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WROCŁAWSKA KAWKA
Jeszcze ponad 20 tysięcy pieców opalanych węglem 
ma zniknąć z Wrocławia.Mieszkańcy, którzy zdecy-
dują się na wyburzenie starego pieca węglowego 
mogą liczyć na dofinansowanie do nowej instalacji 
grzewczej z wdrażanego we Wrocławiu programu 
likwidacji niskiej emisji KAWKA.

DZIEJE WROCŁAWIA
- NIEMIECKIE SPOJRZENIE
Ta książka nie jest dla Polaków? Nieprawda. Jest 
dla każdego czytelnika interesującego się histo-
rią Wrocławia. Właśnie taki tytuł „Historia Wro-
cławia” nosi publikacja znakomitego historyka 
Eduarda Mühle. Autor prezentuje w niej dzieje 
naszego miasta. Chociaż sam podkreśla,że  pisał ją 
z myślą o czytelniku niemieckim, to chyba trudno 
nam wrocławianom nie zajrzeć do publikacji tak 
uznanego autora. 

czasopismo bezpłatne

W tym wydaniu m.in.:

polskie media
=

polski kapitał

ŚLEDZTWO TRWA
Nadal nie wiemy, dlaczego młody, zdrowy 25-letni 
mężczyzna zmarł na komisariacie policji we Wrocła-
wiu. Do zdarzenia doszło 15 maja br. Wówczas poli-
cjanci zatrzymali na wrocławski Rynku 25-letniego 
Igora S.

JUBILEUSZOWE GRANIE
Ten festiwal trwa nieprzerwanie od 25 lat.Od 
ćwierćwieku przybliżamy wrocławianom mu-
zykę dawną. Gramy w zabytkowych wnętrzach 
sakralnych i świeckich. Na oryginalnych in-
strumentach z epoki lub ich wiernych kopiach. 
Nuty wyciągamy z archiwów na całym świecie. 
„Maj z muzyk dawną” - warto to przeżyć. 
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Doskwiera mi upał. Lato jeszcze 
się nie zaczęło, a ja już mam go dosyć. 
Szczerze mówiąc, niezbyt lubię duszne 
dni w mieście, kiedy między murami 
nie ma wiatru, a na niebie kłębią się 
ciężkie chmury. Pogoda nie może 
się zdecydować, czy uraczyć nas 
deszczem czy dopiec słońcem.

Wiem, narzekam jak typowy Polak. 
Mistrzostwa Europy jeszcze się na 
dobre nie zaczęły, a my już pakujemy 
naszych i każemy im wracać do domu.

A ja nie. Chociaż nie jestem 
wielkim fanem piłki nożnej, to kibicuję 
wszystkim Polakom, którzy robią dobre 
rzeczy. Wspieram sportowców, ludzi 
kultury, przedsiębiorców odnoszących 
sukcesy na zagranicznych rynkach.

Wspieram też naszych piłkarzy. 
Niech znawcy mówią, co chcą - widzę 
ogromny progres w stosunku do 
Euro 2012. Widzę dobrą drużynę, 
w której każdemu zależy na 
zwycięstwie. Dlatego postanowiłam 
znaleźć hymn naszej drużyny na 

tegoroczne mistrzostwa i ustawić 
sobie jako czasoumilacz na telefonie 
- dzownicie do mnie - to będziecie 
słyszeć słowa wsparcia naszej drużyny.

No i niestety, kompletnie nie wiem, 
czy i jaki mamy oficjalny hymn na 
Euro 2016. Znalazłam kilka propozycji 
różnych wykonawców, żadna jednak 
nie porywa czy choćby denerwuje tak, 
jak słynne  „Koko, koko, Euro spoko”.

Zatem, jak w tytule - zamiast 
wstępniaka - proponuję przypomnieć 
sobie ten utwór, bo miał charakter 
- jak nasza drużyna. Autorem jest 
oczywiście zespół Jarzębina. 

Cieszą się Polacy, cieszy Ukraina,
Że tu dla nas wszystkich Euro się 
zaczyna,
Że tu dla nas wszystkich Euro się 
zaczyna. 
Hej!
/Kokokoko Euro Spoko,
Piłka leci hen wysoko,
wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym 

doping dajmy. /2x
Nasi dzielni chłopcy to biało-czerwoni,
Wygrać im się uda
Ucieszy się Smuda
Wygrać im się uda
Ucieszy się Smuda
Hej!
/Kokokoko Euro Spoko,
Piłka leci hen wysoko,
wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym 
doping dajmy. /2x
Orzełki biegajcie żwawo 
po murawie,
Zdobywajcie gole i będzie po sprawie
Zdobywajcie gole i będzie po sprawie
/Kokokoko Euro Spoko,
Piłka leci hen wysoko,
wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym 
doping dajmy. /2x
Nie myśl sobie bracie, że rady 
nie damy
Nie kłopocz się siostro
My euro wygramy

Iza Siwińska

Baran (21.03-20.04)
Odnówcie waszą wielką miłość. Wy-

starczy, że przypomnicie sobie, co ro-
biliście na początku waszego związku. 

Byk (21.04-20.05)
Grunt to rodzina. Dziś będziesz 

mógł to powiedzieć bez cienia sar-
kazmu. Bliscy wesprą cię w bardzo 
trudnym dla ciebie momencie. 

Bliźnięta (21.05-21.06)
Nie zabraknie ci dobrego humoru. 

Twoje samopoczucie będzie widocz-
ne i zaraźliwe, dlatego wszyscy wokół 
ciebie będą dziś równie szczęśliwi. 

Rak (22.06-22.07)
Z wielką radością przekonasz się, 

że twój partner jest nie tylko miłością 
twojego życia, ale również najlep-
szym przyjacielem. W chwilach trud-
nych możesz liczyć na jego pomoc. 

Lew (23.07-23.08)
Poczujesz potrzebę znalezienia 

nowych znajomych. Może nie zawsze 
odnajdujesz nić porozumienia z do-
tychczasowymi. To dobre rozwiązanie. 

Panna (24.08-23.09)
Bardzo prawdopodobne sukcesu 

w sferze materialnej. Jeżeli dobrze 
zainwestujesz dziś swoje pieniądze, 
masz spore szanse na wielkie zyski. 
Poradź się znajomych, którzy znają 
się na tym. 

Waga (24.09-23.10)
Stracisz grunt pod nogami. Nie 

martw się jednak i postaraj uspoko-
ić. Rozmowa z przyjacielem pozwoli 

ci szybko znaleźć rozwiązanie z tej 
sytuacji. 

Skorpion (24.10-22.11)
Uważaj na wydatki, by za chwilę się 

nie okazało, że będziesz musiał poży-
czać pieniądze od znajomych. Odłóż 
plany zakupowe na później.

Strzelec (23.11-21.12)
Od dawna już zastanawiałeś się, 

czy nie napisać do starego znajome-
go. To jest dobry moment. Wyślij do 
niego wiadomość, może uda ci się od-
nowić znajomość, która wydawała się 
skazana na śmierć. Warto spróbować. 

Koziorożec (22.12-20.01)
Znowu problemy w związku. Hu-

mory twojego partnera będą coraz 
bardziej grać ci na nerwach. Z trud-
nością będziecie się porozumiewać. 
Może postaraj się z nim szczerze po-
rozmawiać o jego prºblemach. 

Wodnik (21.01-20.02)
Spotkasz osobę, która sama zapro-

ponuje ci pomoc. Będzie to bardzo 
miły gest, który świetnie nastroi cię 
na cały dzień. A tej sobie zapragniesz 
się odwdzięczyć. 

Ryby (21.02-20.03)
Przestaniesz się przejmować tym, 

na co nie masz wpływu. Nagle zdasz 
sobie sprawę, że tylko niepotrzebnie 
tracisz czas na rzeczy, które są od 
ciebie niezależne. Więcej radości bę-
dziesz mieć, gdy skupisz się na sobie. 

ZAMIAST WSTĘPNIAKA HOROSKOP WRÓŻKI HONORATY
Z DRUGIEJ STRONY

ZŁOWIONE W SIECI

- Kochanie, co byś zrobiła gdybym wygrał 
w lotka?

- Wzięłabym połowę i się wyprowadziła.
- To masz tu 5 zł i pakuj się.

Dzień dobry, chciałbym zgłosić zaginięcie 
żony. WYjechała na zakupy rano i do tej pory 
nie wróciła.

- OK. Jakiego jest wzrostu?
- Nie wiem dokładnie. Dość niska.
- Budowa ciała?
- Raczej normalna.
- Kolor oczu?
- W sumie nie wiem.
- Kolor włosów?
- Ciężko powiedzieć, co chwila farbuje.
- W co była ubrana?
- Nie wiem, nie zwróciłem uwagi.
- Pojechała samochodem?

- Tak.
- Jakim?
- Czarny Chrysler 300C, sedan, silnik 6.1 

HEMI, wersja SRT8, skórzana tapicerka...

W sklepie:
- Proszę cacao?
- Nie ma - ekspedientka odpowiada.
- Jak nie ma, jak jest - upiera się klient i wska-

zuje: - o, tu stoi!
- A... To kakao - wyjaśnia sklepowa. I doda-

je: -To nie wie pan, że ce czyta się jak ka? Co 
jeszcze podać?

- Kukier!
- Mówi się „cukier”

W mieszkaniu dzwoni telefon. 
Słuchawkę podnosi ojciec trzech dorasta-

jących córek i słyszy, jak ktoś ciepłym bary-

tonem pyta: 
- Czy to ty, żabko? 
- Nie, tu właściciel stawu...

humor z zeszytów

1. Chopin już od dawna nie żyje, ale jego 
muzyka nadal prześladuje wielkich pianistów.

2. Jak strażacy zobaczą ogień, to sikają.

3. Chorym mówił miłe słówka, pocieszał ich 
tak, że nikt nie tracił nadziei, że umrze.

4. Kiedy Adam Mickiewicz zawiódł się na 
kobiecie, wziął się za Pana Tadeusza.

5. „Bogurodzica” śpiewana była często na 
rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.
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Program ćwiczeń przewidywał trzy 
scenariusze. W pierwszym, podczas 
imprezy masowej na stadionie, doszło 
do eksplozji na trybunie. Po chwili po-
jawiło się dwóch terrorystów, którzy 
strzelali na oślep z broni maszynowej. 
W wyniku wybuchu i ostrzału rannych 
zostało ok. 70 osób, które wymagały 
pomocy medycznej. W rolę poszko-
dowanych wcielili się studenci uczel-
ni medycznych. Podczas akcji ratow-
niczej, miejsce wybuchu i przyległe 
trybuny były sprawdzane przez psy 
przeszkolone do wyszukiwania ładun-
ków wybuchowych. 

Drugi scenariusz przewidywał, 
że jeden z zamachowców zamknął 

się w loży VIP i wziął ponad 20 za-
kładników. Terrorysta rozsypał w po-
mieszczeniu biały proszek, prawdo-
podobnie wąglik. Służby po ujęciu 
zamachowca musiały przeprowadzić 
dekontaminację (odkażanie) uwol-
nionych osób, policyjnych antyterro-
rystów, użytej broni i odzieży. Należało 
również zabezpieczyć pomieszczenie, 
w którym doszło do zdarzenia.

Trzeci element ćwiczenia przewidy-
wał, że podczas gdy służby zajęte były 
poprzednimi dwoma zdarzeniami, na 
parkingu przy stadionie zapalił się sa-
mochód osobowy. W jego sąsiedztwie 
zaparkowany był pojazd dostawczy 
przewożący pojemnikz 200 litrami 

kwasu fluorowodorowego. W palącym 
się samochodzie osobowym doszło 
do wybuchu paliwa, co spowowoda-
ło uszkodzenie beczki z substancją 
niebezpieczną. Strażacy ugasili pożar, 
rozstawili kurtyny wodne oraz uszczel-
nili uszkodzony pojemnik z kwasem.

W ćwiczeniach wzięły udział: Pań-
stwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ra-
tunkowe, Policja, Żandarmeria Wojsko-
wa, Straż Miejska Wrocławia oraz Straż 
Graniczna. Wymyślone epizody ćwiczeń 
były podyktowane wielce prawdopo-
dobną sytuacją wystąpienia ich w rze-
czywistości podczas imprez masowych. 

Szar
fot. R. Szewczyk

Wybuch, strzały z broni maszynowej, ranni, zagrożenie wąglikiem. To scenariusze szkolenia, które odbyło 
się 7 czerwca br. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Ćwiczenia służyły doskonaleniu zasad współdziałania 
różnych służb w sytuacji kryzysowej spowodowanej atakiem terrorystycznym. Wzięło w nich udział ok. 200 
funkcjonariuszy i statystów. 

AKCJA STADION 2016
REKLAMA
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Bomba czyli metalowy garnek 
(szybkowar) wypełniony saletrą  
i gwoździami oraz śrubami, ukryty 
w żółtej reklamówce, znajdowała się 
w autobusie linii 145 jadącym w stro-
nę pl. Grunwaldzkiego. Pozostawił ją 
mężczyzna w bluzie z kapturem. 

Pasażerowie o bezpańskim pa-
kunku powiadomili kierowcę, który 
zatrzymał autobus na przystanku 
i nakazał opuszczenie go. Następ-
nie wyniósł on podejrzany pakunek 
na przystanek, gdzie doszło do eks-
plozji. W wyniku wybuchu ranna 
została 82-letnia kobieta. Kierowca 
choć postąpił wbrew procedurom, 

uratował prawdopodobnie życie 
wielu ludziom. Przez 5 dni trwały 
zakrojone na szeroką skalę poszuki-
wania zamachowca. Zaangażowano 
w nie setki policjantów. Analizowano 
zapisy z monitoringów umiejscowio-
nych na trasie, po której poruszał się 
mężczyzna, m.in. obrazy z kamer za-
prowadziły śledczych do mieszkania 
wynajmowanego przez studenta. 
Sam zamachowiec został zatrzymany 
w swoim rodzinnym domu w Szprota-
wie, nie krył zaskoczenia.  

(szar), fot. R. Szewczyk

Prokuratura prowadzi w tej sprawie 
śledztwo. Czterej policjanci biorący 
udział w zajściu zostali zawiesze-
ni. Wstępne wyniki sekcji zwłok nie 
wskazały przyczyny zgonu. Rodzina 
twierdzi, że mężczyzna miał na ciele 
ślady pobicia. Prokurator zlecił więc 
wykonanie dalszych badań. Po uzy-
skaniu ich wyników biegły wypowie 
się na temat czasu powstania obra-
żeń, przyczyny ich powstania i wpły-
wu na zgon. Po śmierci Igora doszło 
do fali protestów pod komisariatem 
przy ul. Trzemeskiej. 16 maja br. pro-
testujący początkowo zapalili tylko 
znicze. Doszło jednak do zamieszek, 

tłum rzucał kamieniami 
w stronę policji. Następ-
nego dnia ojciec i znajomi  
Igora S. apelowali o spo-
kój, mimo to pod komisa-
riat przyszło ok. 400 osób. 
Na miejsce ściągnięto 
policyjne posiłki. Znowu 
w stronę policji polecia-
ły kamienie. W trakcie 
zamieszek zatrzymano 
9 osób. W środę 18 maja br. mimo 
ponowionych apelów rodziny, pod 
komisariatem zgromadziło się ok. 100 
osób. Doszło do kolejnych zamieszek, 
policjanci zatrzymali 34 osoby. Dopie-

ro następnego dnia zrobiło się spo-
kojniej, choć pod komisariat przyszło 
kilkadziesiąt osób. 

Anna Wójcik
fot. R. Szewczyk

Nawet dożywocie może grozić 22-letniemu studentowi Politechniki 
Wrocławskiej, który podłożył ładunek wybuchowy domowej roboty 
we wrocławskim autobusie. Do eksplozji doszło 19 maja br. około go-
dziny 14 na przystanku przy ul. Kościuszki u zbiegu z ul. Dworcową.

Wciąż nie znamy przyczyn tajemniczej śmierci na wrocławskim komisariacie, do której doszło 15 maja br. 
Policjanci zatrzymali tego dnia na wrocławski Rynku 25-letniego Igora S., który był podejrzewany o oszu-
stwa. W trakcie interwencji mężczyzna był agresywny, czterech funkcjonariuszy nie mogło sobie z nim po-
radzić, użyto paralizatora. Kilka godzin po zatrzymaniu 25-letni mężczyzna zmarł w siedzibie policji.

BOMBA W AUTOBUSIE

ŚLEDZTWO TRWA 

Wrocław

WIZYTA U ZACHODNICH 
SASIADÓW

W partnerskim niemieckim po-
wiecie Borken w dniach 31 maja 
 – 6 czerwca br. przebywała delega-
cja powiatu wrocławskiego. Celem 
wizyty była wymiana doświadczeń 
w zakresie gospodarowania budże-
tem z programów regionalnych oraz 
partnerstwa między powiatami. Od-
były się m.in. spotkania dotyczące 
projektu REGIONALE 2016. Jest on 
cyklicznym programem finansowa-
nia dedykowanym Nadrenii Północ-
nej Westfalii. Polska delegacja od-
wiedziła miejscowość Legden, gdzie 
zaprezentowano koncepcję starzenia 
się w tzw. „wiosce przyszłości” - miej-
sca przyjaznego dla mieszkańców 
w każdym wieku. W Schöppingen 
zorganizowano spotkanie w „wiosce 
artystycznej”, gdzie realizowany jest 
projekt mający na celu połączenie 
innowacyjnych technik odzyskiwa-
nia energii z estetycznym punktem 
widzenia. W miejscowości Vreden 
pokazano jak wzmacniać kulturalny 
charakter regionu, a w Zwillbrocku 
produkcję innowacyjnych urządzeń 
rolniczych, mających na celu także 
dobro i komfort zwierząt.

Długołęka
XV DNI
GMINY DŁUGOŁĘKA

Jubileuszowa imprez a odbę -
dzie  s ię  w sob otę,  25 c zer wca 
br. Dni Gminy Długołęka rozpoczną 
się o 14:45 w parku w Szczodrem 
i będą trwały do godz. 2:00 w nocy. 
Na scenie wystąpią finaliści konkur-
su „Gminne talenty” oraz najlep-
szego drużyny II Gminnego Turnie-
ju Piłki Siatkowej na Piasku. Turniej 
odbędzie się 18.06. Na piętnastych 
Dniach Gminy Długołęka zagrają 
zespoły Sound’n’Grace oraz Bajm. 
Podc z as imprez y odbędzie s ię  
zbiórka charytatywna „Długołęka 
dla Rwandy”. Odbędzie się także 
loteria, w której będzie można wy-
grać zestawy profesjonalnych ko-
smetyków, narzędzi, vouchery na 
auto na weekend z pełnym bakiem 
paliwa oraz zabiegi kosmetyczne. 
Kulminacyjnym punktem progra-
mu będzie pokaz pirotechniczny 
z niespodziankę.

Kobierzyce

ZAPISZ MALUCHA
Ruszyła rekrutacja do Żłobka Gmin-

nego w Wysokiej na rok 2016/2017. 
K ar t y zgłos zeń można sk ładać 
30 czerwca br. w Przedszkolu Samo-
rządowym w Ślęzie. Do żłobka przyj-
mowane będą dzieci, które:

• był y urodzone w okresie od 
1 stycznia 2014 do 13 kwietnia 2016

• ich miejscem zamieszkania jest 
gmina Kobierzyce.

O przyjęciu dziecka zdecydu-
je komisja rekrutacyjna w oparciu  
o liczbę wolnych miejsc. Ogłosze-
nie wyników rekrutacji odbędzie się 
15 lipca br. o godzinie 15:00 na tablicy 
ogłoszeń Przedszkola Samorządowe-
go w Ślęzie. 

Wszystkie potrzebne dokumenty 
znajdują się na stronie internetowej 
gminy Kobierzyce.

Żórawina
DOCENIĆ 
POMAGAJĄCYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNYM

Złota Gala Dobrych Praktyk ma 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Powiatu Wrocławskiego to konkurs 
promujacy dobre praktyki na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Można do 
niego zgłaszać w dwóch kategoriach: 
Osoba i Darczyńca – pojedyncze 
osoby będź instytucje działające na 
rzecz takich osób. Zgłoszenia można 
składać do 30 września br., a wyniki 
zostaną ogłoszone na uroczystej gali. 



nr 6(29), maj/czerwiec 2016

www.wroclawianin.info

5

KALEJDOSKOP MIEJSKI



nr 6(29), maj/czerwiec 2016

www.wroclawianin.info

6

1 kwietnia 1945 r. ruszył nowy 
radziecki szturm na Wrocław, tym 
razem od strony zachodniej. Wspar-
ciem tych działań miały być naloty 
bombowe. Podobnie jak 31 marca, 
tego dnia zrzucać bomby na miasto 
miały samoloty z 6. Gwardyjskiego 
Korpusu Lotnictwa Bombowego 
(Gw. KLB) ze składu 2. Armii Powietrz-
nej oraz maszyny z 4. Gwardyjskie-
go Korpusu Lotnictwa Bombowego 
Dalekiego Zasięgu (4. gw. KLB) ze 
składu 18. Armii Lotnictwa Dalekie-
go Zasięgu. 
6. Gwardyjski Korpus Lotnictwa Bombowego

Nad miasto korpus wysłał samo-
loty z 1. i 8. gwardyjskiej Dywizji 
Lotnictwa Bombowego (Gw. DLB). 
Jak zapisano w dzienniku bojowym 
pierwszej z tych jednostek: „samo-
loty bombowe Pe-2 (…) bombardo-
wały zakłady mechaniczne i fabrykę 
metalurgiczną produkującą uzbro-
jenie, umocnienia, wojska i technikę 
w kwartałach 733-729 (429) w Bre-
slau. Przeprowadzono 79 samoloto-
-lotów. W wyniku nalotu zniszczono 
50 wagonów kolejowych, 4 samo-
chody, zburzono kościół i 70 bu-
dynków oraz wywołano 13 ognisk 
pożarów.” Nie znamy tonażu zrzuco-
nych bomb, ale przyjmując średnią 
ok. 800-1000 kg na samolot, daje to 
liczbę ok. 79 ton. 

Z kolei trzy pułki z 8 gw. DLB w cią-
gu dnia: „grupami po 12-20 samolo-
tów Pe-2 w jednym podejściu z lotu 
poziomego na pułapie 1400-2000 m 
niszczyły siłę żywą i technikę prze-
ciwnika w obiektach 63, 51, 76, 17 
i w kwartałach 87, 88, 99, 91, 98, 90, 
101, 102, 103, 104, 106 (...). W sumie 
latało 57  Pe-2, które przeprowadziły 
146 lotów bojowych. 

W sumie zrzucono bomb – 137775 kg 
(137,7 ton – przyp. RS). Zużyto amu-
nicji – 14372 do karabinów maszy-
nowych i 10190 do działek SzKAS. 
W rezultacie bombardowania i ob-
serwacji załóg zauważono: 111 wybu-
chów bomb w zadanych kwartałach, 
10 ognisk pożarów w kwartałach 
i obiektach”. 
4. Gwardyjski Korpus Lotnictwa Bombowego 
Dalekiego Zasięgu

Do nalotów na miasto wysłano 

bombowce produkcji amerykańskiej 
B-25 Mitchell ze składu 341 pułku lot-
nictwa bombowego oraz 14 gw. DLB. 
W sumie wykonały one 147 lotów bo-
jowych. (14 gw. DLB - 93, a 341 pułk lot  
bomb – 54 lotów bojowych)
341 pułk lotnictwa bombowego

Jako pierwsze o godz. 10.58 (cza-
su moskiewskiego) zaatakowało 
26 maszyn B-25 które wystartowały 
z lotniska Rzeszów-Jasionka i zrzuci-
ły 38,25 ton bomb i zużyły 860 po-
cisków do karabinów maszynowych 
kal. 12,7 mm. Załogi podchodząc 
do celów zaobserwowały, że: „pali-
ły się kwartały centralnej i północ-
no-wschodniej części miasta, do 
30 ognisk pożarów; oraz obiek-
ty przemysłowe w północno-za-
chodniej części miasta.”. Po nalocie 
zauważono: „trzy ogniska poża-
rów w kwartałach 328, 314, cztery 
ogniska pożarów w kwartale 321, 
dziewięć ognisk pożarów w kwar-
tałach 305, 307. Załoga samolotu, 
który przeprowadzał kontrolę rezul-
tatów bombardowania zauważyła 
przy podejściu do celu: „w mieście 
wiele pożarów, większa część poża-
rów zaobserwowana w północno-
-zachodniej części miasta”. Mitchell 
zrzucił także 1,5 tony bomb, co wy-
wołano trzy ogniska pożarów na za-
chodniej części celu i jedną eksplozję 
w kwartale 328. 

Po tym nalocie wykonano również 
zdjęcia lotnicze. Pokazały one: „w re-
jonie głównego urzędu poczty i te-
legrafu (obiekt nr 85), uniwersytetu 
(obiekt 86) i ogrodu zoologicznego 
(?-przyp. RS) - do osiem ognisk poża-
rów, w rejonie fabryki W-5 (obiekt 63) 
– cztery ogniska pożarów, w rejonie 
kwartałów 440, 321 do 3 ognisk poża-
rów, w rejonie fabryki mechanicznej 
„Hydrometr” (obiekt 52) i przystanek 
Wrocław Mikołajów (obiekt 22) wielka 
ilość ognisk pożarów (...) rejon zasnu-
ty dymem, dzielnica Kuźniki w całości 
zniszczona, w zachodniej części mia-
sta bardzo wiele śladów bombardo-
wania”. 

W czasie nalotu samoloty zostały 
ostrzelane przez niemiecką obronę 
przeciwlotniczą, w wyniku czego 
uszkodzone zostały 2 maszyny.  

Ko l e j ny  n a l o t  r oz p o c z ą ł  s i ę 
o g. 15.48. Miasto atakowało 25 Mit-
chelli, które zrzuciły 39,3 ton bomb. 
Podczas podejścia do celu załogi 
zaobserwowały: „całe miasto zasnu-
te dymem, do pięćdziesięciu ognisk 
pożarów głównie w centralnej części 
miasta, między rzeką Odrą i kana-
łem. W czasie bombardowania za-
łogi zaobserwowały: 10 wybuchów 
i 15 ognisk pożarów w kwartałach: 
309,  310,  311 do 12 w ybuchów 
i 20 ognisk pożarów w kwartałach 
305, 306, 307.” Kontrola rezultatów 
bombardowania wykazała: „(...) całe 
miasto zakryte dymem, duże skupie-
nie pożarów, palą się budynki miesz-
kalne w większej części centrum, pa-
liły się zbiorniki paliwowe w obiekcie 
43 i hangar w obiekcie nr 1, w czasie 
bombardowania – dwie eksplozje, 
jedna w kwartale nr 328 i druga na 
terenie fabrycznym na południe 
kwartału nr 311, pięć ognisk pożarów 
w kwartałach 328, 311, 305 i w rejonie 
obiektu nr 86.”

Po tym nalocie również wykonano 
zdjęcia lotnicze. Uchwycono na nich: 
„w rejonie elektrowni wodnej (obiekt 
nr 67) – 4 ogniska pożarów, w rejonie 
obiektu 85 i 86 – do 5 ognisk pożarów, 
w kwartale 475 – jedno ognisko po-
żaru, w kwartale 467 – 5 wybuchów 
bomb.” 
14 gw DLB

Z kolei 50 samolotów z 14 gw DLB 
uderzyły na miasto o g. 11.30 i zrzuciły 
87,15 ton bomb oraz zużyły 270 po-
cisków do karabinów maszynowych 
kal. 12,7 mm.

Załogi zaobserwowały: „212 eks-
plozji bomb w zadanym rejonie 
celu, do 12 ognisk pożarów, z czego 
w kwartałach 306, 307 – 9 ognisk, 
w kwartale 328 –2, w kwartale 311 – 1 
i  3  e k s p l o z j e  w  k w a r t a l e  32 8 
i w rejonie obiektu 86. Klucz pod do-
wództwem gw. kapitana Czepurko 
o g. 11.38 zniszczyło most przez rze-
kę Odrę (obiekt 94) (Most Piaskowy 
– przyp. RS)”.

Po nalocie wykonano zdjęcia lot-
nicze, które objęły centralną część 
miasta i stację kolejową Wrocław 
Świebodzki. Z ich analizy ustalono, 
że „w kwartałach 441, 447, 473 do 

trzech ognisk pożarów, 8 bezpo-
średnich trafień w stację Wrocław 
Świebodzki. Kolejne zdjęcie pokazy-
wało południowo-wschodnią część 
miasta między kanałami Stara Odra 
i Odra. Z analizy ustalono: 7 ognisk 
pożarów i do 60 lejów po bombach 
w rejonie kwartałów 357, 358, 363. 
(...)”.  W czasie tego nalotu niemiec-
kie myśliwce zestrzeliły jeden ra-
dziecki bombowiec B-25 z 14 gw. 
DLB, dowodzony przez gw. lejtnan-
ta Korobczaka (mającego na koncie 
96 lotów bojowych i 670 godzin na-
lotu). Samolot spłonął, a 2 członków 
załogi zostało lekko rannych”. 

Na powtórne bombardowanie 
Wrocławia  poleciały 43 samolo-
ty, które od g. 17.32 zrzuciły 78 ton 
bomb. „ Załogi zaobser wował y: 
217 wybuchów bomb w zachodnim 
rejonie celu, do 10 ognisk pożarów, 
z czego w kwartale 328 – 7, w kwar-
tale 311 – 3 oraz 2 wybuchy, jeden 
w kwartale 306 i jeden w kwartale 
307. Podczas podejścia do celu za-
łogi zauważyły do 20 ognisk poża-
rów, a całe miasto zasnute dymem 
pożarów”. 

Kontrolę rezultatów nalotu prze-
prowadził gw. pułkownik Dokaljenko 
o g. 17.45 z wysokości 1200 m. Zauwa-
żył on: „w całym mieście pożary i dym”. 
Po nalocie ponownie wykonano zdję-
cia lotnicze, które objęły część miasta 
w rejonie głównej kolejowej stacji 
towarowej. Z analizy ustalono: w re-
jonie kwartałów 461, 448, 601, 616 – 
7 ognisk pożarów i leje od wybuchów 
bomb w rejonie głównej 
towarowej stacji kolejowej 
i w kwartałach miasta”. 
Podsumowanie

1 kwietnia 1945 r. samoloty 
z 6. gw. KLB wykonały od-
p o w i e d n i o :  1  G w.  D L B 
7 9  l o t ó w  b o j o w y c h 
i zrzuciła ok. 79 ton bomb, 
a 8 gw. DLB przeprowadziła 
146 lotów bojowych i zrzuci-
ła 137,7 ton. Z kolei Mitchelle 
z  4. gw. KLB przeprowa-
dził y 147 misji  i  zrzucił y 
244,2 ton bomb. W sumie 
tego dnia radzieckie bom-
bowce wykonały co najmniej 

372 loty bojowe i zrzuciły w sumie 
460,9 ton bomb na miasto. Było to 
o 216,6 ton więcej niż w poprzednim 
dniu- 31 marca.  

Tymczasem w niemieckich wspo-
mnieniach pojawiały się informacje 
o tym, że miasto miało atakować oko-
ło 750 samolotów. Wiemy to z relacji 
księdza Paula Peikerta, który powo-
ływał się na zapowiedzi podawane 
przez radzieckie głośniki propa-
gandowe. Według niemieckich 
szacunków tego dnia na miasto 
przeprowadzono około 500 lotów 
bojowych, podczas których zrzuco-
no około 5 tysięcy bomb o różnym 
wagomiarze.

W niemieckich wspomnieniach 
znajdują się informacje, że 1 kwiet-
nia 1945 r. najbardziej ucierpiała Wy-
spa Piaskowa. Trafione i poważnie 
uszkodzone zostały kościół Najświęt-
szej Marii Panny na Piasku, kościół 
św.  Wincentego i  kośció ł  wraz 
z klasztorem sióstr urszulanek. Bom-
by spadły również na Ostrów Tumski 
m. in. na katedrę, kościół św. Krzyża 
oraz Pałac Biskupi i sąsiadujące z nim 
zabudowania. Tak zakończyła się 
niedziela wielkanocna 1945 r. Jednak 
dopiero poniedziałek miał się stać 
apogeum zniszczenia Wrocławia. 
Napiszemy o tym w jednym z naj-
bliższych numerów „Wrocławianina 
– Kalejdoskopu Miejskiego”. 

Radosław Szewczyk
Na podstawie materiałów ze strony internetowej 

pamyat-naroda.ru, tłumaczenie R. Szewczyk
Fot. CAMO

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

NIEZNANE EPIZODY „FESTUNG BRESLAU” 

NALOTY WIELKANOCNE (CZ. 2) 
– WIELKANOCNA NIEDZIELA SOBOTA 
Przedstawiamy kolejny odcinek dotyczący nalotów radzieckiego lotnictwa na Wrocław na przełomie marca i kwietnia 1945 r. Doprowadziły one 
do znacznych zniszczeń w mieście. Dotychczas znaliśmy tylko opisy tych wydarzeń sporządzone przez niemieckich duchownych. Dzięki udostępnionym niedawno w Rosji części 
dokumentów jednostek lotniczych bombardujących Wrocław, możemy poznać radziecką wersję wydarzeń. Cytujemy dosłownie fragmenty dzienników bojowych, aby Czytelnik 
sam mógł wyrobić sobie zdanie o tych tragicznych dla miasta wydarzeniach.

AKTUALNOŚCI
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Promocja publikacji i spotkanie 
z autorem odbyło się 6 czerwca br. 
w klubie „Proza” w Przejściu Garn-
carskim. W dyskusji o książce wzięli 
udział: prof. dr hab. Milos Reznik 
dyrektor Niemieckiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie; prof. 
Teresa Kulak - historyk, kierownik 
zakładu Historii Polski i Powszechnej 
XIX i XX wieku Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Dorota Ostrowska za-
stępca dyrektora Biura Promocji Mia-
sta i Turystyki Urzędu Miejskiego oraz 

licznie zgromadzona publiczność 
– głównie wrocławscy przewodnicy 
oraz historycy. Książka ukazała się 
w Niemczech w 2015 r. i w bardzo 
szybko została przetłumaczona na 
język polski. W naszym kraju wydało 
ją  Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 
partnerem wydania jest miasto Wro-
cław.  Książka ukazuje ponad tysiąc-
letnie dzieje stolicy Dolnego Śląska, 
zarówno polityczne, gospodarcze 
jak i społeczne. Autor opisując hi-
storię miasta od X w., aż do czasów 

obecnych skupia się na zasadniczych 
cechach Wrocławia i najistotniejszych 
aspektach jego historii. Eduard Mühle 
(ur. 1957) jest profesorem historii i au-
torem wielu publikacji dotyczących 
historii Europy Środkowo-Wschod-
niej. W 2014 r. otrzymał nagrodę za 
zasługi dla współpracy polsko-nie-
mieckiej. Był m. in. dyrektorem Nie-
mieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie od 2008 r.

(szar)
Fot. R. Szewczyk 

Zawsze w maju. Zawsze przy do-
brej pogodzie. Aura choć kapryśna, 
sprzyja festiwalowi. I tak było w tym 
roku, podczas jubileuszowej, 25. edy-
cji, która trwała od 15 do 24 maja.

To już nie jest tylko wrocławski fe-
stiwal, od kilku lat koncerty odbywa-
ją się też w różnych miejscowościach 
Dolnego Śląska, dzięki czemu ta uni-
katowa dziś muzyka trafia do szersze-
go grona odbiorców.

Festiwal wymyśliły studentki kul-
turoznawstwa m.in. – Marta Ekert, 
Agnieszka Goncarzewicz i Barbara Pa-
bjan. Od początku festiwal organizuje 
Akademickie Stowarzyszenie Kultury 
„Wagant”, któremu przewodniczy Ro-
bert Chmielarczyk – dyrektor organi-
zacyjny festiwalu. Od wielu lat opiekę 
artystyczną sprawuje nad imprezą 
Maciej Kieres – dyrektor artystyczny 
festiwalu, któremu zawdzięczamy tak 
ciekawe programy. Festiwal w organi-
zacji wspiera Ośrodek Kultury i Sztu-
ki we Wrocławiu i zapaleńcy – kiedyś 
studenci, dziś bardzo dorośli już 
ludzie, którzy nie wyobrażają sobie 
kolejnych majów bez muzyki daw-
nej– dziękujemy wszystkim.

Tegoroczna edycja była wyjątkowa 
– wpisała się w rok ESK we Wrocławiu 
oraz obchody Chrztu Polski. Z tej okazji 
Klub Świętego Ludwika i Jacek Kowalski 
– znakomity polski bard – przygotował 
wyjątkowy koncert w Starym Klaszto-
rze i spotkanie słowno-muzyczne „pod 
czwórką”, czyli w kościele Świętych Pio-
tra i Pawła na Ostrowie Tumskim. 

Furorę zrobiła Capella di ospedale 
della pieta z programem „Carnevale 
di Venezia”, który to zespół wystąpił 
17 maja w Ossolineum. To utworzo-
na w Wenecji orkiestra barokowa, 
która jako jedyna na świecie składa 
się tylko z utalentowanych dziew-
cząt. Została odbudowana na wzór 
założonej w sierocińcu dla dziewcząt 
w Wenecji, orkiestry z XVIII wieku, 
i doprowadzonej do blasku i świet-
ności przez Maestro di Violino e di 
Coro – Antonio Vivaldiego. Znako-
mite kompozycje Vivaldiego i po-
ziom artystyczny orkiestry sprawił, 
że w bardzo krótkim czasie Cappella 
zyskała miano jednej z najlepszych 
na świecie. Reinkarnacja Cappelli di 

Ospedale della Pieta miała miejsce 
w 2013 roku z inicjatywy Stefana 
Plewniaka – absolwenta Konser-
watorium w Krakowie, Maastricht 
i Paryżu. 

Dziś Capella to międzynarodowa 
grupa młodych, pełnych pasji artystek 
z Włoch, Polski, Austrii, Francji i Biało-
rusi, specjalizująca się w grze na instru-
mentach z epoki baroku. Dziewczyny 
(i dwóch panów) koncertowo zagrały 
– m.in., oczywiście „Cztery pory roku” 
Antonio Vivaldiego i zebrały zasłużo-
ne owacje a stojąco!

Ucztą dla uszu był też koncert ze-
społu barokowego założonego przez 
Andrzeja Kosendiaka, szefa Naro-
dowego Forum Muzyki, ale przede 

wszystkim dyrygenta i znawcę mu-
zyki dawnej, który odbył się 19 maja.

Długo można wymieniać atrakcje 
festiwalu. Śmiem twierdzić, że kon-

certowo wpisał się w ideę Europej-
skiej Stolicy Kultury.

Izabela Siwińska
fot. Janusz Biskowski

(kiedyś studenci, dziś zapaleńcy)

Ciekawe ujęcie 1000-letniej historii naszego miasta, przez pryzmat charakterystycz-
nych zabytkóworaz osób żyjących w poszczególnych epokach, zaprezentował w książce  
„Historia Wrocławia” znakomity historyk Eduard Mühle. Autor nie ukrywa, że pisał ją dla niemieckiego 
czytelnika interesującego się przeszłością Europy Środkowo-Wschodniej. 

To prawdziwie studencki festiwal. Powstał 25 lat temu i ma się dobrze do dziś. Festiwal „Maj z Muzyką 
Dawną” można śmiało nazwać „małą Wratislavią”. Dlaczego jest wyjątkowy? Bo łączy pokolenia. Wielu 
jego słuchaczy zaczynało przygodę z muzyką dawną ćwierć wieku temu, a dziś na majowe koncerty przy-
prowadza swoje dzieci, a nawet wnuki. 

DZIEJE WROCŁAWIA – NIEMIECKIE SPOJRZENIE 

JUBILEUSZOWE GRANIE 

KALEJDOSKOP KULTURY

7
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EKOMIASTO

ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU
I WEŹ PIENIĄDZE!
Specjaliści od ochrony środowiska alarmują: powietrze w miastach Polski jest zanieczyszczone szkodliwymi dla zdrowia substancjami. W programie KAWKA można zyskać 
nawet 70 procent dofinansowania na likwidację domowych palenisk i wymianę instalacji. Urząd Miejski czeka na zgłoszenia wrocławian, którzy chcieliby wziąć udział w pro-
gramie i uzyskać zwrot części kosztów za zmianę systemu ogrzewania.

Największe zagrożenie związane 
jestz tzw. niską emisją. To zanieczysz-
czenia pochodzące z pieców, ma-
łych kotłowni, a tych we Wrocławiu 
jest jeszcze dużo. Zawierają nawet 
95 proc. rakotwórczego benzo[a]pi-
renu, którego średnioroczne stężenie 
(za rok 2013) we Wrocławiu wynosi 
390 proc. w stosunku do standardu 
wyznaczonego przez Unię Europej-
ską. Są także źródłem pyłu zawieszo-
nego PM 10 i PM 2,5.

O jakości powietrza we Wrocławiu
We Wrocławiu monitoring jakości 

powietrza prowadzi Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska za 
pomocą pięciu stałych stacji pomia-
rowych, m.in. przy Wybrzeżu Conra-
da-Korzeniowskiego, ul. Wiśniowej, 
Bartniczej, Na Grobli.

W 2014 

roku we Wrocławiu nie zanotowano 
przekroczenia normy średniorocznej 
pyłu zawieszonego PM10. Przekro-
czenia odnotowano natomiast w od-
niesieniu do normy średniodobowej 
– liczba dni z przekroczeniami normy 
średniodobowej pyłu PM10 wyniosła: 
60 dni w stacji przy ul. Orzechowej 
i 73 dni przy Wybrzeżu J. Conrada-
-Korzeniowskiego (dopuszczalne 
35 dni w roku kalendarzowym).

Co trafia do kominka?
Znaczny wpływ na skład tego, 

czym oddychamy ma jakość węgla, 
którym pali się w piecach. To często 
muł i miał węglowy – tanie i naj-
bardziej zanieczyszczone odmiany 
węgla.

Poza tym do pieców trafiają mate-
riały nie 

przeznaczony do palenia, odpady 
z gospodarstwa domowego, śmieci, 
stare meble.

Wśród najczęściej palonych odpa-
dów są podkłady kolejowe, płyty me-
blowe, lakierowane drewno, guma, 
plastiki, zabawki, styropian, worki po 
cemencie, ścinki papy, olej przepraco-
wany z warsztatów samochodowych.

KAWKA: ograniczenie niskiej emisji
Program finansowany jest z budże-

tu Gminy Wrocław, która otrzymała 
na ten cel wsparcie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. - Celem pro-
jektu jest ograniczanie niskiej emisji 
przez likwidację pieców, małych ko-
tłowni, termomodernizację budyn-
ków wielorodzinnych, realizację sys-
temu dotacji do wymiany lokalnych 
źródeł ciepła oraz towarzyszącej jej 
termomodernizacji budynków wielo-
rodzinnych – podkreśla Beata Flank, 
kierownik projektu KAWKA.

Informacji o zasadach udzielania 
dotacji dostępne są na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Wrocławia

http://bip.um.wroc.pl
lub stronie internetowej projektu

http://infokawka.pl
a także pod numerami telefonów

71 777 77 77
oraz

71 777 91 00.

1. Dotacja celowa może być 
udzielona na realizację za-
dań inwestycyjnych z zakresu 
ochrony środowiska obejmu-
jących:

1). trwałą likwidację w miesz-
kaniach oraz pomieszczeniach 
pomocniczych i przynależ-
nych lub nieruchomościach 
o charakterze mieszkalnym 
systemu ogrzewania opartego 
na paliwie węglowym i jego 
zamianę na: 

a) podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej,

b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
e) odnawialne źródło ener-

gii, przy czym zastosowane 
rozwiązanie musi technicznie 
uniemożliwić spalanie paliw 
węglowych lub innych nie-
przeznaczonych do ogrzewa-
nia substancji;

2). podłączenie ciepłej wody 
użytkowej związane z trwałą 
likwidacją ogrzewania węglo-
wego, o której mowa w pkt.1;

3). instalację kolektorów 
słonecznych przeznaczonych 
do w y twarzania ciepła do 
podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej, związaną z trwałą 
likwidacją ogrzewania węglo-
wego, o której mowa w pkt.1; 

4).  te r m o m o d e r n i z a cj ę 
w przypadku mieszkań oraz 
pomieszczeń pomocniczych 
i przynależnych znajdujących 
się w budynkach wielorodzin-
nych, wyłącznie jako element 

towarzyszący trwałej likwidacji 
ogrzewania opartego na pali-
wie węglowym, o której mowa 
w pkt. 1.

2. Beneficjentami dotacji mogą 
być osoby fizyczne będące wła-
ścicielami lokali mieszkalnych 
lub nieruchomości o charakte-
rze mieszkalnym lub posiada-
jące do nich inny tytuł prawny, 
położonych w granicach admi-
nistracyjnych Wrocławia. 

3. Dotacja będzie przydzielana 
w wysokości 70% poniesionych 
kosztów, ale nie więcej niż:

1). 12 000 zł na jeden lokal 
mieszkalny lub nieruchomość 
o charakterze mieszkalnym, 
w przypadku zmiany systemu 
ogrzewania z węglowego na 
gazowe, elektryczne albo od-
nawialne źródło energii lub 
podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej;

2). 1 000 zł za każdy metr 
kwadratowy powierzchni czyn-
nej w przypadku zainstalowa-
nia kolektora słonecznego; 3). 
12 000 zł na każdy lokal miesz-
kalny w zakresie termomoder-
nizacji realizowanej w budyn-
kach wielorodzinnych jako za-
danie towarzyszące likwidacji 
palenisk/ kotłowni węglowych;

4). 1 000 zł na podłączenie 
wody ciepłej użytkowej przy li-
kwidacji ogrzewania węglowe-
go i zastosowaniu rozwiązania 
innego niż wskazane w pkt. 2.
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Mimo wielu kampanii społecznych, 
zaostrzania kar i piętnowania tych 
działań śmieciami pali cała Polska.  
Czy to Warszawa, Wrocław czy Kraków, 
czy małe wioski w Bieszczadach. 

Śmieci spalamy bo są tańsze od wę-
gla czy drewna, bo nie wiemy co z nimi 
zrobić, bo nazbierało się ich zbyt dużo 
i nie chcę się nam ich wynosić. Tym-
czasem palenie śmieci to zły pomysł 
– są mało kalorycznym opałem i zwy-
czajnie nas trują. W warunkach domo-
wych odpady palone są w niskich tem-
peraturach, co powoduje, że w dymie 
z komina możemy znaleźć m.in. tlenek 
i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, 
metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cy-
janowodór. Przy spalaniu jednego kilo-
grama popularnego PCV, z którego wy-
konane są wykładziny, butelki, otoczki 
kabli, folie, powstaje aż 280 litrów chlo-
rowodoru, który w połączeniu z parą 
wodną tworzy kwas solny. 

Spalając jeden kilogram pianki po-
liuretanowej (buty, odzież, meble) 
do powietrza emitujemy 50 litrów 
cyjanowodoru, który tworzy z wodą 
kwas pruski. Nie można spalać rów-
nież sklejek czy płyt wiórowych, gdyż 
emitowany jest do środowiska formal-
dehyd. Szczególnie niebezpieczne dla 
zdrowia jest spalanie odpadów z two-
rzyw sztucznych np. butelek typu PET, 
worków foliowych, odpadów z gumy 
czy lakierowanych materiałów. Po-
wstają wówczas rakotwórcze dioksyny, 
których toksyczny wpływ na zdrowie 
może objawić się dopiero po kilku-
dziesięciu latach np. w postaci chorób 
nowotworowych.

Dla porównania: podczas spalania 
odpadów w paleniskach domowych 
jest emitowanych ponad 700 razy 
więcej dioksyn niż podczas spalania 
odpadów w profesjonalnej spalarni. 
Dziś wiemy, że to zanieczyszczone 
powietrze jest przyczyną największej 
ilości chorób górnych dróg oddecho-
wych.

Palimy śmieciami głównie z powo-
du oszczędności – wydaje się nam, 
że w ten sposób nie stracimy pieniędzy 
na węgiel czy drewno. Tymczasem, se-
gregując śmieci możemy zaoszczędzić 
więcej, a dodatkowo, nie będziemy się 
truć – zaoszczędzimy też na lekach. Se-
gregując śmieci mamy niższą opłatę za 
ich odbiór, nie musimy tak często czy-
ścić oblepionych tłustą sadzą kominów, 
które szybciej się zatykają, no i przede 
wszystkim dbamy o zdrowie.

Poza tym segregacja jest bardzo 

prosta. We Wrocławiu mamy kolorowe 
pojemniki, które przeznaczone są na 
różnego rodzaju surowce wtórne. 

Do żółtych pojemników wyrzuca-
my właśnie tworzywa sztuczne, me-
tale i opakowania wielomateriałowe. 
Powinny tam więc trafić plastikowe 
butelki, torby plastikowe, reklamówki, 
metalowe kapsle i puszki, opakowania 
po konserwach czy karmie dla zwierząt, 
drobne przedmioty metalowe (gwoź-
dzie, nakrętki, klucze), kartony od so-
ków, mleka i innych napojów, które są 
od środka pokryte warstwą aluminium 
i tworzywa. Do tego typu pojemnika 
wyrzucamy też plastikowe opakowania 
po kosmetykach i środkach czystości 
(chyba, że mają dodatkowe ostrzeżenia 
na etykiecie).

Pojemnik niebieski jest na papier 
i tekturę. Nie każdy papier nadaje się do 
palenia – np. zadrukowany farbą z oło-
wiem – jego spalenie szkodzi naszemu 
otoczeniu. Do pojemnika niebieskiego 
wyrzucamy zatem gazety i kartony, sta-
re zeszyty, katalogi, foldery, papierowe 
wytłaczanki (np. po jajkach), papier 
szkolny i pakowy, a nawet książki po-
zbawione twardej okładki. Do ozna-
czonych na niebiesko koszy nie wolno 
wrzucać papieru brudnego i tłustego, 
papieru faksowego, przebitkowego, na 
którym drukowane są niektóre rachun-
ki i faktury, papieru termicznego, z folią, 
worków po cementach, artykułów hi-
gienicznych, pampersów i tapet.

Do białych i zielonych pojemników 
umieszczonych w ogólnodostępnych 
miejscach wyrzucamy szkło opakowa-
niowe, czyli słoiki, butelki po artykułach 
spożywczych i kosmetykach; bezbarw-
ne do pojemników białych, a kolorowe 
do zielonych. Do tych pojemników nie 
należy wyrzucać szkła okiennego, 
żaroodpornego, zbrojonego i samo-
chodowego, luster, szkła z żarówek, 
świetlówek, kieliszków, szklanek, szkła 
okularowego oraz ceramiki – kub-
ków, naczyń, doniczek itp. Powstające 
w domu i ogrodzie odpadki organiczne 
musimy podzielić na dwie grupy.

Pierwsza to odpady zielone – liście, 
zwiędłe kwiaty, skoszona trawa, kora, 
drobne lub rozdrobnione gałęzie, 
których pozbywamy się w brązowych 
workach. Odpadków kuchennych, 
takich jak obierki, resztki jedzenia, 
nie wrzucamy do brązowego worka. 
Można je wyrzucić do kompostow-
nika, jeśli takim dysponujemy lub do 
kosza na odpady zmieszane. Suchą 
korą może jednak palić w piecu, tak jak 

suchymi gałęziami, jednak już obierki 
z ziemniaków nie są najlepszym mate-
riałem opałowym i lepiej wyrzucić je do 
śmieci, tak samo jak nie powinniśmy 
palić resztkami jedzenia.

Ostatnią wymienianą, największą 
ilościowo grupą są tak zwane odpady 
zmieszane wyrzucane do koszy z czarną 
naklejką. Jest to część śmieci, których nie 
wyrzucimy do pozostałych pojemników 
– doniczki, talerze, kubki, szklanki, reszt-
ki jedzenia, brudny papier, paragony ze 
sklepu, wkład od długopisu, styropian, 

zimny popiół, drobne zabawki, artykuły 
higieniczne i inne odpady. Jednak ozna-
czony kolorem czarnym pojemnik nie 
służy do wyrzucania wszystkiego.

Informacje o zasadach segregacji 
znajdują się na stronie www.ekosys-

tem.wroc.pl, zachęcamy też dzieci do 
zabawy w ekologiczne gry dostępne 
dla nich na tej stronie. 

(TS)

PIEC TO NIE ŚMIETNIK – NIE PAL ŚMIECI, NIE TRUJ SIEBIE I BLISKICH
Każdego roku przez nasze kominy „wylatuje” ok. 2 mln ton śmieci. Jak podaje Ministerstwo Środowiska, tyle odpadów spalają Polacy w swoich domowych piecach, które przecież 
nie są dostosowane do palenia takim „opałem”.Ich temperatura spalania jest zbyt niska, co powoduje wytwarzanie się szkodliwych substancji gazowych, które potem unoszą się 
na małej wysokości wokół naszych domów. Taki smog nieprzyjemnie pachnie i wywołuje groźne choroby układu oddechowego i alergie. 

REKLAMA

EKOMIASTO
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Aż na trzech dystansach rywali-
zowano 22 maja br. na kąpielisku 
Morskie Oko.

Pierwsi wystartowali biegacze na 
najcięższej trasie MACHINE z ponad 50 
przeszkodami na odcinku 12 kilome-

trów. Kolejni zawodnicy zmierzyli się z 
6-kilometrowym dystansem WARRIOR 
i ponad 30 przeszkodami. Najlżejszą 

trasę STARTER pozostawiono na sam 
koniec –  było to ponad 15 przeszkód 
na odcinku 3 km.

Biegi  był y popr zedzone roz-
grzewkami Artura Ciepluchy, trenera 
personalnego z Wrocławia. Wyniki 
w  p o s z c z e g ó l n y c h  k a t e g o -
riach są dostępne pod adresem: 
http://bit.ly/MESR2016_Wro_wyniki. 
We Wrocławiu po raz pierwszy w hi-
storii, do biegu stanęły także psy ra-
townicze z K9 Team Specjalistycznej 
Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej 
Poznań, które po pokonaniu trasy 
zostały nagrodzone specjalnymi 
szelkami. Jedną z najtrudniejszych 
przeszkód na zawodach była Quarter 
Pipe 2.0 – czyli 7-metrowa rampa, któ-
ra została w tym sezonie dodatkowo 
poszerzona, by zmieścić większą licz-
bę zawodników. Największą frajdę 
uczestnikom sprawiała Slip and Slide 
2.0, czyli 100 metrowa zjeżdżalnia pro-
wadząca wprost do błotnistego bajo-
ra. Dodatkową przeszkodą dla zawod-
ników był także nasilający się upał. 
Na mecie na każdego z nich czekało 

pamiątkowe zdjęcie, gratulacje i zim-
ne, bezalkoholowe piwo, a na jedną 
z zawodniczek także pierścionek za-
ręczynowy. 

Na kibiców czekały liczne atrakcje 
i konkursy w miasteczku festiwalo-
wym, wśród nich m.in. tor Survival 
Race, podciąganie na drążku czy 
siłowanie na rękę. Smacznie można 
było zjeść w food truckach. Wro-
cławska edycja Men Expert Survival 
Race objęta była patronatem hono-
rowym Prezydenta Miasta Rafała 
Dutkiewicza. Imprezę wspierali lo-
kalni patroni medialni: Radio Eska, 
Wrocławianin-Kalejdoskop Miejski 
oraz por tal Spor tow y Wrocław. 
Organizator już teraz zaprasza na 
kolejne imprezy biegowe, które od-
będą się 19 czerwca w Warszawie 
oraz 18 września w Poznaniu.

Więcej informacji na temat Men 
Expert Survival Race można znaleźć na 
stronie www.menexpertsurvivalrace.
pl lub na fanpage’u wydarzenia. 

oprac. Anna Wójcik
fot. Maksym Rudnik

W czasie festynu na stoisku KOGE-
NERACJI można było uzyskać infor-
macje na temat możliwości zamiany 
źródła ogrzewania w budynkach na 
ciepło sieciowe oraz uzyskania dota-
cji na likwidację pieców węglowych 
i zamiany ich na ciepło sieciowe 
w ramach Programu KAWKA realizo-
wanego przez Gminę Wrocław m.in. 
właśnie z producentem ciepła i ener-
gii elektrycznej.

KAWKA to bardzo korzystny proeko-
logiczny program dla mieszkańców. 
Zarządcy nieruchomości, w imieniu 
lokatorów, mogą się starać o przy-
łączenie do sieci ciepłowniczej na 
korzystniejszych warunkach. Koszty 
zamiany pieców pokryją mieszkań-
cy wspólnie z KOGENERACJĄ S.A., 
Fortum  i Gminą Wrocław.

Celem programu jest przeciwdzia-
łanie tzw. niskiej emisji, która jest 
istotną przyczyną zanieczyszczeń 
powietrza w mieście. W mieszka-
niach wrocławian działa jeszcze po-
nad 20 tysięcy pieców węglowych, 
które w znaczny sposób przyczyniają 

się do zanieczyszczenia powietrza, 
powodując wiele chorób dróg od-
dechowych mieszkańców. Sytuacja 
we Wrocławiu, podobnie jak w wie-
lu innych dużych miastach Polski, 
jest niepokojąca – KOGENERACJA 
aktywnie włącza się w walkę z tym 
zjawiskiem. W ramach programu sfi-
nansuje instalację węzła cieplnego, 
a dodatkowo mieszkańcy, którzy zde-
cydują się na przystąpienie do pro-
jektu, otrzymają bonus w wysokości 
3 tys. zł na wykonanie instalacji we-
wnątrz mieszkania. Poza tym koszty 
wykonania instalacji w części wspól-
nej budynku oraz w poszczególnych 
mieszkaniach będą opłacane do 70% 
z budżetu programu KAWKA, a pozo-
stała kwota przez producenta ciepła.

Dzień Sąsiada był okazją do poznania 
zalet Programu KAWKA. KOGENERACJA 
przygotowała też konkursy z nagroda-
mi i zabawy edukacyjne dla najmłod-
szych. Podczas Dnia Sąsiada na Nad-
odrzu swoje stoiska miały także m.in. 
Krzywy Komin, MOPS, Policja i PCK. 
Atrakcji nie zabrakło aż do wieczora.

KOGENERACJA wspólnie z For-
tum  i władzami Wrocławia podpi-
sała w ubiegłym roku Porozumie-
nie w sprawie Partnerstwa na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju. Jego 
głównym celem jest zwiększenie 
efektywności działań realizowanych 
w ramach rynku ciepła na rzecz miesz-
kańców miasta.

W ramach bezpieczeństwa energe-
tycznego strony porozumienia reali-
zują projekty umożliwiające szerszy 
dostęp mieszkańców do ciepła siecio-
wego. Efektywność energetyczną ma 
z kolei poprawić m.in. edukacja przed-
stawicieli administracji, projektantów, 
inwestorów i mieszkańców Wrocławia.

Kolejnym działaniem KOGENERACJI, 
nad którym nie można przejść obojęt-
nie, jest wsparcie najuboższych wrocła-
wian i siechniczan. Jak w poprzednich 
latach, firma podpisała porozumienia 
z gminą Siechnice i z gminą Wrocław, 
na mocy których spółka przekaże da-
rowizny na pokrycie kosztów ogrze-
wania mieszkańców znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej.

Program pomocy odbiorcom wraż-
liwym społecznie adresowany jest do 
mieszkańców tych spółdzielni i wspól-
not mieszkaniowych, które podpisały 
umowy na zakup ciepła z KOGENERA-
CJĄ S.A. Przekazane środki pozwolą 
na pokrycie części opłat za ogrze-
wanie mieszkańcom znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej. 
O podziale środków zadecydują odpo-
wiednie ośrodki pomocy społecznej, 
które wskażą rodziny najbardziej po-
trzebujące wsparcia. Programem będą 
również objęte miejskie placówki opie-
kuńczo-wychowawcze we Wrocławiu.

- Zespół Elektrociepłowni Wrocław-
skich KOGENERACJA S.A. wspiera 
wraz z nami najbardziej potrzebu-
jących od kilku lat i za to należą się 
podziękowania. Program pomocy od-
biorcom wrażliwym społecznie dowo-
dzi, że pomagać mogą różne instytu-
cje i że mogą tę pomoc nieść na różne 
sposoby. Warto brać z nich przykład 
– mówi Jacek Sutryk, dyrektor Depar-
tamentu Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.

- Prowadzona od kilku lat ak-
cja promocyjna KOGENERACJI dla 
mieszkańców Gminy Siechnice spo-
tyka się z uznaniem środowiska lo-
kalnego, ale przede wszystkim jest 
dużym wsparciem dla podopiecz-
nych naszego ośrodka. Przyczynia 
się to do wzrostu poczucia bezpie-
czeństwa socjalnego, co skutkuje 
pozytywną oceną instytucji świad-
czących usługi społeczne i realiza-
torów programu – mówi Joanna 
Bryłkowska-Hehn, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Siechnicach.

W s p a r c i e  o d b i o r c ó w  w r a ż l i -
wych w ramach społecznej odpo-
wiedzialności biznesu to ważny 
element naszej strategii.  Dzięki 
długoletniej i owocnej współpra-
cy z gminami Wrocław i Siechni-
ce, w których prowadzimy naszą 
działalność, wychodzimy naprze-
c i w  p o t r z e b o m  m i e s z k a ń c ó w 
 – mówi Wojciech Heydel, prezes 
 Zarządu KOGENERENACJI S.A.

Izabela Siwińska (TS)

TO LUBIĘ!

ZARĘCZYNY NA ZAWODACH

KOGENERACJA S.A. – DOBRY SĄSIAD

Ponad 5,5 tysiąca osób wzięło udział w biegach z przeszkodami podczas wrocławskiej edycji Men Expert Survival Race. Na jedną z uczestniczek na mecie czekał... pierścionek zarę-
czynowy.

W sobotę 4 czerwca, już po raz dziewiąty, na wrocławskim Nadodrzu odbył się rodzinny festyn z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada.  Na zaproszenie organizatora – Rady OsiedlaNa-
dodrze – w festynie uczestniczył Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA.
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