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Rada Osiedla oświadcza, że Biuro Rozwo-
ju Wrocławia poinformowało o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Wrocławia wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z informacją podaną na stronie BIP 
Wrocławia oraz poświęconej pracom nad Stu-
dium zaplanuj.wroclaw.pl, od 2 października 
2017 r. rozpoczyna się wyłożenie do publiczne-
go wglądu projektu nowego Studium. Etap ten 
potrwa do końca października i będzie to ko-
lejna okazja do zapoznania się z dokumentem, 
porozmawiania z urbanistami miasta, a także 
do złożenia swojej uwagi. Projekt Studium ma 
być udostępniany od poniedziałku do piątku, w 
godzinach 13:00-18:00, w Sali Romańskiej Mu-
zeum Architektury. Dodatkowo, w dniach 11 i 
12 października, w godzinach 16:30-19:00, od-
będą się dyskusje publiczne. 

Pierwszego dnia poruszane będą zagadnienia 
z zakresu następujących polityk studialnych: 
zamieszkiwanie, gospodarka, dziedzictwo, mo-
bilność, natomiast drugiego – zieleń, rzeki, 
przestrzenie publiczne, kompozycja oraz infra-
struktura. Zgodnie z instrukcją znajdującą się na 
wskazanej stronie internetowej Urzędu Miasta 
Wrocławia, uwagi do Studium można składać 
od rozpoczęcia etapu wyłożenia projektu, czyli 
od 2 października, aż do 22 listopada 2017 r. 
Tam też odnajdziemy szczegółowy projekt same-
go Studium.

Namawiamy do zapoznania się z projek-
tem i ewentualnego wnoszenia swoich uwag 
odnośnie nowego Studium. Ilość ma wpływ 
na ich rozpatrzenie. Namawiamy mieszkań-
ców Pawłowic i nie tylko. Rada Osiedla Paw-
łowice będzie także zgłaszać uwagi zgodnie z 

Rada Osiedla Pawłowice

Projekt „Studium 2017” już wyłożony
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postulatami podnoszonymi przez Mieszkań-
ców. Należy je składać na piśmie do Prezydenta 
Wrocławia na adres: Urząd Miejski Wrocławia, 
Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 
50-030 Wrocław, podając imię i nazwisko lub 

nazwę jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
Musi ona także zawierać oświadczenie: wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych na potrzeby procedury sporządzenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

W sobotę 7 października w Hali Stulecia 
odbył się pierwszy w Polsce Kongres Rad 
Osiedli organizowany przez Rade Miasta. 
Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele 48 
wrocławskich osiedli. 

Obecni byli również włodarze miasta oraz 
urzędnicy reprezentujący różne departamenty: 
Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Wi-
ceprezydent Wrocławia Magdalena Piasecka, 
Dyrektor Departament Spraw Społecznych  
 Jacek Sutryk, Dyrektor Biura ds. Partycypacji 
Społecznej Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor 

Aleksandra Bienias

Wrocławski Kongres Rad Osiedli
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna 
Józefiak-Materna, Dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej Andrzej Ociepa, Przewodnicząca 
Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego Karolina Mróz.

Podczas miesięcy letnich odbywały się kon-
sultacje radnych osiedlowych z prezydentem 
miasta, podczas których zgłoszono łącznie 771 
pomysłów dla osiedli Wrocławia. Na Kongre-
sie Prezydent Rafał Dutkiewicz zapewnił że 
ok. 1/3 z omawianych tematów będzie wdra-
żana w życie na przestrzeni najbliższych  
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Fragment mapy studium: http://gis.um.wroc.
pl/imap/?gpmap=StudiumKonsultacje

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, 
Rada Osiedla Pawłowice prowadzi dialog  
z Urzędem Miasta Wrocławia w sprawie 
zmian projektu Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Wrocławia („Studium 2017”) w zakresie 
przebiegu tzw. „łącznika pawłowickiego”. 

Przypominamy, że w ramach aktualnego 
projektu, uwzględniającego w części wnioski 
zgłaszane w ostatnich miesiącach przez Radę 
Osiedla Pawłowice, droga dotychczas nazywa-
na „łącznikiem pawłowickim” została usunięta. 
Ustalono dwie tzw. rezerwy perspektywiczne dla 
wariantowego przebiegu ulicy łączącej węzeł 
autostradowy Wrocław Psie Pole z Obwodnicą 
Śródmiejską. Jedna rezerwa jest usytuowana w 
pobliżu Osiedla Pawłowice, jednak w większym 
oddaleniu niż dotychczasowy „łącznik”. Druga 
rezerwa znajduje się około kilometra na zachód 
od Osiedla, przecinając rzekę Widawę oraz bie-
gnąc w dużym oddaleniu od jakichkolwiek za-
budowań. Trasa ta jest także znacznie krótsza od 
poprzedniej. Na mapie linią przerywaną zazna-
czono przebieg rezerw w aktualnym projekcie.

Ze strony Rady Osiedla Pawłowice pono-
wiony został postulat usunięcia drogi (aktualnie 
rezerwy), zlokalizowanej bezpośrednio przy 
Osiedlu Pawłowice, pod drogę o charakterze 
głównej przyspieszonej (po dwa pasy w każ-

Bogusław Książek

Sprawozdanie

dą stronę), przy ewentualnym zachowaniu jej 
jako drogi o charakterze lokalnym. Jednocze-
śnie, zgodnie z postulatami zgłaszanymi Radzie 
Osiedla przez Mieszkańców, druga, oddalona 
od Osiedla rezerwa, ma przebiegać przez tereny 
niezamieszkane, z pominięciem terenów Pawło-
wic Malowniczych – konieczne jest jej przesu-
nięcie na zachód.

Propozycja przedstawiana przez Radę Osie-
dla Pawłowice spotkała się ze zrozumieniem 
Biura Rozwoju Wrocławia, przy czym ewen-
tualne zmiany zostały przesunięte na okres 

wyłożenia projektu Studium i zgłaszania uwag  
(o czym pisaliśmy we wcześniejszej informacji). 
W związku z powyższym Rada Osiedla będzie 
organizować spotkania informacyjne oraz 
zbierać uwagi Mieszkańców do Studium, ce-
lem wsparcia dotychczasowych inicjatyw w 
sprawie zmiany Studium. Należy pamiętać, że 
wszyscy mieszkańcy osiedla i nie tylko powin-
ni składać swoje uwagi do zmiany studium w 
celu ich realizacji. Uwaga musi także zawierać 
oświadczenie: wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych na potrzeby procedu-
ry sporządzenia studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Celem osiągnięcia szerszego poparcia dla 
działań Rady Osiedla, zorganizowane zostały 
spotkania z radnymi Wrocławia oraz Radą Osie-
dla Psie Pole – Zawidawie, w czasie których 
uzyskaliśmy kierunkowe wsparcie postulatów 
Rady Osiedla Pawłowice. 

Liczymy na wsparcie wszystkich Miesz-
kańców Pawłowic oraz naszych sąsiadów w 
procedurze wnoszenia uwag do Studium i ich 
popierania przed głosowaniem przez Radę 
Miasta Wrocławia. 

Ilość i zawartość merytoryczna zgłaszanych 
uwag jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu 
poszczególnych wniosków. Prosimy o zaanga-
żowanie wszystkich, którym bliskie jest dobro 
Pawłowic.

2 lat. Szacowana kwota, która potrzebna jest 
do wdrożenia pomysłów to ok. 190 milionów 
złotych. Prezydent Wrocławia będzie przekazy-
wał poszczególnym radom informacje, które ze 
zgłoszonych postulatów zostaną zrealizowane w 
najbliższym czasie.

Podczas trwania Kongresu można było podejść 
do „stolików eksperckich” i porozmawiać o kwe-
stiach istotnych dla Rad Osiedli z pracownikami 
19 instytucji miejskich. Między innymi były to: 
Departament Infrastruktury i Gospodarki, Depar-
tament Zrównoważonego Rozwoju, Ekosystem, 
Miejska Biblioteka Publiczna, Młodzieżowe 
Centrum Sportu, Miejskie Centrum Usług So-

cjalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, 
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, 
Wrocław Rozmawia, wroclaw.pl, Wrocławska 
Rewitalizacja, Wrocławskie Inwestycje, Wro-
cławskie Mieszkania, Spartan, UrbanCard, Za-
rząd Dróg i Utrzymania Miasta, Zarząd Zasobu 
Komunalnego, Zarząd Zieleni Miejskiej.

Podczas spotkania prowadzone były trzy 
warsztaty tematyczne przez Fundację „Dom 
Pokoju” i „Wrocławskie Forum Osiedlowe”: 1) 
Reforma ustroju wrocławskich osiedli – Statut; 
2) Współpraca międzyosiedlowa; 3) Jak rozpo-
znać i wykorzystać zasoby osiedlowe?

W tym roku mija już 10 lat
W zawiązku z naszymi dziesiątymi urodzi-
nami, chcemy umożliwić wszystkim skom-
pletowanie lub uzupełnienie swojej kolekcji. 
Promocja trwa do wyczerpania nakładu da-
nego numeru – ilości egzemplarzy są ogra-
niczone. Koszt egzemplarza 1-36 tylko 3 zł!

Zapraszamy do naszego sklepu na stronie 

www.swiatmatematyki.pl

Wydarzenie było okazją do poznania i spotka-
nia się z urzędnikami miasta, a przede wszyst-
kim porozmawiania o bieżących problemach 
także z przedstawicielami innych osiedli. Mamy 
nadzieję, że Kongres Rad Osiedli będzie w na-
szym mieście tradycją, a podjęte tematy i oma-
wiane zagadnienia będą wdrażane w życie.

Rada Rodziców SP 39  składa serdeczne po-
dziękowania Sponsorom Loterii Pawłowickiej. 
Dziękujemy za wkład finansowy i rzeczowy, 
a dzieciom i rodzicom za dobrą zabawę i wiele 
miłych chwil. Chętnych było więcej niż przygo-
towanych losów. Kwotę 2500 zł przeznaczyliśmy 
na zakup pomocy dydaktycznych dla SP 39.

Nasi Sponsorzy: Lidia Burzała-Kowalczyk  
i Marcin Kowalczyk, Małgorzata Wypychacz  
i Radosław  Kubowicz, Sznureczkowe, Elżbieta 
Romaniuk, Joanna i Dariusz Kilarscy, Eliza Wa-
silewska, City Sport, Robert Bosch, Rada Osie-
dla Pawłowice, ZWM Nielipiński, Agnieszka  
i Bogusław Książek, Elżbieta i Andrzej  Rogow-
scy, The World Games, Barbara i Adam Szcze-
pańscy, Aleksandra i Tomasz Bienias, Magdale-
na i Bartek Krupa, Serwis Nart i Rowerów Anna 
i Jarosław Nager, TTS Projekt Sp. z o.o.

Rada Rodziców SP 39

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39  
IM. KS.JANA TWARDOWSKIEGO
WE WROCŁAWIU
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Zamieszczamy drugą część Powrotu do korzeni, pielgrzymki do macierzy opisanej w poprzed-
nim numerze Pawłowic. Z inicjatywy wikariusza ks. Jacka Hołowacza oraz dzięki zaangażowaniu 
państwa Beaty i Macieja Oziembłowskich, w ostatnich dniach czerwca – od 25 czerwca do 1 lipca 
– w naszej Parafii została zorganizowana pielgrzymka-wycieczka na Kresy południowo-wschod-
nie, Ziemię Przemyską i Lwowską... 

Jerzy Wilusz

Pielgrzymka do macierzy
podziemiach – rodzinnej krypcie Fredrów, zostały 
złożone doczesne szczątki polskiego komediopi-
sarza, pamiętnikarza, poety i działacza społeczne-
go, Aleksandra hr. Fredry, autora sztuk teatralnych 
takich jak „Śluby panieńskie”, „Zemsta” i wielu 
wierszy.

W późnych godzinach popołudniowych dotar-
liśmy do Lwowa. Zostaliśmy zakwaterowani w 
hotelu położonym na południowych obrzeżach 
miasta, które wraz z wyżywieniem w restaura-
cji we Lwowie, zawdzięczamy ks. Stanisławowi 
– polskiemu kapłanowi, proboszczowi parafii,  
w której budowany jest nowy kościół p.w. św. 
Jana Pawła II.

Kolejny dzień pielgrzymki rozpoczęliśmy od 
Mszy św. we Lwowskim Seminarium Duchow-
nym Kościoła Grekokatolickiego. Po jej zakoń-
czeniu wyjechaliśmy do położonej kilka kilome-
trów od granic Lwowa miejscowości Sokolniki, 
aby, na prośbę ks. Stanisława, uczestniczyć w 
poświęceniu figurki św. Antoniego z Padwy. Była 
to podniosła uroczystość, w której, obok miej-
scowych patriarchów kościoła prawosławnego i 
grekokatolickiego, uczestniczył nowopowołany 
biskup pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej, ks. 
Edward Kawa – franciszkanin, urodzony w Mosti-
skach w polskiej rodzinie.

W mieście spotkaliśmy ze przewodnikiem i 
piewcą piękna Lwowa, panem Leszkiem. Zwie-
dzanie rozpoczęliśmy w rynku z renesansowym 
ratuszem, a następnie przeszliśmy do położonej 

niedaleko kaplicy Boimów, której nazwa pocho-
dzi od nazwiska fundatorów. Następnie spacero-
waliśmy pełnymi turystów urokliwymi uliczkami 
miasta z ogródkami restauracyjnymi, przypomina-
jącymi te na wrocławskim rynku. Mieliśmy także 
okazję poznać historię Lwowa, oglądając ogrom-
ną liczbę zabytków, w tym Archikatedralny So-
bór św. Jura, kościół i klasztor dominikanów – 
obecnie muzeum historii religii, pobernardyński 
klasztor i kościół św. Andrzeja wraz ze średnio-
wiecznymi murami obronnymi, dawną dzielni-
cę żydowską, pomnik naszego wieszcza Adama 
Mickiewicza, czy też malarza-prymitywisty, Ni-
kifora. Zwiedzanie zakończyliśmy w ormiańskiej 
katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny. Pan Leszek zachęcał, aby w następnym 
dniu odwiedzić dawny arsenał, w którym znaj-
duje się obraz bitwy pod Grunwaldem autorstwa 
Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego, 
o imponujących wymiarach pięć na dziesięć me-
trów, Ossolineum czy Lwowską Galerią Obrazów 
ze zgromadzoną dużą liczbą dzieł polskich mala-
rzy, w tym Grottgera, Kossaka i Malczewskiego. 

Trzeci dzień pielgrzymki rozpoczęliśmy od 
niezwykłej Mszy św., sprawowanej w grekoka-
tolickiej świątyni. Została odprawiona w rycie 
prawosławnym przez trzech kapłanów: naszego 
ks. Jacka, proboszcza cerkwi grekokatolickiej 
i popa cerkwi prawosławnej. Komunia Święta 
była przyjmowana pod dwoma postaciami, a 
Ciałem Eucharystycznym była niewielka kru-
szynka chleba. Była to niezwykła liturgia, a wie-
lu z nas uczestniczyło w Mszy ekumenicznej po 
raz pierwszy.

Msza św. w cerkwi grekokatolickiej

Przed wyjazdem nastąpiła chwila wzruszają-
cego rozstania z gospodarzami. Nasza gospodyni 
zwróciła się do mnie z nieoczekiwaną prośbą – 
prosiła o pomoc w znalezieniu pracy dla jej syna 
w Polsce. Mężczyzna jest po studiach w dziedzi-
nie budownictwa. Ponieważ sam nie mam takich 
możliwości, prośbę tę kieruje do czytelników tego 
tekstu w nadziei, że pomoc się pojawi.

Pierwszym przystankiem w drodze do Lwowa 
był Sambor, miasto powiatowe już z czasów I 
Rzeczypospolitej. Bogate w zabytki świadczące 

o wielowiekowej polskiej obecności i niezwykle 
burzliwej historii, założone zostało w XIII w. na 
prawie magdeburskim na ziemi przemyskiej. To 
stąd pochodziła Maryna Mniszchówna, żona cara 
Dymitra Samozwańca, osadzonego na początku 
XVII w. na tronie moskiewskim przy wydatnej 
pomocy wojska polskiego. Sambor liczy obecnie 
około trzydziestu pięciu tysięcy mieszkańców, w 
tym – blisko tysiąc dwustu Polaków.

W mieście obejrzeliśmy jedyny parafialny ko-
ściół katolicki p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, 
spacerowaliśmy po rynku z pięknym XVII-wiecz-
nym ratuszem, natomiast czas wolny spędziliśmy 
na zakupach, kawie czy posiłku w jednym z wielu 
restauracyjnych ogródków.

Po opuszczeniu Sambora przekroczyliśmy gra-
nicę Ziemi Przemyskiej i tym samym wjechaliśmy 
na Ziemię Lwowską. Kolejnym miejscem, w któ-
rym się zatrzymaliśmy, były Rudki koło Lwowa. 
W Sanktuarium Matki Boskiej Rudeckiej, kościele 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w 

Średniowieczne mury obronne Lwowa

Ratusz w Samborze
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Wieczorem wielu uczestników wyjazdu pozostało 
w rynku Lwowa, aby głębiej poczuć klimat tej nie-
gdyś ważnej polskiej metropolii. 

Piąty dzień pobytu, w święto św. Piotra i Pawła, 
rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele św. Antoniego 
we Lwowie. Był to dzień wolny dla uczestników 
pielgrzymki. Organizatorzy wyjazdu zorganizo-
wali dla młodzieży pobyt w aquaparku, ale także 
osoby dorosłe mogły skorzystać z tej formy wy-
poczynku. Pozostali mieli czas do własnej dyspo-
zycji, a spędzili go na spacerze po lwowskim Sta-
rym Mieście, zakupach pamiątek i prezentów, czy 
też na odpoczynku w kawiarniach, na przykład w 
„Dzieciach Kwiatach”, smakując kawy „parzonej 
na piasku”, lub w restauracjach – warto wspo-
mnieć o „Restauracji Baczewskich”, o niezwy-
kłym przedwojennym polskim klimacie, w której 
można delektować się nalewkami o przeróżnych 
smakach i słuchać polskich przedwojennych pio-
senek.. Wieczorem większość uczestników wyjaz-
du, w przepięknym budynku Opery Lwowskiej 
– jednym z najładniejszych teatrów operowych 
w świecie, dziele polskich architektów i artystów, 
obejrzała operę „Pajace” Leoncavalla. Zarówno 
budynek opery, jak i wykonanie utworu pozosta-
wiły ogromne, niezapomniane wrażenia.

Rozpoczynającą ostatni dzień pobytu we Lwo-
wie Mszę św. odprawiono w wyjątkowym miej-
scu, bo w Bazylice Archikatedralnej p.w. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Również 
szczególnego zaszczytu dostąpili uczestniczący 
w pielgrzymce członkowie naszego chóru para-
fialnego Laudate Dominum, którzy wzbogacili 
liturgię swym śpiewem. Po Mszy przewodnik 
oprowadził nas po bazylice, przedstawiając jej 
historię. To w tej świątyni król Jan Kazimierz w 
1656 roku złożył śluby przed obrazem Matki Bo-
skiej Łaskawej, oddając Rzeczpospolitą w opiekę 
Najświętszej Maryi Pannie jako Królowej Korony 
Polskiej. W związku z przybyciem rzeszowskiej 
pieszej pielgrzymki, uczestniczyliśmy też w od-
słonięciu tego cudownego obrazu.

Przejechaliśmy w pobliże Kopca Unii Lubel-
skiej. Wchodząc nań, zatrzymaliśmy się na chwilę 
przy ruinach Wysokiego Zamku, wzniesionego 
przez Kazimierza Wielkiego, a rozebranego w 
czasie zaboru austriackiego. Z platformy wido-
kowej kopca pięknie widoczna jest rozciągająca 
się panorama Lwowa. Wskazując poszczególne 
punkty miasta, nasz przewodnik barwnie opowia-
dał wiele ciekawych historii związanych z oglą-
danymi obiektami. Po zejściu z kopca nastąpił 
ostatnia, ale jedna z ważniejszych części nasze-
go pielgrzymowania. Odwiedziliśmy Cmentarz 
Łyczakowski, jedn z największych nekropolii 

na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej. To tutaj 
wieczny odpoczynek znalazło wielu twórców na-
szej kultury, sztuki i nauki, między innymi Maria 
Konopnicka, Zofia Nałkowska, Artur Grottger, 
Stefan Banach, Karol Szajnocha, ks. Zygmunt 
Gorazdowski i inni znamienici Polacy. Wiele gro-
bów jest mocno zaniedbanych. Dopiero od kilku 
lat, dzięki finansowemu zaangażowaniu polskiego 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
stopniowo odnawiane i restaurowane są pomniki, 
które w licznych przypadkach są dziełami sztuki. 

Ostatnim punktem zwiedzania Lwowa był 
Cmentarz Orląt Lwowskich, stanowiący wy-
odrębnioną część Cmentarza Łyczakowskiego, 

gdzie pochowano ekshumowane szczątki bo-
haterskich kilku- i kilkunastoletnich obrońców 
Lwowa z lat 1918-1920, które pierwotne chowa-
no w miejscach śmierci. Nasza grupa wysłuchała 
opowieści o losach cmentarza, walki o jego od-
budowę po zniszczeniach, jakie to doświadczył 
w trakcie II wojnie światowej. Na płycie niezna-
nego żołnierza złożyliśmy wiązankę biało-czer-
wonych kwiatów, zapaliliśmy znicze i po modli-
twie odśpiewaliśmy „Rotę”.

Z inicjatywy ks. Stanisława, późnym popołu-
dniem we Lwowskim Seminarium Duchownym 

Msza św. w kościele  
p.w. św. Antoniego we Lwowie

odbyło się spotkanie z Kresowiakami. Zostaliśmy 
tam tradycyjnie przywitani chlebem. Ksiądz Ja-
cek został obdarowany szczególnym prezentem 
– dachówką z domu, na miejscu którego budo-
wany jest nowy kościół parafialny p.w. św. Jana 
Pawła II. Po przywitaniu zostaliśmy zaproszeni 
na wspólny posiłek. Kresowiakom natomiast wrę-
czyliśmy dary przywiezione z Polski. 

W czasie spotkania śpiewaliśmy polskie pio-
senki biesiadne i wojskowe, rozmawialiśmy o 
sprawach i trudach dnia codziennego, które nurtu-
ją żyjących na Ukrainie Polaków – o niedostatku i 
relacjach z Ukraińcami. Dotykaliśmy też trudnych 
tematów, wywózki Polaków na Sybir, czy Rzezi 

Wołyńskiej. Z przykrością stwierdziliśmy, że wie-
dza o tej bolesnej historii jest niepełna, zniekształ-
cona, a nawet zakłamana. 

W ostatnim dniu wycieczki-pielgrzymki wcze-
snym ranem wyjechaliśmy z hotelu, udając się 
w kierunku przejścia granicznego w Mostikach-
-Medyce. Towarzyszył nam ks. Stanisław, uda-
jący się na pielgrzymkowe spotkanie Kresowian 
w Częstochowie. Po drodze zatrzymaliśmy się w 
Mostiskach, w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela, 
aby uczestniczyć w ostatniej Mszy św. w czasie 
pielgrzymki do ziemi naszych przodków. Kościół, 
w którym odprawiono liturgię, wraz z zabudowa-
niami klasztornymi należał do zakonu Ojców Re-
demptorystów. Po zagarnięciu tych ziem przez so-
wiecką Rosję zakonnicy zostali wypędzeni, a sam 
klasztor przekształcono w szpital. Pozostał tylko 
kościół, który, pomimo licznych represji, był stale 
czynny i służył miejscowej katolickiej ludności. 

Po Mszy św. dotarliśmy do granicy, a w 
niespełna półtorej godziny byliśmy już w kra-
ju. Około godziny dwudziestej dotarliśmy do 
domu. W imieniu uczestników organizatorom 
wyjazdu podziękował pan Zdzisław Wnęk. Za-
kończyła się piękna pielgrzymka, niezwykła w 
każdym wymiarze, w szczególności w sferze 
emocjonalnej i poznawczej

PS Autor tekstu dziękuje państwu Urszuli Jakubik, 
Maciejowi Oziembłowskiemu i Zdzisławowi Wnękowi 
za udostępnienie dokumentacji fotograficznej.

Złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza.

 Przywitanie chlebem…
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28 września na Pawłowicach, w Szkole Podstawowej nr 39 odbyło się spotkanie mieszkań-
ców z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej na temat bezpieczeństwa na naszym osie-
dlu. Z ramienia policji przybyli: kierownik referatu prewencji aspirant sztabowy Leszek Ca-
lik, aspirant sztabowy z zespołu do spraw nieletnich i patologii Anna Marzec oraz dzielnicowy 
aspirant Marcin Pięta. Ze straży miejskiej uczestniczyły przypisana do Osiedla Pawłowice 
Iwanna Kurzawa oraz starszy strażnik pani Joanna Filipek z osiedla Klecina. Oczywiście 
obecna była także Anna Stachowiak, dyrektor Szkoły Podstawowej na Pawłowicach. Miesz-
kańców Pawłowic było około trzydziestu, w tym kilku obecnych i byłych radnych. Spotkanie 
prowadziła Anna Jakiel, Przewodnicząca Rady Osiedla Pawłowice. 

Jacek Orzechowski

Pawłowice mają być bezpieczne

Na początku spotkania pan Leszek Calik 
stwierdził, że Pawłowice to „spokojne osiedle”. 
Na poparcie tych słów przytoczył kilka danych 
statystycznych: od początku roku Policja odno-
towała tu tylko 15 zdarzeń w pięciu kategoriach. 
Dla przykładu w tym samym czasie na sąsiednim 
Zakrzowie odnotowano 101 zdarzeń!

Problemy zgłoszone przez mieszkańców Paw-
łowic dotyczyły głównie zakłócania spokoju na 
osiedlu, oraz zagrożenia ruchu drogowego.

Częste są przypadki, że wokół szkoły oraz na 
boisku szkolnym, po godzinach pracy szkoły (co 
było szczególnie zauważalne w okresie wakacyj-
nym) gromadzą się osoby dorosłe i młodzież z 
Psiego Pola, Zakrzowa, ale także z naszego osie-
dla, zaśmiecające teren, zachowujące się głośno i 
wulgarnie. Spożywano tam nawet alkohol, co w 
takich miejscach jest zabronione. Osoby te stwa-
rzają w ten sposób zagrożenie dla dzieci i osób 
korzystających z parku i boiska. Zdarzyły się tam 
nawet przypadki rozboju i aktów wandalizm, jak 
ognisko rozpalone na nawierzchni boiska! Takie 
przypadki należy natychmiast zgłaszać Policji.

 Szkoła posiada monitoring, wobec czego nie-
które zdarzenia są zarejestrowane i dzięki temu 
można prowadzić postępowania wyjaśniające. 
Niemniej jednak najlepszym „monitoringiem” są 
czujni mieszkańcy, którzy reagują na chuligańskie 
zachowania, zgłaszają je Policji bądź Straży Miej-
skiej (zgłoszenia mogą być anonimowe, nie ma 
obowiązku zgłaszania swoich danych), wszelkie 
naruszenia porządku publicznego moża też reje-
strować np. w postaci zdjęcia czy nagrania telefo-
nem komórkowym.

Podobny problem – spożywanie alkoholu, za-
śmiecanie, zakłócanie spokoju zgłaszane są na 
plaży przy jeziorze, a także w okolicy ul. Sasanko-
wej. W tej chwili jest prowadzone postępowanie w 
sprawie pobicia, które miało miejsce w lipcu nad 
jeziorem.

Policja została poproszona o zwiększenie czę-
stotliwości patrolowania okolic uważanych przez 
mieszkańców za potencjalnie niebezpieczne, 
takich jak teren wokół szkoły i boiska, okolice 
sklepu Dino, teren wokół jeziora, szczególnie 
w godzinach popołudniowych i wieczornych. Z 
uwagi na fakt, iż możliwości patrolowania pre-
wencyjnego są niewystarczające w stosunku do 
oczekiwań (Policja na naszym terenie posiada 
tylko jeden patrol), stąd prośba do mieszkańców 
o reagowanie na wszelkie naganne zdarzenia i 
zgłaszanie zajść.

Istnieje możliwość zgłaszania miejsc niebez-
piecznych przez internet. W sieci istnieje „Kra-

jowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” mapy.
geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html, 
gdzie można zamieszczać informacje o niebez-
piecznych terenach. Przy większej ilości zgłoszeń 
dla danego rejonu, teren zaczyna być intensywniej 
kontrolowany.

Istotnym problemem z punktu widzenia po-
czucia bezpieczeństwa na naszym osiedlu, jest 
niewątpliwie bezpieczeństwo na drogach. Przy 
Pawłowicach istnieje węzeł wjazdu do miasta z 
obwodnicy, w związku z tym, tranzytowy ruch 
przez nasze osiedle generuje wiele zagrożeń. 
Nagminnie przekraczana jest prędkość, zarówno 
przez pojazdy osobowe jak i autobusy MPK, po-
jazdy asenizacyjne, a istniejące progi nie spowal-
niają ruchu a naszych drogach. Przekraczane są 
również ograniczenia dotyczące tonażu przejeż-
dżających aut. Rada Osiedla zobowiązała się wy-
stąpić z wnioskiem do Naczelnika Wydziału Ru-
chu Drogowego o przeprowadzanie okresowych, 
regularnych kontroli drogowych.

 Policja zwraca się z prośbą do mieszkań-
ców, żeby fotografować jadące przez Pawłowice 
szambiarki lub inne samochody ciężarowe prze-
kraczające dopuszczalny tonaż, notować dzień i 
godzinę przejazdu. Zebrane informacje i zdjęcia, 
po telefonicznym uzgodnieniu, można dostarczyć 
osobiście Policji lub przesłać mailem. Taki pojazd 
prawdopodobnie po raz drugi już nie przejedzie 
przez osiedle – będzie to drogo kosztowało.

Na Pawłowicach wykonano nowe nawierzchnie 
ulic, lecz w wielu miejscach brakuje chodników. 
Wiele osób, zwłaszcza dzieci, chodzi po ulicach. 
Wszak jest to strefa uspokojonego ruchu z ogra-
niczeniem prędkości 30 km/h, ale to tylko teoria 
– w praktyce wielu kierowców w tym mieszkań-
ców naszego osiedla, nie stosuje się do tego ogra-
niczenia. Wąskimi uliczkami pędzą motocykle i 
samochody – na ul. Sasankowej zdarzają się wy-
ścigi aut! Jednym z pomysłów na rozwiązanie tej 
sytuacji było założenie monitoringu na wjeździe i 
wyjeździe z Pawłowic, a także dodatkowe oznako-
wanie wjazdów na osiedle znakami informującymi 
o strefie skrzyżowań równorzędnych i uspokojone-
go ruchu. Za takie instalacje odpowiedzialny jest 
Wydział Inżynierii Miejskiej (Dział Projektów i 
Uzgodnień Inżynierii Ruchu). Rada Osiedla podję-
ła działanie w tym zakresie, przygotowując Kartę 

Zadania Inwestycyjnego (póki co nie ma żadnych 
informacji zwrotnych czy pomysł ma szansę reali-
zacji) oraz wystosowała do wspomnianego Wy-
działu pisma z prośbą o dodatkowe oznakowania, 
montaż słupków uniemożliwiających wjazd na 
chodnik w celu ominięcia progów, co niestety jest 
częsta praktyką kierowców np. przy ul. Azaliowej.

Kilkukrotne prośby do ZDiUM o wykonanie 
przejścia dla pieszych w okolicy przedszkola, 
poparte stanowiskiem Straży Miejskiej nie przy-
niosły skutku. ZDiUM stwierdził, że w związku 
z obowiązującą strefą uspokojonego ruchu, przej-
ścia dla pieszych nie są potrzebne.

Mieszkańcy postulowali także o ustalenie ruchu 
jednokierunkowego na pewnych wąskich ulicach, 
m.in. odcinku ulicy Daliowej, biegnącym obok 
przedszkola, o instalacje progów zwalniających 
występują mieszkańcy ulic Sasankowej, Kroku-
sowej, a także Pawłowickiej – od skrzyżowania 
z Azaliową w kierunku jeziora. Jak zasugerował 
jeden z mieszkańców, być może sposobem na brak 
reakcji urzędników na zgłaszane problemy doty-
czące bezpieczeństwa będą postępowania sądowe.

W trakcie spotkania został zgłoszony problem 
ruchu pojazdów zaopatrzenia Whirlpoola. Cięża-
rówki blokują ruch przy ul. Przedwiośnie, gdzie 
jest wjazd na teren zakładu. Samochód dostaw-
czy zatrzymując się przy bramie, niejednokrotnie 
blokuje pas ruchu. Dodatkowo na ulicy czasami 
stoją ciężarówki czekające na wjazd. Jest to nie-
dopuszczalne, więc problem ten zgłoszono poli-
cji. Dodatkowo pojazdy osobowe parkujące w tej 
okolicy zajmują chodniki tak, że piesi nie mają 
możliwości przejścia i wychodzą na ulicę. Policja 
oraz Straż Miejska zobowiązały się do interwencji 
w sprawie. Jednocześnie apelujemy do mieszkań-
ców, aby na bieżąco zgłaszać podobne nieprawi-
dłowości.

Przypominamy również o obowiązku przyłą-
czenia do sieci kanalizacyjnej. Kontrole w tym 
zakresie przeprowadzane są przez Ekopatrol Stra-
ży Miejskiej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska. Za brak przyłączenia grozi kara. 
Sprawdzane jest również, czy domy posiadają ku-
bły na śmieci. Przypominamy, że regularnie pod-
stawiane są kontenery na odpady wielkogabaryto-
we, a większe śmieci można również bezpłatnie 
wywieźć do Ekosytemu na ul. Michalczyka. Drogi 
polne, laski i przydrożne rowy nie są miejscami na 
śmieci. Bądźmy czujni i dbajmy o nasze środowi-
sko i otoczenie.

Przed nami sezon grzewczy, w związku z czym 
apelujemy do Mieszkańców, aby w piecach nie 
palić pojemników plastikowych, opakowań, wor-
ków foliowych, artykułów gumowych ani żad-
nych innych odpadów i śmieci. Powstały dym 
jest szkodliwy dla zdrowia. Jeśli podejrzewasz, 
że ktoś w piecach spala nieodpowiednie materia-
ły, niezwłocznie zgłoś to do Ekopatrolu lub Stra-
ży Miejskiej. Strażnicy posiadają odpowiednie 
uprawnienia, aby przeprowadzić kontrolę.

NUMeRy teLeFONóW PRZydAtNe MIeSZKAńCOM:
Policja dla osiedli Psie Pole (Pawłowice): 692 474 182;

Anna Marzec (zespół do spraw nieletnich i patologii): (71) 340 28 42;
Straż Miejska: 986;  Iwanna Kurzawa (Straż Miejska Pawłowice): 506 288 236.
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25 września w Zarządzie Inwestycji Miej-
skich odbyło się spotkanie przedstawicieli 
departamentu edukacji UM, Pani dyrektor  
i Wicedyrektor ZIM oraz Rady Osiedla Paw-
łowice i rodzica dzieci uczęszczających do 
SP 39. Spotkanie dotyczyło budowy nowego 
przedszkola na naszym osiedlu. 

Na wstępie otrzymaliśmy potwierdzenie infor-
macji, że w lipcu 2017 r. została zawarta umowa 
w systemie zaprojektuj-wybuduj. Do marca 2018 
r. ma zostać zakończony etap projektowy, a do 
marca 2019 r. – zakończenie budowy.

Po części wstępnej – przedstawieniu sytuacji 
przez Panią Dyrektor Urszulę Badurę, poprosili-
śmy o wyjaśnienie koncepcji i planów w zakresie:
a) braku bezpośredniego połączenia budynku 

nowego przedszkola (6 oddziałów, klasy  
I-III, stołówka dla całej szkoły, szereg in-
nych wspólnych dla całego kompleksu po-
mieszczeń) z budynkiem szkoły,

b) planu rozwiązania problemów komunikacji 
wokół szkoły (nowy dwukondygnacyjny 
budynek przedszkola ma być usytuowany 
na wysokości dzisiejszego kortu oraz stołu 
do ping-ponga); w budynku oprócz persone-
lu ma być miejsce dla ok. 160 przedszkola-

Matra Pyrcz 

Nowe przedszkole?
ków oraz ok. 90 uczniów klas I – III – tym-
czasem projektant przewiduje na terenie 
maksymalnie 20 miejsc postojowych przy 
zachowaniu szerokości istniejącej drogi na 
tyłach szkoły; 

c) likwidacji trawiastego boiska i braku roz-
wiązania zastępczego;

d) oświetlenia terenu.
Niestety, z informacji przekazanych przez 

ZIM oraz Departament Edukacji wynika, że nie 
ma jakiejkolwiek woli zmiany planów czy też 
rozwiązania na przyszłość problemów z wymie-
nionych punktów.

Spotkanie zostało potraktowane nie mery-
torycznie, ale „konfrontacyjnie”. Nasze wielo-
krotne próby przekazania prośby o wyjaśnie-
nie przyczyn takiego stanu rzeczy, ponownego 
przeanalizowania planów i znalezienia rozwią-
zań na przyszłość, a nie tylko na chwilę obecną, 
zbywane były krótkimi: „ale przecież w innych 
szkołach też nie mają łączników” i „wszędzie 
jest tak samo i jest dobrze”, „nie znajdziemy 
lekarstwa na wszystkie choroby”. Argumenty 
związane z etapem planowania nowej inwesty-
cji i porównywania do zastanej sytuacji starych 
budynków w centrum miasta nie spotkały się ze 
zrozumieniem. 

Reasumując, przez ogólne przesłanie „nic nie 
da się zrobić” nie mogły przebić się merytorycz-
ne argumenty, w tym nasza autorska propozycja 

rozwiązania łącznika od istniejącego budynku 
szkoły do planowanego budynku w wersji par-
terowego przeszklonego pawilonu mogącego 
pełnić funkcję przedsionka, przestrzeni ekspo-
zycyjnej czy też innych funkcji ( oprócz pod-
stawowej oczywiście – możliwości przejścia 
suchą nogą i bez konieczności przebierania się 
ze szkoły do stołówki przedszkola) na załączo-
nej mapie sytuacyjnej z jednoczesną propozycją 
rozwiązania przebiegu drogi pożarowej. Nieste-
ty, skoto priorytetem jest tylko sześć oddziałów 
przedszkolnych, „powinniśmy się cieszyć, że w 
ogóle coś powstanie”.

W tej chwili warto byłoby poprosić wyko-
nawcę i projektantów o gruntowne przeanalizo-
wanie projektu zagospodarowania terenu i takie 
rozwiązanie funkcjonalne i architektoniczno-
-budowlane parteru przedszkola, żeby w przy-
szłości dało się ten łącznik w miarę bezboleśnie 
dobudować.

Wiele milionów złotych jest wydawanych z 
naszych wspólnych pieniędzy i powinno być 
to robione racjonalnie. Problemy przez nas sy-
gnalizowane wrócą za kilka lat i wtedy trzeba 
będzie poświęcić o wiele więcej czasu i ponieść 
większe koszty naprawy kłopotów już teraz ge-
nerowanych.

Zróbmy coś w tej sprawie, bo za kilkana-
ście miesięcy będziemy się mierzyć z tymi 
problemami, a wtedy będzie dużo trudniej...

istniejąca droga pożarowa budynku szkoły - ul. Przedwiośnie

Przedszkole Pawłowice – proponowana korekta zagospodarowania terenu
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dla Województwa dolnośląskiego, jak i dla innych województw, tworzona jest uchwała  
antysmogowa. W wielu miejscach podczas przygotowania prowadzone są konsultacje spo-
łeczne w celu uzgodnienia zakresu i realizacji.

Andrzej Kuczaj

Powstaje uchwała antysmogowa

25 września uczestniczyłem w konsultacjach 
społecznych przeprowadzanych przez samorząd 
naszego województwa w sprawie uchwały anty-
smogowej. Spotkanie, któremu przewodniczył 
członek Zarządu Województwa Pan Jerzy Micha-
lak, odbyło się w LO nr 11 we Wrocławiu przy 
ul. Spółdzielczej 2A. Pierwsza część polegała na 
przybliżeniu uczestnikom tematyki związanej z 
uchwałą: dlaczego, kiedy i jakie restrykcje mają 
wejść w życie związane z paliwami, którymi mo-
żemy opalać nasze instalacje grzewcze.

Uchwała mająca wejść w życie 1 lipca 2018 
roku, na podstawie artykułu 96. Prawa Ochrony 
Środowiska, jest odpowiedzią na przekroczone 
normy zanieczyszczeń powietrza, którym wszy-
scy oddychamy. Uwagę zwrócono nam na ben-
zo(a)piren oraz pyły zawieszone: PM2,5 oraz 
PM10 – ich emisje są mierzone w trzech punk-
tach pomiarowych we Wrocławiu (ul. Wiśniowa, 
ul. Orzechowa, ul. Korzeniowskiego). Stężenie 
benzo(a)pirenu przekraczane jest o 360-400%, a 
pyłów zawieszonych PM2,5 zawierających siar-
kę, związki organiczne, metale ciężkie, dioksyny, 
alergeny – o 110-121%. Wszystkie wspomnia-
ne substancje stanowią pośrednie i bezpośrednie 
zagrożenie dla naszego zdrowia, co ma aspekt 
indywidualny – każdy z nas troszczy się o zdro-
wie swoje oraz najbliższych, jak również zwraca 
uwagę na szerszy aspekt społeczny. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w 
minionym roku, z powodu zanieczyszczenia 
powietrza na terenie województwa, umarło 
przedwcześnie ok. 3 tys. osób, a gospodarka 
województwa straciła 1,2 mln dni pracy z po-
wodu absencji chorobowej. Powoływano się 
również na różne statystyki, które obrazują, że 
wspomniane zanieczyszczenia spowodowane 
są w 80-96% sektorem komunalno-bytowym, 
czyli ogrzewaniem domów czy mieszkań przez 
mieszkańców, a w pozostałej części są za nie od-
powiedzialne przemysł i transport. Poproszono 
więc samorząd, by przyłożył jeszcze większy 
nacisk na rozwój komunikacji miejskiej.

Czym będziemy zatem mogli palić po wejściu 
uchwały antysmogowej i czego zabronią? Od  
1 lipca 2024 roku ma obowiązywać bezwzględny 
zakaz palenia węgla i wszystkich paliw produ-

kowanych w oparciu o węgiel oraz zakaz pa-
lenia biomasą o wilgotności większej niż 20%. 
Od 1 lipca 2018 roku nie będzie można montować 
nowych pieców węglowych, natomiast w obecnie 
istniejących piecach – zamontowanych przed 30 
czerwca 2018 roku – będzie można spalać wyso-
kogatunkowy węgiel kamienny. Obostrzenia doty-
czą wszystkich kotłów o mocy poniżej 500kW, jak 
również innych urządzeń np. do przygotowywania 
żywności, w tym na stałe wymurowanych grilli. 
Przenośne grille będzie można stosować. Uchwała 
nic nie mówi o paleniu śmieci przez mieszkańców – 
jest to w końcu z definicji przestępstwo karane.

W trakcie spotkania przedstawicielka Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiła 
plan nowego programu dotacyjnego, który ma wejść 
w życie 28 kwietnia 2018 roku. dotację będzie 
można otrzymać przy przejściu (zmianie instala-
cji) z węgla na gaz, olej, prąd, odnawialne źródła 
energii, sieć ciepłowniczą. Kwota dotacji będzie 
wynosiła nie więcej niż 50% kosztów kwalifiko-
wanych i jednocześnie maksymalnie 20 tys. zł dla 
domków jednorodzinnych, 14 tys. zł dla mieszkań 
– każda gmina może ustanowić takie kwoty dotacji, 
by z pomocy finansowej mogło skorzystać jak naj-
więcej osób. Dotacja ma być przydzielana jako umo-
rzenie niskooprocentowanego (2,75%) kredytu.

W drugiej części spotkania uczestnicy przedsta-
wiali swoje obawy oraz postulaty związane z po-
szczególnymi zapisami uchwały. Najważniejszy i 
najbardziej konkretny postulat dotyczył niezabra-
niania palenia drewnem w kominkach. Wiele osób 
korzysta z nich okazyjnie, dla dla wielu jest to też 
drugie źródło ciepła, które pozwala obniżyć koszty 
tego głównego (prąd, olej opałowy). Są przecież są 
nowe typy wkładów kominkowych (za ok. 5 tys. zł), 
które gwarantują „czyste” spalanie. Padło również 
hasło „wykluczenie energetyczne”. Co to takiego? 
Wciąż we Wrocławiu, a tym bardziej w całym wo-
jewództwie, jest wiele gospodarstw bez dostępu do 
gazu ziemnego czy sieci ciepłowniczej. Nierzadko 
w domach mieszkają osoby, których nie będzie stać 
na nic innego poza opalania węglem... Jak zatem te 
osoby mają sobie poradzić? 

Co ważne, wiele uczestników spotkania wyraziło 
zaniepokojenie, że uchwała ukierunkowuje nas na 
drogie i oszukiwane paliwo – gaz, który jest często 
„doprawiany” azotem, przez co spada kaloryczność 
spalania i wzrasta koszt grzania. Przedstawiono po-
mysł, by powołać specjalną komisję, która czuwała 
by nad jakością paliwa (gazu i węgla). 

Jeden z uczestników wręcz zażądał, by obniżyć 
ceny gazu i jednocześnie zachęcał do mało popular-
nych, a skutecznych i oszczędnych kotłów na tzw. 
„holzgas” czyli kotłów zgazowujących drewno, któ-
re praktycznie nie emitują szkodliwych substancji. 

Padł też postulat, by przeznaczyć większy bu-
dżet na edukację, by uczyć mieszkańców o różnych 
technikach spalania węgla czy drewna, m.in. o gór-
nym spalaniu. Czy jednak nie jest już za późno na 
taką edukację? Niektórzy uczestnicy spotkania byli 
jednak zaskoczeni, czy rzeczywiście ogrzewanie 
naszych domostw jest odpowiedzialne za zanie-

czyszczenia aż w 80-96%. Ważnym aspektem po-
winna być także rozbudowa sieci ciepłowniczej 
wrocławskiej elektrociepłowni, która podobno nie 
zanieczyszcza Wrocławia. Trudno przewidzieć, 
ile ze zgłoszonych uwag praz postulatów ostanie 
uwzględnionych, jednak bardzo cieszy fakt, że ta-
kie spotkania się odbywają i dają nam nadzieję, że 
możemy mieć wpływ na kształt nowych zapisów 
prawnych.

Co dla mieszkańców Pawłowic nowa uchwa-
ła oznacza w praktyce? Kontynuację obecnego 
już procesu zmian systemu ogrzewania w wielu 
domach, czystsze powietrze, może zimą znikną 
te ponure dni smogu nad naszym osiedlem, cho-
ciaż Pawłowice są jednym z mniej „smogowych” 
miejsc we Wrocławiu. Głównym winowajcą jest 
Śródmieście pełne dymiących kominów od pie-
ców kaflowych poniemieckich budowli. Miesz-
kają tam raczej niezamożni ludzie, których może 
nie będzie stać za zmianę systemu ogrzewania. 
Na całe szczęście miasto nie sprzedało jeszcze 
wszystkich kamienic i jest szansa, że to ono będzie 
inwestorem dla nowych systemów grzewczych.

Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu,  
m. Wrocław, 2014 rok

Liczba dni z przekroczeniami normy  
średniodobowej pyłu PM10 w 2014 r.

Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu,  
m. Wrocław, 2014 rok
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•DESKI ŁATY•KRAWĘDZIAKI
•PODBITKA DACHOWA

kom. 501 667 720
ul. Kamieńskiego 188

SKŁAD DREWNA
PIOTR MOROSKI

super oferta!!
WIĘŹBA

DACHOWA 700zł

WIĘŹBA

DACHOWA 700zł

tylko 700 zł 
/m3(+VAT)

Podczas wakacji czy spotkań z przyjaciół-
mi często gościem jest tajemniczy jasnowidz, 
który odpowiada na wiele zagadek i żongluje 
zagadnieniami niemożliwymi do rozwiązania. 
Zadajmy sobie jednak pytanie: czy jest on ja-
snowidzem, czy sprytnym matematykiem, któ-
ry potrafi znaleźć odpowiedź na rzeczy niemoż-
liwe, posługując się tylko logicznym myśleniem 
okraszonym prostymi działaniami. Zaprasza-
my zatem do świata rzeczy niemożliwych.

SPRytNy MAteMAtyK

Wyobraźmy sobie, że uczestniczymy w zebra-
niu towarzyskim. Jednak z pewnych powodów 
spotkanie robi się nudne. W pewnym momencie, 
aby rozruszać towarzystwo, zdradzam znajomym 
swoją największą tajemnicę – a mianowicie in-
formuję ich, że mam nadprzyrodzone zdolności 
i potrafię czytać w ludzkich myślach. Aby im to 
udowodnić, biorę talię 52 kart i proszę jednego z 
kolegów, by pomyślał o jednej spośród nich, lecz 
nie zdradził mi, o której – aby mieć pewność, że 
kolega nie zepsuje mi przedstawienia, mogę go 
dodatkowo poprosić, by tę pomyślaną kartę zapi-
sał i odłożył kartkę tak, by nikt nie miał do niej 
dostępu. Następnie dokładnie tasuję trzymaną w 
ręku talię albo proszę o potasowanie jej jednego 
z uczestników eksperymentu. 

Nastepnie rozkładam karty na stole na trzy 
kupki obrazkami do góry, tak, by było widać, 
która z kart gdzie wędruje. Następnie proszę ko-
legę, by wskazał, w której kupce jest pomyślana 
przez niego karta. 

Później zbieram karty i ponownie rozkładam je 
na trzy kupki oraz ponownie proszę o wskazanie 
tej, w której jest pomyślana karta. Czynność po-
wtarzam jeszcze trzy razy. 

Po piątym rozłożeniu kart na kupki i otrzyma-
niu informacji, w której z nich jest poszukiwana 
karta, zbieram wszystkie karty, dokładnie je tasu-
ję i następnie, ku zdumieniu obecnych, bezbłęd-
nie wyjmuję z talii kartę pomyślaną na początku 
przez mego kolegę! 

Na pytanie, jak to zrobiłem, oczywiście odpo-
wiadam, że już w trakcie pierwszego tasowania 
dokładnie wiedziałem, jaka to karta, bo wyczyta-
łem to w myślach kolegi. Ale jaka jest prawda na 
temat mojego jasnowidzenia?

Rozwiązanie

Aby poznać prawdę, prześledźmy całą sztucz-
kę jeszcze raz od początku. Tasowanie kart mo-
żemy sobie podarować. Nie ma ono żadnego 
wpływu na wynik eksperymentu. Jest to po pro-
stu zwykły zabieg psychologiczny. 

Następnie rozkładamy karty z talii po raz pierw-
szy na trzy kupki w taki sposób, że pierwsza karta 
zaczyna pierwszą kupkę, druga karta – drugą kup-
kę; trzecia – trzecią kupkę. Następnie czwarta kar-
ta znowu trafia na pierwszą kupkę, piąta na dru-
gą, szósta na trzecią itd. Zauważmy, że po takim 

Jacek Kredenc, swiatmatematyki.pl

Zdolny jasnowidz

ta, jest już tylko zwykłą formalnością, bo przecież 
już znam kartę pomyślaną przez kolegę. Ponowne 
tasowanie, tak jak i pierwsze, ma tylko znaczenie 
psychologiczne. Wiedząc jaka to karta, możemy 
ją teraz bez trudu wybrać z potasowanej już talii.

Przedstawimy jeszcze kilka dobrych rad. Po-
nieważ może się zdarzyć, że ten sam ekspery-
ment będziecie musieli pokazać w tym samym 
towarzystwie kilka razy, opłaca się prześledzić 
jak zachowają się karty, gdy wskazaną kupkę 
będziesz zawsze wkładać do środka, a jak, gdy 
będziesz tę kupkę kładł pod spód. Pozwoli wam 
to wprowadzać przy każdym następnym pokazie 
pewne modyfikacje, które utrudnią obserwato-
rom rozszyfrowanie podstępu. 

Życzymy do dobrej zabawy.

rozłożeniu kart w pierwszym stosie jest 18 kart, 
a pozostałych dwóch po 17 kart (pełna talia liczy 
52 karty). Dla lepszego skupienia uwagi możemy 
te karty ponumerować, tak by w pierwszej kupce 
leżały karty o numerach od 1 do 18; na drugiej 
kupce od 19 do 35 i wreszcie na trzeciej kupce 
karty o numerach od 36 do 52. Pytam, w której 
kupce leży pomyślana przez niego karta. Załóżmy, 
że mój kolega stwierdził, że pomyślana przez nie-
go karta znajduje się w kupce pierwszej. Oznacza 
to, że jest to jedna z kart o numerach od 1 do 18. 
Następnie zbieram karty ze stołu w taki sposób, 
by wskazana przez kolegę kupka trafiła na sam 
wierzch, co jest warunkiem naszego rozwiązania.

Rozkładam karty po raz drugi ponownie na 
trzy kupki w identyczny sposób, jak to zrobi-
łem za pierwszym razem. Zauważmy, że 18 kart, 
wśród których znajduje się interesująca nas karta, 
zostanie rozdzielona na trzy, to znaczy 6 spośród 
nich trafi do pierwszej, 6 do drugiej i 6 do trzeciej 
kupki. W pierwszej będą karty o numerach: 1, 4, 
7, 10, 13, 16. Do drugiej trafią karty o numerach: 
2, 5, 8, 11, 14 i 17 a do trzeciej kupki karty o nu-
merach: 3, 6, 9, 12, 15 i 18. Ponadto interesujące 
nas karty będą leżały na spodzie każdego stosu. 
Ponownie proszę o wskazanie stosu z kartami. 
Tym razem zakres „poszukiwań” zawęża się za-
ledwie do sześciu kart. 

Załóżmy, że ponownie została wskazana kup-
ka pierwsza. Oznacza to, że pomyślana karta ma 
jeden z numerów: 1, 4, 7, 10, 13, 16. Znowu pro-
szę o wskazanie kupki kart, w której znajduje się 
pomyślana przez kolegę karta.

Znowu zbieram karty i rozkładam je zgodnie 
z zasadami opisanymi powyżej, co powoduje, że 
spośród sześciu interesujących nas kart, dwie wę-
drują do kupki pierwszej – są to karty o numerach 
1 i 10. Dwie wędrują do kupki drugiej – czyli kar-
ty o numerach 4 i 13. Karty o numerach 7 i 16 lą-
dują w kupce trzeciej. Ponadto wiem, że są to po 
dwie pierwsze karty w każdej kupce. Następuje 
kolejne wskazanie kupki kart.

Załóżmy, że znowu została wybrana kupka 
pierwsza, co oznacza, że kolega pomyślał albo o 
karcie o numerze 1, albo o numerze 10. Następ-
nie powtarzam całą procedurę jeszcze raz. Wiem 
już, że jedna z interesujących nas kart rozpoczy-
na pierwszy stos, a druga karta będzie pierwszą 
kartą w stosie drugim. W stosie trzecim na pewno 
nie ma interesującej nas karty. Tak więc tym ra-
zem kolega na pewno nie wskaże kupki trzeciej 
– chyba że omyłkowo.

Rozkładając karty po raz piąty, musimy zapa-
miętać, jaka karta została wyłożona jako pierwsza, 
bo to właśnie o tej karcie pomyślał mój kolega. 
Zapytanie o to, w której kupce jest pomyślana kar-

POGOTOWIE 
KOMPUTEROWE

kom. 600 652 535
tel. 71/360 10 39


