w Kinie Nowe 
Horyzonty).

Konkurs Literacki  
– zaprasza grupa seniorów 
O-CaL-eni 

Szczegóły konkursu:
•	 Konkurs adresowany jest do seniorów

Esperanto 
– od małego podręcznika 
do ogólnoświatowego  
ruchu

Wrocławskie Centrum Seniora 
wraz z Centrum Edukacji Międzykul-
turowej – Biuro Regionalne Wrocław 
serdecznie zaprasza chętnych senio-
rów do udziału w spotkaniach or-

ganizowanych raz w miesiącu w ra-
mach cyklu „Jaki wspaniały jest ten 
świat”. 

Lipcowe wydarzenie związane 
jest z prelekcją dotyczącą powstania 
języka esperanto. O swych przygo-
dach, doświadczeniach i początkach 
z tym niezwykłym językiem opowie-
dzą pasjonaci, działacze Centrum 

Edukacji Międzykulturowej. Podczas 
spotkania zostanie przeprowadzona 
również minilekcja esperanto.

Wstęp na spotkanie jest BEZPŁAT-
NY, ale obowiązują zapisy: 

Wrocławskie Centrum Seniora 
pl. Dominikański 6 (pok. 20) 

50-159 Wrocław 
tel. 71 772 49 38 

(czynny w godz. 10-15),
e-mail: 

wcs.kokoszkiewicz@gmail.com 
Szczegóły na stronie internetowej:

www.seniorzy.wroclaw.pl

KalejdosKop seniora
Wrocławskie Centrum Seniora poleca

KRZYŻÓWKa Z NaGRODą

Chociaż oficjalnie wrocławskie święto seniorów odbędzie się 
dopiero we wrześniu, już dziś zapraszamy do udziału w konkursach 
w ramach „Dni Seniora – Wrocław 2014”. We wszystkich konkursach 
można wygrać atrakcyjne nagrody!

Zapisz się, przyjdź, skorzystaj!
18 lipca 2014 (piątek), Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6 

sala 210 (II piętro), godz. 14

•	 Prezentowane wiersze nie mogą 
przekraczać 45 wersów

•	 Prezentowane opowiadanie (pro-
za) powinno się zmieścić na jed-
nej stronie arkusza A4 (czcionka 
12 pkt)

•	 Wskazane tematy: przyroda, Wro-
cław, Dni Seniora

•	 Prace należy przesłać na ad-
res:  wcs.mjamroz@gmail.com lub 
dostarczyć osobiście do Wrocław-
skiego Centrum Seniora, pl. Domi-
nikański 6

•	 Przesłane prace oceniać będzie 
profesjonalne jury

•	 Prace należy przesłać do 31 sierp-
nia 2014 roku

•	 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
podczas rejsu statkiem, który od-
będzie się w ramach tegorocznych 
Dni Seniora

Do wygrania 
atrakcyjne nagrody!

ROZWIąZaNIE KRZYŻÓWKI:
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królowej
Amazo-
nek
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riańska

drogi w
parku

prze-
pych,
zbytek

rolnika
lub

magne-
tyczne

przy-
wódca
Iranu
79-89

przebój wśród
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Bilety wstępu do Kopalni Złota i Parku Techniki  
w Złotym Stoku, ważne przez całe wakacje, mamy 
dla tych, którzy przyślą prawidłowe rozwiązanie 
naszej krzyżówki do redakcji.

Na listy i kartki z prawidłowym hasłem czekamy pod 
adresem:

Kalejdoskop Miejski
ul. Parkowa 25, pok. 024

61-515 Wrocław
lub e-mailem: 

wroclawianin@wroclawianin.info

Nagrody otrzymają nadawcy co trzeciego listu, po-
cząwszy od listu drugiego, i co czwartego maila, począw-
szy od maila trzeciego.

Wystarczy prawidłowo odczytać hasło, wpisując lite-
ry z ponumerowanych kratek w miejsce przeznaczone 
na rozwiązanie.

uwaga! 
Termin wysyłania rozwiązań upływa 25 lipca br. Ży-

czymy dobrej zabawy!
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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
Pogotowie Elektryczne – 71 351 13 33, 71 348 65 11
Pogotowie Gazowe – 992
Pogotowie Wodociągowe – 994
Pomoc drogowa – 71 96 37
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 71 348 53 14
Pogotowie Kanałowe – 71 329 13 15
Pogotowie Rzeczne – 71 328 41 04
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 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 – 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

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. 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 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
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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, 
53-422 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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