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Mieszkańcy Pawłowic

Zależy od Ciebie
Drodzy mieszkańcy!!! W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO2013)
zgłosiliśmy projekt na zagospodarowanie parku
przy Szkole Podstawowej nr 39, który przewiduje między innymi rozbudowę placu zabaw,
wykonanie ścieżki, ławek, stolików do gry w
szachy, rampy, boiska do siatkówki, siłowni.
Wartość projektu to aż 300 000 złotych i mamy
szansę zrealizować nasz pomysł jedynie przy
Waszym poparciu.
Zwracamy się do każdego, któremu zależy na rozwoju naszego osiedla, aby oddał
swój głos właśnie na ten projekt. We wtorek,
4 czerwca, rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców Wrocławia do
WBO2013, które zakończy się 17 czerwca.

ROZPOCZYNAMY SEZON OGRODNICZY!
Kwiaciarnia „GRAŻYNA”

GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET

Wrocław ul. Szarotkowa 13, oferuje:

W terminie od 4 do 17 czerwca (godz.
20.00) można poprzeć projekt na stronie:
wrosystem.home.pl/budget/display_form.do

ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA OGRODÓW

Oddając swój głos należy:
1. podać imię, nazwisko, PESEL,
2. na liście projektów oznaczyć projekt nr 16,
3. podać wyświetlający się kod weryﬁkacyjny,
4. oznaczyć oświadczenie o ukończeniu 18 lat
i prawdziwości podanych danych,
5. kliknąć przycisk „Zagłosuj”.

bukiety, wiązanki, upominki,
krzewy ozdobne, rośliny
ogrodowe, ziemia, nawozy.
Kwiaciarnia czynna
od poniedziałku do piątku
w godz. 10-18
w soboty od 8 do 16

tel. 508 254 914

Prawda, że proste? I to bez wychodzenia
z domu. Każdy mieszkaniec, z całego świata, 1. Słownię zewnętrzną składającą się z 6 przy- osiedle mamy jedynie mały plac zabaw. Pawłowice to piękne miejsce, lecz brak w nim obiekmoże zagłosować raz. Wygrywają te projekty,
rządów gimnastycznych;
które będą miały największą liczbę głosów, 2. Ścieżkę gimnastyczną z prostymi przyrzą- tu gdzie całe rodziny mogą wspólnie spędzać
dlatego liczymy na Twoje poparcie! Bardzo
dami do ćwiczeń, oraz ławkami parkowymi czas. Nie ma tutaj domu kultury czy świetlicy,
w której można by było organizować spotkania
prosimy o podanie tej informacji znajomym.
(8-10 szt.);
3. Rozbudować plac zabaw dla dzieci, zamon- z mieszkańcami czy oferować im kreatywne
spędzanie czasu wolnego. „Park rekreacji, sportować stoły i siedziska do gry w szachy;
Krótki opis projektu.
4. Wybudować rampę dla deskorolek i boisko tu i wypoczynku” w Pawłowicach zapełniłby tą
lukę i jednocześnie sprzyjałby tworzeniu zintedo siatkówki.
Park rekreacji, sportu i wypoczynku w PawJeśli chcemy aby Pawłowice były przyjaznym growanej społeczności osiedlowej. Ponadto wyłowicach, przeznaczony byłby dla mieszkańców Pawłowic i okolic. W parku chcielibyśmy miejscem dla jego mieszkańców, musimy zadbać pełnianie czasu wolnego zajęciami sportowymi
zamontować siłownię, rozbudować plac zabaw, o stworzenie im miejsca (zarówno dla dzieci, (siłownia, rampa) sprzyjałoby rozwijaniu popostawić rampę do jazdy na deskorolkach, stoli- młodzieży i osób starszych) gdzie mogą się spo- staw prozdrowotnych, co w obecnych czasach
ki i siedziska dla grających w szachy i warcaby, tykać i wspólnie spędzać czas. Obecnie na całe jest niezwykle ważne.
wybudować ścieżkę do ćwiczeń gimnastycznych
wyposażyć park w ławki i kosze na śmiecie.
Zapraszamy serdecznie do korzystania z usług STARS TAXI Wrocław.
Uzasadnienie
Park rekreacji sportu i wypoczynku powstałby
na bazie istniejącego parku, w którym znajduje
się mały plac zabaw dla dzieci oraz stół do tenisa
stołowego i małe boisko do piłki nożnej,a obok
na sąsiedniej działce znajduje się kort tenisowy
oraz większe boisko do piłki nożnej. W parku
chcielibyśmy zainstalować i rozbudować :

Oferujemy wygodny, komfortowy, szybki i bezpieczny
przejazd. Jeździmy 7 dni w tygodniu od 18 do 6 rano.
Na kursy nocne udzielamy 30% rabatu (3zł/km).
Zaufało nam już wiele osób – zaufaj i TY :) !
Dołącz do nas na FB: STARS TAXI Wrocław –
tam czekają super promocje! Zadzwoń i zamów

TAXI: 792-781-335 lub 725-757-279
725-757-279!!!

Pawłowiczanie!!!

Mieszkańcy WROCŁAWIA!!!

Grupa mieszkańców Osiedla Pawłowice wystąpiła w ramach budżetu
obywatelskiego o przyznanie Osiedlu Pawłowice 300 tys. zł na zagospodarowanie Parku Pawłowickiego. W ramach projektu zgłoszono:

•
•
•
•
•

Siłownię na wolnym powietrzu,
Rampę,
Rozbudowę placu zabaw,
Budowę boiska do siatkówki,
Ścieżki gimnastyczne + ławki parkowe +
stoliki do gry w szachy.

Korzystanie z nich będzie bezpłatne. Mieszkańcy całego Wrocławia
złożyli w sumie 130 różnych projektów. Wygrają te projekty, które otrzymają największą ilość głosów – to mogą być Pawłowice!!!
Drodzy Pawłowiczanie, zachęcamy gorąco do oddawania głosów razem ze znajomymi z Wrocławia na stronie:

https://wrosystem.home.pl/budget/display_form.do
Wystarczy podać imię, nazwisko, PESEL oraz zaznaczyć

Przykładowe rozwiązanie siłowni zewnętrznej
Proponujemy, by siłownia składała się z 6 zestawów do ćwiczeń, które
powinny być umieszczone na podłożu specjalnie do tego celu przygotowanym. Siłownia powinna być ogrodzona.

projekt 16.
Dla osób, które nie mają dostępu do internetu, będzie dyżur w szkole osoby z komputerem – w środę 12. czerwca – od godz. 17.00-19.00. Wystarczy przynieść ze sobą dowód.
Poproście rodzinę, znajomych, kolegów i koleżanki – każdy głos na
wagę złota, każdego mieszkańca Wrocławia. Pawłowice mają szansę na
dużą inwestycję. Wszystko zależy od nas, od ilości głosów!!! Informacje
na stronie www.pawlowice.info/Aktualnosci

Mogą głosować jedynie osoby pełnoletnie z całego świata.

Głosowanie do 17 czerwca.
Miejsce odpoczynku mieszkańców

Proponowane ustawienie 3 stolików do gry w szachy i warcaby. Ponadto,
aby na terenie parku ustawić 8 do l0 ławek parkowych i koszy na śmieci,
usytuowanych przede wszystkim przy stolikach do szachów, przy placu
zabaw dla dzieci i przy rampie do jazdy na deskorolkach.

Proponowane przykładowe rozwiązania stanowisk
do ćwiczeń przy ścieżce gimnastycznej

Proponujemy by ścieżka gimnastyczna wykonana była jako chodnik wypełniony ubitym kruszywem naturalnym, obok którego w pewnych odleProponujemy wzbogacenie istniejącego placu zabaw o nowy zestaw wie- głościach od siebie umieszczone byłyby proste przyrządy gimnastyczne
lofunkcyjny, huśtawki, samochodzik, piaskownicę, pociąg,itp. oraz ławki pozwalające na ćwiczenia różnych części ciała.
dla rodziców kosze na śmieci a całość powinna być ogrodzona.
Proponowany kierunek rozbudowy placu zabaw dla dzieci
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JAR-TED
Technika grzewcza
Grzejniki Stelrad
Armatura sanitarna
Wyposażenie łazienek
Elektryczne i gazowe
ogrzewacze wody

USŁUGI ORAZ MATERIAŁY
SPRZEDAŻ RATALNA
Ogrzewanie podłogowe
system rura w rurze
Rury i kształtki z miedzi
Kotły gazowe i olejowe
Armatura sterująca

51-163 Wrocław, al. M. Kromera 8/10, tel. /fax 071 325 25 60
ZAPRASZAMY pon.-pt. od 8.00 do 16.30, sob. od 8.00 do 13.00

Jacek Orzechowski

Traﬁła kosa na kamień
W zeszłym roku, na osiedlu Pawłowice,
nastąpiło niecodzienne zdarzenie. Podczas
koszenia trawy przy ulicy Jeziorowej kosa,
a właściwie kosiarka, traﬁła na kamień.
Szybko obracający sie nóż strzelił kamyczkiem leżącym na trawie jak z armaty – w
okno pobliskiego domu. Nastąpiło pęknięcie
szyby. W związku z rozpoczęciem sezonu
koszenia – warto przestrzegać zatem pewnych zasad.
Jeżeli kosimy trawę na swoich posesjach
rutynowo, pamiętajmy, że ta czynność może
być przyczyną urazów i wypadków, podczas
których może dojść do obrażeń w rodzaju
obcięcia palców lub kończyn, ale także poważniejszych, wymagających interwencji chirurgicznej i trwającej miesiącami czy latami
rehabilitacji.
Da się tego uniknąć lub zminimalizować
skutki stosując podstawowe zasady bezpieczeństwa, które znalazłem w Internecie na
stronie www.kulturabezpieczenstwa.pl:
– sprawdź, czy kosiarka posiada zamontowa-

Chrońmy młodość
Zbliżają się wakacje. Warto zatem pamiętać, jak naleźy zadbać o młodzież wyjeżdżającą na odpoczynek. Przedstawimy uwagi
znajdujące się na ulotkach rozdawanych
przez Policję dla właścicieli sklepów. Jeżeli
spotkamy się z niewłaściwą sytuacją udzielmy uwagi!
SZANOWNI SPRZEDAWCY,
WŁAŚCICIELE SKLEPÓW!
W swojej pracy spotykacie Państwo nastolatków, którzy chcieliby kupić w Waszym sklepie,
kawiarni lub pubie napoje alkoholowe, mimo
iż jest to zabronione przez prawo. Rozumiemy,
że jest to dla Was trudna sytuacja i odmawiając
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, możecie
czuć się trochę niepewnie. Ale Wasza zdecydowana postawa jest niezwykle ważna.
Dlaczego?

–
–
–
–
–

–
–
–
–

ne wymagane osłony na wylocie trawy,
nie pozwalaj używać kosiarek dzieciom
młodszym niż 12 lat, natomiast kosiarek samojezdnych młodszym niż 16 lat,
nie pozwalaj dzieciom jeździć na kosiarkach
samojezdnych,
podczas koszenia zawsze noś pełne buty, nigdy sandały lub klapki,
dopilnuj, żeby podczas koszenia dzieci przebywały w bezpiecznej odległości (min.15 m),
przed koszeniem zbierz z trawnika zabawki,
kamienie i inne przedmioty, które wskutek
wyrzucenia spod kosiarki mogą być przyczyną urazów,
zawsze używaj ochron oczu i słuchu,
w miarę możliwości używaj kosiarki, która po
zwolnieniu uchwytu samoistnie się wyłącza,
nie ciągnij kosiarki do tyłu, chyba że jest to
absolutnie niezbędne (upewnij się, że za tobą
nie ma żadnych osób i przeszkód),
tankuj i uruchamiaj kosiarkę na świeżym
powietrzu, nigdy w garażu. Upewnij się, że
silnik jest wyłączony i ostudzony,

– „Na pewno nic się nie stanie”.
Takie opinie stoją w rażącej sprzeczności z
faktami, o których słyszymy w mediach i których
jesteśmy świadkami w najbliższym otoczeniu.
Dlatego zwracamy się z prośbą i apelem do
Państwa nie tylko jako sprzedawców alkoholu,
ale również jako rodziców oraz dojrzałych i odpowiedzialnych dorosłych. Nie sprzedawajcie,
nie pozwalaj na kupno, piwa ani żadnych innych napojów alkoholowych osobom, które
nie ukończyły 18. roku życia. W przypadku
wątpliwości co do pełnoletności nabywcy
sprzedający lub podający napoje alkoholowe
uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy (art. 15
ust. 2 ustawy o wychowaniu w treźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Odmowa, czy zakaz kupna/sprzedaży alkoholu nieletnim powinna być jednoznaczna i
zawierać przynajmniej jeden z poniższych argumentów:
– Nie sprzedam ci alkoholu, bo jesteś niepełnoletni.
– Nie sprzedam ci piwa, ponieważ polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu nieletnim.
– Nie sprzedam ci piwa, bo sklep może stracić
zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Alkohol stwarza poważne problemy i zagraża
młodym ludziom. Zwiększa ryzyko wystąpienia
wielu niebezpiecznych sytuacji: wypadków drogowych, utonięć, konﬂiktów z prawem, niechcianych kontaktów seksualnych. Alkohol zwiększa
Gdy odmawiasz sprzedaży alkoholu
również prawdopodobieństwo, że młody członieletnim:
wiek stanie się oﬁarą lub sprawcą przestępstwa.
Alkohol jest przyczyną co czwartego zgonu mło- – Jesteś w zgodzie z prawem. Nie ryzykujesz
utraty zezwolenia i kary grzywny.
dego Europejczyka w wieku 15-29 lat.
Rozumowanie wielu dorosłych opiera się na – Zapobiegasz negatywnym następstwom spożycia alkoholu przez osoby nieletnie, takim
fałszywych przesłankach:
jak: ryzyko konﬂiktu z prawem, akty przemo– „Jak ja mu nie sprzedam, to kupi alkohol u
cy, ryzyko uzależnienia, wypadki – również
konkurencji”,
śmiertelne.
– „Jedno piwo mu nie zaszkodzi”,
– „To nie jest moje dziecko, moje nie pije alko- – Dajesz dowód odpowiedzialności za siebie i
za innych.
holu i jest bezpieczne”,

Gabinet Weterynaryjny

,,Amicus”

ul. Mieczykowa 1, Wrocław
Pracujemy pon.-pt. 16.00-19.00
W pozostałych godzinach
przyjęcia w gabinecie
po uzgodnieniu telefonicznym.
Wizyty domowe 24h
tel. 502-463-994;
505-691-139
– nie pozwalaj dzieciom regulować pozycji
noża kosiarki,
– zanim zdejmiesz kosz na skoszoną trawę lub
przejedziesz przez żwirową drogę, upewnij
się, że ostrza kosiarki się zatrzymały,
– napędu w kosiarkach samojezdnych używaj tylko na odcinkach prostych, nie podczas zakrętów,
– uwagi dotyczą rónież kosiarek żyłkowych.
Co zrobić z agresywnym klientem?
– Nie można ulegać jego perswazjom i złości.
– Nie daj się wyprowadzić z równowagi.
– Powstrzymaj swoją agresję.
– Możesz poprosić o pomoc kierownika sklepu.
– Jeżeli uznasz za konieczne, wezwij policję lub
straż miejską.
Polskie prawo zabrania sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
osobom niepełnoletnim.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
Art. 15
1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują
się w stanie nietrzeźwości,
2) osobom do lat 18 (...).
Art. 43
1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe
w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom,
podlega grzywnie.
2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w
tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. l.
3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w
ust. l albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy,
można także orzec zakaz prowadzenia działalności
gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu
napojów alkoholowych.
4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w
ust. l i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

Pomarańczowa linia, tel. 0801 14-00-68
Pomaga rodzicom, których dzieci piją.
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Rada Osiedla Pawłowice, Rada Rodziców przy Szkole Podst. Nr 39
im ks. Jana Twardowskiego, Klub Seniora zapraszają
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od 7:00 do 2:00 dnia następnego nad jezioro na

FESTYN OSIEDLOWY

„SŁONECZNE PAWŁOWICE”
12:00
Jak co roku startuje „cegielnia” – dystrybucja cegiełek
na rzecz Szkoły Podst. Nr 39. Każda cegiełka jest nagrodzona. TABLET to główna nagroda.
Cegielnia pracuje od 12:00 do wyczerpania cegiełek.
12:30
Wręczanie nagród wędkarzom
12:00-16:00
Kolejna „wyprzedaż garażowa”. Możemy wyprzedać,
zamienić się rzeczami dla nas niepotrzebnymi
13:00-17:00
Malowanie twarzy i zajęcie artystyczne przygotowane
przez pracowników MOPS.
13:00-17:00
Nowa Rada Osiedla przyjmuje uwagi mieszkańców
13:30-14:30
Speedbadminton – niecodzienna gra. Pokaz w wykonaniu
Marcina Ociepy – mistrza Polski w Speedbadmintonie.
Wspólna gra dla zainteresowanych połączona z kursem
przygotowana przez citysports.
14:30-16:30
Zabawy integracyjne dla najmłodszych, konkursy
plastyczne, zabawy zręcznościowe, konkurencje
sportowe (np. sadzenie ziemniaków,
przekazywanie piłki, kręgle, rzuty karne, liny,
zrywanie kwiatów) – prowadzi Pan Andrzej.
Nagrody we wszystkich konkurencjach.
15:00-16:00
Policja zaprasza na znakowanie rowerów
16:00
Gry i zabawy dla dzieci organizowane
przez „Małych Odkrywców”

16:30
Losowanie TABLETU dla zwycięzcy w cegielni.
18:30
Ogłoszenie wyników konkursów, podziękowania
sponsorom festynu, powitanie mieszkańców
19:00
Początek zabawy tanecznej
22:00
Pokaz ognia, jak w zeszłym roku, „Taniec z
ogniami” i muzyką bębnów – zobaczycie
niesamowite ogniste ﬁgury pełne dźwięku.
Po „Tańcach z ogniami” zapraszamy na
pokaz sztucznych ogni.
Podczas festynu proponujemy:
– kiermasz taniej książki – Biblioteka Publiczna
– strażacy prezentują pokazy ratownictwa wodnego
– dla chętnych gra w siatkówkę
– plac zabaw, kiermasze z zabawkami
– punkt poradnictwa socjalnego – MOPS
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program może ulec zmianie

7:00-12:00
Zawody wędkarskie dla mieszkańców Pawłowic.
Zapisy w dniu zawodów 6:30-7:00. Ilość miejsc ograniczona.

Marcin Musiał

Szkoła dewiacji i patologii
Całkowite wywrócenie do góry nogami nauczania o rodzinie w polskich szkołach i wielkie, moralne zepsucie – tak może skończyć się
rewolucja forsowana przez środowiska związane z homoseksualnym lobby.

Czy homoaktywiści będa dyktować treść podręczników
szkolnych? W walce z „homofobią” w polskich szkołach
wspiera ich minister Kozłowska-Rajewicz (nz. pierwsza
z prawej). Fot. G. Myślińska/Forum

Za pieniądze Fundacji Batorego Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności przygotowała
raport pt. „Szkoła milczenia. Sprawozdanie z
przeglądu treści szkolnych podręczników do biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do
życia w rodzinie pod kątem przedstawienia w nich
problematyki LGBTQ i treści homofobicznych”.
Powstanie i publikacja raportu jest, zdaniem autorów, pierwszym krokiem na drodze do zrealizowania celów, które postawiła sobie Pracownia
– usunięcia „treści homofobicznych” z podręczników szkolnych oraz kształtowania postawy akceptacji dla osób LGBTQ wraz ze zmianą podstawy
programowej nauczania. W praktyce oznacza to
otwartą promocję homoseksualizmu w polskich
szkołach oraz pozbycie się elementów, które aﬁrmują normalną rodzinę. „Szkoła milczenia…”
mówi o tym wprost.
(...) Autorzy sprawozdania (Zbigniew Lew
Starowicz, Jacek Kochanowski, Krzysztof Wąż,
Robert Kowalczyk) zarzucając krytykowanym
podręcznikom ideologizację sami posługują się
właśnie skrajną lewicową ideologią, tyle, że ubraną w pseudonaukowy kostium, któremu na imię
gender – wątła pod względem naukowym, lecz
modna i szeroko promowana nie tylko w mediach
i kręgach władzy, ale i – o zgrozo – na wyższych
uczelniach całego świata.
– Celem „ekspertyzy” jest wprowadzenie do
programów szkolnych zmowy milczenia na temat
wysoce problematycznych – medycznie, psychicznie, moralnie i społecznie – aspektów homoseksualizmu – analizuje raport ks. dr Marek Dziewiecki.
– Autorzy ‘recenzji’ skrajnie selektywnie odnoszą
się do danych empirycznych oraz do badań naukowych na temat homoseksualizmu. W swoim ideologicznym zacietrzewieniu dopuszczają się nawet
zupełnie nieuzasadnionego twierdzenia, jakoby terapia, której na własne życzenie poddaje się część
osób homoseksualnych, była dla nich szkodliwa.
Postulaty homolobby są również w konﬂikcie z
polskim prawem. „Zarówno doświadczenie dnia
codziennego, jak i analiza statutu „Pracowni
różnorodności” wskazują jednoznacznie, że

środowiska LGBTQ zajmują się promocją
prowadzonego przez siebie trybu życia mającą na celu jego upowszechnienie w społeczeństwie (zwiększenie społecznej reprezentacji
osób LGBTQ). Z tego względu, w pełni zasadne
jest traktowanie ich jako grupy interesów, i to
interesów niespójnych zarówno z aksjologią
konstytucyjną, jak i z dominującym w polskim
społeczeństwie systemem wartości” – czytamy
w analizie „Szkoły milczenia”, jaką przygotowało Centrum Prawne Ordo Iuris. „Nie można
zatem dopuścić do sytuacji, w której decyzje dotyczące podstaw programowych i treści podręczników będą kształtowane pod wpływem presji
wywieranej przez środowiska inne niż rodzice
dzieci, zwłaszcza zaś przez osoby, których sposób
przeżywania płciowości wyklucza rodzicielstwo”
– tłumaczą prawnicy.
(...) Gdy czytający „Szkołę milczenia…” przebrnie już przez druzgocącą krytykę normalności,
z treści raportu wyłania się program „naprawczy”
polskiego systemu edukacji – totalna seksualizacja człowieka już od najmłodszych lat jego życia.
– „Działania grup LGBT opierają się głównie
na publikacji stronniczych i nierzetelnych raportów i artykułów prasowych dotyczących
seksualności. Tezy z raportów stanowią później podstawę nacisku na MEN, by wprowadzić
do szkół obligatoryjną i permisywną edukację
seksualną już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Podstawa programowa nowego przedmiotu, pomijałaby cała etykę i antropologię
chrześcijańską. Pomija się także konstytucyjne prawo rodziców do wychowywania dziecka
zgodnie ze swoimi przekonaniami i religią”
– mówi dla PCh24.pl Robert Janik, pełnomocnik
wydawnictwa Rubikon, którego podręczniki znalazły się pod lupą homoseksualnego lobby. – Mam
coraz większe problemy przy dopuszczaniu książek
do użytku szkolnego. Rzeczoznawcy często żądają
przeredagowania całych rozdziałów i pominięcia
w nich zagadnień etycznych i moralnych.
Dotarliśmy do opinii merytoryczno-dydaktycznej wystawionej podręcznikowi Rubikonu
„Wędrując ku dorosłości” przez rzeczoznawcę
MEN prof. dr hab. Macieja Kurpisza. Oto kilka
jej fragmentów:
Warunkiem dopuszczenia podręcznika do użytku
szkolnego jest całkowite przeredagowanie rozdziału I i rozdziału IV, w tym rozdział I w postaci
obecnej powinien zostać usunięty ze względu na
jaskrawe błędy i akcentowanie doktryny katolickiej pozostającej w sprzeczności z przyjmowanymi
faktami biologicznymi.
Tematyka aborcji – nachalne wprowadzenie doktryny katolickiej, złe deﬁnicje i komentarz – w
całości do usunięcia. Przypis – totalnie zafałszowany.
Zdrowotne skutki aborcji – do usunięcia
Skutki aborcji w rodzinie – do usunięcia
Każde dziecko to chciane dziecko – propagowanie
doktryny
Człowiek to istota zdolna do przekraczania siebie
– nachalna narracja doktryny katolickiej.

Jak widać, „Szkoła milczenia” nie jest incydentalnym wybrykiem małej grupki homoseksualnych
lobbystów, ale częścią szerszej polityki mającej
na celu uzyskanie wpływów w polskim systemie
oświaty. Z pewnością zalicza się do niej wpływ
na rzeczoznawców, którzy mają duży wpływ na
to, co będą czytały dzieci w całym kraju. Na tym
problem jednak się nie kończy. Do batalii z homofobią przystąpiła również Pełnomocnik Rządu
ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Warto w tym miejscu przypomnieć jej
opublikowany we wrześniu 2012 roku apel do
ministra edukacji Krystyny Szumilas. Powołując
się na badania Kampanii Przeciw Homofobii Kozłowska-Rajewicz stwierdza, iż nauczyciele „nie
wiedzą jak reagować na sytuacje, kiedy w klasie
jest osoba nieheteroseksualna, nieukrywająca
swojej orientacji. Nawet jeśli posiadają wiedzę
encyklopedyczną, nie są w stanie stawić czoła
wykluczającej atmosferze w klasie. Jak wynika z
badania nauczyciele potrzebują w tym względzie
wytycznych i instrukcji ze strony resortu edukacji. Wobec powyższego zwracam się do Pani Minister o pilne podjęcie działań zmierzających do
poprawy ww. sytuacji. Pragnę zwrócić uwagę na
duży potencjał intelektualny i dydaktyczny, jakim
dysponuje sektor pozarządowy. W mojej opinii
celowym byłoby nawiązanie współpracy z organizacjami, które mają bardzo duże doświadczenie w
dziedzinie edukacji antydyskryminacyjnej i wiedzy o seksualności człowieka” – apeluje Kozłowska-Rajewicz.
(...) Raport „Szkoła milczenia” zostanie rozesłany nauczycielom biologii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie.
Publikacja traﬁ też m.in. do rzeczoznawców Ministerstwa Edukacji Narodowej, od recenzji których
zależy dopuszczenie danego podręcznika do użytku szkolnego. Jednym z końcowych wniosków
sprawozdania jest rekomendacja, iż należy rozważyć zmianę statusu wychowania do życia w rodzinie na równorzędny innym przedmiotom ogólnokształcącym przedmiot nauczania, obowiązkowy i
poddany ocenianiu (oczywiście po wcześniejszym
usunięciu z programu niepoprawnych treści dotyczących rodziny, małżeństwa i czystości). Innymi
słowy – na obowiązkową edukację prohomoseksualną w szkołach.
To jednak nie ostatni etap batalii. – Skutkiem
wprowadzania takiej tematyki i to w takiej postaci
będzie rozbudzanie przedwczesnego zainteresowania seksem. Doświadczenia krajów, w których
taki typ edukacji jest prowadzony pokazuje skutki
– coraz więcej ciąż, coraz więcej aborcji, coraz
więcej chorób wenerycznych u nieletnich – komentuje dla PCh24.pl psycholog Bogna Białecka,
prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. – A długofalowym skutkiem rozbudzania
u dzieci obsesji na punkcie seksu będzie (co jest
jasne, gdy przeanalizuje się współczesne trendy w
tym zakresie) dążenie do prawnego zapewnienia
„wolności ekspresji seksualnej” dzieci – czytaj
– legalizacji pedoﬁlii.
Pełna treść na stronie http://www.pch24.pl/
szkola-dewiacji-i-patologii,14502,i.html
Data publikacji: 2013-04-30
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KORESPONDENCYJNY
KURS BIBLIJNY
Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem
kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie
może brać udział każdy zainteresowany
Pismem Świętym. Podstawowe informacje można uzyskać na strome internetowej: www.kursbiblijny.deon.pl oraz pod
adresami: e-mailowymi:
zmarek@jezuici.pl
zmarek@ignatianum.edu.pl
lub pocztowym:
ks. Zbigniew Marek SJ,
ul. Zaskale l
30-250 Kraków
z dopiskiem „Kurs Biblijny”.
Na te adresy można też wysyłać
zgłoszenia udziału w kursie.
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Niezależni
Nie tak dawno pisałem na łamach „Pawłowic” o pojawieniu się dwóch niezależnych
prawicowych pism: „W SIECI” (obecnie
„SIECI”) i „DO RZECZY”. Powstały na bazie tygodnika „UWAŻAM, RZE”, którego
właściciel odwołał redaktora naczelnego pisma Pawła Lisickiego.
Przejęty przez mało znanych dziennikarzy,
związanych z właścicielem tygodnika i od niego
uzależnionych, ledwie dyszy i niebawem będzie
prawdopodobnie zamknięty i zniknie z rynku.
Bajka biskupa Ignacego Krasickiego „Czapla,
ryby i rak” kończy się pointą: „Padła nieżywa,
tak zdrajcom bywa” (przypominam, że czapla
zapewniała ryby, że staw zaczyna wysychać,
dlatego przeniesie je do innego zbiornika wodnego. Oczywiście zjadała je po drodze, aż traﬁła
na raka, który ją za zdradę uśmiercił). To historia „Uważam, rze”, który powoli zdycha.
Wracam do meritum sprawy, czyli rodzącej
się niezależności w mediach. Dotyczy ona uruchomionej 6 maja niezależnej telewizji „REPUBLIKA” (www.telewizjarepublika.pl). Można ją
oglądać w pakiecie Familijny Max HD na platformie cyfrowej Polsat i sieciach kablowych.
Można wykupić karty umożliwiające odbiór telewizji REPUBLIKA przez Internet (transmisja
tam jest zakodowana). Karty te uprawniają także m.in. do zniżki przy prenumeracie tygodnika
„DO RZECZY”. Do tej pory za pośrednictwem
satelity i kablówek stacja telewizyjna „Republika” dociera do ponad 3 mln mieszkań (i ciągle
przybywa). Prezesem zarządu TV NIEZALEŻNA i właścicielem „Republiki” jest Piotr Berełkowski, który mówi, że zainteresowanie stacją
jest duże. Trwają rozmowy z kilkunastoma potencjalnymi partnerami, operatorami kolejnych

Kupa śmieci
Wrocławski magistrat przekonuje, że
mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska muszą
wypowiedzieć umowy na wywóz śmieci. Tymczasem największa z ﬁrm zajmujących się ich
wywozie zapewnia, że wrocławianie nie muszą się tym zajmować. W związku ze zmianami
w odbiorze śmieci z naszych domów powstało
zamieszanie. Do mieszkańców zostały skierowane dwie sprzeczne informacje.
WPO: wypowiedzenie nie jest konieczne
– Umowy wygasną same. Nie trzeba ich wypowiadać. Nasi klienci nie muszą dokonywać w
związku z tym żadnych dodatkowych formalności – mówi Bartłomiej Muszyński, prezes WPO
Alba S.A. Zapewnia, że do wygaśnięcia umów
nie jest więc konieczne składanie dodatkowych
oświadczeń, a mieszkańców miasta nie czeka
podwójne naliczanie opłat. – Nie będzie takiego problemu jeśli gmina przejmie obowiązek
gospodarowania odpadami planowo, czyli od 1
lipca 2013 roku – informuje Muszyński.

sieci kablowych (w tym zaawansowane z największymi graczami na rynku telewizji kablowych – UPC i Vectrą).
W tworzeniu telewizji REPUBLIKA mocno
zaangażowane jest środowisko tygodnika „DO
RZECZY”. Redaktorem naczelnym tej niezależnej telewizji jest publicysta Bronisław Wildstein. Kieruje on nie tylko stacją, ale też prowadzi
program „Bronisław Wildstein przedstawia”
(niegdyś emitowany w TVP). Rafał Ziemkiewicz gości komentatorów w swoim „Salonie
politycznym” (też wyrzucony, jak program
Widsteina, z TVP). Tomasz Terlikowski analizuje starcie współczesnych ideologii w cyklu
„Wojna światów”. Natomiast Cezary Gmyz
(wyrzucony z codziennej gazety „Rzeczpospolita” za artykuł o śladach trotylu w samolocie
lecącym do Smoleńska z prezydentem Lechem
Kaczyńskim z małżonką) co tydzień prowadzi
talk-show „Kuchnia polska”, w którym znani
politycy tłumaczą się ze swoich kulinarnych,
ale i politycznych wyborów. Gospodarzem porannego pasma TV REPUBLIKA jest inny autor
„DO RZECZY” Piotr Gociek. To on wymyślił
także jego nazwę” „Polska na dzień dobry”. Magazyn historyczny „Kontra” przygotowuje Piotr
Zychowicz (redaktor naczelny pisma „Historia
Do Rzeczy”.
Na antenie REPUBLIKI goszczą także publicyści związani z „Gazetą Polską”. Są nimi: Anita
Gargas (prowadzi magazyn śledczy „Zadanie specjalne”), Tomasz Sakiewicz „Polityczną kawę”, a
Katarzyna Gójska-Hejka i Michał Rachoń mają
swoje programy w paśmie popołudniowym i
wieczornym. Warto więc poznać wartość tej niezależnej polskiej telewizji (obok katolickiej telewizji TRWAM, o którą trwają polityczne boje,
marsze i protesty – ostatnio 19 maja), bo na to
zasługuje. I należy cieszyć się, że „niezależne”
rosną w siłę i odbierają ciągle olbrzymie pole salonowi, który „pierze mózgi” Polakom.
Miasto: wypowiedzenie konieczne
W marcu, przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia informowali, że nowa ustawa
śmieciowa nie przewiduje automatycznego rozwiązania umowy. Tłumaczyli, że aby uniknąć
podwójnego płacenia za wywóz odpadów, wrocławianie muszą sami wypowiadać umowy.
Według urzędników, jeśli umowa została
zawarta z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia to należy wypowiedzieć ją do końca
marca. Natomiast jeśli termin wypowiedzenia
jest jednomiesięczny, to umowę mieszkańcy powinni wypowiedzieć najpóźniej do końca maja.
* * *
Problemów ze zmianami w odbiorze śmieci
jest jeszcze więcej. Powstają nowe przepisy,
które zostają zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Co zatem maja zrobić mieszkańcy?
Z informacji Urzędu Miasta wynika, że mieszkańcy Wrocławia powinni złożyć deklarację do
30 czerwca 2013 roku i nie należy sugerować
się zasadami ustalonymi w innych gminach. W
tym bałaganie informacyjnym proponuję więc
pobrać deklaracje „śmieciowe” ze strony www.
wroclaw.pl, wypełnić i złożyć do UM.

www.stopaborcji.pl Fundacja Pro

Radosław Pazura ratuje dzieci
Swoje przekonanie opieram na prawie i
mocy, które jest moim zdaniem instancją wyższą, niż prawo ustanowione przez człowieka.
Wszelkie prawa, które my ustalamy, niestety
mogą być mylne - mówi w rozmowie z Fronda.
pl Radosław Pazura.
Marta Brzezińska-Waleszczyk: Zaangażował się Pan w akcję „Stop aborcji eugenicznej”. Dlaczego?
Radosław Pazura: Dlatego, że jestem za życiem. Jestem za cywilizacją życia, a nie cywilizacją śmierci, o której tyle mówił błogosławiony Jan Paweł II. Papież wielokrotnie ostrzegał
przed zagrożeniami dla naszej cywilizacji,
która zmierza ku śmierci. Uważam, że aborcja
eugeniczna jest jednym z jej przejawów. Dla
mnie osobiście jest to dowód na to, że nie przestrzegamy przede wszystkim przykazania „Nie
zabijaj”. To właśnie ze względu na to przykazanie należy być przeciw aborcji eugenicznej.
Jednak w myśl polskiego prawa, chore
dzieci można legalnie zabijać w łonie matki.
Zgadza się. Dlatego swoje przekonanie opieram na prawie i mocy, które jest moim zdaniem
instancją wyższą, niż prawo ustanowione przez
człowieka. Wszelkie prawa, które my ustalamy, niestety mogą być mylne. Moim zdaniem,
takim właśnie błędnym prawem jest to, które

pozwala na zabijanie chorych dzieci w łonie
matki.
Stwierdzenie wyższości prawa bożego
nad stanowionym to ostatnio śliska sprawa
(śmiech). Poważnie mówiąc, to akurat zakaz
zabijania niekoniecznie trzeba wyprowadzać z bożych przykazań.
Jeżeli jednak odniesiemy kwestię aborcji do
praw, które pochodzą od samego Boga, a więc
konkretnie, do przykazań, które tak naprawdę
są Jego darem i pomocą dla nas, to spojrzymy na problem z innej perspektywy. Jestem
przekonany, że kiedy kierujemy się głównym
przykazaniem, czyli przykazaniem miłości,
ono daje nam wielką siłę. Siłę konieczną, by
móc przyjąć na przykład chore dziecko. Jestem
przekonany, że jeżeli będziemy kierować się tą
Miłością, to otrzymamy takie siły, by móc te
problemy rozwiązywać. I dawać szansę chorym dzieciom na to, by mogły się urodzić i żyć.
Wydaje mi się, że to jest nasz obowiązek. Jeśli
Opatrzność Boża dopuszcza do takich sytuacji,
daje również siły do pokonywania wszelkich
trudności z tym związanych. Problem polega
tylko na naszym otwarciu na tę Miłość i zawierzeniu tej Miłości. Nikt z nas nie ma prawa
do tego, aby decydować o zabiciu drugiego, w
tym przypadku chorego i słabszego człowieka.

Krzysztof Bauer

Podróż na 7 kontynentów
Biblioteka 7 Kontynentów, stanowiąca
część Dolnośląskiej Biblioteki Publiczne we
Wrocławiu (Wrocław, Rynek 58), jest miejscem otwartym na świat wiedzy i na wiedzę
o świecie.
Można w niej podróżować po krainie baśni, przemierzać magiczne lądy, sięgając po
powieść fantastyczną, czy zmierzyć się z problemami rówieśników, czytając powieści obyczajowe. Najmłodsi mogą wybierać spośród
licznych ilustrowanych bajeczek, wierszyków
i opowiadań. Możliwość poznawania świata
daje zbiór literatury popularnonaukowej, który
ułatwia młodym, czytelnikom poszukiwanie
odpowiedzi na nurtujące pytania.
Oknem na świat jest również dostęp do Internetu. W bibliotece dzieci mają do dyspozycji
10 stanowisk komputerowych z odpowiednim
oprogramowaniem. Mogą też wyświetlać znajdujące się w zbiorach materiały multimedialne
na dużym ekranie telewizyjnym.
Bibliotekarze organizują tu liczne imprezy
związane z książką i uczestnictwem w kulturze. Podczas zajęć dla szkół, dzieci i młodzież
uczą się jak korzystać ze zbiorów biblioteki. W
ramach lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej poznają tajniki sprawnego wyszukiwania i
selekcjonowania informacji, a w czasie pasowań na czytelnika, otrzymują bilet do krainy
książek (czyli kartę biblioteczną), dzięki które-

mu mogą samodzielnie dokonywać literackich
wyborów i kształtować swoje zainteresowania.
Mają również okazję zetknąć się w bibliotece
z „Żywymi Książkami” – pisarzami, autorami,
artystami, którzy podczas spotkań dzielą się z
nimi swoimi pasjami i pobudzają ich do rozwijania własnych twórczych postaw.
Najmłodsi i ich rodzice mogą uczestniczyć
w zajęciach ujętych w dwa cykle – „Stare i
nowe spotkania bajkowe” oraz „ Biblioteczna
Akademia Malucha”. Przedszkolaki uczą się
tam (oczywiście u boku opiekunów) jak rodzinnie i kreatywnie spędzać czas oraz bawić
się literaturą.
W ramach „spotkań ze sztuką”, czyli artystycznych ferii i wakacji w bibliotece, dzieci
i młodzież wspólnie udają się na wyprawy po
dziejach sztuki, próbując przy tym swych sił
w zadaniach teatralnych, muzycznych i plastycznych.
Z kolei projekt Biblioteka-Światoteka
skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do
12 lat. Poprzez spotkania z literaturą, sztukami plastycznymi, fotograﬁą i teatrem dzieci
uczą się wnikliwego spojrzenia na otaczający je świat. Ich prace wystawiane są w Galerii Podróżnika. Uczestniczą regularnie w
ważnych wydarzeniach biblioteki i miasta.
Jedną z najważniejszych dorocznych imprez organizowanych przez Dział Dziecięco

Dlatego wziąłem udział w tej akcji, apelując do
naszych sumień. Chciałem także zwrócić uwagę na to, że być może nasze prawo się myli, być
może jest inna droga, inne rozwiązanie. Wiem
też, że siły, które daje Pan Bóg mogą wszystko
przezwyciężyć. Można przyjąć chore dziecko i
są ludzie, którzy dają takie świadectwo.
Chodź z nami ratować życie chorych dzieci!
www.RatujDzieci.pl

– Młodzieżowy Biblioteki Dolnośląskiej są
spotkania „Z książką na walizkach”, które
jest wielkim dolnośląskim świętem książki
dla najmłodszych i średniolatków.
W tym roku to jubileuszowa impreza, bo
10 z kolei. Impreza „Z książką na walizkach”
trwała od 5 do 8 czerwca bieżącego roku.
Udział w niej wzięli następujący pisarze: Anna
Czerwińska-Rydel, Agnieszka Frączek, Kalina
Jerzykowska, Beata Ostrowicka, Janina Papuzińska, Ida Pierelatkin, Kazimierz Szymeczko,
Agnieszka Tyszka, Paweł Wakuła i Joanna
Zagner-Korat. Inauguracja „Walizek” odbyła
się 5 czerwca 2013 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, a ﬁnał miał
miejsce w Nowej Rudzie 8 czerwca bieżącego
roku. Spotkanie z pisarzami, autorami książek dla dzieci i młodzieży objęły w tym roku
następujące miejscowości: Świdnica – Walim
– Jedlina Zdrój – Wałbrzych – Dzierżoniów
– Jordanów Śląski – Przeworna – Strzelin
– Ciepłowody – Ząbkowice Śląskie – Bardo
– Kłodzko – Polanica Zdrój – Duszniki Zdrój
– Szczytna – Lwówek Śląski – Bolesławiec
– Jelcz – Chrząstawa Wielka – Twardogóra – Syców – Oleśnica – Bystrzyca Kłodzka
– Międzylesie – Stronie Sląskie – Lądek Zdrój
– Ołdrzychowice Kłodzkie – Lubań – Gryfów
Śląski – Świeradów – Siedlęcin – Janowice
Wielkie – Środa Śląska – Jelenia Góra – Złotoryja – Radków – Wojcieszów – Ludwikowice
Kłodzkie – Niemcza – Bielawa – Dobromierz
– Świebodzice – Strzegom – Żarów Snowidza
i Nowa Ruda.
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Zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń
na stronach miesięcznika „Pawłowice”
Informacje/zamówienia: tel. 71/3279644
e-mail: pawlowice@artserwis.pl

Prace ogrodnicze
w pełnym zakresie
na terenie twojego ogrodu
– pozbądź się zmartwień!
tel. 788 178 218

Koncert 15. czerwca o godzinie 20.00 na terenie rybaczówki
Od wczesnych lat dziecięcych członkowie
zespołu SEXY MAMA odczuwali niezmiernie
silną potrzebę uzewnętrzniania osobliwości
swoich charakterów w postaci regularnych
występów publicznych. Granie na instrumentach, śpiewanie, ruch sceniczny i około-sceniczny, wnikanie w głąb siebie to właśnie te
składniki życia artystycznego stanowiły i do
dziś stanowią oś zainteresowań naszych muzyków.
Spotkanie kilku indywidualności stało się
początkiem intrygującej historii grupy SEXY
MAMA Blues i ujawniło spektakularny potencjał zespołu.
Jest to to wysublimowane połączenie pięciu
ekscentrycznych temperamentów twórczych. Z
pewnością jesteście ciekawi, jak udało się zrealizować tę fuzję osobowości?
Prowodyrami przedsięwzięcia są Tomek Tortyna i Tomek Latuszkiewicz, którzy niegdyś jako
trzon zespołu Sexy Mama Blues wraz z Magdą
Piskorczyk odcisnęli piętno swojego szalonego
zamiłowania do bluesa na scenach największych
festiwali tegoż gatunku w Polsce…
W dniu dzisiejszym SEXY MAMA to: Jurek
– czule śpiewa, pięknie czuje i niezmiennie prowokuje. Tomek L. – gra na gitarze. Lubuje się w
ryzykownych grach logiczno-zręcznościowych.
Tomek T. – gra na basie. Przy ognisku snuje upiorne opowieści o zamierzchłych czasach. Tadek

– gra na harmonijce. Szczerze ceni sobie dźwięki
przyrody i szybką jazdę na rowerze. Staszek – gra
na perkusji. Jego pasją są dalekowschodnie techniki rozwiązywania konﬂiktów interpersonalnych.
A jaki jest blues? Czarny jak ziemia na polu
bawełny, porywający jak wartki nurt Odry. Nietuzinkowy, spontaniczny i bezpośredni po prostu

prawdziwy! Uwaga! Autentyczność przekazywanych przez grupę emocji jest niepodważalna.
Jeżeli ktoś chciałby ten fakt podważyć, proszony jest o pilny kontakt z muzykami.
SEXY MAMA zaprasza wszystkich chętnych
do aktywnego uczestnictwa we wspólnym przeżyciu artystycznym. They’re bringing sexy back!
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