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Drodzy Czytelnicy!
Nadchodzi jesieñ, listopad, a przy okazji wybory. To one determinuj¹ ok³adki i nag³ówki pierwszych stron. Nie inaczej jest i u nas. Polityka,
której na co dzieñ wszyscy mamy doœæ wkracza w nasze ¿ycie wymagaj¹c nie tylko zaanga¿owania, ale tak¿e dokonania pewnych wyborów. Jak
powiada przys³owie „Tylko martwe ryby p³yn¹ z pr¹dem”, to te¿ nie publikujemy og³oszeñ du¿ych komitetów, a staramy siê us³yszeæ lokalny
cichy, choæ autentyczny g³os. Dzielimy siê nim z Pañstwem.
Mi³ej lektury.

MAŁA POWÓDŹ RELACJA Z KONFERENCJI PRASOWEJ

STULATEK
WIECZNIE
- s. 2 M Ł O D Y

I PREZENTACJA SYLWETKI
- s. 3 PROF. TADEUSZA MARCZAKA

DUŻE ZAGROŻENIE

- s. 4
WROCLOVE
MIASTO UŁUDY

O F E R T Y
P R A C Y

- s. 5

ŚLĄSK KONTRA LEGIA

- s. 5
Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

- s. 6
środa, 20 października 2010

Słowo o wydarzeniach

str 2
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OTWARTE DNI STADIONU

ODSŁONIĘTO TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ

NA PILCZYCACH

POŚWIĘCONĄ CHOPINOWI

mo¿na by³o postêpy prac na budowie wroc³awskiego stadionu
na Pilczycach.
Mieszkañcy miasta zwiedzali
p³ytê boiska oraz showroom,
gdzie mogli zobaczyæ prezentacjê o przysz³ych funkcjach bu-

Katedrze Wroc³awskiej odby³a Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz.
siê uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej poœwiêconej
Fryderykowi Chopinowi.
Ceremonia odby³a siê po mszy
œwiêtej odprawionej w intencji Wielkiego Kompozytora o godz. 13.00.

Wydarzenia
pod redakcj¹:
W niedzielê od godz. 12 do 18. dowanego obiektu. In¿ynierowie 18 paŸdziernika o godz. 14 w Udzia³ w niej wzi¹³ m.in. prezydent
EWY B¥K
z firmy Max Boegl odpowiadali
na ka¿de pytanie dotycz¹ce postêpu prac. Przewidziano równie¿ konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami. Goœæmi specjalnymi
imprezy byli pi³karze dru¿yny
Œl¹ska - Wroc³aw.

KONCERT SZOPENOWSKI NA
ODZYSKANE PRZEZ POLICJĘ WROCŁ AWSKIM LOTNISKU
DZIEŁA SZTUKI WARTE 300 TYS. ZŁ

Wroc³awscy policjanci zatrzymali trzech mê¿czyzn, podejrzanych
o kradzie¿e dzie³ sztuki.
Funkcjonariusze odzyskali na
chwilê obecn¹ 25 skradzionych
dzie³. Znaleziono je w jednym z
wroc³awskich antykwariatów.
Niektóre z nich wystawione by³y
ju¿ na licytacjê.

Zatrzymani to mieszkañcy gminy
D³ugo³êka, w wieku 18, 27 i 32 lat.
Wszyscy podejrzani trafili do policyjnego aresztu. Jak ustali funkcjonariusze, do kradzie¿y dosz³o w
sierpniu i we wrzeœniu. Sprawcy
okradli starszego mê¿czyznê, który
mieszka³ samotnie. Sprawcom grozi nawet do 5 lat wiêzienia.

11 paŸdziernika w hali odlotów
wroc³awskiego lotniska zabrzmia³a muzyka Fryderyka
Chopina. Koncert zosta³ pokazany jednoczeœnie na 9 polskich
lotniskach. Punktualnie o godzinie 17.00 na telebimie w hali
odlotów zosta³ wyœwietlony
koncert Filharmonii Szczeciñskiej, która wraz z solist¹, S³a-

womirem Wilkiem, wykona³a
utwór e-moll Fryderyka Chopina. Wystêp zarejestrowano w
marcu na lotnisku w Szczecinie.
ócz koncertu na telebimie wyœwietlony by³ te¿ pokaz multimedialny stworzony przez Ksawerego Kaliskiego, a poœwiêcony ¿yciu Chopina. Pokaz trwa³
37 minut.

PROFESOR TADEUSZ MARCZAK
KANDYDATEM KOMITETU WYBORCZEGO
POLSKI WROCŁAW NA PREZYDENTA MIASTA!

W

komitecie poparcia prof.
Marczaka s¹ m.in.: Janusz Dobrosz, Grzegorz Braun, Kornel
Morawiecki, Stanis³aw
Michalkiewicz, prof.
Jerzy Robert Nowak,
Marek Dy¿ewski, Lech
Stefan

W ostatni pi¹tek, konferencj¹ prasow¹ w lokalu Ruchu JOW*, rozpoczê³a siê kampania wyborcza
prof. Tadeusza Marczaka. W konferencji wziê³o udzia³ kilkadziesi¹t osób, w tym przedstawiciele
lokalnych mediów. Jako pierwszy g³os zabra³ znany wroc³awski re¿yser, Grzegorz Braun, który przedstawi³ cele Komitetu
Wyborczego Polski Wroc³aw.
Stwierdzi³, ¿e w stolicy Dolnego
Œl¹ska od dwudziestu lat rz¹dzi
to samo œrodowisko, a efektem
jego dzia³alnoœci jest to, ¿e „Wroc³aw powoli wymaszerowuje z
Rzeczpospolitej”. Zwracaj¹c
uwagê na kolosalne zad³u¿enie
miasta, podkreœli³ koniecznoœæ
walki o zrównowa¿ony bud¿et,
rozdêty wydatkami, które w
wiêkszym stopniu s³u¿¹ „propagandzie sukcesu” ni¿ rzeczywistym potrzebom mieszkañców. W
podobnym tonie wypowiada³ siê,
w imieniu Honorowego Komite-
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tu Poparcia kandydatury prof.
Marczaka, wieloletni wroc³awski
pose³ i wicemarsza³ek Sejmu RP
V kadencji Janusz Dobrosz. Marsza³ek Dobrosz podkreœli³ fasadowoœæ i swoist¹ „gigantomaniê”
wielu wroc³awskich przedsiêwziêæ, które nie znajduj¹ fina³u w
postaci wymiernych korzyœci dla
mieszkañców miasta. Dotychczasowym w³adzom zarzucono zaniedbanie mniej eksponowanych
dzielnic, w których wiele obszarów popada w ruinê. Podniesiona zosta³a równie¿ kwestia braku
polskiej polityki historycznej we
Wroc³awiu, a to, co dzieje siê w
tym obszarze, okreœlono jako
„pe³zaj¹c¹ germanizacjê”. Uczestnicy konferencji zgodnie podkreœlali, ¿e obecnie w Radzie Miejskiej Wroc³awia nie ma ¿adnej
realnej opozycji, poniewa¿ lokalny PiS od pocz¹tku wspiera obecny uk³ad rz¹dz¹cy.

Prezentacji sylwetki prof. Tadeusza Marczaka, któr¹ zamieszczamy poni¿ej, dokona³a p. Bogumi³a Maj. Nastêpnie g³os zabra³ sam kandydat, przedstawiaj¹c swój wielopunktowy program dla Wroc³awia. Profesor
mówi³ zw³aszcza o kwestiach gospodarczych, podkreœlaj¹c znaczenie silnych ga³êzi polskiego
przemys³u i handlu dla pomyœlnego rozwoju miasta. Kandydat
Polskiego Wroc³awia wytyka³
dotychczasowym w³odarzom
miasta brak troski o rodzime
przedsiêbiorstwa i œrodowisko
kupieckie. „We Wroc³awiu
mamy wyraŸn¹ preferencjê dla
wielkich, zagranicznych firm i
sieci handlowych, które przyczyniaj¹ siê do likwidacji wielu
miejsc pracy, oferuj¹c w zamian
o wiele ni¿sz¹ ich liczbê” stwierdzi³ prof. Marczak. G³os

zabra³ równie¿, przedstawiony
przez prof. Marczaka jak kandydat na wiceprezydenta miasta,
wroc³awski przedsiêbiorca Bogdan Ludkowski. Ludkowski
mówi³ o potrzebie kompleksowych zmian w zarz¹dzaniu ratuszem – uproszczeniu procedur i
uczynieniu ich bardziej przejrzystymi. Na koniec g³os zabra³ legendarny przywódca Solidarnoœci Walcz¹cej, deklaruj¹c, ¿e jego
wsparcie dla kandydatury prof.
Tadeusza Marczaka spowodowane jest potrzeb¹ wydania g³osu niezale¿nego wobec g³ównego nurtu politycznego. Na zakoñczenie przedstawiciele Komitetu
Polski Wroc³aw zaprosili na konwencjê wyborcz¹ prezentacjê
kandydatów do Rady Miasta,
która odbêdzie siê 24 paŸdziernika w Hotelu Jana Paw³a II na
Ostrowie Tumskim.
Albert Sierpieñ

Wyniki Losowania Lotto
z dnia 2010-10-12 (wtorek)
8, 16, 32, 33, 47, 48
Wyniki Losowania Lotto
z dnia 2010-10-14
(czwartek)
2, 6, 10, 26, 28, 47
Wyniki Losowania Lotto
z dnia 2010-10-16 (sobota)
14, 25, 26, 38, 42, 43
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MAŁA POWÓDŹ - DUŻE ZAGROŻENIE

T

ym razem Wroc³aw mia³ szczêœcie. Intensywne opady, jakie wyst¹pi³y w po³owie maja
tego roku zatrzyma³y siê na wododziale Wis³y i Odry. Mimo to jednak Wroc³aw prze¿ywa³ ciê¿kie chwile.

Przede wszystkim fala powodziowa, która dotar³a do miasta
mia³a swój najwy¿szy poziom na
wodowskazie w Treœnie – 675
cm. Dla porównania w 1997
roku by³o to 775 cm, czyli jeden
metr wy¿ej. Przep³yw wody w
korycie Odry wynosi³ ok. 2100
metrów szeœciennych na sekundê, przy poprzedniej powodzi
by³o to ok. 3100 m3/s. S¹ to znacz¹ce ró¿nice. Niemniej sytuacja
w kilku rejonach miasta by³a
dramatyczna.
Osobowice
By³y najbardziej zagro¿one. Istniej¹ce tu stare i zniszczone jeszcze przez powódŸ z 1997 roku
wa³y nie by³y remontowane i
wzmacniane. Konfiguracja terenu powodowa³a, ¿e miêdzywale

by³o wy¿ej ni¿ zawale. Ciœnienie wezbranej wody w Odrze
powodowa³o jej przesi¹kanie i jej
wybicia poza wa³ami. Przez dwa
tygodnie dowo¿ono tu ju¿ wczeœniej worki z piaskiem oraz foliowano wa³y, aby nie dopuœciæ
do ich przesi¹kania. Wszyscy
stanêli do walki. Rada Miasta,
Rada Osiedla, wojsko, harcerze
i paramilitarna organizacja
„Strzelec”. Po³o¿ono 40 tys.
worków. Za³adowano w nie
1300 ton piasku.
Bartoszowice
Tu podobnie jak na Osobowicach teren jest po³o¿ony ni¿ej ni¿
miêdzywala. Najbardziej zagro¿ony by³ odcinek pomiêdzy Widaw¹ i Odr¹. Wa³ nie by³ remon-

towany od 1997 roku. By³a tu
wyrwa po poprzedniej jeszcze
powodzi. Jeszcze przed kulminacyjnym przep³ywem wody w
Odrze istniej¹ce jeszcze wa³y
zaczê³y przeciekaæ. W nocy przed
kulminacj¹ nast¹pi³a te¿ mobilizacja wszystkich s³u¿b i miejscowej ludnoœci. W akcji uczestniczy³o wojsko. W ten sposób uratowano przed zalaniem równie¿
Swojszyce i Kowale nie dopuszczaj¹c do powtórki z 1997 roku.
Kozanów
Tu zaczêto uk³adaæ tzw. wa³y
mobilne foliowe, bo prawdziwych wa³ów na najbardziej zagro¿onych odcinkach nie ma.
Mo¿na by³o je wykonaæ. Na przeszkodzie stanê³a jedna osoba.
Mia³a ona tu w³asny interes i nie
godzi³a siê na dobrowolne wydziedziczenie jej z w³asnoœci. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e jej sprzeciw znalaz³ poparcie w Radzie
Osiedla, która powinna byæ za-

interesowana ochron¹ swoich
domów przed powodzi¹. Prezydent miasta uchyli³ siê od pilnego i polubownego za³atwienia tej
sprawy pozostawiaj¹c jej bieg
urzêdniczym i demokratycznym
procedurom, które prawdopodobnie bêd¹ ci¹gn¹æ siê latami
przed wszystkimi organami odwo³awczymi administracyjnymi
i s¹dowymi. Z tego tylko powodu Kozanów, przez co najmniej
najbli¿sze dziesiêæ lat nara¿ony
bêdzie na tego rodzaju powodziowe niespodzianki. Prowizoryczny wa³ foliowy nie wytrzyma³ naporu wody ze Œlêzy, i tak
czêœciowo Kozanów zosta³ powtórnie zalany, mimo znacznie
ni¿szej fali ni¿ w 1997 roku.
Przyczyni³a siê do tego te¿ budowa na Odrze pobliskiego mostu na obwodnicy autostradowej. Tymczasowa konstrukcja
jego szerokich filarów znacz¹co
przyczyni³a siê do podniesienia
siê stanu Odry w tym rejonie.

MOGŁO BYĆ PIĘKNIE, A JEST JAK ZWYKLE
RZECZ O NIEDOSZ£EJ KOALICJI KOMITETU POLSKI WROC£AW Z PRAWEM I SPRAWIEDLIWOŒCI¥.

Z

abrak³o odwagi na
dokonanie prze³omu, na zbudowanie nowej jakoœci we Wroc³awiu i na Dolnym Œl¹sku.
Zmarnuje siê ludzki potencja³ wyzwolony i uaktywniony w wyniku smoleñskiej tragedii i przyspieszonych wyborów prezydenckich.
Powsta³e we Wroc³awiu z kilku
ugrupowañ prawicowych,
chrzeœcijañsko – patriotycznych,
takich jak Stowarzyszenie Zwi¹zek Dolnoœl¹ski, Zwi¹zek Sybiraków III RP, Ruch Prze³omu
Narodowego, Polskie Gniazdo,
Stowarzyszenie Pro Cultura Catholica, Klub „Spotkanie i Dialog”, ugrupowania kombatanckie, zwi¹zki przedsiêbiorców i
inne, porozumienie POLSKI
WROC£AW, wystosowa³o list
kondolencyjny do premiera Jaros³awa Kaczyñskiego z apelem
o kandydowanie na Prezydenta
Polski. Wiele osób z tego œrodowiska wesz³o do Komitetu poparcia Jaros³awa Kaczyñskiego.
A co najistotniejsze, od wielu

miesiêcy prowadzi³o z du¿¹ determinacj¹ negocjacje z Prawem
i Sprawiedliwoœci¹ w sprawie
powo³ania koalicji do wyborów
samorz¹dowych we Wroc³awiu
i na Dolnym Œl¹sku. Wstêpne
rozmowy prowadzi³em ju¿ od
grudnia ubieg³ego roku ze œ.p.
Aleksandr¹ Natalli-Œwiat. PóŸniej, po 10 kwietnia, Polski Wroc³aw powo³a³ grupê negocjacyjn¹
w sk³adzie: Janusz Dobrosz,
Robert Winnicki, Henryk Nowakowski, ks. pra³. Stanis³aw Pawlaczek i Lech Stefan (przewodnicz¹cy).

mowano, ¿e naszymi kandydatami s¹ m.in. Marek Dy¿ewski
(by³y rektor Akademii Muzycznej), Bogdan Ludkowski (wroc³awski przedsiêbiorca i spo³ecznik), Piotr Gaglik (prawnik, by³y
radny), prof. Tadeusz Marczak
(politolog z Uniwersytetu Wroc³awskiego), Henryk Nowakowski, Janusz Dobrosz (wicemarsza³ek Sejmu). W odpowiedzi Prawo i Sprawiedliwoœæ zaproponowa³o 1 drugie miejsce,
3 trzecie miejsca i 4 czwarte miejsca, a do sejmiku wojewódzkiego tylko z okrêgu wyborczego
nr 1 (WROC£AW) co najwy¿ej
trzecie miejsce. Po przedstawieniu wstêpnych deklaracji kontynuowano negocjacje. Odby³a siê
tak¿e zamkniêta konferencja programowa (6 IX). To wszystko
przynios³o, niestety, jedynie „kosmetyczn¹” zmianê. Zaproponowano tylko jeszcze jedno drugie
miejsce we Wroc³awiu i nie
przedstawiono ¿adnych innych
propozycji koalicji, co spowodowa³y fiasko negocjacyjne.

szym mieœcie i województwie nie
by³o gotowe do kompromisu,
podkreœlam umiarkowanego
kompromisu. Nie bêdziemy mieli
zatem prze³omu, nowego otwarcia, tak oczekiwanego przez wroc³awian.
Doœwiadczenie polityczne –
uwzglêdniaj¹c tak¹, a nie inn¹
ordynacjê wyborcz¹ – uczy, by
ugrupowania sobie bliskie sz³y
razem do wyborów. Uczy, by
silniejszy podmiot polityczny
otworzy³ siê na przyjazne grupy
spo³eczne. Bardzo trudna sytuacja w Polsce wymaga konsolidacji wokó³ realnej si³y politycznej, jak¹ jest Prawo i Sprawiedliwoœæ, ale ugrupowanie to musi
byæ otwarte na, takie jak nasza,
propozycje.
Niestety, z gorycz¹ to mówiê, we
Wroc³awiu mog³o byæ inaczej,
lepiej, a bêdzie jak zwykle, bo
zabrak³o odwagi i politycznej
wizji w interesie Polski.

Rozmowy z kierownictwem
Prawa i Sprawiedliwoœci toczy³y siê do 7 wrzeœnia. POLSKI
WROC£AW przedstawi³ nastêpuj¹ce oczekiwania: na 7 okrêgów wyborczych we Wroc³awiu
2 pierwsze miejsca na listach i 5
drugich, wyrazi³ tak¿e zainteresowanie wyborami do Sejmiku i
zadeklarowa³, ¿e jeœli dojdzie do
koalicji, to poprze kandydata
Lech Stefan
PiS-u na prezydenta Wroc³awia,
Przewodnicz¹cy Grupy Negolub przedstawi w³asn¹, za zgod¹
cjacyjnej
i poparciem koalicjanta. Poinfor- Prawo i Sprawiedliwoœæ w na- POLSKIEGO WROC£AWIA
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Podniesienie wody w Odrze spowodowa³o tzw. cofkê na Œlêzy i
jej zagro¿enie dla Kozanowa.
Zbiornik „Racibórz”
Choæ jest on bardzo daleko od
Wroc³awia to jednak decyduje o
jego powodziowym bezpieczeñstwie. Polder ten o pojemnoœci
blisko 200 milionów metrów
szeœciennych wody nie mo¿e jednak wejœæ do kolejnych planów
inwestycyjnych. Jego zadaniem
by³oby zmniejszenie fali powodziowej we Wroc³awiu przynajmniej o po³owê. W pod³o¿u
zbiornika wystêpuj¹ z³o¿a kruszywa, które bêdzie eksploatowane, kiedy zbiornik bêdzie suchy. Wybranie ¿wiru spowoduje dalsze powiêkszenie tego
zbiornika o kolejne 100 milionów metrów szeœciennych
wody. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e nie ma wa¿niejszej przeciwpowodziowej inwestycji dla
Wroc³awia, jak zbiornik „Raci-

bórz”. Tymczasem w³adze miasta, województwa i pañstwa maj¹
tysi¹c i jeden zmartwieñ wiêcej
ni¿ zbiornik „Racibórz” i z tego
powodu jest on odk³adany ad
calendas graecas.
Racjonalne dzia³anie?
W³adze miasta twierdz¹, ¿e jest
to racjonalne dzia³anie. PowódŸ
stulecia ju¿ by³a w 1997 roku i
nie mia³a ona prawa siê powtórzyæ trzynaœcie lat póŸniej. Poza
tym w³adze musz¹ dbaæ o widowiskowoœæ inwestycji. Nowy
stadion, szerokie ulice, nowe
tramwaje to ka¿dy widzi, a wybory odbywaj¹ siê czêsto. Zbiornika w Raciborzu nikt nie widzi,
a pieni¹dze na niego id¹ ogromne. Po prostu trzeba przyj¹æ na
wiarê, ¿e nastêpnej powodzi ju¿
nie bêdzie. Nie trzeba molestowaæ niepotrzebnymi sprawami
prezydenta miasta, jego urzêdników rajców, wojewodów, marsza³ków, pos³ów, senatorów i
wszelkich innych polityków, bo
tego akurat bardzo nie lubi¹.
Adam Maksymowcz

List do redakcji
W poniedzia³kowym wydaniu
wroc³awskiej mutacji GW (18
bm.) ukaza³ siê tekst pióra red.
Klausa Bachmanna zatytu³owany „Niech ¿yje litewski Wroc³aw !”. Dok³adna analiza tego
tekstu oraz towarzysz¹cego mu
kontekstu politycznego (wybory samorz¹dowe) sk³aniaj¹ nas
do wniosku, ¿e jest to tekst
wstrz¹saj¹cy. Obrazuje on bowiem niewymowne cierpienia
autora, których Ÿród³em jest –
nie wspomniane przez niego
wprost – pojawienie siê naszej
formacji, Komitetu Wyborczego Polski Wroc³aw. Domyœlamy siê, ¿e tylko dlatego, i¿ przymiotnik „polski” nie mo¿e
przejœæ przez usta autora wymiennie u¿ywa on przymiotnika „litewski”. Silne wzburzenie
emocjonalne, któremu uleg³ autor, powoduj¹c zak³ócenia w
procesie logicznego rozumowania, rzutuje te¿, niestety, na intelektualn¹ stronê jego tekstu,.
Tym bowiem t³umaczymy sobie
pojawienie siê takich sformu³owañ jak „Wroc³aw zas³uguje na
dostêp do morza”, „przerzucenie zatykaj¹cych arterie miasta
ciê¿arówek na statki”, „wyborco, przestañ byæ wyborc¹, zo-

stañ w domu”, czy wreszcie
ponura wizja, jak¹ wieœci on
obecnie urzêduj¹cemu prezydentowi miasta: „po wyborach Rafa³
D. bêdzie codziennie doprowadzany przez (zlustrowan¹) stra¿
miejsk¹ pod prêgierz”.
-Ponur¹ wizjê roztacza on tak¿e
przed naszym miastem pisz¹c: „tylko k³ajpedyzacja Wroc³awia zapewni nam(?) œwietlan¹ przysz³oœæ”. Przypomnijmy w tym
miejscu, ¿e litewska K³ajpeda zosta³a w marcu 1939 roku, a wiêc
w przededniu II wojny œwiatowej,
na rozkaz Hitlera zajêta przez wojska niemieckie i przy³¹czona do
III Rzeszy.
Mimo wszystko za cierpienia
red. Bachmanna czujemy siê,
po ludzku, odpowiedzialni.
Równoczeœnie podpowiadamy, ¿e powrót do stanu równowagi emocjonalnej mo¿liwy
jest tylko po uznaniu wspó³czesnych realiów geopolitycznych, a wiêc faktu, ¿e Wroc³aw
po 1945 roku jest na powrót
miastem polskim i polskim pozostanie !
Szczerze zatroskany
Komitet Wyborczy
Polski Wroc³aw
Wroc³aw 18.10.2010 r.
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STULATEK WIECZNIE MŁODY

D

ziesi¹tego
wrzeœnia
hucznie obchodziliœmy 1001ecie zbudowania
Mostu Grunwaldzkiego. W urokliwej
scenerii, przy feerii
sztucznych ogni
uczczono jubilata.

Od X wieku, gdy Boles³aw Chrobry ustanowi³ tu siedzibê biskupstwa, gród nasz rozrós³ siê niezmiernie na 12 wyspach, nad
Odr¹ i jej 4 dop³ywami: Widaw¹
- Œlêz¹ - Bystrzyc¹ i O³awk¹. Z
mostkami, wiaduktami i k³adkami dla pieszych jest dziœ we Wroc³awiu ponad 137 mostów.
Od kilkunastu lat czynione s¹
kolejne przymiarki i projekty budowy równoleg³ego Mostu Grunwaldzkiego, od strony wschodniej. Hm, zrozumia³a jest potrzeba odci¹¿enia, odblokowania ruchu, lecz czy architektonicznie
zda to egzamin? Wed³ug opinii
specjalistów stulatek wytrzyma
jeszcze 20 lat. Oczywiœcie nie
znaczy to, ¿e dyrekcja ZDUiM
musi wydelegowaæ swego przedstawiciela, który przez najbli¿sze

dwie dekady bêdzie sta³ pod
mostem jako gwarant solidnoœci
ekspertyz i konstrukcji... A gdy
wreszcie za 5 lat uda siê wybudowaæ Most Wschodni ³¹cz¹cy
ul. Armii Krajowej z Sêpolnem i
odci¹¿yæ Grunwaldzki, to mo¿e
nie trzeba bêdzie wieszaæ /? ! ?/
drugiego mostu i zmieniaæ zabytkowego widoku tej czêœci miasta?
Co prawda, nieco starsze pokolenie wroc³awian, które ju¿ zakosztowa³o nadmiaru rozkoszy
stadnego ¿ycia, zamierza na porêczach Mostu Grunwaldzkiego
Bis umieszczaæ w³asne symbole
nowego, szczêœliwego ¿ywota
porozwodowego. Szczególnie, i¿
prê¿nie rozwija siê przemys³ rozwodowy: targi, bale rozwodowe.
Bêdzie to specyficzna konkurencja dla nowo¿eñców, na pami¹tkê swojego szczêœcia przypinaj¹cym k³ódki na zabytkowym
Moœcie Tumskim...
Od kilkudziesiêciu lat kr¹¿¹ opowieœci o niezwyk³ym wyczynie
- przelocie ma³ym samolotem pod
Mostem Grunwaldzkim. Rodowita wroc³awianka m³odszego
pokolenia, iluzjonistka, szybowniczka i zapalona lotniarka -

VIOLETTA HANISZEWSKA,
dotar³a do dziœ ju¿ 82-1etniego
owego bohatera, nadal interesuj¹cego siê lotnictwem. W najbli¿szych numerach postaramy siê
zamieœciæ z nim wywiad.
Ju¿ w latach 40-tych XX wieku
powstawa³y piosenki o naszym
mieœcie. M.in. m³odziutki student
Jerzy Michotek œpiewa³ o MOIM
UKOCHANYM GRODZIE a w
1953 r. Maria Koterbska nagra³a
w Katowicach WROC£AWSKIE TRAMWAJE.
W 1960 r. na og³oszony przez
Rozg³oœniê Wroc³awsk¹ konkurs na piosenkê nap³ynê³o kilkanaœcie utworów takich jak
DOPÓKI P£YNIE ODRA NA OPATOWICK¥ WYSPÊ
REJS - GDZIE NIEBIESKIEJ
ODRY BRZEG. Jednak kolejnym hymnem mieszkañców sta³
siê tekst niezapomnianego Andrzeja Waligórskiego z muzyk¹
Józefa Kani MY WROC£AWIANIE. Istniej¹ce w latach
1976 - 86 legendarna Wroc³awska Kapela Podwórkowa DREPTAKI równie¿ gra³a i œpiewa³a
o Odrze i mostach. Jej wspó³za³o¿yciele - Henryk Ploch i Zdzis³aw Hanys wystêpuj¹ do dziœ.

Potem podobnie nagrywali Pomianowie.
W 1953 r. ca³y œwiat nuci³ z Jo
Strafford i orkiestr¹ Paula Westona szlagier ON LONDON
BRIGDE. Wroc³awski ówczesny idol RYSZARD ABRANTOWICZ nagra³ j¹ w radiu jako
WROC£AWSKIE MOSTY
LUBIÊ NOC¥, lecz gdy przeniós³ siê go stolicy to ju¿ opiewa³ WARSZAWSKIE MOSTY. No có¿, i taki bywa lokalny patriotyzm...
Grono gor¹cokrwistych zapaleñców zaproponowa³o, aby nawet
w zimie dodatkowo uczciæ mostowego jubilata. Gdy Odra nieco opadnie i na powierzchni zamarznie, przy Moœcie Grunwaldzkim, w twarzowej przerêbli zorganizujemy wybory
MORSA GRUNWALDZKIEGO. Na obu koñcach mostu dwie
Wró¿ki - HANKA oraz ANIA
„SZUFLADKA” bêd¹ wró¿yæ
z d³oni i z kart: zmarznie, zamarznie czy uda siê... Oprawê artystyczn¹ i archiwalne tematyczne
nagrania przygotuje jako doœwiadczony wodzirej ni¿ej podpisany
Wojciech Mach

MARIOLA SIOREK: PREZENTACJE; TEORIA I PRAKTYKA;
P R Z Y G O T O W A N I E I W Y G Ł A S Z A N I E
Masz ju¿ za sob¹ pierwszy etap
przygotowañ do prezentacji.
Wiesz ju¿, ¿e wyg³oszenie prezentacji jest najlepszym sposobem,
masz jasnoœæ celu, przed Tob¹
le¿y kartka z g³ównym przes³aniem.
Pora na drugi etap przygotowañ – i
zanim powiem o co w nim chodzi
zrób æwiczenie – aby lepiej „poczuæ
w czym rzecz”.
WyobraŸ sobie, ¿e ktoœ poprosi³ Ciê
o oprowadzenie wycieczki po Wroc³awiu. Ktoœ chce pokazaæ Wroc³aw
jako miasto nowoczesne, ale jednoczeœnie dumne ze swojej przesz³oœci, otwarte dla ró¿nych kultur i grup
wiekowych, przyjazne. Tym samym
zapewni³ g³ówne przes³anie wycieczki.
Sêk w tym, ¿e temu komuœ zale¿y,
abyœ oprowadzi³ kilka wycieczek, o

Zapraszamy
na sotkanie
z prof.
Jerzym Robertem
Nowakiem,
które odbêdzie siê
w najbli¿sz¹ sobot¹,
w parafii
Najœwiêtszej Maryi
Panny Matki
Pocieszenia
przy ul. Wittiga 10
o godz. 14.00

bardzo zró¿nicowanym profilu.
Twoim zadaniem jest oprowadzenie grup:
- studenci z Ukrainy, którzy bêd¹ na
kilkumiesiêcznym sta¿u w naszym
mieœcie,
- grupa pierwszoklasistów z sudeckiej wioski, która przyjecha³a poznaæ inne œrodowisko,
- przemys³owcy z Japonii, którzy
bêd¹ zak³adaæ fabrykê w okolicy
Wroc³awia,
- licealiœci, uczestnicy kó³ka dziennikarskiego – bêd¹ pisaæ relacjê z tej
wycieczki w ramach pracy ko³a,
- indyjski przemys³owiec, który w
trakcie urlopu podró¿uje dooko³a
œwiata.
Wszyscy oni maj¹ mieæ jasnoœæ
g³ównego przes³ania. Jak siê domyœlasz w naszym æwiczeniu nie istniej¹ bariery jêzykowe.

WeŸ kartkê i o³ówek – napisz plany
wycieczki dla tych grup.
Ju¿ pewnie wiesz o czym bêdzie
ten odcinek. O dopasowaniu do
klienta.
Jestem trenerem biznesu, szkolenia
prowadzê od dwóch lat.
Jestem psychologiem, posiadam
wieloletni¹ praktykê biznesow¹.
Pracowa³am w strukturach sprzeda¿y, zarz¹dza³am zespo³ami pracowników, pracowa³am tak¿e w
dzia³ach zarz¹dzania zasobami ludzkimi. To wszystko pozwala mi budowaæ autorskie rozwi¹zania i proponowaæ uczestnikom szkoleñ skuteczne sposoby zachowañ w ró¿nych sytuacjach zawodowych.
Wiêcej na www.tubawroclawian.pl
Wiêcej o mnie:
www.mariolasiorek.com

Zapraszamy
na spotkanie
z dr Barbar¹
Fedyszak
- Radziejowsk¹,
które odbêdzie siê
w pi¹tek
29 paŸdziernika
o godz. 18.00
w sali firmy Intakus
przy
ul. Jugos³owiañskiej 65d
(róg Chorwackiej).
Temat spotkania:
Polskie elity
i dzia³alnoœæ Instytutu
Pamiêci Narodowej
Klub Wroc³awski
i Komitet
Polski Wroc³aw

Komitet Wyborczy Polski Wroc³aw
zaprasza na swoj¹ konwencjê wyborcz¹
czas: niedziela 24 paŸdziernika o godz. 14.00
miejsce: zbiórka pod pomnikiem Chrobrego
program: przemarsz przez centrum miasta, po³¹czony z krótkim wiecem
na rynku, pod prêgierzem
o godz. 16.00 rozpoczêcie konwencji
w hotelu Jana Paw³a II na Ostrowie Tumskim
wyst¹pi¹ m.in.:
kandydat na prezydenta Wroc³awia - prof. Tadeusz Marczak
wicemarsza³ek Sejmu RP V kadencji - Janusz Dobrosz
prof. Jerzy Robert Nowak, Grzegorz Braun, Bogdan Ludkowski

Komitet
Polski Wroc³aw
Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

Serdecznie zapraszamy!
Komitet Wyborczy Polski Wroc³aw

Słowo o pracy
Dzia³ przygotowany we wspó³pracy
z Powiatowym Urzêdem Pracy we Wroc³awiu

OFERTY PRACY Z DNIA 20 PAZDZIERNIKA:
Identyfikator oferty: StPr/10/3986
Nazwa firmy: Europejskie Centrum Odszkodowañ S.A.
Adres e-mail: odszkodowaniezoc@gmail.pl
Nazwa stanowiska pracy: Agent/manager

Identyfikator oferty: StPr/10/0633
Nazwa firmy: VERTA Catering Sp.zo.o.
Nr telefonu: 071-3582419
Nazwa stanowiska pracy: Pomoc kuchenna-obierak, zmywak

Identyfikator oferty: StPr/10/3971
Nazwa firmy: Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Na Szañcach
Adres: Na Szañcach 15
50-320 Wroc³aw , Polska
Nazwa stanowiska pracy: KonserwatorHydraulik

Identyfikator oferty: StPr/10/1056
Nazwa firmy: ZIAJKA ZBIGNIEW PRZEDSIÊBIORSTWO DROGOWE
Osoba do kontaktu: Marzena Gurgul Nr
telefonu: 71-348-49-92 Adres e-mail: kadry@ziajka.pl
Nazwa stanowiska pracy: kierownik robót/
kierownik budowy

Identyfikator oferty: StPr/10/3966
Nazwa firmy: IPT AKROMAR Sp. z o.o.
Spó³ka Komandytowa
Nr telefonu: 601-788-215
Nazwa stanowiska pracy: Pracownik ochrony fizycznej ze stopniem niepe³nosprawnoœci.
Identyfikator oferty: StPr/10/3345
Nazwa firmy: Ksi¹¿ka Telefoniczna Marcin Jêdrzejczyk
Nr telefonu: (72) 11-04-155
Nazwa stanowiska pracy: Kurier
Identyfikator oferty: StPr/10/3438
Nazwa firmy: Hotel Akademia Sp. z o.o.
Nr telefonu: 71 37- 500-31
Nazwa stanowiska pracy: Kucharz - obs³uga œniadañ.
Identyfikator oferty: StPr/10/3869
Nazwa firmy: DiaTrans2 Mariusz Piskozub
Nr telefonu: 504 222 560
Nazwa stanowiska pracy: Pracownik fizyczny - odœnie¿anie rêczne dachów
Identyfikator oferty: StPr/10/3315
Nazwa firmy: WESTBUD sp. z o.o.
Nr telefonu: 071-373-53-37w.115
Nazwa stanowiska pracy: Kierowca kat. C
Identyfikator oferty: StPr/10/2488
Nazwa firmy: Przedsiêbiorstwo Prod.
Us³ug.-Handl. STALMONT Sp. z o.o.
Nr telefonu: 071-373-73-78
Nazwa stanowiska pracy: Kierownik budowy- robót sieci wod. - kan., cieplne, gaz.,
instalacji sanitarnych.

Identyfikator oferty: StPr/10/3317
Nazwa firmy: WESTBUD sp. z o.o.
Nr telefonu: 071-373-53-37w.115
Nazwa stanowiska pracy: Operator koparki
Identyfikator oferty: StPr/10/3959
Nazwa firmy: GLOBAL SERVICE ŒWIDNICA
Osoba do kontaktu: Micha³ Kwietniewski
Nr telefonu: 71 794-41-72
Nazwa stanowiska pracy: Opiekunka-pielêgniarka
Identyfikator oferty: StPr/10/3955
Nazwa firmy: JAGÓDKA SUCHALSKI
REMIGIUSZ
Nr telefonu: 600 876 888
Nazwa stanowiska pracy: Pracownik socjalno-biurowy
Identyfikator oferty: StPr/10/1721
Nazwa firmy: Jacek Kierczak TEK-FOL
PHU PRODUKCJA HANDEL US£UGI
Nr telefonu: 728 197 387
Nazwa stanowiska pracy: kierowca ciê¿arówki
Identyfikator oferty: StPr/10/1683
Nazwa firmy: Jacek Kierczak TEK-FOL
PHU PRODUKCJA HANDEL US£UGI
Nr telefonu: 728 197 387
Nazwa stanowiska pracy: Pracownik fizyczny
Identyfikator oferty: StPr/10/2874
Nazwa firmy: Zak³ad Us³ugowo Budowlany WiW-BUD
Nr telefonu: 076 85 66 869
Nazwa stanowiska pracy: Stra¿nik

S P O T K A N I A
Z PODRÓŻNIKAMI

C

ykl spotkañ z pod
ró¿nikami „Cztery
strony œwiata” od lat cieszy siê du¿ym zainteresowaniem wœród bywalców
Klubu Œl¹skiego Okrêgu
Wojskowego.

Raz w miesi¹cu zapraszani s¹
podró¿nicy, którzy odwiedzaj¹
egzotyczne miejsca, przywo¿¹
wspania³e zdjêcia i barwnie
opowiadaj¹ o swoich przygodach. S³uchacze maj¹ wra¿enie,
¿e podró¿uj¹ wraz z nimi w odleg³e kraje. Prelegenci s¹ pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wroc³awskiego, wiêc
opowieœci wsparte s¹ wiedz¹
naukow¹. Dodatkowym atutem
spotkañ jest sala dawnego kina
OKO wyposa¿ona w nowoczesny sprzêt projekcyjny i nag³oœnieniowy.

27 paŸdziernika br. o godz.
17.00 serdecznie zapraszamy na
prelekcjê dr Agnieszki LATOCHY z Instytutu Geografii i
Rozwoju Regionalnego UW.
Tematem wyprawy multimedialnej bêdzie Ladakh - „Ma³y
Tybet” w Himalajach Indyjskich. Wed³ug pani doktor -Ladakh jest to jeden z najbardziej
niezwyk³ych zak¹tków pó³nocnych Indii. Ten pó³pustynny region, schowany pomiêdzy pasmami Himalajów i Karakorum,
stanowi azyl dla licznych Tybetañczyków. W krajobrazy górskie wpisane s¹ malowniczo po³o¿one wioski oraz liczne klasztory i œwi¹tynie buddyjskie, co
sprawia, ¿e region ten emanuje
niezwyk³ym spokojem i piêknem.
Artur Domañski

Spotkanie z cyklu „Cztery strony œwiata”
LADAKH - „Ma³y Tybet” w Himalajach Indyjskich
prowadzi dr Agnieszka LATOCHA
27. paŸdziernika 2010 godz. 17.00
Klub Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê
na stronie www.owpttksow.pl
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SZOSA WOŁOKOŁ AMSKA

W

1941 roku
wojska Hitlera zatrzyma³y siê przed Moskw¹
na szosie Wo³oko³amskiej, jednej z niewielu
dróg, po której mog³y
jeŸdziæ czo³gi. Dzisiaj
jednak to miejsce ma
mniej oczywiste znaczenie.

„Szosa Wo³oko³amska” to najnowsza produkcja Teatru Polskiego we Wroc³awiu. Nale¿y
dodaæ, ¿e jest to produkcja wyj¹tkowo udana. Sztuka ta zosta³a napisana przez niemieckiego dramatopisarza Heinera Mullera, a zaadaptowana na wroc³awskiej scenie przez Barbarê
Wysock¹.

Oryginalny dramat sk³ada siê z
piêciu czêœci. Wszystkie zosta³y
pokazane na deskach. Pomimo,
¿e dramat trwa tylko pó³torej
godziny, nie ma siê uczucia, ¿e
zosta³ „pociêty”. Pani Wysocka
postanowi³a obsadziæ w swoim
spektaklu tylko trzech aktorów,
którzy wcielaj¹ siê w ró¿ne role.
Czas spektaklu obejmuje okres
od roku 1941 do 1968. Bohaterowie opowiadaj¹ te same wydarzenia, ale z ró¿nych perspektyw.
Nieod³¹cznym elementem ka¿dej
sceny jest konflikt. Spór miêdzy
postaciami ( i nie tylko) jest bardzo wyraŸnie zarysowany.
Tak¿e napiêcie jest umiejêtnie
dozowane, w klasycznym
„hitchcockowskim” stylu. Zaczyna siê mocno, co prawda ma³o
emocjonalnie, ale pierwsze sceny robi¹ wra¿enie. Nastêpnie

badaczy. Zbiorowa pamiêæ historyczna staje siê przekleñstwem,
nie pozwalaj¹cym funkcjonowaæ
we wspó³czesnym œwiecie.
Mimo, ¿e aktorów by³o tylko
trzech, pokazali, ¿e stoj¹ na naprawdê najwy¿szym poziomie
Spektakl opowiada o pamiêci. kunsztu scenicznego. Bardzo
Historycznej, ale te¿ bardzo pry- efektowne okazywanie emocji
watnej. Motyw tytu³owej szosy nie stanowi dla nich ¿adnego projest tylko pretekstem do ukazania ludzkich losów na tle wielkich historycznych wydarzeñ.
Losów zarówno uczestników,
jak i ludzi przypadkowo w nie
wpl¹tanych. Losów ofiar wojny,
badanych przez historyków ogólnie, nie wg³êbiaj¹c siê w prywatne tragedie. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ca³y tekst oparty jest o s³owo „Zapomnieæ”. Zapomnieæ o
tragicznej historii, wci¹¿ odgrzebywanej przez ró¿nego rodzaju
widaæ, bardzo ostatnio popularny, teatr absurdu, w finale zaœ
silne uczucia wyzwalaj¹ nas
wy³adowane emocjami sceny, co
czyni przedstawienie wyj¹tkowo
efektownym.

blemu, podobnie jak dialogi, na
których ja osobiœcie po³ama³bym jêzyk. Mieli oni szczególnie trudne zadanie, dlatego, ¿e
ka¿dy z nich musia³ wcieliæ siê
w kilka postaci. Jednak Rafa³
Kronenberger, Adam Sczyszczaj oraz Adam Cywka naprawdê pokazali, na co ich staæ. Dramaturgiê sztuki dodatkowo pod-

kreœla œwietnie dobrano muzyka i
oœwietlenie.
Z czystym sumieniem mogê poleciæ ten spektakl. Zrobi³ na mnie
ogromne wra¿enie. A z pewnoœci¹ oferuje temat „rozliczenia z
histori¹” w sposób bardziej atrakcyjny ni¿ IPN.
Robert Traczyk

JUŻ DZIŚ STARTUJE PIERWSZA EDYCJA AMERICAN FILM FES T I V A L I D J S P O O KY N A O T WA R C I E

P

ierwsza edycja
AMERICAN
FILM FESTIVAL odbêdzie siê we
Wroc³awiu w dniach 20
- 24 paŸdziernika 2010
r. Festiwal jest pierwszym i jedynym tego rodzaju wydarzeniem w
Polsce, a obok festiwalu
w Deauville we Francji,
jest tak¿e wyj¹tkowy w
skali europejskiej.

PAULINA
BUCZYÑSKA

AFF bêdzie okazj¹ do zapoznania
siê ze wspó³czesn¹ kinematografi¹
amerykañsk¹, a przez ni¹ równie¿ z
kultur¹ i rzeczywistoœci¹ Stanów
Zjednoczonych. Na festiwalu bêd¹
prezentowane zarówno najnowsze
tytu³y uznanych re¿yserów, jak równie¿ dzie³a nieznanych twórców.
Poprzez pokazywanie ró¿norodnego kina z Ameryki, festiwal bêdzie
siê stara³ odk³amywaæ wizerunek
Stanów Zjednoczonych, postrzega-

nych jako wielki supermarket wy- blemów spo³ecznych nêkaj¹cych
twarzaj¹cy produkty – tak¿e filmo- Amerykê. DJ Spooky subtelnie dekonstruuje znaczenia zawarte w filwe – na globalny rynek.
mie i na nowo stawia elementarne
AMERICAN FILM FESTIVAL pytania o to, czym jest prawda.
we Wroc³awiu otworzy polska premiera audiowizualnego projektu W wieczór otwarcia festiwalu, po
Rebirth of a Nation Paula D. Mil- preformansie, DJ Spooky wyst¹pi
lera znanego jako DJ Spooky (œroda, na koncercie w klubie ETER (pod20 paŸdziernika, godz. 19.00, He- ziemia kina HELIOS, ul. Kazimierza Wlk. 19, Wroc³aw, œroda 20
lios 1).
Projekt jest swobodnym remiksem paŸdziernika, godz. 22.00).
kontrowersyjnej superprodukcji DJ Spooky, to znany nowojorski
D.W. Griffitha Narodziny narodu eksperymentator, pionier muzyki
/Birth of a Nation/ z 1915 roku, któ- ambient, tworz¹cy te¿ dub, jazz, hipra wesz³a do kanonu wspó³czesne- hop, techno. Doceniony przez krego kina dziêki nowatorskim jak na zusów muzycznego œwiata, laureat
owe czasy zabiegom monta¿owym wielu presti¿owych nagród artyi re¿yserskim. Rebirth of a Nation to stycznych; autor projektów audioskrócony materia³ wyjœciowy za- wizualnych stanowi¹cych komenczerpniêty od Griffitha wzbogaco- tarz do problemów wspó³czesnego
ny o odautorskie komentarze, rów- œwiata. Jego twórczoœæ dowodzi, ¿e
nie¿ muzyczne – w tym kompozy- bycie did¿ejem jest prawdziw¹
cje Millera wykonane i zarejestro- sztuk¹, a u¿ycie elektroniki, cyfrowane przez The Kronos Quartet, wych kodów, znaków i innych zanawi¹zuj¹ce do wspó³czesnych pro- awansowanych technologicznie

LIST DO REDAKCJI

WROC-LOVE - MIASTO UŁUDY

Na ka¿dym kroku pachn¹cy rogalikami z chemi¹ i moczem ludzi, którym w ¿yciu nie wysz³o.
Europejska mieszanka ras i kultur, w której ka¿dy czuje siê obco.
Pe³no tu niespe³nionych marzeñ
m³odych, którzy wiedzieni kolorowymi klubami i galeriami handlowymi, chc¹ prze¿yæ ¿ycie jak
najpiêkniej. Niestety, nie ma tu nic
prócz rozczarowania. W cieniu
b³yszcz¹cego stroboskopu znajdziecie pannê, która traci resztki
rozumu i treœci ¿o³¹dkowych z
nadmiaru dragów lub alkoholu.
A te wielkie, b³yszcz¹ce molochy

- ka¿dy z nich jest taki sam. Pe³en
bogatych ludzi, którym siê wydaje, ¿e wszystko mo¿na kupiæ oraz,
na zapleczu sklepowym, za³amanych i wykorzystywanych studentów.
To prawdziwy raj dla transwestytów, dziwek, gejów i innych wynaturzeñców. Wariatów tu zreszt¹
te¿ nie brakuje. Biegaj¹ swobodnie miedzy t³umami egoistów, z
których ka¿dy myœli, ¿e wszystko mu siê nale¿y. Anonimowoœæ
jak¹ zapewnia to miasto daje im
zaskakuj¹co wielk¹ si³ê. Ty zaœ
jesteœ zdrowym, spokojnym, p³a-
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c¹cym podatki cz³owiekiem, ale
tu nie uraczysz dnia bez wyzwisk,
czy widoku brudnego penisa. Ci
odbiegaj¹cy od normy mog¹ siê
tu afiszowaæ i obna¿aæ do woli, a
nikogo to ju¿ nie dziwi. Czy¿
Wroc³aw nie przypomina zak³adu psychiatrycznego? Du¿o
sztucznej zieleni, aby ukoiæ ludzkie emocje i kraty, które nie zdobi¹ okien, a blokuj¹ ludzkie mo¿liwoœci.
Wracaj¹c jednak do tych normalnych i mo¿e tym razem nieco starszych… Serce pêka ze wspó³czucia, gdy widzê trzês¹c¹ siê w tram-

œrodków wyrazu skrywa spójn¹ filozofiê i konkretne przes³anie. Zaanga¿owany spo³ecznie, czu³y na otaczaj¹cy go œwiat, tworzy kompozycje mocno zakorzenione w rzeczywistoœci, a przynajmniej bezpoœrednio siê do niej odnosz¹ce. Dj Spooky jest wra¿liwym uk³adem scalonym, inteligentn¹ w wyrazie baz¹
danych, organiczn¹ technik¹.
Bilety na performance Rebirth of a
Nation: 40 z³ (normalny); 20 z³ (dla
posiadaczy karnetów)
Bilety na koncert DJ Spooky: 30z³
(normalny); 20 z³ (dla posiadaczy
karnetów)
Bilet na performance i koncert: 60 z³
(normalny); 30 z³ (dla posiadaczy
karnetów)

Wroc³aw), w sieci salonów Empik
oraz na stronie www.ticketpro.pl .
W programie festiwalu zostanie pokazanych 96 filmów, w tym 50 nowych i najnowszych, spoœród których 34 tytu³y bêd¹ mia³y swoje
polskie premiery, a 12 filmów zostanie zaprezentowanych w Europie po raz pierwszy.
Festiwalowe filmy bêd¹ prezentowane w oœmiu sekcjach: HIGHLIGHTS, SPECTRUM, AMERICAN DOCS, ON THE EDGE,
RETROSPEKTYWA: JOHN
CASSAVETTES, DEKADA
NIEZALE¯NYCH oraz ZAGRAJ TO JESZCZE RAZ, SAM
oraz POKAZY SPECJALNE.

Bilety na koncert oraz performance
DJ’a Spooky dostêpne s¹ na
www.americanfilmfestival.pl oraz
w Klubie ETER (podziemia kina
HELIOS, ul. Kazimierza Wlk. 19,

AFF bêdzie siê odbywa³ pod honorowym patronatem Ambasadora
Stanów Zjednoczonych w Polsce,
przy wspó³pracy Gminy Wroc³aw
oraz dziêki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NaOrganizatorem festiwalu jest kie- rodowego.
rowane przez Romana Gutka Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Program festiwalu oraz informacje
które przygotowuje Miêdzynaro- dotycz¹ce biletów: www.americandowy Festiwal Filmowy ERA filmfestival.pl
NOWE HORYZONTY.

waju babciê, jad¹c¹ “jedyne” 40
minut do wiêkszego sklepu na zakupy. Paradoksalnie te¿ dla tych
t³umów, to ja wygl¹dam na nienormaln¹, gdy czekaj¹c na przystanku patrzê prosto w niebo. Widzê w ich oczach, jak modl¹ siê,
bym nie okaza³a siê zamachowcem-samobójc¹, który chce oddaæ
za chwilê ¿ycie w imiê Allaha, rozrywaj¹c ich poczciwe cia³a na
strzêpy. Ma³o kto ¿yczy tu bliŸniemu “s³onecznego dnia”. Wol¹
raczej Ciê opluæ, bo stoisz w kolejce przed nimi, lub tr¹ciæ ³okciem
na chodniku, bo przecie¿ œpiesz¹
siê, choæ sami tak naprawdê nie
wiedz¹ gdzie. O tutejszej pi³ce
no¿nej nie wspomnê, bo w zasa-

dzie nie ma o czym. WKS (wojskowy klub sportowy) wypada
blado na poligonie ekstraklasy.
Poleca³abym wiêc bardziej okrêgówkê. Mo¿e nie tyle ze wzglêdu na poziom samych pi³karzy,
co kibiców.
Jeœli chodzi o dumê Wroc³awia rynek, przyznajê, jest piêkny.
Rzeczywiœcie, stare kamienice,
wyj¹tkowe fontanny, rzeŸby i
liczne koœcio³y robi¹ wra¿enie.
Ale gdy ju¿ idziesz po tym nierównym bruku i potykasz siê o
ca³y ten ha³as, brud i roztrzaskane kariery ulicznych grajków,
magia zanika. W koñcu gdzie, jak
nie tu, robi karierê starsza pani prawdopodobnie po za¿yciu nar-

kotyków - rzucaj¹ca “kurwami”.
Lub z aspektów zoologicznych.
Przecie¿ to w³aœnie w wielkim
Breslau nie mo¿esz byæ pewnym
nawet tego, co masz w toalecie!
Nigdy nie wiesz, czy w³aœnie dziœ
Ty nie oka¿esz siê t¹ biedn¹ kobiet¹, która znajdzie w swoim sedesie dwumetrow¹ anakondê. Z
perspektywy - ca³kiem zabawnie,
istny cyrk. Z bliska ju¿ mniej, czujesz siê jak aktor w kiepskim serialu. Tony pozorów, kilogramy
sztucznych uœmiechów i wreszcie
miliony niezadowolonych ludzi.
Wroc³aw jest jak niedokoñczona
bajka Disney«a. Przyci¹ga barwami, kusi histori¹, lecz brak mu
happy endu.
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DOLNOŚLĄZACY POMAGAJĄ POWODZIANOM
– WYWIAD Z ORGANIZATOREM
Jest to ju¿ drugi koncert pod
has³em „Dolnoœl¹zacy pomagaj¹ powodzianom”. Proszê
powiedzieæ, sk¹d pomys³
przed³u¿enia akcji?
Zgadza siê. Pierwszy odby³ siê
30 wrzeœnia, a 29 listopada, w
przeddzieñ oficjalnego zakoñczenia zbiórki pieniêdzy, odbêdzie
siê fina³ akcji w Hali stulecia.
Pierwotnym zamys³em by³o by
akcja trwa³a 11 dni od 20 09 do
30 09, jednak ¿ycie zweryfikowa³o t¹ kwestie- to by³o zbyt krótko, by zbiórkê publiczn¹ przeprowadziæ we Wroc³awiu i ca³ym
powiecie wroc³awskim, dlatego
wyst¹piliœmy o przed³u¿enie
zbiorki do 30 11. I to co mia³o
byæ pierwotnie fina³em okaza³o siê
zacz¹tkiem wiêkszej akcji.
Zbiórka pieniêdzy odbywaæ
siê bêdzie tylko na terenie koncertu, czy równie¿ w innych
czêœciach miasta?
Koncepcja zbiórki i pozwolenie
na zbiórkê przewiduje ¿e zbiórka mo¿e byæ prowadzona na placach, ulicach, w centrach handlowych oraz zak³adach pracy,
jak równie¿ imprezach towarzysz¹cych: jak koncert fina³owy.
Zbiórka bêdzie prowadzona w
ca³ym okresie trwania akcji . Raz
bêdzie widoczna na ulicach, drugim razem w zak³adzie pracy,
gdzie przedstawiciele zwi¹zków
zawodowych dokonaj¹ zbiorki
wœród pracowników.

DARIUSZ PAROSSA

29 listopada jest fina³em ca³ej
akcji zbierania pieniêdzy na
rzecz powodzian?
30 jest definitywne zamkniêcie,
za cel stawiamy sobie zebranie
miliona z³otych.
Mamy ogromn¹ nadzieje, ¿e
akcja siê piêknie rozwinie, pra-

gniemy by osoby prowadzi³y zbiórkê w trzech Turach:
pierwsza 23-24 paŸdziernika, druga d³u¿sza: 10-14 listopada i ostatni akt zbiórki
widocznej- zbiórka w dniach
27-30 listopada, czyli d³ugiego weekendu z w³¹czeniem
dnia koncertu.
30 bêdzie dniem bilansowania naszych dokonañ, jak i
ostatniej szansy wp³acenia
pieniêdzy na rzecz dzieci poszkodowanych w powodzi.
Jak zaanga¿owanie wolontariuszy, mieszkañców i
przedsiêbiorców?
Musieliœmy z³apaæ oddech po 1
podejœciu i przygotowaæ drugi
etap. Mamy nadzieje ze efektywnie go wykorzystamy.
Wolontariat powsta³ ju¿ w
pierwszym okresie, wydaliœmy
100 identyfikatorów, oraz wydajemy wiêcej na nadchodz¹cy
czas. Tym razem akcja ma szanse byæ bardziej nag³oœniona medialnie w tym nadchodz¹cym
etapie.
Bilety s¹ w cenach umiarkowanych 25z³otych na wejœcie na
imprezê jak specjalne pakiety dla
firm.
S¹dzimy, ze po pierwszym koncercie inicjatywa ju¿ nabra³a dostatecznego rozg³osu ,co daje
szanse wiêkszej iloœci chêtnym
w³¹czyæ siê do wspó³pracy teraz. 30 listopada pragniemy by
hala by³a pe³na- mamy nadziejê ,
¿e zabraknie biletów.
A sam koncert fina³owy- czego mo¿emy oczekiwaæ?
Pierwszy by³ bardzo ciekawy i
na pewno nie ma czego ¿a³owaæ:
œwietne kapele i wokaliœci. Drugi koncert bêdzie w zupe³nie in-

TUŻ PO STŁUCZCE
Kontynuujemy temat rozpoczêty w poprzednim numerze, a dotycz¹cy mo¿liwoœci uzyskania pe³nego
odszkodowania w przypadku kolizji drogowej.

nej konwencji- bardziej uniwersalny ni¿ poprzedni. Konwencja
samego koncertu bêdzie zdecydowanie bardziej powa¿na.
G³ówny punkt to pop-oratorium
mi³osierdzie bo¿e, prowadzony
przez Zbigniewa Ma³kowicza z
filharmoni¹ dolnoœl¹sk¹, oraz
po³¹czone chóry Wroc³awia
prowadzone przez dyrygenta
Alana Urbanka- praw¹ rêkê Rubika.
Jestem przekonany, ¿e tego typu
koncert przyci¹gnie widzów i
uzbieramy znaczn¹ sumê pieniêdzy na zamierzony cel. By³oby
to piêknym uhonorowaniem piêcioletniej ju¿ dzia³alnoœci fundacji Polskie Gniazdo, która w³aœnie w dzieñ fina³u obchodziæ
bêdzie pi¹t¹ rocznicê swojego
istnienia.
Istotnie- uhonorowanie akcj¹,
która w ca³ej krasie popiera
idee pañstwa fundacji. Pozostaje ¿yczyæ powodzenia i trzymaæ kciuki! Dziêkujê za rozmowê.
Dziêkujê i zapraszam do w³¹czenia siê zarówno w akcjê jak i
udzia³u w koncercie.
Rozmawia³a Ewa B¹k

Niestety, aura nie sprzyja kierowcom i o tej porze roku odnotowuje siê zwiêkszon¹ iloœæ zdarzeñ drogowych. Co robiæ, jeœli
ju¿ niestety przytrafi nam siê
„drogowe nieszczêœcie”? Choæ
mo¿e nie byæ to ³atwe, postarajmy siê zachowaæ spokój. Upewnijmy siê, ¿e nikt nie dozna³ obra¿eñ, zabezpieczmy miejsce kolizji (œwiat³a awaryjne, trójk¹t
ostrzegawczy) i porozmawiajmy
z kierowc¹ drugiego pojazdu.
Jeœli nie ma w¹tpliwoœci, co do
osoby odpowiedzialnej za zdarzenie i ta przyzna siê do winy,
mo¿emy w zasadzie poprzestaæ
na spisaniu oœwiadczenia na potrzeby ubezpieczyciela. W
oœwiadczeniu powinny znaleŸæ
siê takie dane jak data i miejsce
kolizji, bior¹ce w niej udzia³ pojazdy (z numerami rejestracyjnymi, mark¹ i oznaczeniem modeli), imiona, nazwiska oraz numery PESEL i dowodów osobistych
kierowców, dane polisy OC
sprawcy, opis uszkodzeñ oraz
samego zdarzenia z jednoznacznym wskazaniem winnego zdarzenia a tak¿e czytelne podpisy.
Gorzej, jeœli kierowcy sami nie
s¹ w stanie ustaliæ osoby odpowiedzialnej za kolizjê. Wówczas
nie pozostaje nic innego jak tylko wezwaæ policjê, która rozstrzygnie spór, najczêœciej karz¹c
przy tym mandatem osobê winn¹
wykroczenia drogowego.
Trzeba te¿ mocno podkreœliæ, i¿

sytuacja poszkodowanego, który dysponuje jedynie oœwiadczeniem sprawcy kolizji jest znacznie s³absza ni¿ osoby, która uzyska³a policyjn¹ notatkê wskazuj¹ca wprost osobê winn¹ zdarzenia drogowego. Wielokrotnie
dochodzi bowiem do sytuacji, w
której sprawcy kolizji mimo
uznania swojej winy w opisanym
wy¿ej oœwiadczeniu próbuj¹ nastêpnie uchyliæ siê odpowiedzialnoœci, argumentuj¹c w toku postêpowania likwidacyjnego czy
odszkodowawczego, i¿ dzia³ali
w ogromnym stresie a wrêcz szoku powypadkowym, nie zdawali sobie sprawy z wagi sk³adanych oœwiadczeñ, zostali zastraszeni itp. W takiej sytuacji z ca³¹
pewnoœci¹ nasza sytuacja bardzo
siê komplikuje, prawie pewne
jest, ¿e bêdziemy musieli dochodziæ swoich praw na drodze po-

§
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ŚLĄSK - LEGIA TYLKO, CZY AŻ REMIS CORAZ
W PUCHARZE D
rugi mecz pod wodz¹
trenera Oresta Lenczyka i drugi remis wroc³awskiego Œl¹ska.

N

iezwykle ciekawie zapowiada siê spotkanie 1/8 rozgrywek o pi³karski Puchar Polski, w
którym Œl¹sk Wroc³aw
podejmowaæ bêdzie Legiê
Warszawa.

W lidze obydwa zespo³y zawodz¹, przez co niezwykle wa¿ne staj¹ siê dla nich wystêpy w
krajowym pucharze, które mog¹
staæ siê jedyn¹ szans¹ na osi¹gniêcie sukcesu w tym sezonie.
Przypominamy, ¿e zdobywca
Pucharu Polski gwarantuje so-

Tym razem nasz zespó³ zremisowa³ z jednym z faworytów
rozgrywek, warszawsk¹ Poloni¹, 2-2. Wroc³awianie objêli
prowadzenie tu¿ przed przerw¹
po strzale Celebana. W drugiej
bie start w eliminacjach do Ligi
Europejskiej. Mecz Œl¹ska z
Legi¹ odbêdzie siê we wtorek 26
paŸdziernika o godz. 18.45 na
stadionie przy ul. Oporowskiej.
Dariusz Parossa
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czêœci gry naszpikowany zawodnikami kupionymi za grube miliony zespó³ goœci doszed³ do
g³osu i zdoby³ dwie bramki. Jednak WKS pokaza³ charakter i do
koñca spotkania walczy³ o zmianê wyniku. Uda³o siê to w doliczonym czasie gry, a bramkê na
wagê remisu zdoby³ KaŸmierczak. Dwa remisy z bardzo mocnymi kadrowo przeciwnikami na
pewno mo¿emy zapisaæ na plus
dru¿ynie Œl¹ska. Jednak by rozpocz¹æ marsz w górê ligowej tabeli remisy nie wystarcz¹, potrzebne s¹ zwyciêstwa. Pierwsza
ku temu okazja bêdzie mia³a miejsce w pi¹tek w Bytomiu, gdzie
Œl¹sk zmierzy siê z miejscow¹
Poloni¹.

stêpowania s¹dowego, zaœ jeœli
dodatkowo nie mamy œwiadków
zdarzenia, zdjêæ czy innych dowodów, mo¿emy w ogóle mieæ
problemy z uzyskaniem nale¿nego nam odszkodowania.
Warto wiêc powa¿nie rozwa¿yæ,
zw³aszcza w przypadku znacznych i kosztownych uszkodzeñ,
czy nawet w przypadku, gdy na
miejscu zdarzenia sprawca bierze na siebie odpowiedzialnoœæ
za kolizjê, nie warto wezwaæ policji. W przysz³oœci takie zachowanie mo¿e okazaæ siê bardzo
roztropne i uchroniæ nas przed
powa¿nymi k³opotami.
Tekst powsta³ we wspó³pracy z Kancelari¹ Prawn¹ - Pochody³a, Jab³oñski, Nowakowski Adwokaci i Radcowie
Prawni:
www.ppjn.pl

LEPSZA ŚLĘZA

Coraz lepiej w rozgrywkach IV
ligi Dolnoœl¹skiej spisuje siê zespó³ wroc³awskiej Œlêzy. Po perturbacjach zwi¹zanych z tym, w
której lidze graæ bêdzie najstarszy wroc³awski klub, i czy w
ogóle bêdzie graæ, ostatecznie
dru¿yna z Wróblewskiego zosta³a zg³oszona do IV ligi. Trener
Andrzej Ignasiak mia³ spore problemy w czasie okresu przygotowawczego, którego w zasadzie
nie by³o. Dru¿yna na pierwszych
treningach spotka³a siê zaledwie
tydzieñ przed startem ligi, i mo¿na powiedzieæ, ¿e przyst¹pi³a do
niej z marszu. Na inauguracyjny
pojedynek Œlêza pojecha³a tylko
w sile 13 pi³karzy, w tym dwóch
bramkarzy, z których jeden za-

gra³ w polu. Ju¿ w trakcie sezonu do zespo³u dochodzili kolejni
zawodnicy, a trener zacz¹³ budowaæ dru¿ynê. Pierwsze trzy
mecze Œlêza przegra³a, ale widoczny by³ progres w grze m³odych pi³karzy. W koñcu zespó³
zacz¹³ wygrywaæ i rozpocz¹³
marsz w górê tabeli. Du¿e wra¿enie na obserwatorach zrobi³o
zwyciêstwo 4-3 podopiecznych
trenera Ignasiaka w Legnicy z
trzecim w tabeli Konfeksem. W
ostatnim meczu wroc³awianie po
dobrej grze zremisowali z Pum¹
Pietrzykowice. Mo¿na powiedzieæ, ¿e z Wróblewskiego
wreszcie powia³o optymizmem,
i dobrze by by³o, aby ta tendencja siê utrzymywa³a.
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STUDENCIE! JEDŹ Z NAMI DO WROCŁAWIA!

N

asz poci¹g pozwa
la nie tylko unik
n¹æ korków i odbyæ podró¿ w komfortowych warunkach. Dla studentów ma on jeszcze dodatkow¹ zaletê – pozwala
zyskaæ czas, który mo¿na
przeznaczyæ na lekturê i
przygotowaæ siê do zajêæ!

20 wrzeœnia 2010r. minê³a
pierwsza rocznica reaktywacji
trzebnickiej linii, któr¹ wyremontowa³ Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Dolnoœl¹skiego.
Inicjatywa ta okaza³a siê przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê! Pocz¹tkowo na tej linii kursowa³y 3 pary poci¹gów w ramach planowanego przez Urz¹d
Marsza³kowski systemu Dolnoœl¹skich Kolei Dojazdowych.
13.12.2009r. Koleje Dolnoœl¹skie uruchomi³y na tej trasie 9
par poci¹gów w dobie (kursuj¹ce co 2 godziny). Od pocz¹tku
wznowienia przejazdów liczba
pasa¿erów stale ros³a - od wrzeœnia do grudnia 2009r. przewo¿ono dziennie na tej trasie œred-

nio ok. 215 pasa¿erów. W tej
chwili dobowa œrednia zwiêkszy³a siê ponad trzykrotnie i
wynosi ok.700 osób. Oczywiœcie najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê poranne po³¹czenia dowo¿¹ce pasa¿erów do
szko³y i pracy, oraz powroty po
godz. 15.00. Zarówno Koleje
Dolnoœl¹skie, jak i organizator
przewozów – Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego, bardzo ciesz¹ siê z tak
du¿ego zainteresowania pasa¿erów. Warto te¿ dodaæ, ¿e coraz
wiêcej studentów korzysta z porannych po³¹czeñ na linii Trzebnica – Wroc³aw G³ówny. W
zwi¹zku z tym w nowym rozk³adzie jazdy planowane jest
zwiêkszenie liczby po³¹czeñ do
13 w dobie. W godzinach szczytu poci¹gi bêd¹ kursowa³y co
godzinê. Dodatkowo, prowadzone przez Dolnoœl¹sk¹ S³u¿bê Dróg i Kolei prace na przejazdach kolejowych na tej linii
przyczyni¹ siê do poprawy bezpieczeñstwa. Mamy nadziejê, ¿e
zachêci to jeszcze wiêksz¹ liczbê pasa¿erów do korzystania z
us³ug Kolei Dolnoœl¹skich.

BEZPŁ ATNY KONGRES PRODUKCJI
I TECHNOLOGII PROTECH, 26-27 X WROCŁAW
–
ZAPRASZAMY
DO
REJESTRACJI
Szanowni Pañstwo,
VI edycja Kongresu Produkcji i
Technologii PROTECH odbêdzie siê w dniach 26 - 27 paŸdziernika 2010 w Regionalnym
Centrum Turystyki Biznesowej
we Wroc³awiu, tu¿ obok zabytkowej Hali Stulecia.
W tym roku, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom rynku, zmieniliœmy formu³ê wydarzenia,
przechodz¹c od klasycznej imprezy targowej do profesjonalnego forum wymiany pogl¹dów,
jakim jest kongres.
Podczas Kongresu PROTECH
w ramach 5 paneli tematycznych poruszone zostan¹ zagadnienia zwi¹zane z szeroko pojêtym przemys³em, w tym z energetyk¹, utrzymaniem ruchu, mechanik¹, automatyk¹, robotyk¹
oraz systemami IT.
Tradycyjnie ju¿, Kongresowi

PROTECH towarzyszyæ bêd¹
stoiska wystawiennicze ponad
30 firm m.in. QAD Polska, Epicor Software Poland, Siemens,
Balluff, FLIR Systems oraz wiele innych.
W kongresie weŸmie udzia³ blisko 70 prelegentów , w tym
miêdzy innymi:
- Jörn Alexander Fuchs (Robert Bosch, Fabryka Uk³adów
Hamulcowych w Mirkowie
- Arkadiusz Bober (General
Motors Manufacturing Poland, Fabryka Samochodów
w Gliwicach)
- Piotr Musielak (Volkswagen
Poznañ, Fabryka Samochodów U¿ytkowych) Marek Rojek (Emerson Network Power
- Rafa³ Bieñ (Siemens)
- Bronis³aw Pytel (General
Motors Manufacturing Poland, Fabryka Samochodów
w Gliwicach)
- Marcin Wachulec (General
Electric Company)
W ci¹gu 2 dni Kongresu zaprezentowanych zostanie ponad 60
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wyst¹pieñ , w 5 panelach tematycznych :
MAINTECH
ROBOTECH
ENERGOTECH
SYSTECH
DNI KARIERY
JAK ZG£OSIÆ SIÊ NA KONGRES?
Udzia³ w Kongresie jest bezp³atny, jednak¿e warunkiem uczestnictwa w wybranym panelu tematycznym jest dokonanie wczeœniejszej rejestracji na stronie
www.kongres-protech.pl .
Zapraszamy do zapoznania siê ze
szczegó³ow¹ agend¹ imprezy.
W przypadku pytañ dotycz¹cych
udzia³u w Kongresie, zapraszamy do kontaktu z Aleksandrem
Poniatowskim, aponiatowski@trademedia.us oraz 22 852
44 15 wew.112.
Wierzymy, ¿e zaszczyc¹ nas
Pañstwo swoj¹ obecnoœci¹ na
Kongresie Produkcji i Technologii PROTECH 2010.
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omitet Polski Wroc³aw powsta³ na wiosnê 2010
roku. W gronie jego za³o¿ycieli znaleŸli siê dzia³acze spo³eczni, samorz¹dowi, przedsiêbiorcy,
przedstawiciele œwiata nauki i kultury. Komitet
postawi³ sobie za cel walkê o zmianê oblicza stolicy Dolnego Œl¹ska, która, choæ œwietnie rozreklamowana, jest obecnie niesamowicie zad³u¿ona i prowadzi politykê niesprzyjaj¹c¹ lokalnemu biznesowi. Œrodowisko Polskiego Wroc³awia krytykuje równie¿ politykê historyczn¹ obecnych w³adz miasta, wskazuj¹c na nieproporcjonalne uwypuklanie niemieckich elementów jego przesz³oœci.
Odbywa siê to kosztem zaniedbywania dzia³añ na rzecz polskiej to¿samoœci Wroc³awia. Cz³onkowie Komitetu wskazuj¹
równie¿ na problem, jakim jest oderwanie polityki miejskiej
od struktur i œrodowisk pozostaj¹cych najbli¿ej obywatela i
jego spraw. Dlatego wœród postulatów Polskiego Wroc³awia znalaz³o siê przekazanie 1% bud¿etu miasta na rzecz
Rad Osiedli, co wielokrotnie, znacz¹co, zwiêkszy³oby mo¿liwoœci ich dzia³ania. Chcemy by miasto w wiêkszym stopniu
otworzy³o siê na dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i kulturaln¹ trzeciego
sektora. Poni¿ej prezentujemy g³ówne postulaty programowe
Komitetu Polski Wroc³aw:
– ZRÓWNOWA¯ONY BUD¯ET, REDUKCJA ZAD£U¯ENIA MIASTA
– PROMOCJA POLSKIEJ POLITYKI HISTORYCZNEJ,
ODBUDOWA WROC£AWSKIEGO ¯YCIA KULTURALNEGO
– WROC£AW MIASTEM PRZYJAZNYM DLA LOKALNYCH PRZEDSIÊBIORCÓW
– OGRANICZENIE ROLI BIUROKRACJI I NIEFORMALNYCH POWI¥ZAÑ, WROC£AW MIASTEM
PRZEJRZYSTYCH PROCEDUR
– SAMORZ¥DNY WROC£AW - 1% BUD¯ETU MIASTA
DLA RAD OSIEDLI
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