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Lokalne media podnoszą dziś larum w
sprawie nieprawidłowości przy realizacji
parkingu przy Hali Stulecia, a prokuratura
sama z siebie (?) wszczyna śledztwo. Dla-
czego te same media i ta sama prokuratura
nie nagłaśniały tej sprawy już półtora roku
temu, kiedy to Waldemar Bednarz wraz z
członkami stowarzyszenia Akcja Park
Szczytnicki złożył do tej samej prokuratury
Wrocław-Stare Miasto zawiadomienie o
możliwości popełnienia przestępstwa przez
urzędników Magistratu? Chodziło w nim
głównie o ujawnienie niekorzystnej dla
Miasta umowy podpisanej z Budimex par-
king Wrocław Sp. z o.o. (dalej Budimex) i
o ustalenie, czy przetarg na budowę par-
kingu był ustawiony.

Budowa parkingu
przy Hali Stulecia
pod lupą
prokuratury

Nowa "inwestycja" na terenie zamkniętego przez
miasto parkingu przy ul. Mickiewicza. Obok

zamontowanych w sierpniu metalowych blokad,
jako druga linia "barykad" pojawiły się masywne,
betonowe kwiatony. Nie wiemy, czy dlatego, żeby
z parkingu nie mogli skorzystać także motocykliści,
czy dlatego, żeby jadący ruchliwą arterią wyborcy
zamiast blokad ujrzeli kwiatki (o ile urosną). W
temacie zabierania mieszkańcom bezpłatnych
miejsc parkingowych dochodzimy do perfekcji.
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Kandydat z Wielkiej Wyspy
na prezydenta Wrocławia.
Rozmowa z Waldemarem
Bednarzem
Nie wszyscy wiedzą, że Waldemar Bed-

narz, bezpartyjny kandydat na prezydenta
Wrocławia, który uzyskuje bardzo dobre
miejsca w sondażach, mieszka na Wielkiej
Wyspie, na Zalesiu.
Mamy więc szansę na "swojego" kandy-

data, który najlepiej rozumie problemy na-
szej części miasta.
Specjalnie dla naszych czytelników prze-

prowadziliśmy z nim wywiad, który prezen-
tujemy na stronie 3. Dowiedzą się z niego
Państwo czym zajmuje się Waldemar Bed-
narz na co dzień, jakie ma zainteresowania
oraz - oczywiście - jakie cele i wizje wyzna-
czają jego drogę do pełnienia tej zaszczyt-
nej oraz tak ważnej dla mieszkańców
służby.

W naszym Szkolno-Osiedlowym Klubie
Filmowym zbliża się kolejny pokaz. Jak
zwykle odbędzie się w Liceum przy ulicy
Spółdzielczej 2, w ostatnią środę miesią-
ca, o godzinie 1 900, a film dostarczy Sto-
warzyszenie Nowe Horyzonty. Aby
poznać tytuł filmu oraz przeczytać cieka-
we informacje na jego temat zapraszamy
na nasz profil na
www.facebook.com/sokfilmowy (nie trze-
ba mieć konta na portalu, żeby przeglą-
dać stronę). Zapraszamy serdecznie.
WSTĘP WOLNY

SOK filmowy.
Kolejny pokaz już
29 października

Nasza gazeta pęka w szwach. Wiedzą o
tym ci, którzy dostarczają do niej materiały.
Przesuwanie tesktów na następny miesiąc,
skracanie są u nas na porządku dziennym. Z
drugiej strony docierają do nas głosy, że ga-
zeta jest dobrze przyjmowana wśród miesz-
kańców i potrzebna. W związku z tym, jeżeli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, od nu-
meru listopadowego zwiększymy objętość
gazety do 1 2 lub 1 6 stron oraz nakład do
1 2 000 egzemplarzy. Zmieni się również for-
ma dystrybucji. Gazeta będzie docierać do
Państwa skrzynek pocztowych. Prosimy o cie-
płe przyjęcie roznoszących ją osób. W
dalszym ciągu, ale znacznie mniejszym za-
kresie, znajdziecie ją Państwo w punktach
handlowych. Kolejną zmianą będzie wpro-
wadzenie płatnych reklam (dla firm) i bez-
płatnych ogłoszeń drobnych (dla osób
prywatnych). Chęć umieszczenia reklamy na
naszych łamach prosimy zgłaszać na adres
reklama@naszawielkawyspa.pl. Ogłoszenia
drobne można również zgłosić telefonicznie
lub osobiście w biurze Rady Osiedla.

Zbigniew Kańczukowski
Redaktor Naczelny
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Kilka dni temu powitaliśmy jesień. Wielu lu-
dzi ubolewa nad odejściem lata. Jesień koja-
rzy się im z brzydką pogodą, zimnem i
przeziębieniami. Jest jednak grupa ludzi, któ-
ra cieszy się, że już jest jesień, że na dworze
coraz chłodniej. Dla nich to zapowiedź tego,
że już niedługo nastanie zima, ich wymarzo-
na pora. Mam na myśli grupę Morsów – lu-
dzi rozkoszujących się w kąpielach w zimnej
wodzie, na otwartych akwenach wodnych,
dla których niskie temperatury, śnieg, mróz i
lód to prawdziwy raj.

Od kilku lat, a dokładnie od 8 październi-
ka 2006 roku we Wrocławiu działa grupa
Wrocławskich Morsów. Na pierwszych ką-
pielach miłośników zimnej wody było zaled-
wie kilku. Z czasem zaczęło przybywać

chętnych do wspólnego morsowania. Morso-
wanie stało się tak modne jak bieganie, nor-
dic walking czy jazda na rowerze. Morsują
dorośli, dzieci, młodzież, osoby starsze a tak-
że kobiety w ciąży. Morsować można za-
cząć w każdym wieku, o każdej porze.
Jedynym przeciwwskazaniem są choroby
związane z sercem, bowiem jednym z obja-
wów zamoczenia w zimnej wodzie jest przy-
spieszenie akcji serca. Wejście do lodowatej
wody porównać można do krótkiego, ale in-
tensywnego biegu.

Morsowanie, to dla niektórych przezwycię-
żenie swoich lęków, słabości, sprawdzenie
siebie, szukanie nowych wrażeń, ale dla
większości jest sposób na zdrowe życie, po-
prawę odporności, przyzwyczajenie organi-

zmu do niskich temperatur, poprawę
krążenia krwi. Zanurzenie w lodowatej wo-
dzie trwa od kilu do kilkunastu minut. W tym
czasie uwalniają się także endorfiny – hor-
mon szczęścia. Dlatego wśród morsów spo-
tkać można same pozytywne, radosne i
szczęśliwe osoby.
W sobotę – 4 października Wrocławskie

Morsy, po wakacyjnej przerwie, rozpoczęły
kolejny sezon morsowania. Na spotkanie
przybyło wielu sympatyków zimnej wody. By-
ły doświadczone Morsy ale i wielu nowicju-
szy. Co prawda pogoda była typowo
wiosenna ale woda zdążyła się już troszkę
schłodzić. Teraz już Morsy będą spotykać się
co tydzień na wspólnych kąpielach licząc, że
z każdą kolejną sobotą będzie coraz zimniej.
A pytanie, które sobie będą zadawać to -
„Kiedy wreszcie będzie przerębel?”. I życz-
my im tego, aby było ich dla nich jak najwię-
cej :)
Informacje o spotkaniach Wrocławskich

Morsów znajdziecie Państwo na stronie
www.wroclaw.morsy.pl

Z morsowymi pozdrowieniami
Anna Maciejec

Morsy na Wielkiej Wyspie

Poza tym pod jego budowę wycięto 1 50
sztuk chronionego drzewostanu Parku
Szczytnickiego, ale kosztami tej wycinki
obarczono Miasto, a nie Budimex.
Wtedy poprzez upublicznienie tej spra-

wy, można było uniknąć tych zapisów umo-
wy oraz innych, które np. nakazywały
zamknięcie wszystkich istniejących publicz-
nych miejsc parkingowych i parkingów wo-
kół Hali Stulecia. Dlaczego dopiero teraz
ujawnia się te fakty, kiedy to Wrocławianie
dowiedzieli się, że muszą płacić Budi-
mexowi 6 zł za godzinę parkowania na
nowym parkingu przy Hali? Dlaczego to
Straż Miejska ma „naganiać” klientów Bu-
dimexowi, nakładając surowe mandaty na
parkujących w okolicy, a w tejże okolicy
właśnie zamknięto wszystkie publiczne
miejsca do parkowania?
Pierwotnie, parking miał być całkowicie

sfinansowany przez Budimex w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego. To Bu-
dimex miał wyłożyć 54 mln zł na jego wy-
budowanie, ale nie wyłożył tych pieniędzy.
Okazuje się, że to Gmina Wrocław zasta-
wiła grunty pod Halą Stulecia pod kredyt
udzielony na budowę parkingu na kwotę
52,4 mln zł. Wiadomo również, że to Gmi-
na Wrocław będzie płacić Budimexowi 6
zł za 1 godz. parkowania do 70% niewy-
korzystanych miejsc parkingowych, choć
było jasne, że w dni powszednie obłoże-
nie parkingu nie przekroczy 1 0 %. Jednak
sedno całej inwestycji to uchwalenie przez
Gminę nowego planu zagospodarowania
dla tego terenu, aby umożliwić Budi-
mex’owi wybudowanie nad parkingiem

centrum handlowo-wystawienniczego o
pow. 20 tys. m2.
Wszystkie te wątki od kwietnia 201 3r.

bada prokuratura z doniesienia Akcji Park
Szczytnicki. I co? I nic! Jednocześnie od
półtora roku urzędnicy uchylają się od
ujawnienia podpisanej przez nich nieko-
rzystnej dla Miasta umowy z Budimexem,
stosując coraz bardziej wymyślne kruczki
prawne. Mimo wyroku Wojewódzkiego Są-
du Administracyjnego, nakazującego ujaw-
nienie umowy społecznikom z APS,
urzędnicy nadal jej nie udostępniają. Poja-
wiają się kolejne pytania. Dlaczego pierw-
szy przetarg na budowę parkingu, do
którego przystąpiło 1 9 podmiotów, unie-
ważniono bez podania przyczyny, a dru-
giego nie, choć brał w nim udział tylko
Budimex?!
Na koniec warto przypomnieć, że właści-

ciel terenu tuż obok ZOO i Hali Stulecia
(po byłym Stadionie Ślęzy), już w 2007 r.
dostał pozwolenie na budowę na parking
dla 2 tys. aut. Niestety, Ratusz skutecznie
blokuje tę inwestycję, mimo tego, że ten
właściciel chciał ją sfinansować z własnych
środków. Do czego więc i komu był po-
trzebny Budimex? Pozostawiamy to pyta-
nie jako otwarte, kierowane do wszystkich
wrocławian, którym Rafał Dutkiewicz co
chwilę wystawia słone rachunki za swoje
„nietrafione” decyzje inwestycyjne.

Krzysztof Wysoczański

Budowa parkingu przy Hali Stulecia
pod lupą prokuratury
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W jednym z poprzednich numerów NWW,
w cyklu „Patroni naszych ulic” opisaliśmy
uliczkę Jana Heweliusza, wybitnego XVII-
wiecznego astronoma. Oprócz walorów edu-
kacyjnych mieliśmy też cichą nadzieję, że
tekst, w którym poruszyliśmy także kwestię fa-
talnego obecnie stanu tej ulicy oraz zalegają-
cych tam śmieci, zdopinguje miejskich
urzędników, by przyjrzeć się sprawie. Chyba
nic z tego. Co prawda zwisające z obu stron
krzewy dzikiej róży przycięto i jadący
rowerem oraz piesi nie muszą już uprawiać
slalomu giganta, by nie stracić oczu, jednak
śmieci, nie tylko nie zniknęły, ale... wciąż
przybywają nowe. Walące się ogrodzenie
od strony zakładu ogrodniczego „Eko-terra”
zyskało kilka nowych dziur, wokół których
walają się butelki, wskazujące kto i w jakich
celach przedostaje się na drugą stronę. Tuż
przy wylocie w ul. 9 Maja ktoś zostawił „wi-
zytówkę” - poukładane rzędem worki z gru-
zem, kaflami z rozebranego pieca,

odpadami budowlanymi. Obok są działki, a
w kamienicach wokół pieców kaflowych nie
ma. Podjechać zaś autem w ciemny zaułek
na wlocie w Heweliusza nie stanowi proble-
mu. Łatwiej śmiecić z dala od siebie? Chyba
tak. I nie przeszkadza nawet fakt, że to już
praktycznie Park Szczytnicki – nasze wspólne
dobro.

JaH

Zielone tereny, boiska, ścieżki rowerowe
i biegowe, uczelnia AWF- słusznie utożsa-
miają Wielką Wyspę ze sportem. Mało kto
wie jak ważne jest to miejsce dla osób
związanych ze sztukami walki. Tuż obok
Morskiego Oka – swoją siedzibę ma jedna
z najlepszych obecnie drużyn brazylijskie-
go Jiujitsu na świecie – WROXGYM ATOS
GALVAO. Czym jest, w skrócie zwane BJJ?
Sport powstały na początku XX wieku- wy-
wodzący się z jiu- jitsu, zapasów i judo.
Techniki stosowane w BJJ są nieodłącznym
elementem szkoleń policji, wojska, ochro-
niarzy oraz zawodników MMA (miesza-
nych sztuk walki) . Często nazywany
„szachami wśród sztuk walk”- z uwagi na
zasadę wykorzystania błędu przeciwnika
do poddania go poprzez dźwignię lub du-
szenie. Niezwykle popularna dyscyplina w
Brazylii - zyskuje coraz więcej zwolenników
w Polsce. Odbywające się turnieje groma-
dzą nawet po tysiąc zawodników z całego
kraju walczących w różnych kategoriach
wagowych, wiekowych i stopnia zaawanso-
wania (rozróżnianych poprzez kolor pasa:
biały, niebieski, purpurowy, brązowy i
czarny). Sport ten trenują zarówno dzieci
od 5 lat, ojcowie jak i dziadkowie. Ogólno-
sprawnościowa i zrównoważona forma tre-
ningu daje wiele radości i poczucia
pewności siebie. Trzy lata temu dwóm
mieszkańcom Wielkiej Wyspy udała się
rzecz niespotykana - jako pierwszy klub w
Europie zaprosili na seminarium wielokrot-
nego Mistrza Świata, czołowego światowe-
go zawodnika - Andre Galvao, który jest
patronem klubu. Jest on zachwycony Wiel-
ką Wyspą i znajduje wiele porównań z ro-
dzinną Brazylią. W zeszłym roku nadał
najwyższy stopień (czarny pas) głównemu
trenerowi WROXGYM Tomaszowi Skór-
kowskiemu. W następnych artykułach za-
poznamy Państwa z innymi sztukami walki
które można spotkać w naszych okolicach.

Wielka Wyspa i
Brazylia - co mają
wspólnego?

Miejsca, gdzie kontenery będą podstawia-
ne 6 razy w roku:
1 ) ul. Monte Cassino/Kosynierów Gdyń-
skich,
2) Skwer Powstańców Warszawy
3) ul. Waryńskiego/Partyzantów,
4) ul. Partyzantów/Becka,
5) Abramowskiego 1 ,
6) Pomiędzy Borelowskiego a Sierakow-
skiego,
7) Pierwszej Dywizji/Nulla,
8) 9 Maja 54 / Heweliusza
Miejsca, gdzie kontenery będą podstawia-
ne 4 razy w roku:
9)   Jezierskiego/Belwederczyków,
1 0) Dembowskiego/Okrzei
1 1 )   Pugeta/Wittiga,
1 2)   Sempołowskiej/Norblina
1 3)     Promień/Sempołowskiej,
1 4)     Dembowskiego/Tramwajowa,
1 5)     Noakowskiego/Orłowskiego,
1 6)     Kotsisa/Braci Gierymskich

Miejsca podsta-
wienia kontene-
rów na odpady
wielkogabaryto-
we w 2015 roku

Śmieci "z bagażnika"

Worki ze śmieciami przy ulicy Jana Heweliusza

Rozpoczęcie sezonu 2014 na Morskim Oku Morsowanie w Czechach

Przed każdą kąpielą obowiązkowa rozgrzewkaMielno, 1 3.02.2010 - o takiej pogodzie marzą
Morsy

Od lewej: Wojciech Szczebak (współwłaściciel
WROXGYM), Andre Galvao i Tomasz Skórkowski
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Zbigniew Kańczukowski: Czym Pan zajmuje
się prywatnie? Czy ma Pan doświadczenie w
zarządzaniu?
Waldemar Bednarz: Jestem przedsiębiorcą,
zajmuję się aktywami od dwudziestu paru lat.
W międzyczasie byłem przewodniczącym
Rady Nadzorczej Hutmen S.A. Jestem nieza-
leżny finansowo. Od ponad roku jestem rów-
nież Przewodniczącym Rady Osiedla
Zalesie-Zacisze-Szczytniki.
Co udało się zrobić na osiedlu?
Udało się nam jednak zrobić nowe rondo na
skrzyżowaniu ulicy Paderewskiego i Moniusz-
ki, wprowadzić równorzędne skrzyżowania
na całym osiedlu. Wymieniliśmy tablice infor-
macyjne Rady. Oprócz tego dofinansowuje-
my obiady szkolne trójki dzieci.
Co robi Pan w wolnym czasie?
Bardzo lubię piłkę nożną. Byłem zawodni-
kiem drużyny Rady Osiedla podczas festynu
osiedlowego na Sępolnie. Najbardziej jed-
nak lubię tenisa. Jeżdżę też na rowerze.
Oprócz sportu moim hobby są gry matema-
tyczne i logiczne.
Co to takiego jest? Słyszałem, że ma Pan suk-
cesy na tym polu. Został Pan nawet Wicemi-
strem Świata.
To są takie zagadki matematyczne. Na przy-
kład:
Po podwórzu w klasztorze spaceruje mniej
niż czterdzieści zakonnic. Jeżeli spotkamy
dwie zakonnice, to szansa że to będą dwie
blondynki wynosi 50%. Ile jest zakonnic w
tym klasztorze?
Dobrze, będę się zastanawiał  w domu, bo już
w połowie się pogubiłem...
Rzeczywiście, brałem udział (czterokrotnie)
w mistrzostwach świata, które odbywają się
co roku w Paryżu. Raz nawet udało mi się-
  zostać Wicemistrzem Świata. Jestem też
trzykrotnym Mistrzem Polski w tej prestiżowej
dziedzinie.
W Pana programie przeczytałem, że chciałby
Pan, aby komunikacja miejska dla osób przed
szesnastym rokiem życia była bezpłatna. Czy
nie uważa Pan, że warto by objąć takim
przywilejem wszystkich wrocławian, albo
przynajmniej do młodzieży dodać jeszcze
studentów?
Docelowo jest to moim celem. Mamy 1 40 tys.
studentów we Wrocławiu i oni generują
obecnie dużą część  ruchu samochodowego
w mieście. Natomiast diabeł tkwi w finan-
sach. W grupie do 1 6 lat będzie to koszto-
wać 28 mln złotych, następny etap to są
licealiści, to jest około 20 mln złotych i póź-
niej ewentualne dalsze grupy. Koszt całkowi-
cie bezpłatnej komunikacji zbiorowej we
Wrocławiu wynosi 1 60 mln złotych rocznie.
Tyle wpływa do kasy miejskiej ze sprzedaży

biletów. Wkrótce pokażę dokładne wylicze-
nia, skąd wziąć na to pieniądze.
Czy to miałaby być darmowa komunikacja dla
wszystkich, czy tylko dla wrocławian?
Dla osób, które rozliczają podatek PIT we
Wrocławiu. Pora w końcu dać coś mieszkań-
com. Takie udogodnienia są np. w Warsza-
wie - karta mieszkańca dla tych, co płacą
podatki w swoim mieście. To jest też metoda
przeciwko pewnemu procesowi, który dzieje
się we Wrocławiu - odpływowi ludności. Kie-
dyś było 635 tys. mieszkańców, wcześniej
650 tys. Teraz według Państwowej Komisji
Wyborczej jest 588 tys. Czyli mieszkańców
ubywa, wyjeżdżają poza Wrocław i podatki
uciekają. Trzeba pamiętać,
że podatek PIT jest najważ-
niejszym dochodem miasta.
To jest jedna czwarta budże-
tu - 870 mln złotych. Z każdej
złotówki wpłaconej do bu-
dżetu państwa 48 groszy
wraca do nas. Jest to bardzo
istotny element. To właśnie
mają wspierać moje projekty,
takie jak np.: bezpłatna ko-
munikacja dla młodzieży,
karta seniora, karta miesz-
kańca. Mam też taki pomysł -
sprawdzony w wielu krajach,
nie innowacyjny - jak zachę-
cić młodych ludzi dodatkowo do osiedlania
się we Wrocławiu. Jest to progam "Mieszka-
nie za 2500 zł za metr kwadratowy". Gmina
Wrocław jest właścicielem dużej ilości terenó-
w, deweloper dostaje od gminy teren i w za-
mian musi 20 proc. mieszkań oddać gminie.
Te 20 proc. jest później sprzedawane za te
2500 złotych za metr kwadratowy osobom,
które nie są  majętne i te pieniądze wracają
na ten teren w postaci przedszkoli, żłobków,
szkół .
Na czym miałaby polegać karta seniora?
Karta seniora obecnie istnieje i jest to system
zniżek. Ja proponuję bezpłatny dostęp do
obiektów kultury, obiektów rekreacyjnych,
które są  w zarządzie miasta dla osób, które
ukończyły 60 lat.
Wracając do komunikacji. Mówiliśmy o kosz-
tach bezpłatnej komunikacji zbiorowej, czy są
również jakieś zyski z takiego projektu?
Przede wszystkim zyska środowisko. W tej tej
chwili mamy 560 samochodów na 1 000
mieszkańców. Berlin ma 350, a na Manhatta-
nie w Nowym Jorku jest to 1 00 samochodów!
Taki ogromny ruch aut powoduje ogromne
zanieczyszczenie powietrza. Jesteśmy ósmym
w Europie, a drugim w Polsce miastem pod
względem zanieczyszczenia powietrza.
Przez 1 66 dni w roku mamy przekroczone

normy czystości powietrza. Jestem jednak
przekonany, że za dwadzieścia lat będziemy
mieli we Wrocławiu metro.
Czy to jest takie "przedwyborcze" metro?
W żadnym wypadku, ja niczego nie obiecu-
ję. W tej chwili miasto jest tak zadłużone, że
trzeba się najpierw uporać z tym problemem.
Powiedzieć, że tak jest i zacząć działać. Wte-
dy za dwadzieścia lat będziemy jeździć me-
trem. WWarszawie druga linia metra po
odliczeniu dotacji z programu Infrastruktura i
Środowisko kosztowała miasto 1 ,9 mld złoty-
ch, czyli jeden kilometr kosztował 300 mln, a
jest to jedna z najdroższych linii w Europie.
Gdyby nie Stadion Miejski mielibyśmy już li-

nię metra łączącą Plac Grun-
waldzki z Placem Jana Pawła
II. To są tylko trzy kilometry,
więc wystarczyłoby na tunele i
na stacje, które są najdroższe.
Wracając jeszcze do środowi-
ska. Mamy 6,7 procenta zale-
sienia we Wrocławiu,
Warszawa ma 1 6 procent, a
Katowice aż 33. Z tym trzeba
walczyć. Od dziesięciu lat nie
powstał żaden nowy park. Po-
wastało wiele nowych osiedli
na terenach "pustynnych". Bez
zalesienia, bez żłobków,
przedszkoli czy infrastruktury.

Jest Pan  kandytatem na przezydenta z Wiel-
kiej Wyspy. Jakie są tutaj najważniejsze pro-
blemy, które mógłby Pan rozwiązać jako
prezydent?
Przede wszystkim budowa mostu na teren sta-
dionu Ślęzy. Nie budowałbym obwodnicy,
ponieważ zniszczy ona Wielką Wyspę, po-
dzieli ją na dwie części. To są wylane tony
betonu i musi się to skończyć zniszczeniem te-
go wyjątkowego miejsca. Pokazują to inne
osiedla typu Borek, gdzie ruch samochodowy
jest tak duży, że osiedle jest mocno zaniedba-
ne. Byłem tam ostatnio na spotkaniu w Ra-
dzie Osiedla i widać, że dużo tam stracili.
Piętnaście lat temu było to naprawdę luksuso-
we, interesujące miejsce, a teraz można tam
zaobserwować duże zniszczenia.
Most na Wielką Wyspę powinien powstać w
takim miejscu, aby ułatwić dostęp do obiek-
tów wystawienniczych w Hali Ludowej, do
ZOO i do Parku Szczytnickiego. Później po-
łączyłby, przewidziane w budżecie na 201 8,
Centrum Nauki i Techniki, które ma powstać
w Wieży Ciśnień na Grobli.
Drugą rzeczą  jest Ogród Chiński. Jest już in-
westor, który ma przygotowane projekty, pie-
niądze, meble, wyposażenie i gratis chce to
dać miastu. Jest to Stowarzyszenie Polsko-
Chińskie na Rzecz Kultury i Sztuki. Autorką

projektu Ogrodu jest profesor Drapella Her-
mansdorfer. Przygotowała go już  około sześć
lat temu na zlecenie magistratu. W pewnym
momencie urzędnicy zmienili zdanie i zamiast
mostu na stadion Ślęzy postanowili wybudo-
wać obwodnicę. To nie pasowało do Ogrodu
Chińskiego, ponieważ trasa ma przebiegać w
jego miejscu.
Kolejną, bardzo ważną rzeczą, jest sprawa
tranzytu samochodowego na ulicy Mickiewi-
cza. Potrzebna jest obwodnica z al. Armii
Krajowej, która obiegałaby Wielką Wyspę w
kierunku wschodnim. Tamta część miasta roz-
wija się dynamicznie. Obecnie mieszka tam
prawie 5 tys. mieszkańców, nowe osiedle pla-
nowane jest na kolejne 1 0 tys., do tego do-
chodzi ruch spoza miasta, z nowych osiedli w
okolicach Kiełczowa, w kierunku na Jelcz.
No i koniecznie powinno się przedłużyć linię
tramwajową z Sępolna aż na Wojnów.
Oczywiście wymagałoby to przebudowania
Mostów Chrobrego, które są i tak bardzo
mocno zdekapitalizowane i wymagają re-
montów. Na pewno torowisko powinno pójść
nowym mostem.
Rozwijałbym też tereny rekreacyjne nad
Odrą. Teraz są to dzikie miejsca, szczególnie
widać to w okolicy Biskupina. Bardzo dużo lu-
dzi tam przebywa i trzeba by to usystematy-
zować. Zorganizować choćby odbiór śmieci.
Jak zamierza Pan poradzić sobie z układem,
który narósł wokół Rafała Dutkiewicza?
Najważniejszym problemem są spółki miej-
skie. Jest pięć spółek sportowych - Śląsk Wro-
cław, Spartan, spółka dotycząca World
Games 201 7, Wrocław 201 2 i Wrocławski
Park Wodny. Z tego można by zrobić jedną,
góra dwie spółki. Zlikwidowałoby się wiele
zarządów spółek, księgowości. To są
oszczędności rzędu dwóch milionów złotych
rocznie. Mamy dwie spółki mieszkaniowe -
Wrocławskie Mieszkania i TBS Wrocław,
które też  można by połączyć. Mamy Wro-
cławskie Inwestycje i Wrocławską Rewitaliza-
cję, to są spółki, które mają takie same
kompetencje, jak urząd miasta i można je zli-
kwidować. Zarządzanie inwestycjami jest
wpisane w działalność różnych jednostek
miejskich. To są zadania własne gminy, a nie
do zlecania spółkom. Te spółki służą do utaj-
niania umów oraz generowaniu i ukrywaniu
zadłużenia. To zadłużenie sięgnęło 3,4 mld
złotych za zeszły rok. Dodatkowo te dwa-
dzieścia miejskich spółek miało 1 27 mln strat
za zeszły rok, pomimo wpompowania w nie
320 mln złotych.
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w
wyborach.
Dziękuję.

Rozmowa z Waldemarem Bednarzem

Często się ostatnio słyszy zdanie: „Kie-
dyś, jak się coś zepsuło, to się naprawiało,
a teraz się wyrzuca i kupuje nowe”. Ale
właściwie, to często nie mamy wyjścia, bo
małe warsztaty naprawy różnych rzeczy
(szewskie, krawieckie, sprzętu AGD) sukce-
sywnie znikają z mapy miasta. Okazuje się
jednak, że my, mieszkańcy Wielkiej Wyspy,
mamy taki unikatowy punkt, w którym może-
my dać drugie życie sprzętom elektrycznym.
Znajduje się on przy ulicy Olszewskiego 93
(blisko skrzyżowania z Kotsisa). Prowadzi
go pan Marek Gostkowski, a pomaga mu
Pan Bogdan. Ich specjalizacja to wszystkie
sprzęty, które są sterowane elektronicznie –
czyli teraz niemal wszystko - telewizory,
s

przęt hi-fi, odtwarzacze DVD, pralki, lodów-
ki, płyty indukcyjne, ekspresy do kawy, pie-
ce grzewcze. „Jeżeli np. w nowej pralce
zepsuje się programator i oddajecie ją do
serwisu gwarancyjnego, to bardzo często
się zdarza, że programator ląduje właśnie
u nas, bo w serwisie nie ma odpowiednio
przeszkolonych fachowców” – śmieje się
pan Bogdan. A to dlatego, że bardzo nie-
wiele osób zajmuje się naprawą proceso-
rów. Pytam, czy to prawda, że obecnie
produkowane urządzenia są przewidziane
na krótszy czas funkcjonowania. Z do-
świadczenia wiemy, że wiele urządzeń wy-
produkowanych w latach 70. – pralek,
magnetofonów, odbiorników FM, amplitune-
rów

czy amplifierów działa do dziś bezusterko-
wo. A ze sprzętem wyprodukowanym po
90 roku to już inna historia. Pan Bogdan po-
twierdza, że to jest po prostu zamysł produ-
centów. Tak to jest zaprojektowane, żeby
pierwsza usterka oznaczała albo drogą na-
prawę, albo konieczność wymiany sprzętu.
Biznes musi się kręcić. Na przykład laser w
odtwarzaczach DVD działa 2 lata i ani dnia
dłużej. Matryca w telewizorze jest przewi-
dziana na 6 lat, a potem do sklepu konsu-
mencie.
Ale nie poddawajmy się łatwo – jeżeli

nasz do niedawna dobrze działający sprzęt
zaczyna mieć humory, a w serwisach firmo-
wych odsyłają nas z kwitkiem, to czym prę-
dze

j zabieramy sprzęt pod pachę i idziemy na
Olszewskiego 93. Tam mamy pewność, że
pochylą się nad nim prawdziwi fachowcy.
Ale nawet i oni czasami są bezradni. Je-

żeli wydadzą ostateczny wyrok śmierci na
nasze DVD, to pamiętajmy, że sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego nie wolno wy-
rzucać ot tak sobie na śmietnik. To odpady
niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące
substancje i jako takie muszą zostać odpo-
wiednio zutylizowane. Nie wiesz, jak to zro-
bić? Wystarczy zadzwonić pod numer 695
74 62 21 , a pojawi się firma z własnym
transportem, która odbierze od nas nie-
sprawną pralkę, czy telewizor.

BD

Handel na Wyspie: Zanim wyrzucisz, spróbuj naprawić
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20 września bawiliśmy się na Festynie
Osiedlowym. Dziękujemy za wspólną
zabawę i zapraszamy za rok. Wierzymy,
że impreza będzie jeszcze lepsza, a nam
uda się poprawić wszystkie
niedociągnięcia.
Niniejszym chcielibyśmy przedstawić

Państwu osoby, firmy i instytucje, które
przyczyniły się do powstania tej imprezy
oraz w tym miejscu serdecznie im podzię-
kować.
Organizatorami festynu - oprócz Rady

Osiedla - byli:
Harcerze z HOW
"Stanica".
Udostępnili nam
swoją bazę,
zaplecze
sanitarne, łódki i
kajaki dla
mieszkańców
(nieodpłatnie),

zorganizowali ognisko, strzelnicę i
pomagali w trakcie Biegu Wielkiej Wyspy.
Szczególne podziękowania należą się
Komandorowi Stanicy, podharcmistrzowi
Adamowi Dacko oraz podharcmistrzowi
Benedyktowi Bysiowi - Kierownikowi

Ośrodka.
WCT Spartan z ul.
Krajewskiego;
dziękujemy za

nnieodpłatne udostępnienie boiska,
ufundowanie pucharów oraz
poprowadzenie imprezy przez pana Piotra
Woźniaka - szefa ośrodka.
Szczególne podziękowania należą się

koordynatorce festynu, pani Katarzynie
Okonek-Kańczukowskiej, która miała
wszystko na oku i nad wszystkim
panowała.
Specjalne podziękowania należą się rów-

nież pani Iwonie Jędrychowskiej za zorga-
nizowanie MiniMiniMarketu, sekretarzowi
naszej Rady, panu Jakubowi
Horbaczewskiemu za zorganizowanie
Biegu Wielkiej Wyspy oraz panu Arturowi
Mazurskiemu za zorganizowanie turnieju
piłkarskiego.
Ze strony Rady Osiedla, oprócz wyżej

wymienionych, w organizację imprezy
zaangażowani byli Radni:
Ania Dudziuk-Dudzik
Beata Dżugaj
Jowita Gross-Mazurska
Zbigniew Kańczukowski
Bardzo dziękujemy również osobom,

firmom i instytucjom, które wspomogły nas
finansowo lub materialnie:
- panu Dorianowi Denesowi - który
nieodpłatnie i na najwyższym poziomie
artystycznym wykonuje wszystkie prace
graficzne dla Rady, również te na Festyn
(torby Moja Wielka Wyspa, plakaty, nowe
logo Rady i inne.)
- firmie Fabryka Koncertowa pastora Mirka
"Klekota" Walczaka za nieodpłatne
użyczenie sprzętu nagłaśniającego.
- sklepowi mięsnemu Rarytas z ul.
Olszewskiego 83, za nieodpłatne
przekazanie kiełbasek na festynowe
ognisko w "Stanicy".

- sklepowi LDC
Mini Market z ul.
Godebskiego 2/4,
który ufundował

wodę mineralną dla uczestników biegu
oraz piłkarzy biorących udział w turnieju.

- Pizzerii Casa della
Pizza z ul.
Partyzantów 21 za
ufundowanie
pysznych nagród
dla uczestników
biegu.
- Truckfoodowi
Sezonowo Zdrowo
(facebook.com/Se-
zoNowoZdrowo)
za ufundowanie na-
gród.
- Truckfoodowi
Byczy Burger za
ufundowanie na-
gród
(facebook.com/by-
czyburgerwro)
- Wrocławskiemu
Klubowi Biegacza
Piast za
nieodpłatne
użyczenie sprzętu
niezbędnego do
organizacji biegu.

- Przedszkolu nr 6 z
ul. Braci
Gierymkich za

nieodpłatne użyczenie stołów.
- ODT Światowid za nieodpłatne
wypożyczenie namiotów
Dziękujemy również:

Dolnośląskiemu WOPR-owi
za zorganizowanie pokazu
ratownictwa wodnego na
Odrze

Centrum
Medycznemu
Coramed za
zorganizowanie

bezpłatnego punktu pobrań
- patrolowi konnemu Straży Miejskiej
- dzielnicowym KP Wrocław-Śródmieście
- firmie WPO Alba za zorganizowanie
stanowiska segregacyjnego.

Zbigniew Kańczukowski

Główną atrakcją festynu w części koło kościoła był MiniMiniMarket przygotowany przez radną Iwonę Ję-
drychowską. Przyciągnął on wielu mieszkańców. Zarówno sprzedających, jak i kupujących

Swoje stoisko miało WPO Alba. Można było rów-
nież zwiedzić radiowóz dzielnicowych.

Sezonowo i Byczy Burger karmiły gości

W ramach promocji projektówWBO dzieci koloro-
wały makietę Spolna

Kucyki musiały robić sobić  sobie przerwę na odpo-
czynek

Porządku na festynie pilnował patrol konny Straży
Miejskiej

Przewodniczący Rady Zbigniew Kańczukowski roz-
daje dyplomy ukończenia kursu komputerowego.. .

Uczestnicy MiniMiniMarketu

Dzieci mogły poszaleć na "dmuchańcach", które
były opłacone przez Radę Osiedla

Bardzo efektowny pokaz karate

Festyn osiedlowy 2014 - fotorelacja

Kolorowe Sępolno

. . .oraz nagrodę dla najszybszego człowieka na
Wielkiej Wyspie - pani Danucie Piskorowskiej (ra-
zem z Jakubem Horbaczewskim - organizatorem

Biegu)

Skauci budowali urządzenia dla dzieci

fotografie: Andrzej Okonek
i Zbigniew Kańczukowski
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20 września, tuż przed godziną 1 2, po-
nad 20-osobowa grupka miłośników biega-
nia wyruszyła spod bramy głównej
Harcerskiego Ośrodka Wodnego "Stanica"
na trasę historycznego, bo I Biegu Wielkiej
Wyspy. To jedna z odsłon Festynu Osiedlo-
wego, jaki Rada Osiedla  zorganizowa-
ła  na Biskupinie (HOW ul. Kożuchowska)
oraz na Sępolnie (skwer przy ul. Partyzan-
tów). Amatorzy joggingu pobiegli koroną
wału przeciwpowodziowego, wzdłuż Par-
ku Biskupińskiego, na wysokości Jazu Opa-
towickiego zrobili nawrót, a wracając
brakujące metry "dokręcili" w parku, tuż
przed "Stanicą". Łącznie dystans biegu wy-
niósł prawie 5 km (dokładnie 4,86). Bie-
gnący, oprócz kategorii OPEN (generalnej)
rywalizowali też w kategorii WW - czyli o
nieformalny tytuł najlepszego biegacza na
Wielkiej Wyspie.  
Bezkonkurencyjny w całych zawodach

okazał się pan Tomasz Ragimowicz, które-
mu pokonanie 5 km zajęło niemal dokład-

nie 1 6,5 minuty. Dodajmy, że pan Tomasz
4 z 5 kilometrów trasy musiał pokonać sam,
nie mając pomocy w utrzymywaniu tempa.
Z pewnością walka o zwycięstwo byłaby
trudniejsza, gdyby nie pech najgroźniejsze-
go rywala. Biegnący wspólnie z nim Jan
Dobrowolski, znakomity biegacz i maratoń-
czyk, już na 1 . km doznał kontuzji, która
wyeliminowała go z dalszej walki. Na
szczęście, oprócz skręconej nogi w kostce,
nic poważnego sympatycznemu biegaczo-
wi się nie stało. Najszybszą "Wyspiarką"
okazała się Danuta Piskorowska, mieszkan-
ka Sępolna (a zarazem zajęła I I miejsce
OPEN, pokonując większość mężczyzn).  
Niemal wszyscy zawodnicy otrzymali na-

grody od Rady Osiedla (oprócz klasyfikacji
WW nagradzaliśmy też w 4 kategoriach
wiekowych u panów i 3 u pań), a tych, któ-
rzy pokonali dystans najwolniej czekała mi-
ła niespodzianka. Właściciele pizzerii
"Casa della pizza" z ul. Partyzantów posta-
nowili ufundować pizzę dla każdego, kto w

swojej kategorii był ostatni, a truckfoody
"Byczy Burger" i "Sezonowo zdrowo" na-
karmiły naszych sportowców tuz po cere-
monii rozdania nagród. Dziękujemy za tak
sympatyczny gest. Warto też wspomnieć,
że wsparły nas delikatesy LDC Mini Market
z ul. Godebskiego (bezpłatnie przekazały
wodę mineralną). Sprzęt niezbędny do or-
ganizacji zawodów biegowych wypożyczył
nam Wrocławski Klub Biegacza ze Stadio-
nu Olimpijskiego. Dziękujemy serdecznie
sponsorom, dziękujemy też w imieniu całej
Rady harcerzom-wodniakom ze "Stanicy"
W premierowej edycji biegu było bardzo

rodzinnie i kameralnie, ale to dopiero po-
czątek. Idea chwyciła, ziarno zostało zasia-
ne, jako Rada Osiedla dołożymy starań,
żeby za rok o tej samej porze, w ramach II
Festynu Osiedlowego, zorganizować praw-
dziwy Bieg Dookoła Wyspy na dystansie
1 5 kilometrów - a tym samym pokazać jak
najszerszemu gronu wrocławian jak wspa-
niałym miejsce do uprawiania sportu i re-
kreacji jest całe nasze Osiedle.

Wyniki OPEN
1 . Tomasz Ragimowicz 1 976 M-2 Contour-
Technology 1 6:29
2. Danuta Piskorowska 1 980 K-2 Wielka
Wyspa 1 8:47
3. Grzegorz Bartczak 1 987 M-1 Wielka
Wyspa 1 9:27
4. Bartek Durmaj 1 984 M-2 Drużyna Szpi-
ku 1 9:37
5. Wojciech Lewandowski 1 976 M-2 20:41
6. Wojciech Witkowski 1 976 M-2 Wielka
Wyspa 20:43
7. Dariusz Smaza 1 963 M-3 WKB Piast
Wrocław 21 :1 7
8. Irek Solicki 1 982 M-2 Wielka Wyspa
22:55
9. Dorian Denes 1 973 M-2 Wielka Wyspa
24:08
1 0. Monika Solicka 1 988 K-1 Wielka Wy-
spa 24:09
1 1 . Anna Szczuraszek 1 971 K-2 Wielka
Wyspa 25:22
1 2. Piotr Towgin 1 976 M-2 Wielka Wyspa
25:40
1 3. Agata Bartkowiak 1 986 K-1 Wielka
Wyspa 30:02
1 4. Jadwiga Stagrowska 1 954 K-3 32:56
1 5. Aleksander Wroński 1 988 M-1 Wielka
Wyspa 32:57
1 6. Natalia Smolińska 1 988 K-1 Wielka
Wyspa 33:33
DNF Jan Dobrowolski 1 987 M-1 Early-
math.pl
DNF Janusz Wójcik 1 971 M-2
DNF Fabian Galusiński 1 999 M-1

Poza zawodami:
1 . Aleksandra Dobosiewicz - Sass
2. Jarosław Sass
3. Zosia Sass (2 lata i 4 m-ce)

Kategoria WW - Mieszkańcy Wielkiej Wyspy:
1 . Danuta Piskorowska 1 980 K-2 Wielka
Wyspa 1 8:47
2. Grzegorz Bartczak 1 987 M-1 Wielka
Wyspa 1 9:27
3. Wojciech Witkowski 1 976 M-2 Wielka
Wyspa 20:43
4. Dorian Denes 1 973 M-2 Wielka Wyspa
24:08
5. Monika Solicka 1 988 K-1 Wielka Wyspa
24:09
6. Anna Szczuraszek 1 971 K-2 Wielka Wy-
spa 25:22
7. Piotr Towgin 1 976 M-2 Wielka Wyspa

25:40
8. Agata Bartkowiak 1 986 K-1 Wielka Wy-
spa 30:02
9. Aleksander Wroński 1 988 M-1 Wielka
Wyspa 32:57
1 0. Natalia Smolińska 1 988 K-1 Wielka
Wyspa 33:33

Oprócz biegu na terenie Stanicy były jesz-
cze inne atrakcje dla mieszkańców (fotogra-
fie ze Stanicy - Irena Dolyk):

I Bieg Wielkiej Wyspy oraz co się działo na Stanicy

Pamiątkowe zdjęcie uczestników biegu

Główny organizator biegu - Jakub Horbaczewski
opisuje uczetnikom trasę

Ruszyli duzi. . .

Na trasie nie zabrakło dopingujących kibiców.. . i mali

Nawet najmłodsi wygrali nagrody - w tym wypad-
ku pizzę od Casa della Pizza z ulicy Partyzantów

Zwycięzca biegu, Tomasz Ragimowicz prowadził
od startu, aż do mety

Przewodniczący Rady Osiedla Zbigniew Kańczu-
kowski wraz z harcerzami wiesza dekoracje

wzdłuż ścieżki na wałach

Pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu WOPR

Harcerze ze Stanicy przygotowali dla mieszkań-
ców kajaki, którymi można było nieodpłatnie po-

pływać po Odrze

Po biegu i kajakach można było posilić się kiełba-
skami ufundowanymi przez sklep mięsny Rarytas z
ulicy Olszewskiego, upieczonymi na prawdziwym

harcerskim ognisku

Dużym powodzeniem cieszyła się strzelnica ASG
przygotowana przez harcerzy
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Jazz w Światowidzie - Maciek Wojcie-
szuk Quintet/ 24 października 201 4
  godz. 1 9.00;  wstęp 1 0 zł
Bardzo chcieli zagrać przed publiczno-

ścią   we Wrocławiu - Maciek Wojcieszuk
Quintet swoim koncertem otwiera nowy se-
zon sceny jazzu w Światowidzie.
  Zespół gra razem od 201 3 roku, łą-

cząc muzyczne pasje piątki studentów z In-
stytutu Jazzu Akademii Muzycznej w
Katowicach. Liderem grupy jest perkusista -
Maciek Wojcieszuk i to jego kompozycje
osadzone w jazzie, jak i inspirowane ele-
mentami rocka, bałkańskiego folku czy mu-
zyką celtycką, są trzonem repertuaru
młodych muzyków. Zostali dostrzeżeni
m.in. na   9 Europejskich Integracjach Mu-
zycznych   w Żyrardowie (201 3), otrzymu-
jąc I I I nagrodę i zaproszenie do zagrania
podczas ubiegłorocznej świnoujskiej FA-
MY.
  Paulina Atmańska - fortepian, Paweł Pal-

cowski - trąbka, Jakub Łępa – saksofon,
Adam Tadel - kontrabas, Maciek Wojcie-
szuk – perkusja
  Maciej Wojcieszuk  zaczął swoją perku-

syjną drogę jako uczeń prof. Adama Ma-
ruszaka w Szkole Muzycznej im. T.
Szeligowskiego w Lublinie, jednocześnie
organizując w 2007 swój pierwszy zespół
jazzowy ‘Move on Quartet’ (który zdobył
nagrodę dla najciekawszego zespołu Kro-

kus Jazz Festiwal 2008) oraz biorąc czyn-
ny udział w życiu artystycznym swojego
rodzinnego miasta. W 2008 roku został
uczniem klasy prof. Czesława Bartkowskie-
go na Wydziale Jazzu ZPSM przy ulicy
Bednarskiej w Warszawie. Od 201 2 roku
kontynuuje edukację w Instytucie Jazzu
Akademii Muzycznej w Katowicach u dr
Adama Buczka. Laureat nagród w konkur-
sie stypendialnym Institiute of Contempora-
ry Music w Londynie, festiwalu "Powiew
Młodego Jazzu" Krokus Jazz Festiwal w
Jeleniej Górze w 201 2 r. oraz konkursu
Legnica Drum Battle w 201 3 r.

Mini Turniej Piłki Nożnej odbył się w ra-
mach festynu na boisku WTC Spartan przy
ulicy Krajewskiego. Do zawodów zgłosiło
się 1 0 drużyn w trzech grupach wieko-
wych:
grupa A. do 1 4 lat - 5 drużyn po 7 za-

wodników, mecze: każdy z każdym (1 0
meczów po 8 min.) . Złoty puchar dla "Dzie-
ci Dusta". Zajadłą walkę o srebro (koszulki
sponsorów) rozstrzygnęły dopiero rzuty
karne: FC Wariaty - Chelsea London 4:3.
grupa B. 1 4-1 8 lat - zgłosiły się dwie

drużyny, więc odbył się tylko jeden mecz
,,finałowy" (2x7min.) . Zwycięzcy zgarnęli
złoty puchar i piłki. Zdobywcy srebra, dla
zregenerowania ciała i ducha, uraczyli się
burgerami ufundowanymi przez Byczy Bur-
ger.
grupa C. powyżej 1 8 lat - 3 drużyny po 6

osób, wśród nich my - ,,Twardziele z Rady
Osiedla". Mimo dwóch przegranych me-
czów, też stanęliśmy na podium zdobywa-
jąc brąz i przekonanie, że musimy jednak
trochę potrenować. Złoto zdobyły "Orły
Sępolno" - nadzieja naszej dzielnicy w ja-
kichś poważniejszych rozgrywkach.
Nagrody dla zwycięskich drużyn: pucha-

ry ufundowane przez szefa klubu SPAR-
TAN, piłki dla zawodników ufundowane
przez Radę Osiedla, uścisk organizatora,
duża satysfakcja i chęć rewanżu za rok.
Dziękujemy drużynom uczestniczącym w

turnieju:
1 . Dzieci Dusta
2. Chelsea London
3. FC Wariaty
4. Ganadores
5. Makler de Makler
6. Ziomki z Wrocka

7. Śląsk Wrocław
8. Orły Sępolno
9. Czarny Tulipan
1 0. Twardziele z Rady Osiedla,
Podziękowania dla pana Piotra Woźnia-

ka, szefa Klubu SPARTAN za udostępnienie
boiska, ufundowanie pucharów i pomoc or-
ganizacyjną.

Artur Mazurski

Październik w Światowidzie

Mini Turniej Piłki Nożnej 2014

Twardziele z Rady Osiedla (od lewej):
1 . Artur Mazurski (kapitan)

2. Waldemar Bednarz (gościnnie - przewodniczący
sąsiedniej Rady Zalesie-Zacisze-Szczytniki)

3. Jakub Horbaczewski
4. OlafMłyński

5. Marcin Uciechowski
6. Marek Zalewski (bramkarz)

Emocje od pierwszych minut towarzyszyły każde-
mu spotkaniu. Na zdjęciu Waldemar Bednarz w

natarciu podczas meczu z Orłami Sępolno

Cały turniej sędziował sędzia Tomasz Bajorek

Najmłodsi grali z największą zaciętością

Zwycięzcy grupy A - Dzieci Dusta

Zwycięzcy grupy B - Ziomki z Wrocka

Zwycięzcy grupy C - Orły Sępolno

fotografie: Andrzej Okonek
i Zbigniew Kańczukowski
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Jego nazwisko, acz w nie spolszczonej,
oryginalnej formie [Püżee], znane jest tak
samo dobrze we francuskiej Marsylii i Tulo-
nie, jak w Krakowie, Poznaniu czy Wrocła-
wiu. Jego pradziad przybył na służbę u
króla Jana II I Sobieskiego, dziadek przele-
wał krew za Polskę w Powstaniu Listopado-
wym, ojciec, Jan, wielki erudyta, był jedną
z najbarwniejszych postaci przełomu wie-
ków, jak obrazowo określił Kazimierz
Askanas „przez całe życie studiował i ba-
wił się” - on, wybitnie uzdolniony rzeź-
biarz, za swój patriotyzm zapłacił
najwyższą cenę. Ostatnia jego rzeźba, gli-
niany piesek, wykonany już za drutami

obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, po-
noć spadła z półki i rozbiła się na drobne
kawałki. Alegoria kruchości ludzkiego losu.
Ród Pugetów pochodzi z dalekiej Pro-

wansji, do Polski przybył za sprawą Jeana
Pierre'a de Puget w 1 683 roku. Następca
zwycięzcy spod Wiednia nadał Pugetom in-
dygenat (uznanie szlachectwa). Od tego
czasu Pugetowie (posługujący się też od
pewnego momentu bardziej spolszczonym
nazwiskiem „Puszet”) podróżowali pomię-
dzy Polską a Francją, zawsze jednak oka-
zując wdzięczność wobec polskiej ojczyzny
i podkreślając swój patriotyzm.
Jan Puget, będąc człowiekiem tyleż nietu-

zinkowym, co majętnym, potrafił zadbać o
przyszłość syna. Ludwik urodził się w 1 877
r. w królewskim Krakowie, z którym los
związał go od dzieciństwa. Mieszkał przy
ul. Podzamcze, tuż obok Wawelu. Malar-
stwa uczył się w szkole sztuk pięknych u Ja-
na Stanisławskiego. Rysował w pracowni
Juliusza Kossaka. Studiował zarówno w
Krakowie, jak i w Paryżu. Przez pewien
czas w międzywojniu aktywnie działał w
Poznaniu. Wkrótce zyskał sławę. Tworzył
rzeźby niewielkich rozmiarów, modelowa-
ne w glinie lub wosku, o formie najczęściej
impresjonistycznej, ale szczególnie upodo-
bał sobie przedstawienia zwierząt. One też
budziły najwyższe uznanie krytyków. Sam
był bardzo surowy w stosunku do własnej
twórczości, rzadko uważał, że któraś z
rzeźb zasługuje na przetrwanie dla potom-
nych.
Wybuch II wojny światowej i okupacja

Polski postawiły artystów przed dylematem
jaką przyjąć postawę. Krakowscy plastycy,
wzorem artystów warszawskich, postanowi-
li nie iść na żadną współpracę z okupan-

tem, ale jednocześnie nie przestawać
tworzyć. Wkrótce krakowski Dom Plasty-
ków stał się żyjącym ośrodkiem kultury, ale
przede wszystkim wolnej myśli. Do czasu.
W kwietniu 1 942 roku esesmani wtargnęli
do placówki i aresztowali znajdujących się
tam gości i twórców, w tym Pugeta. Osa-
dzono go najpierw w siedzibie gestapo
przy Montelupich, następnie przewieziono
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Z relacji świadków wiemy, że za drutami

Auschwitz zachował hart ducha. Choć sam
w podeszłym wieku (w chwili aresztowania
miał już 65 lat) i schorowany, więcej myślał
o dzieleniu się z innymi, niż o ratowaniu
siebie. Wiemy, że przekazywał swoje racje
żywnościowe współwięźniom. Wkrótce za-
padł na ostre zapalenie płuc. Niemcy nie
pozwolili ciężko choremu artyście umrzeć
w obozie śmiercią choćby zbliżoną do na-
turalnej. 27 maja 1 942 roku, jako jednego
z kilkudziesięciu Polaków tego dnia, roz-
strzelał go pod ścianą straceń bloku nr 1 1
„kat Oświęcimia”, Gerhard Palitzsch, wyjąt-
kowy sadysta, esesman zdegenerowany do
tego stopnia, że wkrótce sami Niemcy
aresztowali go za „hańbienie rasy”, gwał-
ty, kradzieże i zbrodnie popełniane na te-
renie, zbrodniczego przecież z założenia,
obozu. Artystę na egzekucję musiano do-
prowadzić na noszach, według niektórych
relacji był już nieprzytomny.
SS-Hauptscharführera Palitzscha ręka spra-
wiedliwości dosięgła dwa lata później. Zde-
gradowany do stopnia szeregowego
esesmana zginął na froncie w rejonie Buda-
pesztu. To wersja oficjalna. Ale w Muzeum
KL Auschwitz jest też inna, budząca więcej
emocji, relacja. Jeden z polskich więźniów
obozu pod koniec wojny miał rozpoznać

Palitzscha (zresztą z wzajemnością) w wię-
zieniu na terenie miasteczka Oschatz w
Saksonii. O pomyłce nie mogło być mowy,
gdyż oprócz doskonale zakodowanej oso-
by Palitzscha - mordercy z Oświęcimia, au-
tor relacji znał i jego, i jego rodzinę jeszcze
z czasów przedwojennych, z woj. pomor-
skiego, gdzie byli osadnikami. Zadziwiają-
co potrafią splatać się ludzkie losy.. .
Oprócz rysunku, historii i historii sztuki,

kierunków na wskroś artystycznych i huma-
nistycznych, Puget studiował także wetery-
narię. Nie wytrwał co prawda do
magisterium, jednak znajomość anatomii
zwierząt okazała się szalenie cenna. Jego
„pies podający łapę”, lampart, „pantera
ogryzająca kość”, niedźwiedź czy słynne
„Lew i lwica” (ok. 1 91 3) należą do najwy-
bitniejszych dzieł polskiej rzeźby animali-
stycznej. Dysponował niespotykaną
pamięcią wzrokową, dzięki której zwierzę-
ta, często uchwycone w ruchu, urzekały
maestrią. Ostatnią swoją rzeźbę, przedsta-
wiającą psa, wykonał już w obozowych
warunkach, za drutami Oświęcimia.
Ulica Ludwika Pugeta znajduje się na osie-
dlu Dąbie. Tuż obok, za stadionem Ślęzy,
zaczyna się teren wrocławskiego ZOO.
Każdy, kto mieszkał w pobliżu wie, że czę-
sto nocą lub bladym świtem ciszę przerywa-
ją odgłosy dzikich zwierząt. Takie
sąsiedztwo wybitnemu artyście chyba by
nie przeszkadzało.

Jakub Horbaczewski

Patroni naszych ulic (6): Ludwik Puget - najpiękniejsze zwierzęta polskiej
rzeźby

Rozpoczął się kolejny rok akademicki, na
Wielką Wyspę powracają studenci. Często
są przedstawiani jako grupa skupiająca się
wyłącznie na niezbyt wyszukanych rozryw-
kach. Towarzyszy im zazwyczaj alkohol oraz
głośna muzyka lub krzyki. Tymczasem stu-
denci poza prowadzeniem "studenckiego ży-
cia" pokazują, że mogą robić znacznie
więcej.
Społeczność Politechniki Wrocławskiej na-

leży do bardzo aktywnych. Kalendarz aka-
demicki obfituje w wydarzenia promujące
studencką działalność. W tym roku na uczelni
odbędzie się dwudziesta edycja Dni Aktyw-
ności Studenckiej. Jest to m.in. wystawa kół
naukowych, organizacji studenckich oraz
agend kultury na Politechnice Wrocławskiej,
na której aktualnie zarejestrowanych jest oko-
ło 1 70 podmiotów, każda liczącą od kilkuna-
stu do kilkudziesięciu osób. Na wystawie
można obejrzeć, czym żyją studenci oprócz
studiów. Przedstawiane są wynalazki, projek-
ty i niekiedy bardzo oryginalne pomysły stu-
dentów.    Podczas ostatniej edycji na DASie
żacy zaprezentowali między innymi  roboty,
drony (bezzałogowe maszyny latające), bo-
lid, ale również pokazy taneczne, czy wspi-
naczkę linową.
Dni Aktywności Studenckiej to nie tylko wy-

stawa. Jednym z wydarzeń towarzyszących
jest Koncert na Tekach, organizowany na po-
czątku października przez Duszpasterstwo
Akademickie Redemptor. Koncert to dobra
muzyka na świeżym powietrzu, brak alkoho-
lu, pozytywne wartości, a w tle prowadzona
akcja krwiodawstwa. Poza tym na bezpłatny
koncert zaproszeni są wszyscy – młodzi nie
tylko ciałem, ale i duchem.
Studenci w tym roku bawią się także na IX

Wrocławskim Dniu Grania w RPG (1 8 paź-
dziernika) i Nie-żelaznym Graniu (25 paź-
dziernika). Oba wydarzenia skupiają się na
fantastycznej grze fabularnej, toczącej się tyl-
ko i wyłącznie w głowach uczestników. Jest
to świetna alternatywa dla spędzania czasu
przed komputerem, a potrzeba do niej tylko
odrobiny wyobraźni. Warto nią zaintereso-
wać także dzieciaki.
Wszystkie te wydarzenia pokazują drugą

stronę medalu życia studenckiego – o wiele
bardziej kolorową i pozytywną. Studenci nie-
jednokrotnie oprócz studiów czesto pracują
zawodowo i łączą działalność kulturalną, na-
ukową czy sportową, którą wykonują z czy-
sto wolontarystycznych pobudek. Wielu z
nich zangażowanych jest także we własne
projekty, które nieodpłatnie upubliczniają z
korzyścią dla społeczeństwa.  Warto wspo-
mnieć też, że na uczelniach prężnie działają
organizacje o charakterze kulturalnym: chó-
ry, orkiestry, bandy, Dyskusyjny Klub Filmowy
czy też koła taneczne i sportowe, czego
świetnym przykładem jest Politechnika. Nie
ma właściwie tygodnia, w którym nie odby-
wałoby się ciekawe wydarzenie inspirowane
przez studentów. Żacy np. grają w planszów-
ki, prowadzą dyskusje i warsztaty, organizują
konferencje, prezentują kabarety, do obejrze-
nia czego zapraszamy na stronę www.na-
pwr.pl. W większości organizowane
wydarzenia mają charakter otwarty, a niektó-
re z nich mają miejsce w akademikach przy
ul. Wittiga.

Czy studenci tylko "balują"?

Po słonecznym lecie, w następstwie pięk-
nej opalenizny zostają nam często na skó-
rze niechciane pozostałości czyli
przebarwienia, przesuszenie skóry, po-
drażnienia po kosmetykach.
Jesień to najlepsza pora, aby zadbać o

skórę twarzy, szyi i dekoltu w profesjonal-
nym gabinecie kosmetycznym.
W Centrum Medycznym Coramed moż-

na skorzystać z zabiegów peelengu TCA
oraz peelingu fenolowego.
Peeling TCA jest skuteczną metodą walki

z objawami uszkodzenia posłonecznego i
starzenia się skóry, czyli ze zmniejszeniem
jej elastyczności, zmarszczkami, nadmier-
nym rogowaceniem i przebarwieniami. Słu-
ży również do uzyskania efektu „napięcia
skóry". Może być stosowany praktycznie
na większość partii ciała, zwłaszcza na
twarz, szyję, dekolt, plecy i ramiona.
Działanie peelingów TCA polega na

średnio głębokim lub głębokim złuszczaniu
skóry i pobudzeniu jej głębokich warstw do
regeneracji. Peelingi TCA zostały stworzo-
ne do usuwania oznak fotostarzenia skóry,
głębokich przebarwień, leczenia trądziku
(również zapalnego) . Działanie peelingów
na bazie TCA polega na kompleksowej od-
nowie komórek skóry. Roztwór peelingów
dogłębnie modyfikuje przenikalność skóry
po peelingu i pozwala na szybką oraz głę-
boką penetrację naskórka i skóry właści-
wej. Dodatkowo zastosowany po zabiegu

krem, ma właściwości silnie stymulujące, an-
tyoksydacyjne i wspomagające gojenie.
Podstawowa metoda stosowania, zalecana
z czterokrotnym powtórzeniem, wywołuje
progresywną stymulację komórek skóry i
stymuluje fibroblasty do wytwarzania więk-
szej ilości kolagenu, elastyny, glikozamino-
glikanów skóry właściwej. Globalne
działanie peelingów na bazie TCA obejmu-
je kompleksową regenerację skóry.

Peelingi fenolowe polegają na głębokim
złuszczaniu skóry i pobudzeniu jej głębo-
kich warstw do regeneracji. Wykonywane
są przez lekarza dermatologa. Są to naj-
głębiej i najsilniej działające peelingi. Moż-
na je stosować wyłącznie na skórze
twarzy. Zawierają mieszaninę składników,
które powodują rozpuszczenie, a następnie
odtworzenie warstw skóry, powodując
efekt większego napięcia i jędrności skóry.
Skóra po zabiegu wygląda młodziej i jest
pozbawiona drobnych nierówności.

CM Coramed
Ul. K. Olszewskiego 58
Wrocław

Wskazania do zabiegów peelengu to fo-
tostarzenie, trądzik i blizny potrądzikowe,
hiperpigmentacja, zmarszczki , skóra pala-
cza , ostuda, keratoza, rozstępy.

Zadbaj o skórę po lecie
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Biskupin i Bartoszowice
Bartosz Barabasz
Jarosław Janas
Jolanta Kędzierska
Alicja Komorowska
Karolina Okonek-Zielińska
Olaf Szynkowski
Natalia Tarczyńska - Przew. Zarządu Osiedla
Marcin Uciechowski
Sępolno
Anna Dudziuk-Dudzik
Beata Dżugaj - Skarbnik Osiedla
Jowita Gross-Mazurska - Z-ca Przew. Rady
Alba Holder
Iwona Jędrychowska - Członek Zarządu Osiedla
Zbigniew Kańczukowski - Przewodniczący Rady
Artur Mazurski
Marek Zalewski
Dąbie
Eugeniusz Kukliński
Olaf Młyński - Sekretarz Zarządu Osiedla
Janusz Olszewski
Jacek Przybyło - Z-ca Przewodniczącej Zarządu
Dorota Szurlej

POLICJA: 1 1 2, 997
Komisariat Wrocław-Śródmieście, ul. Grunwaldzka 6
Oficer Dyżurny: 71 340 43 58 lub 71 340 32 90

STRAŻ MIEJSKA: 986
Oddział na ulicy Pautscha (Biskupin) 71 347 1 6 46
Strażnik osiedlowy: Kinga Pyś tel. 600 908 501

POGOTOWIE RATUNKOWE: 999
STRAŻ POŻARNA: 998
WOPR: 601 1 00 1 00

Pogotowie Ciepłownicze: 993
Pogotowie Energetyczne: 991 , 071 329 1 0 81
Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 994, 71 372 40 02, 71 348 53 1 4
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Stały dyżur Centrum Zarządzania Kryzysowego: 071 371 67 04
Pogotowie Dźwigowe: 71 344 1 0 22, 71 351 39 66
Pogotowie Opiekuńcze: 71 799 89 06
Policyjna Izba Dziecka: 71 340 31 78
Pogotowie Weterynaryjne: 71 337 36 36

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom
prezentujemy radnych naszego Osiedla.
Sylwetki ukazują się w kolejności alfabe-
tycznej.

Nasze biuro oraz siedziba radakcji NWW znajduje się na Biskupinie przy
ul. Pautscha 4 (budynek Straży Miejskiej) i jest czynne w:
poniedziałki 900 - 1 200

środy 1 200 - 1 500

czwartki 1 500 - 1 800

telefon: 71 345 28 83 (odsłuchujemy również nagrane wiadomości)
e-mail: rada.osiedla.biskupin@gmail.com
http://www.rada.osiedla.wroc.pl

WYDAWCA: Zbigniew Kańczukowski

DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. ul. Kolejowa 7, 55-075 Bielany Wro-

cławskie.

KOLEGIUM REDAKCYJNE:

Zbigniew Kańczukowski - redaktor naczelny

Jakub Horbaczewski

Beata Dżugaj

Olaf Młyński

Materiały dostarczają również mieszkańcy i instytucje z terenu na-

szego Osiedla. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za-

strzegamy sobie prawo do skracania tekstów. Kopiowanie i

wykorzystywanie całości lub fragmentów tekstów i zdjęć bez zgody

redakcji jest zabronione.

Artykuły, uwagi oraz wszelkie inne listy do redakcji prosimy kiero-

wać na adres Rady Osiedla lub e-mail:

pisz@naszawielkawyspa.pl

W każdy czwartek, w siedzibie Rady dyżurują dzielnicowi z terenu naszego osiedla w
godzinach 1 700-1 800.
st. asp. Andrzej Walawender, tel. : 601 81 0 065
st. asp. Sebastian Wojdyło, tel. : 601 81 1 457
st. post. Marcin Grudzień, tel. : 601 81 0 927
sierż. sztab. Małgorzata Burdejny, tel. : 601 81 0 793

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: asp. sztab. Mirosław Witkowski, tel. : 71 340 45 88
Nasi dzielnicowi mają siedzibę w:

Komisariat Policji Wrocław-Śródmieście
ul. Grunwaldzka 6, 50-355 Wrocław

Rada Osiedla Biskupin-Sępolno
-Dąbie-Bartoszowice

Nasi dzielnicowi

Ważne telefony

OGÓLNY TELEFON ALARMOWY

Stopka redakcyjna

Jestem Kubanką uro-
dzoną w Hawanie.
Jestem także obywatel-
ką Polski. Mieszkam w
Polsce od 26 lat i mam
rodzinę (dwie córki i
męża Polaka). Mam
wysżej wyształcenie -
jestem magistrem edu-
kacji .Ukończyłam stu-
dia na Uniwersytecie w
Hawanie. Pracowałam

jako kubański attache prasowy Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych przez 8 lat i
też jako nauczycielka języka angielskiego.
W Polsce od początku pracuję jako na-
uczycielka języków angielskiego i
hiszpańskiego w Liceum XI na ul Spółdziel-
czej 2a na Biskupinie. W tym samem czasie
otworzyłam pierszą szkoła salsy we
Wrocławiu a także pierwsze klub salsy w
Polsce Centro Latino Tropicana. Aktualnie

angażuję się w prowadzenie nowe otwar-
tej Cafe@sklep Mercado Latino (kuchnia
kubańska, sklep z towarami z Ameryki Ła-
cieńskiej) na ul. Wróblewskiego 31 i nadal
pracuje w szkolnictwie, w tym samym
Liceum nr XI (ZS1 9) na Biskupine.

Poznaj swoich
radnych

1 1 2

Wypełnij diagram w taki sposób, aby
w każdym wierszu, w każdej kolumnie i
w każdym z dziewięciu pogrubionych
kwadratów znalazło się po jednej
cyfrze od 1 do 9.

Sudoku

Państwa radni (wraz z godzinami dyżurów)

3. środa miesiąca, godz. 1 800-1 900

3. środa miesiąca, godz. 1 730-1 900

3. środa miesiąca, godz. 1 600-1 700

2. środa miesiąca, godz. 1 730-1 900

2. środa miesiąca, godz. 1 730-1 900

1 . poniedziałek mies., godz. 1 1 00-1 200

2. środa miesiąca, godz. 1 730-1 900

każdy poniedziałek, godz. 900-1 1 00

3. środa miesiąca, godz. 1 730-1 900

3. czwartek miesiąca, godz. 1 800-1 900

2. czwartek miesiąca, godz. 1 800-1 900

3. czwartek miesiąca, godz. 1 730-1 900

2. czwartek miesiąca, godz. 1 700-1 800

2. czwartek miesiąca, godz. 1 700-1 800




