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Wspólny dom
Drodzy Mieszkańcy Pawłowic i okolic!
Trwa budowa Domu Parafialnego im. Świętego
Jana Pawła II przy naszej Parafii. Dom w swoim przeznaczeniu ma służyć głównie parafianom
oraz mieszkańcom naszego osiedla i okolic. Pomieszczenia mieszkalne dla duszpasterzy przewidziane są na pierwszym piętrze budynku, na
parterze centralne miejsce zajmuje sala konferencyjno-widowiskowa, ze sceną oraz niezbędnym
zapleczem. Sala warsztatowa, pomieszczenie kancelaryjno-biurowe wraz z zapleczem sanitarnym
(dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
i rodzin z małymi dziećmi) mają służyć spotkaniom parafian. Również cały poziom -1 jest tak
zaprojektowany, aby różne grupy wiekowe mogły
z niego korzystać w miarę potrzeb. Chcielibyśmy
zaprosić wszystkich Państwa do zabrania głosu i
zasygnalizowania potrzeb oraz oczekiwań swoich,
swojej rodziny, z myślą również o przyszłości, jak
Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa we
Wrocławiu-Pawłowicach organizuje

Pielgrzymkę do Meksyku.
W programie Mexico City, Guadalupe,
Kultura Azteków i Tolteków, np. Piramidy
Teotihuacan, Cholula, Puebla, Taxco i inne
+ wypoczynek w wersji All Inclusive
w Acapulco (4 noclegi).
Termin od 15.11. do 26.11.2018 r.
Cena 1200 USD + bilety lotnicze.
Zainteresowanych zapraszamy na
spotkanie informacyjne, które odbędzie się
we czwartek, 21. czerwca czerwca o 19.00,
w kościele na Pawłowicach.

Zapraszamy.

wspólnie i indywidualnie będziemy chcieli korzystać z domu budowanego przecież w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kościoła. Zachęcamy
do szczerego wypełnienia ankiety załączonej
do bieżącego numeru, każda uwaga, każdy
głos, opinia i komentarz może okazać się cenną
informacją przy podziale pomieszczeń, a także przy pracach wykończeniowych domu. Ten
Dom to nasza wspólna inwestycja w stworzenie przestrzeni na bogatą formację duchową,
godną rozrywkę i dobrze spędzony czas oraz
edukację czy pomoc każdemu; rodzinom, dzieciom, młodzieży czy seniorom. Zapraszamy do
współpracy! Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić
do oznaczonego pudełka, które znajduje się na
stole pod chórem w kościele.
Rada Parafialna i przedstawiciele Parafii

Rada Osiedla

Lato na Pawłowicach
Wzorem ubiegłego roku w czasie wakacji planujemy szereg wydarzeń . Dzięki środkom z Funduszu Czasu Wolnego, skierowanego do wrocławskich samorządów osiedlowych, który przewiduje
wsparcie inicjatyw społecznych, dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców, zaplanowaliśmy wiele
atrakcji: kino plenerowe, zabawy dla dzieci z
animatorami, turniej piłki nożnej dla dzieci,
koncert plenerowy, zajęcia salsy i nordic walking, warsztaty malarskie, wspólne bieganie
oraz turniej siatkówki plażowej.
Szczegóły wkrótce
na Facebooku i plakatach.

Jacek Orzechowski

Solidarność – nigdy nie umiera
W ubiegłym roku mieszkańcy Pawłowic
zorganizowali wyprawę jachtem do Pucka,
gdzie Ania z Jarkiem mają piękny wakacyjny postój. W tym roku, jeszcze przez końcem
kwietnia, razem z Iwoną wybraliśmy się w to
piękne miejsce. Nie obyło się bez morskich
smaków, polegiwania na plażach Helu – w
polarze. No cóż, nad polskim morzem w tym
terminie, temperatura nie przekracza… 15
stopni! Silny wiatr dodatkowo potęguje chłody. Trzy dni życia „poza światem” do doskonały sposób wypoczynku.
W drodze powrotnej do Wrocławia nie obyło się bez odwiedzin Gdańska – kolebki wolności solidarności. W nowoczesnym budynku, zaprojektowanym specjalnie na tę okazję,
powstało Europejskie Centrum Solidarności.
Budynek wygląda jak wielki okręt w stoczni.
Pokryty jest stalową blachą, która podkreśla
jego industrialny charakter. Wnętrze stanowią

przestronne halle, wielkie niczym hangary, z
nieosłoniętą konstrukcją rur niczym wnętrze
kadłuba statku. Nie brakuje też zielonego patio,
na którym rosną drzewa jak w raju. Na głodnych i spragnionych czekają oferujące smakowitości restauracje. Pomimo surowości stali,
która dominuje wokół, wchodzimy do świata,
w którym aż chce się żyć.
Każdy ma tu własnego „przewodnika”. Na
początek należy pobrać odbiornik ze słuchawkami, przez które miły głos lektora opowiada
historię, zależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy. Wystawa stała została podzielona na
siedem sal tematycznych. Zwiedzenie każdej,
szybkim tempem, zajmuje 15-20 minut. W ciągu półtorej godziny każdy może poznać historię,
której częścią często sami jesteśmy.
W trakcie zwiedzania odwiedzamy kolejne
sale, przenosząc się w czasy narodzin wolności,
która zmieniła Europę.
ciąg dalszy str. 4

PROFESJONALNE,
KOMPLEKSOWE, NOWOCZESNE
USŁUGI KSIĘGOWE
Ul. Zakrzowska 19 POK.25
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Krzysztof Bauer

Wierność i zdrada

Nie chodzi mi o moralność małżeńską, choć
małżeństwo w Kościele rzymskokatolickim to
jeden z sakramentów, a więc rzecz święta – „co
Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.
Małżonkowie winni zatem przestrzegać tego,
co nakazuje im nauczanie Kościoła.
Kiedy patrzę jednak na niektórych polityków,
rośnie we mnie frustracja. Bo wierność i zdrada
dotyczy ich, jak niewielu obywateli naszego kraju, bo są przedstawicielami narodu, wybranymi w
demokratycznych wyborach. Oczywiście nie tylko oni (wybrańcy) tacy są, ale i społeczeństwo, w
którym żyjemy, ogłupione jest przez ich propagandę, lejącą się z telewizyjnych programów, gazet i
innych przekazów elektronicznych. Zatrudnieni w
mediach dziennikarze są zniewoleni i zatruci tym,
co im nakazują mówić i pisać ich mocodawcy.
Żadnej refleksji, żadnego krytycyzmu, żadnego
indywidualizmu. Boli głowa i serce się kruszy, rośnie złość wobec tego, co się widzi, słyszy, czyta.
Ataki nienawiści, szał opluwania wszystkiego, co
robią obecni rządzący – i to w imię demokracji
oraz ponoć obrony konstytucji. Takiego zmasowanego kwiku dawno nie było.
Mam wrażenie, że ideały „Solidarności”
gdzieś wywietrzały, gdzieś się zapodziały, zostały głęboko ukryte, bo wydają się śmieszne
i dziś nieprawdziwe.
Spędziłem jakiś czas u kolegi. Znamy się od
wielu lat, mamy jednak inne poglądy polityczne i kupujemy inne gazety. Takiej nieprawdy i
zakłamania, propagandy antyrządowej, lejącej
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się z każdej strony i każdego artykułu dawno nie
widziałem. Te media to tuby, nieomal cała orkiestra oszczerców, „magów i czarownic” znęcających się nad rzeczywistością i sprawami, które
dzieją się w kraju. To zapychacze mózgu, który
kołowacieje i staje się czymś niepodobnym do
siebie, wytwarza papkę sfanatyzowania. Dotyka to ludzi wykształconych i inteligentnych,
jak i mój kolega. Zamykają się wszystkie klapki obiektywizmu, jest tylko jeden kanał, przez
który przepływa lawa propagandy lewacko-liberalnych bzdur, które usztywniają i ograniczają
horyzonty myślenia.
Nadal są wśród nas, działaczy i sympatyków
„Solidarności” z 1980 roku, ludzie wierni jej ideałom. Ale są także tchórze i zaprzańcy, karierowicze spragnieni władzy, którą niedawno jeszcze
sprawowali w naszym kraju. Okazali się małymi, skorumpowanymi ludźmi, myślącymi tylko
o własnym dobru, a za nic mający dobro kraju.
Odsunięci od władzy wrzeszczą, „kwiczą”, bo im
zabrano – albo w najbliższym czasie zabierze się –
koryto. Nadeszło jednak otrzeźwienie narodu, który chce reform i zmian na lepsze. Aby Polska była
Polską, jak śpiewał Jan Pietrzak. I będzie!

Rada Osiedla

Wędkarze
Rada Osiedla zaprasza wszystkich zainteresowanych odtworzeniem Pawłowickiej Sekcji
Wędkarskiej i podjęciem wspólnych działań dla
rewitalizacji jeziora na spotkanie organizacyjne
w dniu 26.06.2018 w SP 39 godz. 19:00.

Ogłaszamy, że w dniu 22 marca 2018 r.
rozpoczęto postępowanie likwidacyjne
Zakrzowskiego Stowarzyszenia
Edukacyjnego „Rodzina” we Wrocławiu
– KRS 0000075933.
Likwidatorzy ZSE „Rodzina”

SERWIS Telefonów
komórkowych gsm
ul. Oleśnicka 12, Wrocław,
tel 71 322 28 15,
czynne: pon 11-18, wt-pt 10-18, sob 10-15

Mieszkańcy

Ciężka muzyka
Mieszkańcy osiedla Pawłowice stali się ofiarami, szczególnie w budynkach znajdujących
się na obrzeżach osiedla od strony północno-zachodniej, bardzo uciążliwej (głośnej) imprezy
zamkniętej „z piekła rodem”. Odbyła się ona na
poligonie Raków, zarządzanym przez Akademię
Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
(Wyższa Szkoła Oficerska), ul. Czajkowskiego
109, 51-147 Wrocław.
Po kontakcie telefonicznym z panem Antonim
Poterałowiczem dowiedziałem się, że skargi należy kierować do Rektora-Komendanta gen. bryg. dr
hab. inż. Dariusza Skorupki.
Organizatorem imprezy MAYA OK, która
odbyła się 18-20 maja, była Morfogeneza – organizator wielu imprez odbywających się na terenie
Polski, również we Wrocławiu (informacje można znaleźć na stronie wroclaw.naszemiasto.pl).
Impreza tego typu obyła się już po raz trzeci. Jej
uciążliwość została zgłaszana (w latach ubiegłych)
przez pana Janusza K. służbom miasta Wrocławia
wielokrotnie i nie odniosło to żadnego skutku.

Rada Osiedla

Czy będzie zmiana?
Jak pisaliśmy w grudniu (124. numer Pawłowic), pod koniec października Rada Osiedla przygotowała pismo do Wydziału Transportu Urzędu
Miejskiego Wrocławia i Prezesa Zarządu MPK we
Wrocławiu z wnioskiem o poprawę komunikacji
zbiorowej dla Pawłowic. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo z Wydziału Transportu, w którym
poinformowano nas, że w 2018 r. zgodnie z ogłoszonym programem rozwoju komunikacji zbiorowej w latach 2018-2022, planowane jest wprowadzenie zmian w zakresie obsługi komunikacyjnej
osiedla Pawłowice, które zostaną poprzedzone
konsultacjami społecznym
W kwietniu, do Rady Osiedla wpłynęło pismo z WT w sprawie poprawy obsługi komunikacyjnej osiedli Zakrzów, Pawłowice i Psie Pole,
w którym zaproponowano dwa warianty zmian
w komunikacji zbiorowej. Wariant I- skierowanie wszystkich kursów linii 128 do pętli Osiedle
Sobieskiego (likwidacja kursów skróconych do
pętli Kromera), a kursów linii 141 do pętli przy
ul. Okulickiego ( linia 130 bez zmian). Wariant
II skierowanie wszystkich kursów linii 128 do
pętli Osiedle Sobieskiego (likwidacja kursów
skróconych do pętli Kromera), kursów linii 141
do pętli Pawłowice (Widawska), a kursów linii
130 do pętli na Starym Zakrzewie przy ulicy L.
Okulickiego.
Zaletami tego wariantu są: zapewnienie
większej liczby połączeń dla pasażerów z Osiedla Sobieskiego; nowy kierunek dla mieszkańców Osiedla Sobieskiego - w sumie dojazd do
placu Grunwaldzkiego oraz takich lokalizacji
jak węzeł przesiadkowy Kromera i plac J. Bema
oraz zachodniej części miasta; zapewnienie dojazdu do placu Grunwaldzkiego mieszkańcom
osiedla Pawłowice; zwiększenie częstotliwości

Nieprzestrzeganie Dyrektyw Środowiskowych
Unii Europejskiej jest NARUSZENIEM PRAWA
ze strony podmiotów zobowiązanych do jego przestrzegania i jako takie powinno być karane.
Wysoce wątpliwy jest także „kulturalny” charakter tej imprezy oraz społeczny. Jako impreza
wyraźnie elitarna nie powinna była nigdy być
wspierana przez jakiekolwiek instytucje samorządowe czy administracji państwowej. Organizator
jak i organ wydający zgody na tego typu imprezy
powinien ponieść odpowiedzialność karną, jeśli
naruszone zostało prawo – o odpowiedzialności
społecznej nie wspomnę.
Rada Osiedla przesłała pisma do AWL, Urzędu Miejskiego Wrocławia i Urzędu Gminy Długołęka, by takie imprezy więcej się nie odbywały.
Tekst przygotowany na podstawie maila nadesłanego przez Janusza, mieszkańca Pawłowic.

Impreza ta nie posiada szerokiej reklamy, a
informacje o niej są niepełne albo celowo wprowadzają w błąd (nie podaje się m.in. miejsca w którym ma się odbywać, a informacja o niej uwarunkowana jest przez Organizatora od posiadaniem
własnego konta Facebook. Na stronach internetowych Wrocławia był brak informacji o planowanej
w pobliżu granic miasta imprezie, która może sta- Jacek Orzechowski
nowić uciążliwość dla mieszkańców Wrocławia.
Hałas stanowi jedną z głównych uciążliwości
środowiskowych i walka z nim jest OBOWIĄZW ostatnim numerze Pawłowic pisaliśmy
KIEM wszystkich organów władz państwowych
i samorządowych w krajach Unii Europejskiej. o spotkaniu Rady Osiedla z mieszkańcami w
sprawie progów spowalniających na terenie
odjazdów z Pawłowic w godzinach szczytów osiedla. Temat budowy progów, w celu zwiękkomunikacyjnych.
szenia bezpieczeństwa pieszych, jest już dłuPo konsultacjach z Klubem Seniora, Sto- go procedowany. Rada Osiedla zwróciła się
warzyszeniem Nasze Pawłowice i Ramiszów, do Wydziału Inżynierii Miejskiej o instalację
szkołą i wieloma innymi mieszkańcami osiedla progów na ulicach Pawłowickiej, Sasankowej
uznaliśmy, że wariant II jest korzystniejszy dla oraz Krokusowej.
naszego osiedla.
Pod koniec kwietnia RO otrzymała informaJednak rozumiemy wątpliwości zgłaszane cję od WIM, że zatwierdzone projekty organinam przez mieszkańców, którym pomysł ten się zacji ruchu na Osiedlu Pawłowice zostały przenie spodobał. Niestety przyjęta przez WT for- kazane do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
ma konsultacji nie daje możliwości pogłębionej celem realizacji (w 2018 r.) progów zwalniająanalizy problemów komunikacyjnych naszego cych na ulicy Pawłowickiej (od ul. Przedwioosiedla, ani szansy wypracowania optymalne- śnie do ul. Jeziorowej) oraz na ulicy Sasankogo wariantu skomunikowania naszego osiedla z wej. Dodatkowo zostanie wprowadzony jeden
resztą miasta. Daliśmy wyraz powyższej opinii kierunek ruchu na ulicy Daliowej na odcinku od
w odpowiedzi na otrzymane pismo. Zaznaczyli- ulicy Pawłowickiej do rozwidlenia.
śmy, że dla naszych mieszkańców najistotniejProponowane zmiany w zagospodarowaniu
sza jest częstotliwość kursów i poprosiliśmy ulicy Krokusowej, nie zostały ujęte w planach ino jej zwiększenie. Dodatkowo wystąpiliśmy westycyjnych miasta, dlatego też Wydział Inżyo przedłużenie nocnej linii 241 do Pawłowic.
nierii Miejskiej nie znajduje możliwości (w tym
Proponowany układ komunikacyjny widać roku) ujęcia ulicy Krokusowej w planach budona załączonym rysunku.
wy progów zwalniających. Istnieje jednak możliwość ujęcia realizacji zadania w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli, o co Rada Osiedla,
zgodnie z wolą mieszkańców ulicy Krokusowej,
będzie w dalszym ciągu zabiegać.
W związku ze zbliżającym się otwarciem
kąpieliska na Osiedlu Pawłowice, RO wystąpiła
do WIM z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa
ruchu pojazdów na ulicy Krokusowej. Liczymy
na to, że wprowadzenie ograniczenia pomożę powstrzymać przepływ rozpędzonych plażowiczów
w tym newralgicznym okresie (np. zakaz wjazdu
na ulicę Krokusową z wyłączeniem mieszkańców
i osób korzystających z posesji przy tej ulicy.
W tym miejscu chcemy zaapelować do mieszkańców osiedla Pawłowice, które jest strefą uspokojonego ruchu (do 30 km/h), aby przestrzegali
ograniczenia prędkości i dawali innym przykład z
jaką prędkością należy się poruszać. To na pewno
poprawi bezpieczeństwo na naszych drogach.

Progi na K (cd.)
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ciąg dalszy tekstu ze strony 1.

Solidarność – nigdy nie umiera
W salach Europejskiego Centrum Solidarności zainstalowana jest pełna prezentacja multimedialna, historyczne przedmioty,
zdjęcia. Można posłuchać audycji radiowych
z tamtych czasów czy oglądać programy telewizyjne. Na dużych ekranach prezentowane są
filmy dokumentalne przedstawiające historię
przemian w Polsce i Europie. Jesteśmy jak w
kapsule czasu, cofnięci w lata siedemdziesiąte
czy osiemdziesiąte.

nu Wojennego 13 grudnia 1981 roku, zarządzonego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego
czas wolności został zatrzymany. Rozpoczęto
WOJNĘ ZE SPOŁECZEŃSTWEM (Sala D).
Już od progu sala D prowadzi zwiedzających
wprost do milicyjnego samochodu, a w głębi
przejście zagradzają tarcze zomowców. Pierwsza sala na drugim piętrze poświęcona jest
stanowi wojennemu. Oddaje nie tylko grozę
tamtego czasu, ale i aktywność organizacji

Rozpoczynamy od sali NARODZINY SOLIDARNOŚCI (Sala A), prezentującej strajki
w Sierpniu 1980 roku. Znajduje się tu m.in.
suwnica, na której pracowała Anna Walentynowicz, a w kabinie maszyny można obejrzeć
wspomnienia inicjatorów strajku. Autentyczne
obiekty stoczniowe zyskały nowe zastosowanie,
stół barowy ze stoczni zamienił się na przykład
w interaktywne stanowiska, przy których można
przeglądać materiały historyczne. Ponad głowami zwiedzających na kaskach stoczniowców
wyświetlane są archiwalne materiały filmowe.
Historia ta miała jednak swój początek.
SIŁA BEZSILNYCH (Sala B) pokazuje zagrożenie i wszechogarniającą propagandę komunistyczną oraz realia życia w kraju demokracji
ludowej i kulisy narodzin opozycji wobec totalitarnej władzy. Prezentowane są tu m.in. dokumenty operacyjne służb bezpieczeństwa oraz
wspomnienia z Grudnia ’70. Tę salę zamyka
inscenizacja pustego sklepu i fotografie tłumu
ludzi stojących w kolejce, co było nieodłącznym
elementem codziennego życia w PRL.
Jednak w Sierpniu ’80 narodziły się SOLIDARNOŚĆ I NADZIEJA (Sala C). Tutaj
poczujemy powiew wolności, który przyniósł
czas między Sierpniem ’80 a wprowadzeniem
stanu wojennego, szesnaście miesięcy legalnej
działalności pierwszego niezależnego związku zawodowego w zniewolonej części Europy.
Drogę wyznacza zwiedzającym biało-czerwony
szlak, który w tafli sufitu odbija się w kształcie logo związku. Wnętrze wypełnione ludźmi przemienia się w ten sposób w żywe hasło
„Solidarność”. Nie zabrakło tu muzyki polskich
bardów, jak Jacek Kaczmarski, Jan Pietrzak czy
zespołów rockowych – Maanam, Perfect czy
Republika. Każdy może poczuć muzykę duszy,
rodzącą się w sercach Polaków.
Ruchomymi schodami przemieszczamy się
w stronę ciemnej strefy historii. Po nastaniu Sta-

opozycyjnych, które zwoływały manifestacje,
drukowały książki i ulotki, emitowały audycje
radiowe i telewizyjne, podtrzymywały ducha
oporu. Wyrazem międzynarodowego uznania
dla Solidarności było uhonorowanie Lecha Wałęsy Pokojową Nagrodą Nobla.
Po zniesieniu Stanu Wojennego 22 lipca
1983 roku, podjęta została znowu DROGA DO
DEMOKRACJI. Prezentuje ją Sala E. Podsycające myśl o wolności przesłanie pielgrzymek
Jana Pawła II, aktywne ruchy młodzieżowe, odważne dopominanie się przez obywateli legalizacji Solidarności oraz pogłębiający się kryzys
gospodarczy, doprowadziły władzę do dialogu z
opozycją przy Okrągłym Stole , którego obrady
trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. Następujące po nich wybory czerwcowe wprowadziły
Polskę na drogę przemian. Zostały ogłoszone
pierwsze wybory do sejmu, w których połowa
posłów mogła być wybrana demokratycznie.
Solidarność odniosła pełną wygraną. Do udziału
w wyborach zachęcał plakat autorstwa Tomasza
Sarneckiego, nawiązujący do obrazu z filmu „W
samo południe” z Garym Cooperem.
TRIUMF WOLNOŚCI prezentuje Sala F.
Zmiany zainicjowane w Polsce pociągnęły za
sobą przeobrażenia w całym bloku wschodnim. Po upadku systemu komunistycznego,
kraje Europy Środkowo-Wschodniej weszły
na drogę demokracji. W konsekwencji rozpadu Związku Radzieckiego powstały nowe, niepodległe państwa.
W demokratycznym geście zwiedzający dołączają swój karnet w kolorze białym i czerwonym do tysięcy innych, tworząc wiecznie żywy
znak solidarności.
Na koniec Sala G, imienia Jana Pawła II,
to KULTURA POKOJOWYCH PRZEMIAN.
Choć znajduje się ona na I piętrze, jest ostatnim
etapem zwiedzania wystawy stałej. To miejsce
wyciszenia, refleksji i zadumy. Z okien rozpo-
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ściera się widok na Pomnik Poległych Stoczniowców 1970. Sala jest jasna, czysta. Podczas
zadumy nic już nam nie przeszkadza, a na ścianie widnieje tylko zapis słów papieża Jana Pawła II: Spojrzeć w oczy drugiego człowieka i zobaczyć w nich nadzieję oraz niepokoje brata
czy siostry – to odkryć sens solidarności.
Europejskie Centrum Solidarności to miejsce, które odwiedzają ludzie z całego świata.
Podczas wakacji, moim zdaniem, jest to obowiązkowa wizyta dla osób spędzających czas
nad Bałtykiem.
Tekst przygotowano po wizycie w Europejskim Centrum Solidarności. W tekście wy-

korzystano materiały ze strony http://www.
ecs.gda.pl/, gdzie można zarezerwować bilety
wstępu. ECS jest otwarte MAJ – WRZESIEŃ:
poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-18.00,
sobota-niedziela w godzinach 10.00-19.00 oraz
PAŹDZIERNIK – KWIECIEŃ: poniedziałek,
środa-piątek w godz. 10.00-16.00 i sobota-niedziela w godz. 10.00-17.00 (we wtorek nieczynne). CENY BILETÓW (cena zawiera opłatę za
audioprzewodnik dla każdego zwiedzającego):
bilet normalny – 20 zł; bilet ulgowy – 15 zł; bilet
rodzinny do 5 osób – 55 zł (przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia
(po okazaniu legitymacji szkolnej); upoważnia
do wstępu 5 osób, w tym maksymalnie 2 osób
dorosłych; dla każdego kolejnego dziecka należy kupić bilet grupowy).

Rada Osiedla

Nowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Na zaproszenie Pani Anny Sroczyńskiej,
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia, w dniu
20 kwietnia 2018 r. w siedzibie BRW odbyło
się spotkanie z udziałem przedstawicieli Rady
Osiedla Pawłowice w sprawie projektowanych
nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Pawłowic.
Władze Wrocławia planują uporządkowanie polityki przestrzennej na naszym osiedlu w
związku z jego rozwojem oraz niepożądanymi
nowymi formami zabudowy wielorodzinnej. Zapobiec temu ma objęcie planami zagospodarowania terenów dotychczas pozbawionymi takich
planów. Wobec wykreślenia z aktualnego Studium
tzw. łącznika Pawłowickiego, konieczna jest także zmiana planów obejmujących budowę drogi o
charakterze drogi głównej przyspieszonej (2+2)
bezpośrednio przy Pawłowicach.
W czasie sesji w dniu 24 maja 2018 roku Rada
Miejska Wrocławia przyjęła uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na terenie Pawłowic:
1. w rejonie skrzyżowania ulic Azaliowej
i Przedwiośnie we Wrocławiu;

2. w rejonie ulic Przebiśniegowej, Kwiatowej
i Złocieniowej oraz linii kolejowej we Wrocławiu.

oznakowanie: M – obszary mieszkaniowe, Z – obszary zielone, AG – obszary przemysłowe.
Biuro Rozwoju Wrocławia udostępniło Radzie Osiedla aktualne projekty MPZP dla powyż5

szych obszarów. Ich fragmenty zamieszczamy
w tekście. Można je pobrać ze strony www.pawlowice.info.
Zgodnie z dokumentami przygotowanymi
dla Rady Miasta, obszar w rejonie skrzyżowania ulic Azaliowej i Przedwiośnie we Wrocławiu znajduje się w granicach jednostki urbanistycznej B24 Pawłowice oraz systemu zieleni
dominującej Z1. Plan obejmuje tereny położone
między ulicą Pawłowicką, linią kolejową oraz
rzeką Dobrą. Obszar w północno-zachodniej
części jest w dużej mierze zagospodarowany
zabudową mieszkaniową jednorodzinną, natomiast jego południowo-wschodnią część stanowią nieużytki.
Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic
Azaliowej i Przedwiośnie we Wrocławiu jest
określenie zasad zagospodarowania oraz zabudowy obszaru umożliwiającej uzupełnienie i rozwój
struktury osiedla Pawłowice w oparciu o założenia
Studium oraz zasady zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego. W planie wprowadzone zostaną zasady dotyczące rozwiązań
funkcjonalnych oraz możliwości lokalizacji
zabudowy wraz z określeniem jej gabarytów.
Ponadto wskazane zostaną tereny przeznaczone
na cele publiczne oraz tereny, które wymagają
zabezpieczenia pod wyznaczoną w Studium

zieleń dominującą. Zapisy planu pozwolą na
ukształtowanie uporządkowanej, pod względem funkcjonalnym oraz przestrzennym, struktury urbanistycznej osiedla wraz z właściwie
ukształtowaną obsługą komunikacyjną.
Obszar w rejonie ulic Przebiśniegowej,
Kwiatowej i Złocieniowej oraz linii kolejowej
we Wrocławiu położony jest także w granicach
jednostki urbanistycznej B24 Pawłowice oraz
systemu zieleni dominującej Z1. Plan obejmuje
tereny położone między linią kolejową, ulicami
Przebiśniegową i Złocieniową oraz w rejonie
ulicy Kwiatowej. Cały obszar objęty planem
stanowią nieużytki.
Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic
Przebiśniegowej, Kwiatowej i Złocieniowej
oraz linii kolejowej we Wrocławiu jest określenie zasad zagospodarowania, wskazania możliwości zabudowy w oparciu o założenia Studium
oraz zasady zrównoważonego rozwoju i ładu
przestrzennego. W planie wprowadzone zostaną
zapisy pozwalające na zabezpieczenie wyznaczonych w Studium terenów zieleni dominującej. Ponadto skorygowany zostanie pakiet funkcjonalny
terenu, który objęty jest obowiązującym planem,
uwzględniając aktualne potrzeby osiedla.
W związku z regulacjami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w naj-

bliższym czasie Prezydent Wrocławia obwieści
o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego na
Pawłowicach, określając formę, miejsce i termin
składania wniosków do planu. Termin ten nie
może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.
Informacje na ten temat można śledzić na bieżąco
m.in. pod adresem BIP UM Wrocławia: http://bip.
um.wroc.pl/artykuly/134/wnioski-do-projektow.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Pawłowic do aktywnego uczestniczenia w pracach
Biura Rozwoju Wrocławia oraz kontaktu z Radą
Osiedla w tej sprawie. Rada Osiedla Pawłowice chciałaby przygotować i przekazać władzom
Wrocławia możliwie spójne i uzgodnione stanowisko naszej społeczności.
Zapraszamy w szczególności na sesje Rady
Osiedla Pawłowice, gdzie będziemy analizowali propozycje do nowych planów. Prosimy
także o wsparcie wszystkich, którzy mogliby
swoim doświadczeniem oraz konstruktywnymi
pomysłami służyć pomocą Radzie Osiedla dla
wypracowania naszego wspólnego stanowiska.
Planujemy także zaprosić przedstawicieli Biura
Rozwoju Wrocławia na jedną z naszych sesji.
Najbliższa sesja Rady Osiedla Pawłowice odbędzie się dopiero 12 września. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców. W tekście wykorzystano ilustracje otrzymane z Urzędu Miasta.

Mieszkanka Pawłowic

nym przez nich zestawieniu najważniejszych –
bo decydujących o losach świata bitew – Bitwa
Warszawska (punkt kulminacyjny 15 sierpnia
1920 r.) była jedną z trzech najważniejszych
bitew XX wieku, ale co bardziej istotne, osiemnastą w dziejach świata z rodzaju tych, które
decydowały o dziejach ludzkości (w tej liczbie
mieszczą się także bitwy, które stoczono jeszcze przed naszą erą, czyli przed narodzeniem
Chrystusa, po czym następują bitwy, których
nazwy nam Polakom niewiele mówią, jak bitwa
pod Poitiers czy pod Hastings, następnie bitwy
już bliższe czasowo, jak pod Waterloo). Bitwa
siedemnasta to bitwa nad Marną w dniach 5 do
9 września 1914 r., czyli na początku I wojny
światowej, która powstrzymała marsz Niemców
na zachód. Po bitwie nad Marną w zestawieniu
uplasowała się Bitwa Warszawska w sierpniu
1920 r., której wynik powstrzymał marsz Armii
Czerwonej na zachód, a tym samym zapobiegł
rozprzestrzenianiu się w Europie komunistycznej ideologii totalitarnej.
Po zwycięstwie rewolucji październikowej
wszystkie oddziały Armii Czerwonej skierowane zostały na Rzeczpospolitą. Trocki, działając
w imieniu Stalina, wydał wyrok na Polskę
– zapowiedział jej zagładę. Tuchaczewski,
głównodowodzący Frontu Zachodniego wojsk
radzieckich zwrócił się do swoich żołnierzy
słowami: „Na Zachodzie ważą się losy wszechświatowej rewolucji, po trupie Polski wiedzie
droga do ogólnego wszechświatowego pożaru” – komuniści niemieccy bardzo liczyli na
zwycięstwo Armii Czerwonej w nadziei, że
odzyskają tereny, które Polsce oddano na mocy
traktatu wersalskiego. W pierwszych miesiącach roku 1920 sytuacja na froncie była dla Polski dramatyczna, Armia Czerwona dotarła pod
Warszawę, a Polska nie miała żadnych sojusz-

ników. Niemcy wyraźnie przejawiały wrogość
– zarządzono tam blokadę gospodarczą wobec
Polski, Anglicy odmówili pomocy wojskowej;
co gorsza, pertraktowali z Rosją sowiecką układ
o nowym podziale Europy. Na nasze szczęście
pertraktacjom tym sprzeciwiła się Francja. Wyposażenie wojska było przestarzałe, brakowało
umundurowania, zaopatrzenie było mniej niż
mizerne. W Moskwie panowało przekonanie,
że upadek Polski jest już tylko kwestią czasu,
powołano tam nawet promoskiewski rząd z Julianem Marchlewskim i Feliksem Dzierżyńskim
w składzie – a oni zapowiedzieli utworzenie
Polskiej Socjalistycznej Republiki Rad.
W takiej sytuacji obrona Warszawy wydawała się być rzeczą niemożliwą. Tylko geniuszowi strategicznemu Piłsudskiego zawdzięczamy zwycięstwo – zwycięstwo odniesione
w sytuacji skrajnie dramatycznej. Żeby jednak
dać świadectwo prawdzie przytoczę tu słowa
Piłsudskiego wypowiedziane do żony: „Ostateczne losy bitwy [warszawskiej – przyp. red.]
zależą od Boga. Dlatego nie kwestionuję, że w
tym zwycięstwie mieści się opieka boska”. Wg
obserwatorów z państw zachodnich wygrana
wojsk polskich, umęczonych dotychczasowym
wielomiesięcznym powstrzymywaniem napaści
doskonale uzbrojonej i znacznie liczebniejszej
Armii Czerwonej – nosi znamiona cudu, cudem
jednak nie jest – zwycięstwo to okupione zostało morzem krwi polskich żołnierzy, w tym też
śmiercią księdza Skorupki, który szedł w pierwszym szeregu, mając za broń – krzyż z zawieszonym na nim Chrystusem. Zginął w pierwszym dniu Bitwy Warszawskiej, a jego zwłoki
zostały poszatkowane sowieckimi bagnetami.
Jak to zatem jest możliwe, że tyle poświęcenia, tyle ofiar z oddanego za Polskę młodego
życia, spotyka się obecnie z taką obojętnością?

Zaledwie cztery
Żal duszę ściskał, gdy przechodząc ulicami Pawłowic 15 sierpnia naliczyłam zaledwie
cztery flagi. 11 listopada jest tych flag znacznie więcej, a przecież powód, dla którego
ustanowione zostały święta w obu wypadkach
zawdzięczamy temu samemu człowiekowi –
Józefowi Piłsudskiemu.

Fakt, iż zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej należy przypisać właśnie Piłsudskiemu,
potwierdzają zarówno stratedzy wojskowi, jak
i historycy o światowej renomie. W opracowa6
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Podróże matematyki
Rozwój nauki w świecie arabskim związany
jest z ekspansją islamu, która rozpoczęła się od
powrotu Mahometa z wygnania do rodzinnej
Mekki w 630 r. n.e. i trwała do ok. 715 r., kiedy
to arabskie podboje objęły Bliski Wschód, północną Afrykę, część Europy i centralnej Azji.
Wkrótce potem muzułmanie zaczęli przejmować, a następnie rozwijać wiedzę podbijanych
krajów, jak na przykład wiedzę astronomiczną
i matematyczną z Indii i Persji.
Główna praca znanego indyjskiego matematyka Brahmagupty: Brahma-sphuta-siddhanta (Odsłona wszechświata, 628 r. n.e.) została
wtedy przetłumaczona na język arabski. Zawiera
ona, jak na owe czasy, niezwykle nowoczesne
idee, jak np.: rola zera w matematyce, reguły
stosowania dodatnich i ujemnych liczb, metody
obliczania pierwiastków kwadratowych, metody rozwiązywania równań liniowych i kwadratowych oraz sposoby sumowania ciągów. Praca
została napisana w całości wierszem.
Transfer greckiej wiedzy matematycznej
znacznie wzrósł po wybudowaniu biblioteki oraz
ośrodka tłumaczeń i rozwoju, zwanego Domem
Mądrości (po arabsku:
Bait al-Hikma) w
Bagdadzie (ówczesnym kalifacie abbasydzkim w
Persji; współczesny Irak). Instytucja ta była głównym intelektualnym centrum w okresie Złotego
Wieku Islamu. Dom Mądrości został ufundowany
przez kalifa Haruna ar-Raszida pochodzącego z
dynastii Abbasydów, a budowę kontynuował jego
syn, Al-Mamun (813-833 r.).
Al-Mamun sprowadził też wielu uczonych, którzy wykładali w Domu Mądrości w Bagdadzie od
IX do XIII wieku. Tłumaczeń z greki dokonywali
chrześcijańscy erudyci, których wspierali muzułmańscy mecenasi, jak na przykład bogaci muzułmanie oraz sam kalif. Przetłumaczono w tym okresie wiele ważnych prac greckich autorów. Z prac
Euklidesa przetłumaczono Elementy, Optykę, Data
(Dane), Fenomena (Zjawiska) oraz O podziałach; z
prac Archimedesa – O kuli i walcu oraz O figurach
obrotowych, ponadto – wszystkie prace Apolloniusza z Pergi, Almagest oraz Planisphaerium Klaudiusza Ptolemeusza (astronomia) oraz Arytmetykę Diofantosa i Sphaerica Menelaosa z Aleksandrii. Prace
te przyczyniły się i zainicjowały rozwój własnych
niezależnych badań od IX do XV wieku.
W IX w. działali w Persji słynni trzej bracia,
znani jako Banū Mūsā (Synowie Musy). Znani są
ze swojego dzieła, Księgi automatycznych i mechanicznych urządzeń, w którym opisano ponad
100 wynalazków. Braciom udostępniono bibliotekę w Domu Mądrości. Zajmowali się matematyką i
astronomią. Opisywali elipsy i stożki oraz poprawnie obliczyli obwód Ziemi. Najbardziej znani są z
opracowania pierwszych automatów, działających
w postaci zabawek oraz urządzeń rozrywkowych.
Opracowali również pierwsze jedno- oraz dwukierunkowe zawory zdolne samodzielnie otwierać i
zamykać się, mechaniczne wspomnienia, urządzenia działające na zasadzie sprzężenia zwrotnego
oraz przekaźniki. Większość ich urządzeń jako napęd wykorzystywała ciśnienie wodne. To właśnie
wtedy bracia Banū Mūsā, mieszkający w Bagda-

dzie, skonstruowali pierwszy znany, mechaniczny instrument muzyczny, czyli organy napędzane
energią wodną. Jednak historia potrzebowała jeszcze pięciuset lat, aby „wydać na świat” urządzenie
zbliżone do obecnego. Po tak długim czasie pewien flandryjski dzwonnik wynalazł mechanizm
złożony z wałka opatrzonego zębami, uderzającymi w umieszczone obok dzwonki. Bracia Banū
Mūsā wynaleźli też pozytywkę, ówcześnie zwaną
magicznym pudełkiem.
Thābit ibn Qurrah (836–901), z północnej Mezopotamii (Asyria, dzisiejsza Turcja), był znanym
tłumaczem dzieł matematyków greckich dla braci
Banū Mūsā, i innych uczonych. Był nadwornym
fizykiem. Odkrył piękną regułę dla liczb zaprzyjaźnionych. Liczby zaprzyjaźnione to para liczb
naturalnych, takich że suma dzielników każdej
z tych liczb równa się drugiej (nie uwzględniając tych dwóch liczb jako dzielników). Pierwszą
parą takich liczb, która została podana już przez
Pitagorasa, jest para liczb 220 i 284, ponieważ:
220 = 1 + 2 + 4 + 71 + 142 (dzielniki 284); 284 =
= 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 11
0 (dzielniki 220). Badanie takich liczb było tradycją w islamie. Na przykład Kamāl al-Dīn al-Fārisī
(zmarł w 1320 r.) podał parę liczb 17926 oraz
18416 spełniających regułę Thābita.
Innym znanym uczonym perskim był Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Działając w Domu
Mądrości napisał Księgę Dodawania i Odejmowania, czerpiąc materiał z matematyki indyjskiej.
Księga ta przyczyniła się do rozwoju ułamków
dziesiętnych, wraz z notacją dziesiętną i przecinkiem dziesiętnym. W innej pracy, Księdze Przywracania Równowagi, opisał algebrę, włącznie z
teorią równań kwadratowych.
W księdze tej al-Khwarizmi po raz pierwszy
użył słowa „algebra” (arabskie: al-jabr), co znaczy
przywracanie/odbudowa, natomiast od jego zniekształconego nazwiska powstało słowo „algorytm”,
przetłumaczone z arabskiego na łaciński jako algorism, później przekształcone na „algorytm”.
W X wieku islamscy badacze opracowali trzy
kompletne systemy liczbowe. Jeden z nich to system arytmetyczny liczenia na palcach, szeroko
używany przez pisarzy, skrybów i urzędników
skarbowych. Ten starożytny system, stosowany
również później w Europie, angażował arytmetykę
pamięciową oraz system przechowywania pośrednich wartości na palcach jako wsparcie dla pamięci. Stosowany tu system ułamkowy opary był o
system używany w starożytnym Egipcie.
Drugi system liczbowy oparty był na liczbie
sześćdziesiąt, a przejęty został od Babilończyków.
Przez Greków znany był jako arytmetyka astronomów. W przypadku bardziej skomplikowanych obliczeń, astronomowie przekształcali liczby na system
dziesiątkowy, a następnie odpowiedź z powrotem
zapisywali w systemie sześćdziesiątkowym.
Trzeci system, dziesiętny, oparty był o arytmetykę indyjską, która zawierała już zero jako
liczbę. Podstawowe algorytmy, zamiast na pyłowej tablicy, spisane zostały przez al-Uqlidisiego
(ok. 950 r.) na papierze, co znacznie ułatwiło
rozpowszechnienie się tego systemu. Zapoczątkowano tu procedury wyciągania pierwiastków
stopnia wyższego od trzeciego.
Wielki uczony Ibn al-Haytham, znany pod
zlatynizowanym imieniem Alhazem (965-1040 r.)

rozwiązywał problemy oparte o kongruencje, m.in.
dzisiejsze twierdzenie Wilsona z teorii liczb, które
mówi, że p > 1 jest liczbą pierwszą wtedy i tylko
wtedy, gdy (p – 1)! + 1 jest podzielna przez p.
Również w tym czasie w świecie arabskim
gwałtownie rozwijała się geometria. Thābit ibn
Qurrah, jego wnuk Ibrāhīm ibn Sinān (909-946 r.),
Abū Sahl al-Kūhī (zmarł 995 r.) oraz Ibn al-Haytham rozwiązywali problemy związane z przekrojami stożkowymi i badali optyczne własności
luster. Thābit i Ibrāhīm ibn Sinān opracowali krzywizny potrzebne w budowie zegarów słonecznych.
Opracowano wtedy twierdzenia dotyczące geometrii sferycznej oraz reguły dotyczące sinusów i
tangensów. Muhammad al-Biruni (973-1048 r.) zastosował te nowe prawa w astronomii, matematyce
i geografii, wyznaczając południki i równoleżniki.
Jednym z najbardziej znanych arabskich matematyków był Omar Khayyam (1048-1131 r.).
Opracował metody wyciągania pierwiastków
dowolnie wysokiego stopnia i podał metody
rozwiązywania równań sześciennych. Grecy i
Hindusi badali równania nieoznaczone i przetłumaczenie tej wiedzy umożliwiło dalsze badanie
równań diofantycznych oraz wielkiego twierdzenia Fermata, mówiące, że nie ma wymiernego
rozwiązania dla równania x3 + y3 = z3.
Z kolei Sharaf al-Dīn wynalazł urządzenie,
zwane astrolabium. Jego matematyczna zasada
działania oparta jest o stereograficzne rzuty kuli,
co umożliwiło stworzenie mapy hemisfery. Astrolabium jest to pomiarowy przyrząd astronomiczny
używany w nawigacji do początku XVIII wieku do
wyznaczania położenia ciał niebieskich nad horyzontem, poprzednik sekstantu. Astrolabium używał m.in. Mikołaj Kopernik. Jako pierwsi stosowali je żeglarze arabscy od VIII wieku. W Europie
pojawił się dopiero w XIV wieku.
Muzułmańscy astronomowie opracowali też
wysoce dokładne tablice trygonometryczne, natomiast islamscy matematycy podali pierwsze
prawidłowe matematyczne wyjaśnienie zjawiska
tęczy na niebie oraz obliczyli wartość 2π w dziesiętnych ułamkach z dokładnością do 16 miejsca
po przecinku.
Islamska matematyczna tradycja udostępniła
Europie kompletny zestaw algorytmów dla indyjsko-arabskiej arytmetyki, sferycznej trygonometrii i trygonometrii na płaszczyźnie oraz mocne narzędzie w postaci algebry. Dopiero od XV
wieku środek ciężkości w rozwoju matematyki
przesunął się ku Europie.
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Krokusowa zostanie przebadana
10. czerwca, po wielu wnioskach kierowanych do Wydziału Inżynierii Miejskiej, otrzymaliśmy odpowiedź na temat bezpieczeństwa
na ulicy Krokusowej. Treścią fragmentów odpowiedzi WIM dzielimy się z mieszkańcami.
W związku z dużą liczbą wniosków wpływających do Wydziału Inżynierii Miejskiej

dot. prośby o zastosowanie elementów uspokojenia ruchu na przedmiotowej ulicy [Krokusowej, red.], informuję, iż w najbliższym
czasie zostaną podjęte działania mające na
celu sprawdzenie faktycznej prędkości oraz
ilości poruszających się pojazdów. W tym celu
zostaną przeprowadzone pomiary za pomocą

posiadanego narzędzia, jakim jest MetroCount
oraz zostanie przeprowadzona wizja w terenie
w okresie letnim (okolica wspominanego w pismach kąpieliska).
Na podstawie uzyskanych danych zostanie podjęta decyzja, jakie dalsze kroki należy
wykonać w kwestii poprawy bezpieczeństwa
pieszych oraz ewentualnego wyposażenia ulicy Krokusowej w elementy uspokojenia ruchu,
jakimi są m.in. progi zwalniające.

PAWŁOWICKIE POWITANIE LATA

„na PlażY”

23 czerwca (sobota), w godzinach 12:00-24:00

W programie:
– muzyka DJ JACU & DJ JANKES;
– LOTERIA FANTOWA – Rada Rodziców SP 39;
– grill bar i katering;
– ciasta i kawa przygotowane przez Panie z Klubu Seniora;
– strefa dzieci: zjeżdżalnia, basen z kulkami, animacja czasu wolnego dla dzieci
w wykonaniu AleEvent;
– plażowa piłka nożna. Można ustrzelić nagrodę! (12.00-15.00);
– mecz o mistrzostwo klasy A
OKS ORZEŁ PAWŁOWICE oraz KOMETA KRZELÓW
na Stadionie na Pawłowicach (17.00-19.00);
– koncert zespołu Humble Buzz;
... i wiele innych atrakcji!

Oprócz powyższego będzie oczywiście:
– znakowanie rowerów przez Policję;
– punkt informacyjny Straży Miejskiej;
– malowanie twarzy i konkursy – MOPS;
– punkt informacyjny Stowarzyszenia „Nasze Pawłowice i Ramiszów”;
– stoisko z zabawkami i maskotkami;

a o 20.00 losowanie nagrody głównej
LOTERII FANTOWEJ – głośnika JBL.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy!
Partnerzy: OKS ORZEŁ PAWŁOWICE, Stowarzyszenie Pawłowice i Ramiszów, Szkoła Podstawowa nr 39, WCRS, Policja, Straż Miejska
Redakcja: Jacek Orzechowski (redaktor naczelny), Anna Jakiel, Anna Małaczyńska, Jerzy Szachnowski; Korekta: Julia Kanczewska; Wydawca: Mediacom sp. z o.o.;
Druk: UNIQ POLIMEDIA; Kontakt: Wrocław, ul. Jeziorowa 27; Ogłoszenia można zamawiać telefonicznie tel. 713279644 lub e-mail: wrocpawlowice@gmail.com
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