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Sierpień

Adam T. Witczak

Sierpień rozpoczęliśmy nieprawdopodobnie rozdmuchaną przez media „aferą buczeniową”, która po raz
kolejny pokazała swoistą polaryzację stanowisk w naszej zmęczonej żywotem Ojczyźnie. Oto młodzież
(z wielkiego miasta, ale najwidoczniej nie klasyfikująca się akurat do tej wykształconej, europejskiej
i przyszłościowej) dała wyraz swemu oburzeniu na czołówkę rządzących Polską postaci „spod ciemnej
gwiazdy”, sugerując im, że poniekąd więcej mają wspólnego nawet z gwiazdą czerwoną. Z tą „komuną”,
o której krzyczano, to być może pewne uproszczenie, boć to przecież nie czasy partii, której większość
czołowych postaci wywodziła się z kręgu tych, co pili szampan i jedli kawior w imieniu klasy robotniczej.
To jednak niuans, bo clou sprawy było okazanie swojej dezaprobaty dla owych „patriotów” od święta,
specjalistów od budowy „zielonych wysp” i innych Nibylandii. Nie chce mi się wnikać w to, czy trzeba
było buczeć, czy lepiej było demonstracyjnie milczeć, a może przeciwnie: ostrzyć kosy i ruszać „na
sejm!”, choć przyznam, że blisko mi do opinii jednego z publicystów, który napisał później, że gdyby
dzielni powstańcy żyli, to zapewne pierwsi garnęliby się do „buczenia”, „gwizdania” i „wszczynania
niepotrzebnych awantur”.
Tyle z tzw. „polityki”, tymczasem w wielkim sporcie też coś się podobno dzieje i nasi sportowcy nawet przywożą medale z Londynu. Wioślarstwo, żeglarstwo, podnoszenie ciężarów, zapasy,
strzelectwo, pchnięcie kulą – gdy piszę te słowa, takie dyscypliny mamy już obstawione. Pogratulować
naszym medalistom, dobrze się przecież spisali. Bo przecież po Euro 2012 niewiele było powodów do
gratulowania rodzimym piłkarzom, ale ja tam się na piłce nie wyznaję. Mógłbym może nawiązać do
organizacji i kosztów wspomnianych mistrzostw, ale to wymagałoby wejścia po raz kolejny w ekskluzywny światek wielkiej polityki polskiej, wielkich pieniędzy i dziur – budżetowych tudzież drogowych.
Nawał codziennych zajęć nie pozwala uświadomić sobie faktu, że przecież (podobno)
mamy wakacje, jakiś wolny czas, urlopy i inne ciekawe rzeczy. Jedynie późną nocą, gdy strzyga zaczyna
dusić, przychodzą mi na myśl zagubione miejsca hen, daleko w świecie, małe wyspy, porzucone na wielkich wodach, ciepłych lub gorących, w tym czy innym zakątku. „Są takie miejsca na każdej mapie”,
ale – wbrew dalszym słowom piosenki – być może znaleźlibyśmy w nich szczęście. Miejsca, w których
na małej powierzchni mieszka mało ludzi i wszystko jest małe i skromne, a życie toczy się powoli.
Oto wysepki wokół północnych obrzeży Brytanii, oto wysepki rejonów antarktycznych i te, które los
umieścił na szerokich wodach Pacyfiku lub Atlantyku. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to o dwóch
ciekawych miejscach będziecie mogli przeczytać państwo na następnych stronach tego numeru „Słowa
Wrocławian”.
Ktoś mógłby powiedzieć, że na prawie bezludnej wyspie, gdzie helikopter czy statek dociera
kilka razy w roku, życie musi być nudne i przyprawiające o mdłości. Cóż, kwestia perspektywy. Być może
spędzenie 50 lat życia na Tristan da Cunha czy innej St Kildzie byłoby problematyczne, ale pojechać tak
na kilka miesięcy...? Odpocząć od tzw. „tego wszystkiego”, zająć się kilkoma prostymi (nie zawsze aż tak
prostymi, ale mniejsza o to) czynnościami gospodarskimi takimi jak wyprowadzanie owiec na pastwisko,
okopywanie grządek, sianie i zbieranie, rąbanie drzewa... Tkwi w tym pewien urok. W realiach cywilizowanego świata Zachodu za błogosławieństwo uważać musimy przemijający dziwnie szybko weekend
i wyczekiwany przez cały rok urlop. A potem praca, praca i praca, by Polska rosła w siłę, by podatki do
budżetu wpływały, by wszystko się kręciło, jak należy.
Zapraszam zatem Państwa do lektury najnowszego numeru naszego poczciwego pisma lokalnego. O tym, co w środku, dowiecie się Państwo już za chwilę. Mam nadzieję, że każdy coś dla siebie
znajdzie, w końcu o to nam chodzi, by pisać o naprawdę rozmaitych rzeczach. Zwracajcie uwagę na
konkursy, choć niestety wyjazdu na bezludną wyspę zaoferować nie możemy, a szkoda. Choć, kto wie,
co przyniesie czas? Zapraszam także do odwiedzania naszej witryny internetowej i profilu Facebook.
Wesołych wakacji, tych, które jeszcze pozostały!
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Jesienne targi w Hali Stulecia
Marta
Gil
8 i 9 września w Hali Stulecia
przy ulicy Wystawowej 1 odbędą
się Targi Mieszkań i Domów. Ich
tegorocznym, pierwszym w sezonie jesiennym organizatorem, jest
spółka Nowy Adres. Na wspomnianej imprezie od godziny 10
do 17 będzie można zapoznać
się z licznymi ofertami deweloperów działających na terenie
Wrocławia i okolic. Organizatorzy zapewniają, że wystawcy
przedstawią potencjalnym nabywcom, którzy pojawią się na
targach, wiele promocyjnych
ofert. Zainteresowani uzyskają również informacje dotyczące
planowanych inwestycji. Do dyspozycji klientów będą również
bezpłatne egzemplarze pisma zatytułowanego „Album Inwestycji
Mieszkaniowych – Wrocław
i okolice, jesień 2012”. Zostało
ono wydane z myślą o wymagających klientach, którzy
oczekują szczegółowych i rzetelnych opisów wrocławskich
inwestycji. W albumie pojawią
się także informacje związane
z tematem kupna mieszkania.
Organizatorzy nie zapomnieli również o naszych pociechach.
Zorganizowany specjalnie dla
nich plac zabaw z pewnością
pozwoli odetchnąć rodzicom
przy filiżance dobrej kawy wypitej w eleganckiej kawiarence.
Wrześniowe targi nie
są jednak jedyną okazją do zapoznania się z ofertami deweloperów. 4 i 5 października Polski

Związek Firm Deweloperskich
organizuje „Dni Dewelopera
2012”. W czasie ich trwania odbędzie się zamknięta konferencja,
poruszająca tematy związane
m.in. z wprowadzeniem nowej
ustawy deweloperskiej, planami rozwoju Wrocławia i polityką
mieszkaniową. Na kolejne dni (6
i 7 października) PZFD zaplanowało Targi mieszkań i domów
„Budujemy Wrocław”. W części
Wrocławskiego Centrum Kongresowego w kompleksie Hali
Stulecia klienci będą mogli zapoznać się z ofertami deweloperów należących do Oddziału
PZFD we Wrocławiu. Na tych
targach zetkniemy się również
z prawnikami skłonnymi udzielać
bezpłatnych porad oraz projektantami wnętrz i ogrodów.
Okazję do przedstawienia swoich
propozycji będą miały również
banki.
20 i 21 października w Hali Stulecia odbędą się
z kolei targi organizowane przez
spółkę redNet Media. Tu, oprócz
tego, że spotkamy się z kolejnymi
ofertami deweloperów i banków, mamy możliwość wzięcia
udziału w warsztatach poruszających atrakcyjne tematy. Klienci
planujący zakup mieszkania
dowiedzą się, w jaki sposób
mogą przybliżyć się do swego
celu, a ci, którzy samodzielnie
próbują wykończyć mieszkanie,
będą mieli okazję uzyskać cenne wskazówki na warsztatach

KONKURS

„Zrób to sam”. Do dyspozycji
odwiedzających będzie również
katalog mieszkaniowy przedstawiający dostępne domy oraz
mieszkania. Zawarte w nim będą
także niezwykle przydatne i praktyczne porady specjalistów. Żeby
ułatwić poszukiwania klientom,
którzy wybrali już lokalizację
swojego domu, organizatorzy
stworzyli mapę inwestycji mieszkaniowych. W każdej chwili
odwiedzający będą mogli napić
się kawy w targowej kawiarence.
Natomiast z myślą o dzieciach,
spółka redNet Media przygotowała Centrum Zabaw i Edukacji.
Organizator zachęca również
do pobierania ze swojej strony
darmowych biletów wstępu.
Targi mieszkaniowe
są niewątpliwie bardzo atrakcyjnym wydarzeniem zarówno dla
tych, którzy interesują się tematami związanymi z nieruchomościami, jak i dla tych, którzy planują zakup domu lub mieszkania.
Nie ulega wątpliwości fakt, że
jest to wspaniała, niepowtarzalna
okazja do uzyskania wszelakich
informacji dotyczących zakupu
nieruchomości i wynegocjowania
atrakcyjnych rabatów. Spotkania
ze specjalistami pozwolą rozwiać
nie tylko nagromadzone wątpliwości, ale również ułatwią
podjęcie trudnych decyzji. Nasza
gazeta patronuje wszystkim wymienionym w artykule wydarzeniom. Serdecznie zachęcamy więc naszych czytelników
do wzięcia udziału w targach
i wykorzystania każdej możliwości, którą stwarzają.

REKLAMA

- wygraj Kolację

Kolacja ze „Słowem Wrocławian”
Drodzy Czytelnicy,
sierpniowy numer „Słowa Wrocławian” pragnie Wam zaoferować nie
tylko coś do czytania, ale także coś do zjedzenia. Mamy dla Was trzy
podwójne zaproszenia na posiłek w restauracji Miguel (ul. Wawrzyniaka
2). Każdy z kuponów wart jest 80 zł. Jeśli więc czytając naszą gazetę,
poczułeś lekkie ssanie w żołądku, bierz nożyczki, wycinaj kupon i wysyłaj do naszej redakcji (ul. Komuny Paryskiej 90, 50-452 Wrocław).
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 10.09.2012. Wtedy to wyłonimy
trzy pary, które będę miały okazję zakosztować w smakołykach, jakie
serwuje restauracja Miguel.

Zwycięzcami wakacji w Krapaczu zostali Pan Andrzej Gonera
i Pani Aleksandra Misiek. Serdecznie gratulujemy, a pozostałych Czytelników zachęcamy
do nadsyłania kuponów. Takiej
okazji nie można przegapić.

O CZYM CHCIAŁBYS PRZECZYTAĆ W SŁOWIE WROCLAWIAN?:
...............................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO: .............................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: ...............................................................
E-MAIL: ...............................................................................................
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Co się działo
w Polsce

Co się działo
WE WROCŁAWIU

Przygotowali: Adam T. Witczak

Pożar w kamienicy przy ulicy
Komuny Paryskiej

– Lipiec 2012

Nocny jastrząb

W nocy z 2 na 3 sierpnia w okolicy Legnicy odbył się pościg policyjny za kierowcą 12-tonowej ciężarówki. Sceną
była autostrada A-4, a wszystko działo się około czwartej
nad ranem. Kierowca nie reagował na sygnały wysyłane
przez policjantów, co nie powinno dziwić, jako że jego
pojazd był kradziony. Kiedy w końcu zjechał z autostrady,
natychmiast zaczął uciekać - ruszył w pobliskie zarośla.
Został jednak szybko schwytany. Okazał się to 31-letni
mieszkaniec powiatu bolesławieckiego. Za włamanie do
samochodu i jego kradzież grozi mu w teorii nawet 10 lat.
No cóż, a raptem kilka dni wcześniej autostradą A-4 jechał
sobie dwunastotonowy tir, którym „powoził” słowacki
kierowca, wspomagany przez 3 promile alkoholu we
krwi. Jak widać, easy riderów nie brakuje.

Odnalezione dokumenty
W Kątach Wrocławskich podczas remontu wieży Ratusza
pracownicy odnaleźli zabytkową, metalową puszkę. W środku
znajdowały się dobrze zachowane dokumenty, z których
najstarszy pochodzi z 1809 roku,
egzemplarz Gazety Kąteckiej, rysunek wieży oraz kilka monet
z XVIII wieku. Zabytki po zarchiwizowaniu będzie można
obejrzeć na wystawie organizowanej przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Kąckiej.

Komendant z Legnicy skazany

Mistrzowie świata z Oleśnicy

Jacek K., były komendant legnickiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego, został skazany na dziesięć miesięcy więzienia
(w zawieszeniu na dwa lata) oraz wpłacenie na konto hufca 27
tysięcy złotych. To kara za wyłudzenie takiej właśnie kwoty
z Dolnośląskiej Chorągwi ZHP. Otóż komendant wypisywał fałszywe faktury za usługi rzekomo świadczone harcerzom podczas
obozów przez rozmaite firmy. Używał do tego sfałszowanych
pieczątek. Chorągiew na podstawie faktur refundowała usługi
cateringowe. Co ciekawe, zdobyte w ten sposób pieniądze Jacek
K. przeznaczał na wynagrodzenia dla pracowników obozowej
kuchni, choć oficjalnie pracowali oni bezpłatnie jako wolontariusze. Dolnośląska Chorągiew ZHP zawiesiła Jacka K. w obowiązkach komendanta oraz w prawach harcerskich.

Wieczny student?

Kolejka gondolowa nad Odrą

Arkadiusz Zawierucha i Sandra Gemska – reprezentanci oleśnickiego
klubu Dosan – zostali Mistrzami Świata w combat kalaki podczas XII
Mistrzostw WEKAF, czyli World Eskrima Kali Arnis Federation. Zawody odbywały się między 18 a 26 lipca w filipińskim mieście Cebu.
Jakub Nycek został wicemistrzem. To wielki sukces młodych zawodników, uprawiających tę stosunkowo mało jeszcze znaną dziedzinę
sportów walki.

Angelus

Na początku sierpnia ogłoszona została lista czternastu
książek, które zostały zakwalifikowane do następnego
etapu kolejnej już (siodmej) edycji Literackiej Nagrody
Europy Środkowej Angelus. Sześć z tych książek wyszlo spod pióra polskich twórców. Wrzesień jest miesiącem, w którym zaprezentowana zostanie finałowa
siódemka. Dotychczas laureatami Angelusa byli: Jurij
Andruchowycz, Martin Pollack, Peter Esterhazy, Josef
Skvorecky, Gyorgy Spiro oraz Swietłana Aleksijewicz.
Na zwycięzcę kolejnej edycji czekają nagrody: wykonana
przez Ewę Rossano statuetka oraz czek na 150 tys. zł.
Nagrodzonego poznamy już 27 października.

Od czwartku do niedzieli

Policja zatrzymała mężczyznę, który
notorycznie kradł na wrocławskich
uczelniach wyższych. 37-latek starał się
sprawiać wrażenie studenta, po czym
kradł pozbawione chwilowo dozoru
mienie - plecaki, laptopy, telefony komórkowe, torby, książki i inne przedmioty. Jest podejrzewany o ponad 50
takich akcji w okresie od maja do lipca
2012 roku. Skradziony towar sprzedawał w miejscowych lombardach lub
sprzedawał przypadkowo spotkanym
osobom.

Zdobywcą Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty został film „Od czwartku do niedzieli” chilijskiej reżyserki Domingi Sotomayor Castillo. Jest to film o procesie rozpadu małżeństwa, widzianym z perspektywy dziecka. 26-letnia artystka otrzymała
20 tys. euro, a jej film będzie wyświetlany w Polsce.
W trakcie 11 festiwalowych dni zaprezentowano 469 filmów (w tym 226
filmów pełnometrażowych), pochodzących z 52 krajów. 160 tytułów miało
podczas festiwalu polskie premiery. Łącznie odbyło się 537 seansów.
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9 sierpnia około godziny 16:00 w kamienicy przy ulicu Komuny Paryskiej wybuchł pożar. Sąsiedzi, którzy zauważyli
dym wydobywający się z mieszkania, natychmiast zawiadomili
odpowiednie służby. Straż pożarna zareagowała bardzo szybko,
płomienie rozprzestrzeniły się tylko w kuchni, gdzie na kuchence
zapalił się obiad. Mimo to, reanimacja jednej z dwóch osób przebywających w mieszkaniu nie przyniosła
efektu. 60-latek, którego ratownicy znaleźli
na podłodze, zmarł.
Jego żona trafiła do
szpitala.

Doktorant
wyróżniony
grantem

Mgr inż. Lucjan Hanzlik
z Wydziału Podstawowych
Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
został wyróżniony przez
Fundację na rzecz Nauki
Polskiej w ramach IX edycji konkursu VENTURES.
Za swoją pracę „Bezpieczna
i uwierzytelniona komunikacja nowoczesnych dokumentów tożsamości z czytnikiem” otrzyma grant w wysokości 100 tys. zł. Wyniki
jego badań będą wykorzystywane w zabezpieczeniach
nowoczesnych dokumentów
tożsamości.

Przesunięte zostały plany budowy kolejki gondolowej, która ma ułatwić
przeprawę z Wybrzeża Wyspiańskiego na ulicę Na Grobli. Do przetargu
ogłoszonego przez Politechnikę Wrocławską, zgłosiła się tylko jedna
firma. Wycena ich usług znacznie przewyższyła szacunki uczelni, więc
przetarg unieważniono. W najbliższym czasie ma jednak zostać rozpisany kolejny konkurs. Po wyłonieniu wykonawcy, prawdopodobnie
budowa ruszy na wiosnę. Optymistyczna wersja zakłada oddanie kolejki
gondolowej do użytku po roku od rozpoczęcia prac. Będą z niej mogli
korzystać nie tylko studenci, ale również turyści i wrocławianie.

Wystawa na wrocławskim Rynku

Z okazji 70. rocznicy śmierci Edyty Stein- świętej, patronki Europy, Ośrodek Pamięć i Przyszłość oraz Towarzystwo im. Edyty
Stein zorganizowały niezwykłą wystawę zatytułowaną „Edyta
Stein. Portret własny”. Udostępnione przy pomniku Fredry
fotografie, przedstawiają różne etapy życia świętej, nawiązują również do czasów, gdy mieszkała we Wrocławiu. Ekspozycję
dopełniają ciekawe fragmenty autobiografii, listów i dzieł Edyty
Stein. Wystawę można oglądać do 31 sierpnia.

Przebudowa ulicy Zwycięskiej

Firma Skanska dokona przebudowy ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu. W tej sprawie podpisała umowę ze spółką Wrocławskie Inwestycje.
Prace rozpoczną się w sierpniu, mają potrwać prawie półtora roku i kosztować 25 mln zł. Na skrzyżowaniu Zwycięskiej i Ołtaszyńskiej
powstanie rondo, na skrzyżowaniu Zwycięskiej i Agrestowej sygnalizacja świetlna, a na prawie półtorakilometrowym odcinku do Karkonoskiej kilkakrotnie będzie się pojawiać długi pas środkowy do lewoskrętu. Niebezpieczne skrzyżowanie Kutrzeby, Strachowskiego
i Parafialnej, obok kościoła Wniebowzięcia NMP, otrzyma sygnalizację świetlną.
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Co się działo
W POLSCE
– Lipiec 2012

Fala bankructw biur podróży
Przez Polskę przelała się fala bankructw biur podróży. Zbankrutowały przedsiębiorstwa Alba
Tour, Africano Travel, Sky Club, Blue Rays, Aquamaris i Atena. Upadły także linie lotnicze OLT
Express, w które inwestowała kontrowersyjna spółka parabankowa Amber Gold, która sama miała kłopoty z wypłaceniem swoim klientom ich pieniędzy. Oczywiście co roku słyszymy o niewypłacalnych
biurach, ale tym razem to już prawdziwa plaga. Pozostawionych na lodzie (lub może – na spalonym
słońcem piasku...) klientów Sky Clubu było prawie 23 tysiące. Biura mają problemy z płynnością
finansową. Powodów jest co najmniej kilka. Z jednej strony firmy biorą na siebie wielkie ryzyko,
ponieważ często rezerwują przeloty samolotami oraz
pokoje w zagranicznych hotelach, a potem może się
okazać, że nie ma wystarczająco dużo klientów. Firmy rozliczają się z zagranicznymi kontrahentami w euro
lub dolarach, gdy więc kursy tych walut stoją wysoko,
to biura płacą więcej, co zwiększa koszta. Do tego dochodzi kryzys na południu Europy oraz kryzys w Polsce
(mniejsza popularność wakacyjnych wypraw) oraz silna
konkurencja. No cóż, w tej sytuacji być może lepiej jechać „na wariata” i szukać czegoś (tj. zakwaterowania)
na miejscu...? To dla ryzykantów, ale takich, którzy
lubią samodzielność.

Na Olimpiadzie
Gdy piszemy te słowa, polscy
zawodnicy ośmiokrotnie zdobyli medale na XXX Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie. 28
lipca pochodząca z Jeleniej Góry
Sylwia Bogacka zdobyła srebrny
medal w strzelaniu z karabinu
pnemumatycznego na 10 metrów. 3 sierpnia Adrian Zieliński
zdobył złoty medal w podnoszeniu ciężarów w kategorii 85
kilogramów. Tego samego dnia
złoty medal w pchnięciu kulą
zdobył Tomasz Majewski. Kulę
pchnął na odległość 21,89 metra. Obronił w ten sposób tytuł
zdobyty 4 lata temu w Pekinie.
Brązowy medal zdobyły natomiast polskie wioślarki – Julia Michalska i Magdalena Fularczyk.
Krążki wywalczyli także: wrocławianin Damian Janikowski
(brąz w zapasach w stylu klasycznym kat. 84 kg), Bartłomiej Bonk
(podnoszenie ciężarów, kat. 105
kg), Przemysław Miarczyński
oraz Zofia Noceti-Klepacka –
oboje zdobyli brązowy medal
– żeglarstwo, RS:X).

FGŚP nie zapewni wynagrodzeń?
Z powodu powolnego działania sądów Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych coraz częściej nie może rozpocząć postępowań dotyczących wypłacenia odpowiednich świadczeń pracownikowi, któremu wynagrodzenia nie wypłaca upadająca spółka. Może
to skutkować nawet tym, że pracownik straci prawo do świadczenia z Funduszu. Dzieje się tak, gdy od dnia rozwiązania z pracownikiem
umowy o pracę do ogłoszenia przez sąd upadłości firmy lub oddalenia wniosku w tej sprawie minie dziewięć miesięcy.

Co się działo
W GOSPODARCE

Co się działo
w Polsce
W wielu regionach spada
liczba ludności

Media donoszą, że w wielu regionach Polski stopniowo ubywa
ludności, co nakręca spiralę ekonomicznej niemocy tych obszarów. Odpowiednie dane podał m.in. „Dziennik Gazeta Prawna”.
Okazuje się, że w ciągu niespełna 10 lat, pomiędzy kolejnymi
spisami powszechnymi (w 2002 i 2011 roku) w województwie
śląskim ubyło 112,5 tys. mieszkańców, łódzkim – 74,2 tys.,
opolskim - 48,8 tys., lubelskim – 23,4 tys., świętokrzyskim – 16,8
tys., a podlaskim – 6,2 tys. Narasta niepokojące zjawisko, które
polega na tym, że Polska staje się kilkoma wyspami (takimi jak
Warszawa czy Wrocław) i coraz bardziej wyobcowaną, przegraną
prowincją. To skutki emigracji i spadającej dzietności, a to z kolei
skutki słabej sytuacji gospodarczej i braku pomysłów rządzących
na rozwój mniejszych miejscowości i powiatów.

„Gdy wielki tłum wyjdzie na
ulice...”

Senat zaakceptował nowelizację Prawa o zgromadzeniach. Senatorowie poparli 13 poprawek, które dotyczą takich kwestii jak wysokość
grzywien czy skrócenie do trzech dni roboczych (dotychczasowy
projekt przewiduje tu pięć dni) terminu składania zawiadomienia
o zgromadzeniu. Senatorowie proponują kary grzywny do 7 tys. zł dla
przewodniczącego zgromadzenia, który nie wykonuje swych obowiązków, tj. nie przeciwdziała naruszeniom porządku publicznego – oraz
do 10 tys. zł dla uczestnika zgromadzenia, który nie podporządkowuje
się poleceniom przewodniczącego.
Nowe prawo jest silnie krytykowane przez bardzo różne
środowiska – nacjonalistyczne, liberalne, anarchistyczne, socjaldemokratyczne etc. Uchodzi ono za surowe i represyjne, ponieważ pozwala władzom na przykład na zakaz organizacji dwóch manifestacji w tym
samym miejscu i czasie, jeśli może to grozić naruszeniem porządku.
A to ostatnie można szeroko interpretować. Pretekstem dla rządu stały
się wydarzenia z 11 listopada. Teoretycznie nowe rozwiązania może
oznaczać, że z jednej strony nie będzie można protestować przeciw
zgromadzeniom, które uznamy za szkodliwe czy niewłaściwe, a z
drugiej – sami będziemy mieli problemy z rejestracją pikiety czy pochodu, jeśli tylko ktoś inny będzie próbował nas blokować.

– Lipiec 2012

Roszczenia SIAC Construction

Wzrost cen żywności

Curiosity na Marsie

Nieznany jest termin ukończenia ostatniego odcinka autostrady
A4, która ma prowadzić m.in. przez Wrocław, Kraków i Rzeszów,
aż do przejścia granicznego w Korczowej. Spółka SIAC Construction zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad z roszczeniami opiewającymi na kwotę 675 mln zł.
Zdaniem spółki SIAC nie dało uniknąć się zerwania umowy, ponieważ GDDKiA nie wypłacała w terminie należności za wykonane prace. Z kolei GDDKiA uważa, że to oni odstąpili od umowy, ponieważ przez 3 miesiące na budowie panował zastój i zapewnia, że w drodze
konkursu wyłoniony zostanie kolejny
kontynuator budowy wspomnianego
odcinka. Roszczenia
spółki SIAC zostaną
jednak rozpatrzone.

Susze w USA doprowadziły do znacznego zmniejszenia zbiorów kukurydzy i pszenicy. Stany Zjednoczone są pierwszym
na świecie eksporterem wymienionych produktów. Spodziewany jest więc znaczny wzrost cen zbóż oraz cukru. Podwyżkę
najbardziej boleśnie odczują biedne kraje. FAO zapowiada,
że w przypadku wprowadzenia zakazu eksportu, światu grozi
kryzys żywnościowy.

6 sierpnia na powierzchni Marsa wylądował Curiosity – zdalnie
sterowany łazik, który będzie przez dwa lata zbierał próbki
i przeprowadzał rozmaite badania. Pojazd ma 3 metry długości,
2,8 metra szerokości oraz maszt wysokości 2,1 metra. Porusza
się na sześciu kołach, z których każde ma średnicę 50 cm. Sondę wystrzelono z przylądka Canaveral na Florydzie 26 listopada
2011 roku. Warto dodać, że wkład w budowę Curiosity mają Polacy, a mianowicie firma Vigo S.A. z Ożarowa Mazowieckiego.
Jest ona dostawcą specjalistycznych detektorów podczerwieni,
które posłużą do badania składu chemicznego marsjańskiego
gruntu i skał. Dodajmy, że budżet całej misji to 2,5 miliarda
dolarów.
Curiosity spędzia na Marsie 98 tygodni, czyli prawie dwa lata.
Już teraz przesyła pierwsze zdjęcia. Oczami urządzenia są dwie
dwumegapikselowe kamery – obraz z nich łączony jest w całość
przez urządzenie Mastcam. Curiosity będzie szukać wody, a także
śladów obecnego lub istniejącego niegdyś życia.
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Upadek linii OLT Express
31 lipca Spółka OLT Express Poland złożyła w sądzie wniosek
o upadłość. Pewnym jest, że ich pojawienie się na polskim rynku
pozytywnie wpłynęło i skutecznie pobudziło nasz rynek lotniczy.
Zdaniem wielu była to linia oferująca najbardziej atrakcyjne połączenia. Niskie ceny biletów oraz liczne przeloty krajowe miały
zapewnić spółce popularność i przyciągnąć klientów. Ponoszone
koszty znacznie przewyższały zyski, ale inwestorzy teoretycznie
byli na to przygotowani. Sytuacja jednak ich przerosła. Wkrótce
inni przewoźnicy mają przejąć połączenia OLT Express.
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Miasto

Kolej i tramwaj – bliskich spotkań ciąg dalszy...
Marek
Natusiewicz
We wrześniu 2011 roku gościła we Wrocławiu
delegacja UNESCO. Nie przyjechała jednak
na zaproszenie magistratu, lecz została niejako
przymuszona przez Stowarzyszenie Akcja Park
Szczytnicki, które wołało – jak się okazało – nie
„na puszczy” tak głośno, że aż usłyszano to w
Paryżu (Raport UNESCO z 15 czerwca 2012r.).
Co ważne, w czerwcu 2012 roku obawy Stowarzyszenia znalazły potwierdzenie w uchwale, podjętej większością 2/3 przez Komitet
Światowego Dziedzictwa UNESCO na 36 Sesji
rocznej w Sankt Petersburgu. Uchwała ta, w
dyplomatycznym tonie, ale jednak z troską,
sformułowała pewne uwagi odnoszące się do
Hali Berga jako obiektu będącego pod opieką
UNESCO. Nakazuje ona m.in. Polsce wstrzymanie prac związanych z realizacją parkingu
podziemnego i skonsultowanie jego planów z
ekspertami UNESCO.
Dyskusja wokół „problemu
Hali” po raz kolejny przywołała Wielką Wyspę jako zjawisko
przestrzenno-kulturowe, wymagające szczególnej troski.
Stworzona w duchu miasta-ogrodu, harmonijnie połączyła w sobie „sypialnię” zwykłych ludzi z „wysoką kulturą”
Dolnoślą-

zaków.
Obok osiedli: Sępolna i Biskupina (z ogrodami działkowymi), mamy tutaj wystawowe
osiedle WuWa na Dąbiu, ogród
zoologiczny, Halę Berga z Pergolą, ogród japoński, kilkusetletni Park Szczytnicki z przyległym do niego osiedlem Zalesie
i z położonym nieopodal Zaciszem oraz kompleks sportowy Stadionu Olimpijskiego.

Pomyślana jako samoistna
enklawa, otoczona wodami
Odry i Kanału Nawigacyjnego, przetrwała w niezmienionej formule do czasu rewolucji motoryzacyjnej. Pustawe
niegdyś arterie, wyposażone
jedynie w tramwaje, zapełnione zostały, niekończącymi
się w godzinach
szczytu, potokami samochodów
„wlewającymi”
się z kierunku
Jelcza – przez
u l. M i c k i e wicza oraz
z kierunku
Długołęki
– przez
ul. Kochanowskiego.
Nasi poprzednicy planowali
jeszcze otwarcie w kierunku
południowym, rezerwując pod
tę inwestycję dość szeroki pas
terenu...
Niezrealizowane projekty mają
to do siebie, że „krojone”
były na miarę potrzeby chwili.
Odkurzone i przywołane do
teraźniejszości, najczęściej
mają jedynie walor historyczny, świadcząc o wizjonerstwie, graniczącym niekiedy
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z obrazoburstwem. Tak jest
z wizją obudowania Ratusza
lasem wieżowców (zrealizowano na szczęście jedynie minimalistyczny budynek obecnego Banku Zachodniego).
Podobnie jest z owym „otwarciem” Wielkiej Wyspy na południe, w kierunku Tarnogaju,
Gaju oraz przede wszystkim
Borka i Krzyków (litera „K”).
Planowany niegdyś wokół
miasta ring rzeczywiście był
„wokół”, o czym świadczyć
może adekwatna nazwa jednego z fragmentów – ul. Na Ostatnim Groszu... Dzisiaj zwany
jest Obwodnicą Śródmiejską i z
trudem przeciska się przez ul.
Hallera... Co prawda, oddane
niedawno odcinki zrealizowane
zostały „po nowoczesnemu”,
jednak o przepustowości decydują tzw. „wąskie gardła”,
a jakoś nie słychać o zamiarach
burzenia zabudowy na Grabiszynku...
Wydaje się, że sytuacja dojrzała
do poszukiwania nowego spojrzenia na problem komunikacji
samochodowej we Wrocławiu.
Rozkład ruchu w mieście, zilustrowany tzw. więźbami ruchu,
zapewne wykaże, że Wielka
Wyspa jawi się w nich jako teren
tranzytów wewnątrzmiejskich,
gdyż trudno podejrzewać ją
o generowanie wielkich potoków w sytuacji, gdy zamieszkuje ja ok. 25 tys. mieszkańców.
A jeśli tak, to właściwym jest
pytanie o sposób uwolnienia
jej obszaru z owych ruchów
tranzytowych. Na towarzyszącej artykułowi ilustracji,
kolorami oznaczono aktualną
(2012) skalę natężenia ruchu
(lewy dolny róg: czerwony –
max, zielony – min.). Jak widać
ulice WW pozostają w tonacji
żółto-zielonej, więc wydawać
by się mogło, że problemu nie
ma. Jednak brak nam symulacji rozkładu ruch w sytuacji
„domknięcia” owej Obwodnicy. Nawet dla laików oczywistym jest, że okazja czyni...
Tak też postąpią zapewne kierowcy, którym zaproponujemy nowy skrót przez miast!
A tym niewątpliwie będzie
nowa arteria. Obawy potęgują
nieznane skutki wprowadzenia
opłat na oddanej ostatnio do
użytku Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Realizowana w skromnym zakresie tzw.

Via Romana, tj. wschodnia
obwodnica Wrocławia, nie
będzie w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom...
Dla kierujących samochodami
najistotniejszą kwestią jest
szybkość poruszania się pojazdem. Oczywistym jest, że
oczekiwania takie spełnić może
jedynie arteria bez skrzyżowań
i przejść dla pieszych. Oczywistym jest również i to, że znalezienie takich miejsc ich wytrasowania graniczy niemalże
z cudem. Takim „szwem”
od zawsze jest styk wody z ziemią. W tym miejscu zapewne
oburzą się miłośnicy przyrody!
Jednak co poczną w sytuacji, gdy projektowana trasa
będzie w tunelu? I to jeszcze w tunelu... nadziemnym!
Na załączonej ilustracji jest
nim arteria w kolorze „morskim”, na południowym brzegu Odry, poniżej Wielkiej
Wyspy, pokrywająca się z ul.
Opatowicką. Rozwidlenie na
jej zachodnim końcu ułatwi
„wpięcie” w układ staromiejski
– ul. Na Niskich Łąkach i w południe miasta
– łącznikiem
do al.
Ar-

mii Krajowej. Wschodni odcinek, po przejściu tunelem pod
Wyspą Opatowicką i po wyjściu na poziom terenu, poprzez
dojazd do Mostu Bartoszowickiego (kolor pomarańczowy), w szybki sposób wyprowadziłaby ruch samochodowy
z Biskupina w kierunku centrum miasta, z pominięciem pl.
Grunwaldzkiego lub przejęłaby potok pojazdów jadących
z Wojnowa, Dobrzykowic
i Nadolic (litera „J”). Projektowana arteria, prowadzona dalej
kolejnym wałem przeciwpowodziowym, krzyżowałaby
się z ul. Strachocińską, przejmując z kolei pojazdy jadące
ze Strachocina i Kowal (litera
„S”). I dalej, ponownie wałem przeciwpowodziowym,
skrzyżowałaby się z ul. Bolesława Krzywoustego, gdzie
przejmowałaby z kolei potok
pojazdów z Mirkowa i północnej Długołeki (litera „Z”). Po
drodze przecinałaby się z Aleją
Olimpijską (na przedłużeniu
Mostu Swojczyckiego), którą
dojeżdżały-

by do niej pojazdy z północnego Sępolna oraz te, jadące
z południowego Psiego Pola,
południowej Długołęki i z
Brzeziej Łąki (litera „Z”).
Taki oto sposób rozwiązania
problemu ochrony kompleksu
Wielkiej Wyspy sformułować
można jako podsumowanie
konkursu przeprowadzonego
przez Stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki w maju
2010 roku (http://akcjaparkszczytnicki.pl).
Ze strony kręgów decyzyjnych władz miejskich dało
się wówczas słyszeć jedynie
porażającą ciszę... A wydawałoby się, że kilkusetletni Park
Szczytnicki z przyległościami wart jest... czegoś innego
(parafraza stwierdzenia francuskiego króla Henryka IV,
że Paryż wart jest Mszy...)!
p.s. O problemie komunikacji
zbiorowej na Wielkiej Wyspie
pisałem w poprzednim numerze „Słowa”
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Być obcokrajowcem we Wrocławiu
Natalia
Synjuk
Fajna była impreza, czyż nie?! Chodzi mi o
Euro 2012 i o obcokrajowców, którzy razem
z nami bawili się we Wrocławiu prawie przez
miesiąc. Kibice z całego świata przy okazji
futbolowej imprezy odbyli ciekawą wycieczkę
do stolicy Dolnego Śląska. Wrocław to miasto
dwunastu wysp i ponad stu mostów, miasto
otwarte na nowe idee, gościnne, którego życie
kulturalne i naukowe przyciąga i zaskakuje.
Wrocław to miasto studenckie, popularne nie
tylko w Polsce. Jest ono wyjątkowo atrakcyjne
dla wielu młodych ludzi z całego świata. Doceniają oni jego niezwykłą atmosferę oraz to,
że kwitnie tu życie nocne. Ważne są również
stosunkowo niskie koszty utrzymania w Polsce.
Zagraniczni studenci walczą więc o miejsca na
wrocławskich uczelniach.
Ale czy naprawdę życie studentów-obcokrajowców na co
dzień jest tak interesujące? Jak
czują się oni w realiach Wrocławia? Czy korzystają z zaproponowanych przez miasto
ofert? A może dla niektórych
studia poza granicą ojczyzny
to najtrudniejszy okres w ży-
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ciu? I ciekawe, czy dotyka ich
problem rasizmu, przeciwko
któremu tak pięknie walczono
podczas Mistrzostw UEFA
2012 - i przed którym na wyrost
przestrzegano w BBC?
Większość studentów, z którymi
prowadziliśmy rozmowy, twierdzi, że w Polsce nie ma rasistów.

Ale Oksana, studentka z Ukrainy często słyszy (na ulicy, na
uczelni, na forach internetowych): „a… to przecież te Ukraińce”, „…co tu mówić, przecież
Ukraińcy zawsze byli katami”,
„nienawidzę Ukraińców”.
Ja nie reaguje na takie słowa,
ponieważ rozumiem, że niektórzy starsi ludzie mówią to, gdyż
podczas II wojny światowej
zamordowano ich rodzeństwo
na terytorium obecnej Ukrainy.
Ale to już historia! A młodzi
po prostu wynoszą to z domu
i większość z nich nawet sama
nie wie, dlaczego tak mówi.
„Ale przyjemnie jest słyszeć,
kiedy Polacy opowiadają o pięknych wakacjach na Ukrainie,
o naszych tradycjach i gościnności. Przecież jesteśmy do siebie
bardzo podobni, bo płynie w nas
słowiańska krew” – mówi Oksana, studentka III roku filologii
na UWr.
Katarina i Cezilia, studentki
Politechniki Wrocławskiej pochodzące z Angoli, narzekają na
problemy Polaków z językiem
angielskim oraz na nachalnych
podrywaczy w klubach. Odmienna uroda dziewczyn intryguje bywalców dyskotek i klubów. Właśnie dlatego niektórzy
studenci z dalekich krajów wolą

unikać takich miejsc. Po prostu
obawiają się nachalnych i nietrzeźwych nieznajomych, dla
których ich egzotyczny wygląd
ciągle jest sensacją.
Pierwsze dni w stolicy Dolnego Śląska były dla dziewczyn
trudne i nie wszędzie było łatwo
się porozumieć. Znajomość
języka angielskiego wśród pracowników akademików jest raczej nikła. Portierki, z którymi
trzeba się dogadywać na migi,
stają się zwykle bohaterkami
anegdot. Ale już niski poziom
znajomości języka wśród wykładowców, to problem znacznie poważniejszy.
W przypadku Hai – studenta z Wietnamu – jest tak, że
przyzwyczaił się on do tego, że
brany jest za Chińczyka, a kiedy
przedstawia się jako Wietnamczyk, często słyszy pytanie:
„Czy u was nadal trwa wojna?”.
Mimo tego przyjazd do Wrocławia nie był dla niego szokiem
kulturowym. Do międzynarodowego towarzystwa zdążył się
przyzwyczaić w ciągu rocznego
pobytu w Wiedniu, gdzie rozpoczął swój program Erasmus
Mundus. Bardziej odpowiada
mu jednak wrocławskie środowisko, choć żałuje, że obraca
się jedynie w towarzystwie

obcokrajowców, podczas gdy
najbardziej zależy mu na poznaniu Polaków. Zaskoczeniem
dla niego były otwarte w niedzielę supermarkety, jednak
nawet w nich nie znalazł odmiany ryżu jaśminowego, jaki
jada w Wietnamie. Dlatego
musi go kupować w Warszawie.
„Kiedy wkroczyłam do akademika Politechniki Wrocławskiej, nie spotkałam żadnej
kobiety i nie mogłam porozumieć się z nikim dookoła,
chciałam wracać do domu” –
narzeka Janani z Indii. Jednak
po jakimś czasie dziewczyna
zaprzyjaźniła się z polskimi
mieszkańcami akademika
i z kolegami z uczelni. Janani
opowiada, że przed wyjazdem wysłuchała wielu uwag
i ostrzeżeń znajomych na temat
Polaków: „to złodzieje”, „nie
ufaj im”, „uważaj na siebie i nie
chodź nigdzie sama”. Mieszkając we Wrocławiu, upewniła
się, że to bzdura. „Hola guapa
chica!”, czyli po hiszpańsku:
„Cześć piękna dziewczyno!” –
usłyszała Janani od polskiego
studenta, który pomyślał, że
jest Meksykanką. Smak wrocławskiego życia polubiła tak
bardzo, że gdyby było to możliwe, zrezygnowałaby na jego

korzyść z kolejnych semestrów
zaplanowanych w Niemczech
i Skandynawii.
Jak wynika z powyższych wypowiedzi, wyobrażenia zagranicznych studentów na temat naszego kraju, czy nawet konkretnie
– Wrocławia – nie zawsze znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Ci, którzy trochę już nad
Odrą pomieszkali, uważają, że
jesteśmy powściągliwi w emocjach, nieśmiali czy zabawni,
a także niezwykle opiekuńczy
i nawet, mimo trudności językowych, za wszelką cenę staramy
się pomóc. A życie jak życie,
czasem jest lepsze, czasem gorsze. Wiadomo, że każdy z nas
jest inny w swoich poglądach
i upodobaniach, bo urodził
się w innym otoczeniu z innymi
tradycjami, ale wspólnie tworzymy społeczność, integrujemy się
i poznajemy nawzajem, czynimy
nasze życie ciekawym. Największe szaleństwo przypada na
lata studenckie, więc bierzemy
z niego jak najwięcej, a tak
atrakcyjne miasta jak Wrocław
będą nam sprzyjać.
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Magiczna noc w Wilczycach
Wojciech
Mach
To dopiero było przeżycie dla
mieszkańców oraz licznych
gości z Kiełczowa, Zgorzeliska
i Wrocławia. Pod medialnym
patronatem „Słowa Wrocławian” I Świętojańska Biesiada
Wilczycka na boisku szkolnym
udała się nadzwyczajnie – nawet
pogoda pomagała!

na przygotowaniach do EURO
i Olimpiady, Eugeniusz Rabiega,
od 2010 r. prezes Klubu Sportowego WKS, wraz ze swoją
firmą Ogrody społecznie uporządkował boisko i otoczenie.
Zasadzona została importowana
trawa, wyrównano teren, a do
przyszłego roku dobudowane
będą nowe trybuny. Przez wiele dni wszystko koordynował
mieszkaniec pobliskiego Osiedla
B. Krzywoustego, za pośrednictwem córki sercem związany
z Wilczycami – niezawodny prezes Ab-Remo Serwice Wiesław
Januszewicz.

Wilczyce leżą na prawym brzegu
Widawy, granicząc z Kiełczowem (największą miejscowością w Gminie Długołęka) oraz
ze Zgorzeliskiem, przyłączonym
do Wrocławia w 1951 r. Obecnie
mają 2500 mieszkańców stałych,
lecz niedługo, po zakończeniu budowy nowego osiedla, będzie ich Każdy uczestnik na pewno zna4000. A wtedy ilościowo i klima- lazł coś atrakcyjnego dla siebie.
tycznie pobiją nawet Kiełczów! Programy artystyczne, liczne
konkursy, scenki kabaretowe,
Organizatorem Biesiady była zabawy dla dzieci i dorosłych
Rada Sołecka Wilczyc, soł- przygotował i świetnie prowadził
tys Wojciech Janowicz, ope- ze swymi asystentkami znany...
ratywny radny Artur Muzy- znany niżej podpisany! Odtwaka i wielu zaangażowanych rzał również ze swej płytoteki
mieszkańców. Wzorując się nagrania przebojów najstarszych

i najnowszych oraz okolicznościowych piłkarskich i świętojańskich. Dwie Czarodziejki
z Oleśnicy – Elwira Gładun
i Paulina Jarząb – malowały
buzie także dorosłym, w tym
grupie sympatycznych gości
z Ukrainy. Dzieci zdobywały
Dmuchany Zamek i Zjeżdżalnię.
Romantyczne były ekologiczne
przejażdżki wśród przyrody
uroczą staroświecką bryczką.
Brawurowy pokaz i trening
żonglowania piłką dał 19-letni
mistrz Football Freestyler Sebastian Kuduk z Wrocławia. Liczne
punkty edukacyjno – zdrowotne
udzielały bezpłatnych porad:
dietetyka, choroby sercowo-naczyniowe, pomiar tkanki
tłuszczowej, Bioptron-Zepter
z masażami i naświetlaniami.
Te programy profilaktyki zdrowotnej finansowane są przez
Urząd Miejski Wrocławia.
Krzysztof Matula i jego koledzy
zaprezentowali bardzo ciekawy
pokaz ratownictwa medycznego
z udziałem wyszkolonych psów.
Klub AZS AWF z al. Paderewskiego 35 pokazał szermierkę
i udzielał lekcji fechtowania.
Jedyny we Wrocławiu i okolicy

Ośrodek Mini-Golfa przy ul.
Sportowej w Wilczycach, stworzony przez Iwonę Poterałowicz,
zaprosił do ćwiczeń i gier. Przy
nim powstała Szkółka Bramkarzy dla dzieci od 1 klasy podstawówki, otwarta dla wszystkich.
W piłkarskim meczu między
istniejącą od 1946 r. i reaktywowaną w 2008 r. drużyną WKS
Wilczyce kontra Mieszkańcy
padł sensacyjny wynik 3 : 6!
Zapewne owa porażka zmobilizuje zawodników do lepszej
gry w C-klasie. Potem świetnie
spisywały się panie w konkursie strzelania goli do bramki.
Szczególną zaciętość wykazywały w tym mężatki z długim
stażem małżeńskim…
Młodzież z gimnazjum, pod kierunkiem pani od historii – Moniki Janusiewicz-Moryc - zorganizowała stoisko poglądowe
i kwestę pod hasłem „Mogiłę
pradziada ocal od zapomnienia”
na Ukrainie. Dyrektor Gimnazjum – Paweł Wojtczak – wręczał najzdolniejszym uczniom
dyplomy i nagrody. Sam zresztą
został wytypowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do
konkursu na dyrektora Szkoły

Europejskiej w Brukseli. Pokonał wielu kandydatów z innych
krajów i wygrał. Gratulujemy!
Wiele emocji wzbudzała Wioska
Wikingów – oferta Klubu Odtwórców Historycznych pod wodzą Piotra Łotaszewskiego, też
z Wilczyc. Chętni mogli spróbować walki na miecze, w hełmach, z tarczami, w strojach
z epoki… Dowiedzieliśmy się
też mnóstwa ciekawostek o dziejach Wikingów, sagach skandynawskich i prasłowianach. Takie
poglądowe inscenizacje warto
organizować częściej i w wielu
miejscach.
Renomowany gastronom z Kamieńca Wrocławskiego – Andrzej Szynal – i jego firma Pepperoni przygotowali niedrogie,
lecz bardzo smaczne potrawy.
Dawały one dużo energii do
zabaw, lecz nie tuczyły! Pan Andrzej od lat działa charytatywnie,
m.in. fundując w szkole obiady
uczniom z rodzin najbiedniejszych. Parafialny CARITAS
z Kiełczowa oferował domowe słodkie wypieki. Dochód
ze sprzedaży przeznaczony był
na pomoc najuboższym. Bawili

się również oficjalni goście:
sekretarz Gminy Długołęka
Beata Łabaczuk, rzecznik prasowy Gminy Monika Kowalska i radna z Kiełczowa Anna
Chmielewska. Pierwsza Tańcząca Para Biesiady p. Grażyna
i p. Andrzej – otrzymali m.in.
bezcenny uścisk dłoni sołtysa.
Wieczorem do tańca przygrywał
zespół DYLEMAT mieszkańca
Wilczyc – Józefa Twardowskiego. Gościnnie wystąpiła
popularna wrocławska piosenkarka JOLANTA ŚCISKAŁA. O godzinie 22 w niebo
pofrunęły lampiony Światełka
Szczęścia, rozświetlając przyszłość Wilczyc. Potem odbył
się melodyjny Konkurs Wycia
do Księżyca i aż do świtu w noc
świętojańską trwała zabawa
i szukanie kwiatu paproci.
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Trzy fundamentalne zasady inwestowania
Marek
Budzyński

Ogólnopolskie media ostatnimi czasy żyją dwoma
wielkimi aferami finansowymi, sprawą Finroyal
i Amber Gold. Obydwa podmioty oferowały
depozyty oprocentowane 2-3 razy wyżej niż
w bankach. Ludzie bezkrytycznie przyjmowali
zapewnienia o magicznej metodzie zarabiania i
gwarantowanym zysku, po czym powierzali im
niekiedy całe swoje oszczędności. Teraz, kiedy
czar prysł i firmy nie wypłacają pieniędzy, osoby
te zrozumiały, że być może nie odzyskają swoich
pieniędzy.
A wiele stresu można było uniknąć, gdyby pamiętało się o trzech
fundamentalnych zasadach w inwestowaniu:
Wyższy zysk = wyższe ryzy-

godną prawdę o ryzyku i możliwości straty. Ale koniec końców
decyzja o tym, co zrobić z pieniędzmi, zawsze należy do nas.
Zarówno wtedy, gdy przecież nikt

1. Wyższy zysk (odsetki) zawsze wiąże się
z wyższym ryzykiem i możliwością straty
2. Inwestuj w to, na czym się znasz (rozumiesz)
3. Ważniejsza od zysku jest ochrona kapitału
ko. Jeżeli ktoś oferuje Ci ofertę
z gwarantowanym zyskiem, który
jest wyższy niż najlepsze oferty
banków to od razu powinna zapalić ci się lampka ostrzegawcza.
Odruchowe pytanie „ile mogę
zarobić?” powinno brzmieć „ile
mogę stracić?”. Wydaje mi się, że
mamy krótką pamięć, gdyż jeszcze
niecałe 3-4 lata temu widzieliśmy
zbiorową rozpacz ludzi, którzy
zainwestowali w różnego rodzaju
fundusze inwestycyjne. Po kilku
latach hossy, gdy fundusze reklamowały się praktycznie wszędzie,
mamiąc zyskiem w wysokości kilkudziesięciu procent w skali roku
przy oprocentowaniu lokat na
poziomie kilku procent, przyszła
bessa, a wraz z nią spadki wycen
funduszy. I nagle ludzie uświadomili sobie, że na funduszach też
można tracić. Niestety, w większości przypadków świadomość
ta przyszła, gdy wyparowała już
połowa lub nawet większa część
zainwestowanego kapitału, a o zyskach można już było zapomnieć.
Oczywiście bez winy nie były
też same fundusze i cały łańcuch
dystrybucji, który obiecywał złote
góry, a omijał
niewy-

nikogo nie zmuszał do inwestowania w fundusze, jak i dzisiaj,
gdy decyzja, czy powierzyć nasze
pieniądze firmom oferującym
15% i więcej rocznie, zależy tylko
od nas.
Nie twierdzę, że każdy, kto oferuje
możliwą stopę zwrotu jest oszustem, gdyż są inwestycje i metody
inwestycyjne, które potrafią dawać
kilkudziesięcioprocentową stopę
zwrotu, jednak należy pamiętać,
że obarczone są one ryzykiem tym wyższym im wyższa stopa
zwrotu jest oferowana.
O takim ryzyku powinniśmy być
należycie poinformowani, a jeżeli
nikt nie informuje nas o nim lub
twierdzi, że takowego nie ma,
to należy jego produkty omijać
z daleka, gdyż jest albo oszustem,
albo kompletnie nie ma pojęcia
o tym, co robi.
Dodatkowo w przypadku oceny ryzyka inwestycji powinniśmy
też polegać na naszym własnym
osądzie. Aby móc ocenić inwestycję, musimy mieć choćby
minimalną świadomość, na czym
polega inwestowanie.
I tutaj dochodzimy do drugiej fundamentalnej zasady inwestowania:
inwestuj w to, na czym się

znasz.
Wróćmy do tak nośnej teraz sprawy Amber Gold. Czy ktokolwiek, kto powierzył im pieniądze, zrozumiał, na czym zarabia
ta firma? Twierdzenie, że zarabiamy na kupnie, sprzedaży i przechowywaniu
metali szlachetnych
kilkadziesiąt
procent w skali roku (bo przecież poza gwarantowanym zyskiem,
musimy opłacić pracowników, wynajem pomieszczeń, jak i jeszcze wypracować
zysk, bo firma to nie organizacja
charytatywna) jest nie tylko niewystarczające, ale i niedorzeczne.
A wystarczyło tylko zapoznać
się z tym, jak kształtują się ceny
złota w ostatnich miesiącach
(praktycznie stoją w miejscu),
by stwierdzić, że na tak zmiennym rynku (raz spada, raz rośnie,
ale brak wyraźnego trendu) gwarantowanie zysku w wysokości
16% w skali roku nie jest możliwe.
Kolejnym przypadkiem, w którym nieznajomość tego, w co się
dokładnie inwestuje, prowadzi do
strat, nerwów i płaczu, są produkty
inwestycyjne strukturyzowane,
których zysk zależy od zmiany
jakiegoś instrumentu bazowego.
Dobrym przykładem tego rodzaju
produktów jest 15-letnia polisa inwestycyjna Pareto II z Getin Noble
Banku. Zysk na tym produkcie
zależy od zmiany wartości „BNP
Paribas NF8 Europe PLN Hedged
ER Index”. W samych materiałach
na temat tego produktu nie ma
praktycznie żadnych informacji,
sprzedawcy też nie mają pojęcia,
co to za indeks i na czym zarabia.
Czyli nikt nic nie wie, ale bank
to sprzedaje, a ludzie pomimo
braku elementarnej wiedzy, w co
ich pieniądze będą inwestowane, radośnie podpisują z bankiem
umowy na 15 lat. A potem możemy czytać w intrenecie, ile to ludzie pieniędzy potracili, a nadal
muszą wpłacać tam pieniądze pod
groźbą kar finansowych (w postaci
utraty jeszcze większej ilości wpłaconych pieniędzy).
Dlatego znajomość instrumentu/
produktu, w który inwestujemy,
jest jedną z podstawowych zasad
inwestowania. Mówimy tutaj

o podstawowej znajomości, gdyż
nie musimy brać wolnego, aby robić podyplomówkę z finansów.
Tak naprawdę wystarczy odpowiedzieć na kilka prostych pytań:
- kiedy produkt, w który inwestuję, zarabia - a kiedy
traci?
- ile maksymalnie
można stracić
na tej inwestycji?
-kto jest gwarantem wpłaconych środków?
-jakie są opłaty i prowizje, na jakiej
podstawie są obliczane i kiedy
są pobierane?
- czy mogę wycofać środki wcześniej i jeśli tak, to czy są za to jakieś
opłaty/prowizje?
Jeżeli choć na jedno z tych pytań
nie będziemy znali odpowiedzi,
to nie ma co się zastanawiać nad
inwestowaniem naszych pieniędzy w ten produkt. Rynek finansowy jest ogromny, co chwilę powstają nowe produkty, na których
można zarabiać, zawsze gdzieś jest
jakaś hossa na rynku i jeżeli nie
zainwestujemy dzisiaj, to jutro też
będzie jakaś okazja.
I dochodzimy tutaj do trzeciej
fundamentalnej zasady inwestowania, jaką jest ochrona kapitału.
Czasem lepiej postać z boku
i mieć ulokowane środki na słabiej
oprocentowanych lokatach, niż
źle zainwestować i stracić kapitał.
I zasada ta jest zawsze aktualna –
niezależnie od tego, czy masz do
zainwestowania 1000 czy 100 000
złotych. Gdyż nawet zysk 1000%
od 0 zł wynosi 0 zł.
Dlatego zanim zainwestujesz
swoje pieniądze, pamiętaj o tych
3 fundamentalnych zasadach,
a Twoje życie stanie się prostsze i będziesz też miał mniej
stresów.
Blog autora można czytać pod
adresem http://www.droga-do-wolnosci.pl/
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Osiedla Wrocławia

Odcinek pierwszy – Oporów – powstanie Kolonii Akademickiej w 1945 r.
Beata
Bigda
W lipcowym eseju “Vivat crescat floreat Vratislavia.
Niech żyje, rośnie i kwitnie Wrocław” zapowiadałam – w kontynuacji vratislaviańskich tematów
– dwa nowe cykle artykułów: “Osiedla Wrocławia”
i “Wrocławskie budynki”.
Nie było przy tym moją intencją prezentowanie
Czytelnikom encyklopedycznej, historycznej i
architektonicznej inwentaryzacji kolejnych dzielnic
naszego miasta. Jak wiadomo, charakter i urok
miejsc tworzą przede wszystkim ludzie, a dopiero
w drugiej kolejności krajobrazy, budownictwo,
infrastruktura i przedmioty – dlatego postanowiłam przedstawić osiedla Wrocławia przez pryzmat
wspomnień mieszkańców i ich losów – czasem
zupełnie niesamowitych, splecionych z niezwykłymi dziejami poszczególnych miejsc.
Repatrianci z Ziem Wschodnich (z
okolic Lwowa, Stanisławowa i z
Wileńszczyzny), ludzie zmuszeni
do natychmiastowego opuszczenia
swoich wielopokoleniowych domostw i posiadłości na utraconych
po zakończeniu wojny wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej
– przyjeżdżali do Wrocławia i na
Dolny Śląsk – często tylko z tobołkiem na plecach – by tutaj, na
obcej dla nich ziemi, zbudować
swój nowy dom.
Dlaczego właśnie Oporów – peryferyjne wrocławskie osiedle – rozpoczyna naszą “osiedlową sagę”
– mimo, że dopiero w 1951 roku
ta podmiejska osada została objęta
granicami miasta i podniesiona
do rangi wrocławskiego osiedla?
Powodów jest kilka. Przede wszystkim miejsce to odegrało – zwłaszcza w powojennej historii polskiego Wrocławia – rolę niebagatelną.
To tutaj, po upadku twierdzy Breslau w maju 1945 roku, nieliczna
grupa śmiałków przybywających
m.in. z Zagłębia, Kielecczyzny,
Lubelszczyzny, centralnej Polski,
Wielkopolski, ale również rejonów lwowskiego i wileńskiego
– rozpoczęła organiczną pracę
od podstaw nad osiedlaniem świeżo przybyłych do Wrocławia
(zwłaszcza ze Lwowa i z Warszawy) pracowników naukowych
uczelni wrocławskich. Oporów
– kolonia akademicka w powojennym Wrocławiu – jest też bliskim
miejscem dla mnie i mojej rodziny
– tutaj wychowywałam się i dorastałam. Zapraszam do odbycia
krótkiej podróży w czasie do roku
1945, kiedy to grupa Pionierów
Wrocławia, osadzona na “Posterunku Oporowo”, tworzyła w niezmiernie surowych warunkach

kampus akademicki dla wrocławskich uczelni.
Urodziłam się we Wrocławiu
niemal dokładnie w 16 rocznicę
zakończenia II wojny światowej. Swoje szczenięce lata spędziłam na wrocławskim osiedlu
Oporów, niezwykłym nie tylko
ze względu na willowy charakter
zabudowy i przepiękne ogrody,
ale przede wszystkim z powodu
niepowtarzalnej w innych rejonach
miasta atmosfery, pełnej szacunku
dla wysiłku intelektualnego i twórczej aktywności. Był to klimat
o niespotykanej gdzie indziej – tak
skondensowanej intensywności.
Biegając codziennie uliczkami
Oporowa na lekcje gry na fortepianie lub tzw. komplety języka
angielskiego, albo jeżdżąc w wolnych chwilach na rowerze, napotykałam szaro-beżowe elewacje
poniemieckich domów i willi,
pokryte charakterystycznym, chropowatym tynkiem – tu i ówdzie
naznaczonym śladami pocisków.
W niektórych ogrodach straszyły
na wpół zburzone poniemieckie
komórki gospodarcze i altany.
Gdzieniegdzie zachowane, wymalowane podczas wojny na frontowych ścianach skośne białe
strzałki, kierowały patrzącego ku
piwnicznym oknom, wskazując
miejsce możliwego schronienia w czasie nalotów. Były także
mniej przerażające pozostałości
– w oporowskim sklepie mięsnym
zachowały się na przykład piękne
kafle ścienne z holenderskim wzorem, a w ogrodach budziły podziw
dorodne stare dęby, lipy, orzechy włoskie, gigantyczne krzewy
tamaryszków, złotokapów i bzów.
Sobotnie wieczory należały do
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najprzyjemniejszych chwil w życiu
mojej rodziny. Był to czas przeznaczony na spotkania towarzyskie – popularną rozrywkę naszej
osiedlowej społeczności – szczególnie w latach 60-tych i 70-tych
ubiegłego stulecia. Moich rodziców odwiedzały postacie nietuzinkowe, których na Oporowie nie
brakowało.
Miałam okazję słuchać mrożących
krew w żyłach opowieści: o przeżyciach uczestników Powstania
Warszawskiego (m.in. Marii Grabowskiej), o niezwykłych wyczynach Henryka Januszkiewicza –
kształconego w Anglii Cichociemnego o pseudonimie “Spokojny”,
czy o pobudzających wyobraźnię
scenach z odradzającego się po
tragedii Festung Breslau miasta
– w relacjach Andrzeja Pachlewskiego – pioniera Wrocławia,
członka Akademickiej Straży Uniwersyteckiej (ASU) w 1945 roku.
Najbardziej lubiłam wieczorne
spacery z moim ojcem, panem Andrzejem i jego przesympatycznym
fox-terrierem Joe. Najczęściej rozpoczynaliśmy marszrutę z naszego
mieszkania przy oporowskiej
szkole na ul. Solskiego – dalej podróżując aleją kasztanową wzdłuż
ul. Wiejskiej, by dotrzeć do drogi
zwanej ulicą Avicenny – gdzie czekała na nas otwarta przestrzeń pól,
ograniczona w oddali szlabanem
przejazdu kolejowego przy stacji
Wrocław – Muchobór (obecnie:
Wrocław Zachodni). Wędrowaliśmy więc wielokrotnie do granic
Oporowa, słuchając barwnych
opowieści pana Andrzeja z okresu, kiedy Wrocław – po upadku
Festung Breslau w maju 1945 r.
– przypominał zrujnowane pogorzelisko, a Oporów – przeznaczony
na kampus akademicki z trudem
odradzającego się do życia miasta – został objęty ochroną przez
Akademicką Straż Uniwersytecką.
- Spójrzcie – tutaj stała bateria dział
przeciwlotniczych kalibru 88 mm,
o ogromnej skuteczności! – wskazywał sąsiadujące z drogą pola
pan Andrzej. – Niemcy nie zdążyli
ich wycofać do centrum Wrocławia przed nadejściem wojsk radzieckich – więc postanowili je
unieczynnić.
Chadzałem tędy często w tamtych
dniach, penetrowałem również dalsze okolice Oporowa szukając źródeł jakiegokolwiek pożywienia dla
ekipy naszego posterunku ASU.
Poruszałem się rowerem marki
“Bismarck”, początkowo bez ogumienia. Obwiązywało się obręcze
sznurkiem i od biedy można było
przejechać z wielkim hałasem krótki odcinek drogi wyłożonej kostką.
Później pewien autochton, który
miał warsztat mechaniczny w budynku, w którym obecnie jest sklep

Andrzej Pachlewski w latach
40-tych XX w.
“Pod dębem”, pomógł mi wyposażyć rower w niezbędne części.
Polubiłem nawet jazdę na tym
jednośladzie. Pewnego razu wybrałem się na rowerową wycieczkę w kierunku poniemieckiej
autostrady. Z mostu nad drogą zauważyłem jakieś uprawy. Okazało
się, że na polach za mostem rosły
sobie spokojnie dojrzałe dynie.
Ucieszyłem się, że pani Maria
Turnau – z dobrej woli nasza wspaniała kucharka, a przed wojną
– lwowska nauczycielka gry na
fortepianie – ugotuje nam pyszny
obiad. Bez zastanowienia wtargnąłem na dyniowe pole. W pośpiechu
i zapale nie zauważyłem, że teren
uprawy otoczony jest czerwoną
taśmą. Z daleka dobiegły mnie
głośnie okrzyki żywo gestykulujących żołnierzy rosyjskich:
MINY! MINYYY!!! Z dynią
pod pachą i sercem na ramieniu
opuszczałem zaminowane pole. Po
godzinie udało mi się, o dziwo bez
szwanku, przebyć te parędziesiąt
metrów wstecz i powrócić na autostradę. Byłem zupełnie mokry ale
poczułem się jak nowo narodzony!
- Panie Andrzeju, ciekawa jestem,
jak się to wszystko zaczęło – dlaczego znalazł się Pan akurat tutaj, we Wrocławiu, tuż po wojnie?
– zapytałam.
- Dziecko, po zakończeniu wojny bardzo chciałem studiować.
Okazało się jednak, że uczelnie
Krakowa i Gliwic miały już komplet studentów i nie przyjmowały
nowych chętnych. Od mojego
ojca dowiedziałem się o istnieniu
straży akademickiej we Wrocławiu, gdzie tworzono Uniwersytet
i Politechnikę, sprowadzając kadrę
naukową ze Lwowa, Krakowa
i Warszawy. Nad ranem, w pierwszych dniach sierpnia 1945 roku,
przyjechałem z Gliwic na dworzec
Wrocław-Nadodrze (Odertor-Bahnhof). Z 25-kilogramowym
plecakiem wyruszyłem pieszo
z dworca do siedziby szefostwa
straży akademickiej uniwersytetu,
mieszczącej się przy dzisiejszej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej
(Tiergartenstrasse). Po drodze
przemierzyłem również cały Plac
Grunwaldzki (wówczas: Kaiserstrasse i Scheitniger Stern), który
– jak wiesz – był zupełnie oczyszczony z budynków jeszcze przez
Niemców. Miały przecież stamtąd

Przed stołówką Akademickiej Straży Uniwersyteckiej
grupy Oporów.
startować samoloty, unosząc uciekających z Breslau dostojników
nazistowskich... Wszechobecny
trupi odór, gromady grasujących
szczurów, a przy tym dopalające się to tu, to tam, zupełnie
opustoszałe ruiny – nie budziły
otuchy w przybyszach, penetrujących miasto po upadku Festung
Breslau w poszukiwaniu miejsca
do osiedlenia się.
Prawie od razu po przyjęciu mnie
do Akademickiej Straży Uniwersyteckiej – dowodzący Grupą
Naukowo-Kulturalną prof. Stanisław Kulczyński (dawny rektor
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie) skierował naszą grupę, złożoną z kilkunastu
członków ASU – do Oporowa,
byśmy zapewnili bezpieczeństwo
tej podwrocławskiej wówczas
osadzie, zorganizowali tam życie,
a następnie zajęli się wstępnym
przygotowaniem do zamieszkania
poniemieckich domów i sprowadzeniem tam profesorów. Następnym naszym obowiązkiem było
codzienne eskortowanie naukowców z Oporowa na Uniwersytet.
Nasz “Posterunek Straży Akademickiej Oporów” miał wyjątkowo
szeroki zakres działań. Uzbrojeni
“po zęby” własnym przemysłem,
musieliśmy radzić sobie z często bardzo trudnymi sytuacjami.
Musicie wiedzieć, że w tamtych
miesiącach 1945 roku Oporów
był prawie zupełnie opustoszały.
Przy dzisiejszej ul. Solskiego
(Breslauer Strasse) nie mieszkał
żaden Polak, jedynie na ulicy
Wiejskiej (Hauptstrasse) osiedliło
się kilka polskich rodzin, przybyłych ze wschodu. Właściwie
tylko biało-czerwona flaga, którą
zawiesiliśmy na naszym posterunku przy Breslauer Strasse 32,
świadczyła o obecności Polaków.
Nie było żadnej władzy, ani nawet policji. Niemców również
mieszkało tu niewielu, choć było
ich o wiele więcej, niż Polaków.
Większość stanowiły niemieckie wdowy po żołnierzach Wehrmachtu – mężczyzn pozostało
zaledwie około dziesięciu. Natomiast na Opperauer Strasse (ulicy
Karmelkowej) stacjonował wtedy
karny batalion radziecki! Możecie
sobie wyobrazić, z jakimi sytuacjami mieliśmy do czynienia na
co dzień. Uzbrojeni, najczęściej

pijani żołnierze sowieccy penetrowali nierzadko oporowskie domostwa w poszukiwaniu przedmiotów, które można by “zamienić” na
alkohol, lub – co gorsza - atakowali
niemieckie kobiety w wiadomych
celach. Dochodziło do tragedii.
Kilka osób straciło wówczas życie
z ich rąk. Niemki zwracały się do
nas z prośbą o ratunek. Zaleciliśmy, by zawiesiły nad oknami
kawałki szyn. W momencie zagrożenia (najczęściej do napadów
dochodziło nocą) – mogły poprzez
bicie w nie młotkiem zaalarmować
nas i powiadomić w ten sposób
o miejscu, gdzie należy udać się
z natychmiastową pomocą.
Pewnej nocy przybyła na nasz
posterunek pokaźnie uzbrojona, liczna grupa własowców.
Grzecznie zapytali, czy mogliby
spędzić na terenie posesji tę noc.
Nie mieliśmy wyjścia – nas było
kilku, ich około sześćdziesięciu.
Jeszcze przed świtem zniknęli.
Niedługo potem przybyli do nas
ludzie z UB – pytali o tę grupę
i kierunek, w którym się udała.
Okazało się później, że własowcy
planowali przedostać się do Czech.
Zostali zlikwidowani w walce pod
Sobótką (Zobten).
Mimo, że w skład naszego posterunku wchodziło od kilku do maksymalnie czternastu osób (w różnych okresach), działaliśmy bardzo
sprawnie. Nasz rektor – prof.
Stanisław Kulczyński – kierownik Grupy Kulturalno-Naukowej,
która już 9 maja wjechała do płonącego Wrocławia – okazał się wspaniałym organizatorem. Byliśmy
podzieleni na sekcje według przydzielonych zadań. Komendantem
posterunku i kierownikiem kolonii
był Eugeniusz Jeleniewski; szefem
“służby bezpieczeństwa posterunku” – Józef Bober; jego zastępcą –
Janusz Majer; ja, Jerzy Rudawski,
Jerzy Mutz i Wiesław Piwowarski
tworzyliśmy z bronią w ręku tzw.
służbę bezpieczeństwa posterunku; aprowizacją zajmował się
Zbigniew Janiec; w tzw. referacie
mieszkaniowym pracowali Stanisław Nosowski; Stefan Kaleta i Jan
Piątek; Władysław Lachowski
zajmował się “referatem pracy”;
a Adam Janowski – „referatem
transportu”.
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Gdzie najtaniej

Obniżki, ach obniżki...
Marta
Gil
Wbrew temu, co w ostatnich czasach przyjmujemy za pewnik, ceny produktów żywnościowych
w większości ze sprawdzanych w naszym rankingu marketów nieznacznie zmalały. Czy mamy do
czynienia z okazyjnymi promocjami, czy może
padliśmy ofiarą spekulacji mediów? Pewne jest
tylko to, że w tym miesiącu na podwyżki cen
sprawdzanych przez nas, podstawowych produktów żywnościowych nie możemy narzekać.

Od początku roku wielokrotnie
słyszeliśmy o podwyżkach cen
pieczywa, nabiału, mięsa oraz
paliwa. Na tym jednak nie koniec,
ponieważ upalna i burzowa wiosna przyniosła zapowiedzi wysokich cen owoców. Latem z kolei
usłyszeliśmy o skąpych zbiorach
zbóż, a co za tym idzie, kolejnych podwyżkach cen wyrobów
mącznych. W ciągu kilku miesięcy wielu z nas zmuszonych
zostało do racjonalnego planowania wydatków związanych z żywnością i skrupulatnego rozliczania
coraz skromniejszych zasobów.
Nie da się ukryć, że wzrost cen
podstawowych produktów nie

PRODUKT

Kaufland

Auchan

Najtańszy chleb w przeliczeniu na
kg

2,96

2.88

3,99

1 kg mąki pszennej

1,44

1.60

Piwo Żywiec 0,5 l

2,49

Najtańsze piwo 0,5 l

szym rankingu artykuły, niższą
niż w ubiegłym miesiącu sumę
zapłacimy w Carrefourze. Tu spadek cen wyniósł 4,4%. Obniżki na
podobnym poziomie zauważyliśmy także w Lidlu i Tesco. O 2%
mniej za podstawowe artykuły
zapłacimy natomiast w Leclercu.
W innych wymienionych w rankingu marketach, ceny nieznacznie wzrosły lub utrzymują się na
tym samym poziomie. Różnica
między najdroższym i najtańszym
sklepem wyniosła w tym miesiącu
9,84 zł.
Co jest jednak przyczyną niespodziewanych obniżek? Czy
możliwe jest, żeby konsumen-

Tesco

Lidl

Leclerc

Real

2,96

2,78

2,98

3,87

2,75

1,59

1,45

1,45

1,49

1,59

1,49

2,31

2,39

2,85

3,19

2,77

2,99

3,16

1,47

1,29

1,27

1,45

1,28

1,39

1,29

1,59

Czekolada mleczna Wedel 100 g

2,39

1,99

2,99

2,69

2,65

2,69

2,85

2,65

Najtańsza czekolada 100 g

1,39

1,29

1,49

1,99

1,69

1,39

1,29

1,39

Masło 82% 200 g

2,85

2,90

2,19

2,85

2,89

2,85

4,54

3,79

10 jaj najtańszych

4,35

5,39

4,49

4,35

5,59

4,85

4,79

5,69

Karton mleka 1,5% (1 l)

1,85

1,84

1,85

1,85

1,85

1,85

1,99

1,85

Najatńsza woda niegazowana 1,5 l

0,99

0,57

0,59

0,59

0,65

0,59

0,69

0,65

Cukier biały kryształ 1 kg

3,65

3,64

3,65

3,65

3,65

3,65

3,79

4,35

1 kg kurczaka

6,59

7,07

7,39

7,29

7,59

7,29

8,59

7,29

1 kg najtańszych jabłek

2,59

2,99

2,99

3,33

3,25

5,49

4,99

5,49

1 kg najtańszych ziemniaków

0,59

0,90

0,49

1,20

0,59

0,59

0,79

0,59

8 rolek najtańszego papieru toaletowego

1,60

1,68

1,79

2,25

1,69

1,99

1,85

1,99

Herbata Saga 100 torebek

5,07

4,84

5,65

5,07

5,09

5,09

5,45

7,39

SUMA:

42,27

43,18

44,80

45,82

45,88

46,95

51,35

52,11

ADRESY WYLOSOWANYCH SKLEPÓW:
- Hipermarket Tesco w Magnolii (ul. Legnicka 58)
- Real. Centrum Handlowe Korona,
- Sklep Biedronka, ul. Traugutta 98
- Centrum Handlowe E.Leclerc, ul. Zakładowa 2-4,
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Carrefour Biedronka

jest proporcjonalny do podwyżek
płac. Nasze zarobki utrzymują się
bowiem na stałym, niezmiennym
poziomie. W tym miesiącu mamy
jednak do czynienia z prawdziwym fenomenem. Ceny w pięciu
sprawdzanych przez nas marketach nieznacznie spadły!
Największą obniżkę cen zauważyliśmy w Kauflandzie.
W stosunku do ubiegłego miesiąca, ceny w tym markecie spadły
o 6,6%. Za kilogram kurczaka
zapłacimy nawet o 0,7 zł mniej
niż w lipcu. Na drugim miejscu,
nawet po niewielkiej podwyżce
plasuje się lipcowy lider- Auchan. Za wymienione w na-

- Hipermarket Auchan, ul. Francuska 6, Bielany Wrocławskie
- Hipermarket Carrefour, Aleja Generała Józefa Hallera 52,
- Sklep Kaufland, ul. Legnicka 62A,
- Lidl: Bierutowska 4-6,
Sprawdzanie cen miało miejsce 8 sierpnia 2012

ci ograniczyli wydatki do tego
stopnia, że markety w dobie
kryzysu zmuszone są do cięcia
cen podstawowych produktów?
Czyżbyśmy stali się odporni na
marketingowe chwyty i reklamy?
Pewne jest, że z dystansem zaczęliśmy podchodzić do kolorowych
opakowań, wymyślnych logo,
doskonale wyeksponowanych artykułów oraz przemiłych hostess.
Niewielu z nas daje się omamić
krzykliwym bilbordom czy reklamom ze znanymi gwiazdami,
choć faktem jest, że jeśli tylko możemy, ulegamy prośbom dzieci.
Mamieni dyskretnymi zapachami,
z żalem przełykamy ślinę przechodząc obok świeżego pieczywa
czy odczuwając aromat kawy.
Wyznacznikiem zakupów stały
się jednak nie nasze zachcianki,
a najkonieczniejsze potrzeby
i środki finansowe, które możemy
na owe sprawunki przeznaczyć.
Co więcej, czujemy się zmęczeni
i zniechęceni nieustannie oglądając wszechobecne reklamy. Zdaje
się, że człowiek nie ma chwili wytchnienia. Z reklamami spotykamy się już nie tylko w domu (zazwyczaj podczas słuchania radia,
szukania informacji w Internecie
bądź w trakcie oglądania telewizji), ale i na ulicy. Oprócz bilbordów pojawiają się ludzie, którzy
często w natrętny sposób wręczają
nam ulotki reklamowe. Nic więc
dziwnego, że reklama zamiast
zachęcać do zakupu zaczyna
irytować i drażnić.
Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem sierpniowych
obniżek cen, wydaje się być
jednak hipoteza, że mamy do czynienia z chwilowymi promocjami,
które mają na celu zwabienie
kolejnych klientów. Do nas- konsumentów, argumenty związane
z obniżką cen przemawiają najbardziej, ponieważ odwołują się
nie tylko do wyobraźni, ale i do
zdrowego rozsądku. Nie łatwo
specom od marketingu złapać nas
na psychologiczne, reklamowe
chwyty, ponieważ albo jesteśmy
ich świadomi albo zwyczajnie
nie możemy sobie pozwolić na
zakup skutecznie promowanego
artykułu. Tym razem sierpniowa
obniżka cen nie oznacza, że również w przyszłym miesiącu dany
sklep będzie prowadził w rankingu. Bardzo prawdopodobne jest,
że gdy tylko pojawi się więcej
klientów, markety ochoczo wrócą
do podwyższania cen podstawowych produktów żywnościowych.
Jeśli jednak chodzi o chwyty reklamowe, kreatywność marketingowców nie zna końca i cały czas
musimy mieć się na baczności.
W tym miesiącu możemy sobie
jednak pozwolić na nikły uśmiech
planując kolejne wydatki.
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Zdrowie

Mania odżywiania
Ewa
Tomaszewska
Czy zaburzenie psychiczne może być czymś
postrzeganym pozytywnie? Czy jakakolwiek
mania może być zdrowa? Choć wydaje się, że
odpowiedzi na powyższe pytania jednoznacznie
powinny być przeczące, udowodnimy, że jest
wręcz przeciwnie, ale… No właśnie, jest „ale”.
Warunkiem, by mania okazała się pozytywna,
jest bycie maniakiem zdrowego trybu życia i
równie zdrowego żywienia. Warunkiem jest
bycie maniakiem wyjątkowym – biomaniakiem.
O tym, że odżywianie się produktami ekologicznymi wpływa na
nasze organizmy pozytywnie powinno być absolutną oczywistością dla nas wszystkich. Niestety
bardzo często traktowane jest
to jako rodzaj dziwnej, czasem
snobistycznej mody. Cóż… Chyba nie powinno nas interesować
zdanie ludzi, którzy już za parę
lat pożałują dzisiejszego obiadu
z fast fooda oraz wczorajszej
kolacji, na którą składały się:
piwo i chipsy. Zatem „zdrowożywieniową” krucjatę czas zacząć.
Na pierwszy ogień idzie mięso.

Na początek ustalmy,
że dieta wegetariańska z pewnością może dobrze wpływać
na nasze organizmy. Jednak
nie da się zapomnieć o tym, iż
niedobór białka zwierzęcego
może upośledzić wiele czynności
życiowych; zwłaszcza w okresie ciąży, a później rozwoju
nowonarodzonego dziecka. Dodać również warto, że długotrwałe spożywanie białka sojowego
może spowodować rozchwianie
hormonalne, a także uszkodzić
układ rozrodczy kobiety. Są więc
przesłanki, by mięso na stałe

zagościło na naszych talerzach.
Jednak mięso mięsu nierówne.
Trzeba być bardzo ostrożnym
przy doborze tego produktu,
gdyż bardzo łatwo paść ofiarą
nieuczciwych producentów,
którzy w szynki czy polędwiczki wstrzykują tyle „ulepszaczy”,
że niebawem wszyscy zaczniemy świecić. Jak więc jest z tym
eko-mięsem?
Zdrowe mięso tak
naprawdę wcale może nie pochodzić ze szczęśliwej kurki,
która skubie sobie zieloną trawkę
i ma wolny dostęp do wybiegu.
Paradoksalnie zdrowe mięso ma
swój początek u ekologicznej rośliny. Aby można było mówić
np. o eko-kurze musimy sięgnąć
po eko-ziarno, którym będziemy
ją karmić. I tutaj pojawia się
pułapka. Producenci, którzy
posiadają ziarna ekologiczne
muszą posiadać także odpowiednie certyfikaty. Jest to rzecz
absolutnie konieczna. Jak można
się domyślić, certyfikat taki nie
jest tani. Dodatkowo przyznaje
się go tylko na rok, a żeby było
jeszcze bezpieczniej (dla nas)
i niebezpieczniej (dla producenta), w trakcie wspomnianego roku posiadacz certyfikatu
może spodziewać się niezapo-

wiedzianej kontroli z jednostki certyfikującej. Oczywistym
jest więc, że z uwagi na bardzo wysokie wymagania, którym
niewielu producentów jest w stanie sprostać, ekologicznego ziarna jest ciągle mało; na tyle mało,
że sprowadzamy ja do Polski
z Niemiec. Kuriozalnym jest
także fakt, iż w kraju nie ma producentów, którzy produkowaliby
kurniki spełniające odpowiednie wymogi. Podobnie nieciekawie sprawa wygląda jeśli chodzi
o samo mięso. W tym przypadku
dochodzi jeszcze jedna kwestia.
Gospodarstw hodujących zwierzęta w sposób ekologiczny jest
bardzo mało, a w ostatnim czasie
coraz szybciej ich ubywa. Wiąże
się to z faktem niemal pięćdziesięcioprocentowej śmiertelności
drobiu hodowanego. Dlaczego
jest ona aż tak wysoka? Odpowiedź jest prosta, a składa się na
nią brak stosowania hormonów
i antybiotyków. W związku
z powyższym zwierzęta muszą wypracować sobie nabytą
odporność. Do tego wszystkiego dochodzi także spory koszt,
jaki trzeba ponieść, by nabyć
ekopaszę, a także niezwykle
niski poziom świadomości społeczeństwa w kwestii zdrowego
żywienia, który wypiera z rynku
popyt na żywność ekologiczną,
a wprowadza nań żywność…

tańszą (to chyba jej jedyny atut).
Skutkiem wszystkiego tego, co
zostało powyżej napisane jest
fakt, iż Dolny Śląsk pozbawiony jest dostępu do ekologicznego drobiu. „Ci, którzy się
tym zajmowali, bardzo szybko
postanowili zrezygnować. Zupełnie inaczej wygląda sprawa
na wschodzie Polski. Tam atrakcje typu ekologicznego mięsa
są bardziej powszechne, gdyż
z różnych względów mieszkańcy wschodu chętniej się tym
zajmują. Wiąże się to także
ze wzmożoną chęcią dostarczania takich produktów. Niestety,
z uwagi na koszty, ich produkty
trafiają najdalej do Warszawy” –
mówi Pani Matylda Toczyńska
z wrocławskiego sklepu BioManiac.
Musimy wspomnieć
o jeszcze jednym czynniku wpływającym na to, że jedno mięso
jest bardziej zdrowe od innego.
Rzecz najmniej przyjemna dla
zwierząt, ale konieczna, by powstało mięso, czyli ubój. W przypadkach produkcji mięsa na
ogromne skale zwierzęta zabijane
są w niezwykle niehumanitarny
sposób (najczęściej rażone prądem, używa się także substancji,
które źle wpływają na nasz organizm). Aby wytworzono mięso
ekologiczne, stosuje się tzw. ekologiczny ubój w ekologicznych

ubojniach, w których istnieją
konkretne wytyczne dotyczące
tego, co można, a czego nie można stosować. Różnic pomiędzy
mięsem produkowanym przemysłowo a tym ekologicznym jest
mnóstwo i wszystkie przemawiają za tym, by spożywać mięso
ekologiczne. Ubój przemysłowy
sprawia, iż dochodzi do silnego
zakwaszenia mięsa, dodatkowo
nabiera ono brzydkiego koloru,
a jego struktura pozostawia wiele do życzenia. Jeśli zaś chodzi
o mięso ekologiczne, ma ono
zdecydowanie bardziej skupioną
i twardą strukturę, gdyż niczym
się go nie ostrzykuje. Warto także
podkreślić, iż podczas smażenia
nie chłonie ono tłuszczu, a chyba
nie trzeba nikogo przekonywać,
że jest to dla nas zdrowsze.
Na koniec trzeba rozstrzygnąć kwestię ceny mięsa
ekologicznego. Oczywiście jest
ono droższe od tego kupowanego w marketach, bo przecież
z uwagi na cały proces jego
powstawania, droższe być musi.
Jednak pamiętajmy, iż inwestujemy we własne zdrowie. Chyba
lepiej teraz wydać trochę więcej,
niż za jakiś czas tułać się po przychodniach, szpitalach, a w aptece
zostawiać większą część miesięcznego budżetu. Nie! Cofam.
Nie chyba, a na pewno.

REKLAMA
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Primum non nocere
Radosław
Musiałek
W poprzednich numerach naszej gazety rozpoczęliśmy temat starzenia się społeczeństwa
i charakterystyki wieku dojrzałego. Pisaliśmy o
naturalności i nieuchronności procesu starzenia, o naszych relacjach z osobami starszymi.
Następnie zajęliśmy się ogólnoświatową skalą
zjawiska oraz tym, jak z tym problemem radzi
sobie tzw. Europa Zachodnia. W poprzednim
numerze pisaliśmy o potencjale rynku usług
nad osobami starszymi. W tym wydaniu gazety
zajmiemy się natomiast aktualną sytuacją tegoż
rynku w naszym kraju. Wydaje się bowiem, iż
rynek ten wciąż jest rynkiem młodym; żeby nie
powiedzieć raczkującym.
Ażeby analiza ta była analizą rzetelną, należy dokonać
podziału rynku na najbardziej wyraźne segmenty. I tak
jednymi z najpopularniejszych wśród osób starszych
podmiotów, świadczących
tego typu usługi są Miejskie,
Gminn e Oś r odki Pom o c y
Społecznej finansowe ze środków samorządowych. Zakres
usług świadczonych przez
te Ośrodki według informacji
przez nie udostępnianych zależy od potrzeb danej osoby.
Aby te potrzeby zdiagnozować m.in. gromadzi się
dokumentację medyczną potencjalnego podopiecznego,
przeprowadza się wywiady
środowiskowe, wypełnia się
stosy formularzy i ankiet. Po
tej dość żmudnej weryfikacji
okazuje się jednak, że proponowany zakres usług jest
bardzo skromny, a na dodatek
spora ich część jest odpłatna.
Dodatkowo wszelkie usługi
proponowane przez OPS’y,
dostępne są wówczas, kiedy
zainteresowana osoba jest
osobą samotną, wymagającą
pomocy innych osób. Osobom na co dzień funkcjonującym samodzielnie, pomoc
świadczona jest w miejscu
zamieszkania, natomiast
osoby wymagające całodobowej opieki umieszczane
są w tzw. DPS’ach, czyli
Domach Pomocy Społecznej.
Realia DPS’ów i warunki tam
panujące były niejednokrotnie

sierpień 2012

przedmiotem interwencji mediów, które odkrywały brutalną prawdę na temat sposobu
traktowania podopiecznych
tych ośrodków.
Kolejnym segmentem rynku uwzględnionym w naszej analizie
są osoby prywatne oferujące
swoje usługi na przykład
za pośrednictwem portali
internetowych. Trzeba w tym
miejscu zaznaczyć i wyraźnie
podkreślić, że segment ten nie
podlega żadnym regulacjom
ani kontroli. Co za tym idzie
poziom usług przez te osoby
oferowanych nie jest w żaden sposób weryfikowany.
A więc często są to osoby
przypadkowe, nie legitymujące się żadnymi kompetencjami, a ich doświadczenie jest
często zerowe. Należy zadać
sobie fundamentalne pytanie – czy powierzylibyśmy
przykładowo oszczędności
naszego życia przypadkowo
poznanej przez internet osobie? Odpowiedź wydaje się
być oczywista – na pewno
nie. Abstrahując od, z pewnością bardzo wątpliwego,
poziomu przygotowania tych
osób, należy pamiętać o olbrzymim ryzyku związanym
z powierzeniem im opieki
nad naszym bliskim. A jest
to ryzyko związane z wieloma
aspektami. Po pierwsze wiarygodność i uczciwość tych
osób jest trudna do zweryfikowania. Nikt za te osoby nie

ponosi odpowiedzialności.
Co za tym idzie narażamy
naszych bliskich na ryzyko w najlepszym wypadku
nieumyślnego spowodowania
szkody materialnej w otoczeniu podopiecznego, a w najgorszym wariancie celowej
kradzieży bądź narażenia
na utratę zdrowia lub życia.
Nawet w wypadku działań
nieumyślnych tacy „opiekunowie” nie są objęci ubezpieczeniem.
Bardzo poważnym ryzykiem
związanym z funkcjonowaniem tego segmentu jest kwestia legalności zatrudnienia
tych opiekunów. Są to bowiem często osoby pracujące
„na czarno”. Skorzystanie
z ich usług oznacza zatem
nieś wia dome pop ełn ienie
przestępstwa podatkowego i,
jako takie, narazić nas może
na ściganie przez właściwie
organy.
Ostatnim rodzajem podmiotów funkcjonujących na
tym rozwijającym się rynku
są firmy i fundacje oferujące
usługi opiekuńcze dla seniorów. Jest to oferta o tyle
atrakcyjna i jednocześnie bezpieczna, że zawsze za opiekunem „stoi” jakiś podmiot,
który za tą osobę odpowiada
i, w razie jakichkolwiek trudności czy problemów, można
szukać tam ich rozwiązania.
W firmach tego typu Klient
ma najczęściej możliwość
skorzystania z konsultacji,
doradztwa, a przede wszystkim ma możliwość wyboru
Opiekuna z grona tych, którzy
z danym podmiotem współpracują. Dzięki temu nasz Senior będzie z wybraną osobą
czuł się dobrze i komfortowo.
Nie zawsze bowiem, nawet
merytorycznie przygotowana
osoba, odpowiada podopiecznemu na przykład pod względem osobowościowym.
Niewątpliwą przewagą tego
typu firm jest to, że osoby
przez nie zatrudniane są najczęściej rzetelnie weryfikowane i przechodzą kompleksowe
szkolenia, przygotowujące je
do sprawowania opieki nad
osobami starszymi. Jest to poniekąd wymóg rynku, który
poprzez konkurencję powoduje, że firma, która chce się
na nim utrzymać i rozwijać

musi dbać o to, aby usługi
przez nią świadczone były na
jak najwyższym poziomie.
Przy powstających wciąż
nowych firmach utrzymają
się te, których oferta jest
najlepsza. Nie jest to oczywiście tożsame z określeniem
„najtańsza”, bowiem rzadko
się zdarza, aby produkty czy
usługi tanie reprezentowały
jednocześnie wysoką jakość.
A pamiętajmy o tym, że kwestia dotyczy tu nawet zdrowia
czy życia ludzkiego, bo chodzi tu o to, komu powierzamy
opiekę nad naszymi bliskimi – osobami, które z racji
swojego wieku wymagają
opieki szczególnie troskliwej
i bezpiecznej.
Trudno jest niestety znaleźć stosunkowo tanią ofert ę o p i e k i . N a l e ż y j e d na k
zweryfikować
kilka aspektów.
Przede wszystkim jaki podmiot
daną ofertę proponuje? Czy jest
to firma wiary godna? Jakie ma
doświadczenie?
Jakie referencje?
Czy dysponuje
ubezpieczeniem
od prowadzonej
działalności? Kto
będzie świadczył
daną usługę? Czy
jest to osoba merytorycznie gotowa, czy nadaje się
do tego typu pracy? Jaki jest zakres opieki? To są
kwestie kluczowe
dla bezpieczeństwa naszej Matki,
Ojca czy Dziadków. Nie koszt,
który poniesiemy,
ale właśnie poziom świadczonej
usługi.
Samotność jest
głównym problemem osób starszych. To ona
przyspiesza degradację osobowości,
ona powoduje, że
procesy starzenia
postępują coraz
bardziej. Zapewnienie takiej
osobie opieki,
a przede wszystkim towarzystwa
może te tendencje

spowolnić, niemal powstrzymać. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że osoby starsze
krępują się rodziny (np. przy
czynnościach higienicznych)
– trudno im bowiem pogodzić
się z tym, że ich najbliżsi wspomagają ich przy sytuacjach z natury wstydliwych.
Łatwiej im przyjąć wsparcie
osoby „z zewnątrz”, która pełni poniekąd rolę pielęgniarza
i opiekuna. I niebagatelne ma
dla nich znaczenie poczucie,
że nie są ciężarem dla Rodziny, że nikt nie ponosi dla nich
żadnych wyrzeczeń, że nie rezygnuje dla nich przykładowo z wyjazdu na wakacje.
Wówczas cały ten kompleks

tych współgrających czynników spowoduje, że dzięki
lepszej kondycji psychicznej również ludzka fizyczność
starzeć się będzie wolniej.
Pomyślmy zatem o zapewnieniu naszym Seniorom opieki.
Ale zadbajmy o to, aby była
to pomoc na najwyższym
możliwym poziomie. Niech
przy poszukiwaniu wsparcia
dla naszych bliskich przyświeca nam zasada, która obowiązuje przecież wszystkich
medyków – „primum – non
nocere”. Po pierwsze – nie
szkodzić.

W kolejnych numerach będziemy rozwijać wątki
związane z problematyką wieku dojrzałego.
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Ratunku, policja!
Henryk
Kwiatek
„Policja broni mnie przed
bandytą, policja chroni mnie
przed zbrodniarzem, ale kto
obroni mnie przed policjantem?” - śpiewał przed laty
legendarny punkowy zespół
Dezerter w piosence „Ratunku,
policja!”. Większość z nas jedynie sporadycznie (o ile w ogóle)
miewa do czynienia z policją
i pokrewnymi służbami. Ot,
ktoś być może dostał mandat
za zbyt szybką jazdę albo picie
piwa w parku, ktoś inny był
świadkiem w sprawie stłuczki
drogowej itd. Z tego powodu
często niezbyt interesujemy
się tym, do czego mamy prawo w razie zatrzymania przez
policję – a zatem, co możemy,
co musimy, czego nie musimy,
a czego nie możemy wówczas robić. Może się niestety
okazać, że nasza niewiedza
zostanie przez policjantów wykorzystana. W rzeczy samej,
często „odpuszczamy”, pokornie wykonujemy określone
polecenia, przyjmujemy mandat, odpowiadamy na pytania,

podpisujemy protokół – byle
szybciej, byle mieć to z głowy.
Bierze się to zarówno z naszej
ignorancji, jak i z (niekoniecznie
zwerbalizowanego) przeświadczenia, że przecież „oni” (policja czy po prostu władza) i tak
mogą wszystko, i tak nic nie uda
się wskórać, i tak nie ma sensu
pisać skarg itd.
Zacznijmy od tego, że
nie mamy obowiązku wykonywać poleceń, które są niezgodne
z prawem. Inaczej mówiąc:
jeśli wykalkulujemy sobie, że
„po fakcie” będziemy w stanie
udowodnić przed sądem, że
polecenia policji (lub innych
organów władzy) były bezprawne, to nie można nas wówczas
ukarać za to, że się do nich nie
stosowaliśmy. Oczywiście w ten
sposób bierzemy na siebie pewne ryzyko. Praktyka pokazuje
jednak, że to może się opłacić.
Na przykład kilka lat temu we
Wrocławiu urzędnik miejski
ogłosił rozwiązanie legalnego zgromadzenia publicznego
na wyspie Piasek. Ponad 200

uczestników nie zastosowało
się ani do decycji urzędnika,
ani do późniejszych rozkazów
policji (która żądała rozejścia
się). Osoby te zostały zatrzymane, wymierzono im kary
za wykroczenie. Później jednak
organizatorzy manifestacji wygrali proces przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
Sąd uznał, że rozwiązanie demonstracji było nieuzasadnione
(nie wynikało z prawa, było
z nim niezgodne) – i uczestnicy
ostatecznie zostali oczyszczeni
z zarzutu zakłócania porządku
i brania udziału w nielegalnym
zgro-

madzeniu.
Pamiętajmy, że umundurowany policjant jest zobowiązany przedstawić się nam
z imienia i nazwiska oraz stopnia, a także podać numer służbowy. W przeciwnym wypadku
nie musimy nawet wierzyć, że
jest on funkcjonariuszem. Policjant (zwłaszcza nieumundurowany) powinien okazać nam
legitymację – i to w taki sposób,
byśmy mieli możliwość zapisać
jego dane.
Policja ma prawo nas
przeszukać (tzn. przeszukać
nasze ubranie, torbę, plecak
etc.), ale tylko wtedy, gdy jest
to uzasadnione.
To oczywiście
szerokie pojęcie, oznacza ono
jednak
uzasadnione
podejrzenie
popełnienia
przestępstwa
lub wykroczenia.
Co więcej,
pamiętajmy, że
może nas
przeszukać

tylko policja – a nie np. ochroniarz. Możemy zażądać protokołu przeszukania i pokwitowania odbioru rzeczy. W przypadku zatrzymania nie musimy też
podpisywać tego, że zgadzamy
się z jego powodem (często
przecież nie zgadzamy się!).
Mamy także 7 dni na wniesienie
ewentualnej skargi na zatrzymanie.
Zawsze mamy także
prawo odmowy składania zeznań. Owszem, musimy podać
imię, nazwisko, datę urodzenia,
zawód itd. Nie musimy jednak rozmawiać z policją o czymkolwiek innym, a już zwłaszcza
o rodzicach, znajomych, o tzw.
„życiu” itd.
Bardzo ważne jest
to, że jeśli nie poczuwamy się
do winy, to nie powinniśmy
się do niej przyznawać. Ba,
nawet jeśli przypuszczamy, że
popełniliśmy czyn zabroniony,
to od wydawania wyroków
są sądy i policja. W żadnym razie nie należy ulegać mylnemu
przeświadczeniu, że „lepiej
się przyznać, trudno, stało się,
im szybciej się przyznam, tym
mniej mi dadzą”.
Gdyby – nie daj Boże
– zdarzyło się, że policja zastosuje wobec nas nieuzasadnioną
przemoc fizyczną, to mamy
prawo żądać badania lekarskie-

go, możemy także – po wyjściu
– sami udać się do lekarza i poprosić o obdukcję.
Warto wiedzieć, że jeśli jesteśmy przesłuchiwani jako
obwiniony czy też oskarżony,
to mamy prawo dowolnie zmieniać zeznania. Tylko świadek
musi mówić prawdę w jednolity,
niesprzeczny sposób, ale nawet
on może odmówić odpowiedzi
na pytanie, jeśli może to narazić
bliską mu osobę (w szczególności członka rodziny) na odpowiedzialność karną.
Przepisy kodeksu
postępowania karnego mówią
też, że zatrzymanego trzeba
zwolnić, gdy ustanie przyczyna
zatrzymania. Poza tym powinien
być wypuszczony, jeśli w czasie
48 godzin od zatrzymania nie
zostanie przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem
o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Jeśli sąd lub
prokurator nakaże wypuścić
daną osobę, to policja musi się
do tego zastosować. Ponadto
musi ona zwolnić zatrzymanego również, gdy w ciągu 24
godzin od przekazania go do
dyspozycji sądu nie otrzymał
on postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego
aresztowania.
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Zadaniowy czas pracy
Sebastian Kryczka
Prawnik

Zadaniowy czas pracy, uregulowany w art.
140 kodeksu pracy, pracodawca może wprowadzić z uwagi na jej rodzaj, organizację lub
miejsce wykonywania. Czas pracy pracowników nie jest wówczas mierzony godzinami,
lecz wymiarem zadań, jakie pracownik powinien wykonać. Jest to spore ułatwienie dla
pracodawcy, warto więc wiedzieć, wobec
kogo można stosować taki system czasu pracy,
jak go wprowadzić oraz czego w praktyce nie
wolno czynić, stosując ten system czasu pracy.
Kto może pracować w równoważnym systemie

być wprowadzony w wypadku
stosowania tzw. pracy wysoko
skooperowanej, gdzie niezbędna
Pracodawca, chcąc wprowadzić jest jednoczesna współpraca
taki system czasu pracy, powinien i obecność w danym miejscu
mieć świadomość, że nie dla kilku osób.
każdego pracownika można taki
Tryb wprowadzenia
system wprowadzić. Przepisy wyraźnie wskazują, że stosowanie
tego systemu czasu pracy jest System zadaniowego czasu pracy
dozwolone tylko w przypadkach należy wprowadzić na analogiczuzasadnionych, np. przy znacz- nych zasadach, jak każdy inny
nym utrudnieniu dokładnego system. Wprowadza się go więc
określenia momentu rozpoczęcia poprzez odpowiednie zapisy w rei zakończenia pracy, co będzie gulaminie pracy, układzie zbiomiało zastosowanie choćby przy rowym czy obwieszczeniu (gdy
zatrudnianiu przedstawicieli pracodawca nie ma obowiązhandlowych czy w przypad- ku wprowadzania regulaminu
ku wolnych zawodów. Wpro- lub układu zbiorowego). Dopiero
wadzanie tego systemu czasu po formalnym wprowadzeniu
pracy będzie natomiast niemoż- takiego systemu w wewnętrznych
liwe, gdy pracownik przez cały źródłach prawa pracy pracodawca
okres świadczenia pracy jest może on rozpocząć zatrudniaobecny w zakładzie pracy pod nie w systemie zadaniowym
bezpośrednim nadzorem przeło- nowych albo dotychczasowych
żonego. Zadaniowy system czasu pracowników. Pracodawca po
pracy nie będzie ponadto mógł porozumieniu z pracownikiem

ustala czas niezbędny do realizacji
zadań, jakie pracownik będzie
miał do wykonania, uwzględniając oczywiście ogólne przepisy
dotyczące norm czasu pracy.
Należy bezwzględnie pamiętać,
że zadania, jakie pracodawca
nakłada na pracownika w przypadku objęcia go zadaniowym
systemem czasu pracy, muszą być
obiektywnie możliwe do zrealizowania w normalnym czasie pracy,
czyli niewykraczającym poza
osiem godzin na dobę i średnio
40 godzin na tydzień, co wynika
z art. 129 kp. Tak więc system
zadaniowy nie jest czasem nienormowanym – jak się go nieraz
zwyczajowo określa. Pracownika
obejmuje również prawo do wypoczynku w wymiarze 11 godzin w skali doby pracowniczej,
35 godzin w tygodniu oraz zasada
5–dniowego tygodnia pracy.
Jak to wygląda w praktyce
W praktyce często występują
przypadki, gdy stosowanie tego
systemu jest przez pracodawców
nadużywane. Ma to związek z powierzaniem pracownikom liczby
zadań w wymiarze całkowicie
niewspółmiernym w stosunku
do czasu potrzebnego do ich realizacji. Wówczas pracownik nie
ma możliwości wywiązania się

z zadań w ramach umówione- REKLAMA
go czasu pracy. To powoduje
konieczność świadczenia pracy
ponad normy wynikające z art
129 kp. Pracodawcy często decydują się zatrudniać pracowników w ramach zadaniowego systemu czasu pracy uznając błędnie,
że praca w tym systemie nie
powoduje powstawania godzin
nadliczbowych. Problem ten rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 04.08.1999 r. ( I PKN
181/99), w którym wskazał, że
„nazwanie czasu pracy „zadaniowym” nie wyłącza stosowania
przepisów o wynagrodzeniu
za pracę w godzinach nadliczbowych”. Zatem o powstaniu
godzin nadliczbowych w ramach
zadaniowego systemu czasu
CZAS NA PIKNIK!
pracy będzie można powiedzieć w przypadku powierzenia
pracownikowi zawyżonej liczny
zadań w stosunku do norm czasu
pracy, jakie go obowiązują.

www.mimihouse.pl

Sebastian Kryczka,
prawnik specjalizujący
się w problematyce
prawa pracy
oraz prawa cywilnego
s.kryczka@wp.pl
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Na krańcu świata
Adam
Tomasz Witczak
Wiele miejsc nazwać można końcem świata.
Zazwyczaj określenie to kojarzy się nam z
miejscem odległym, odizolowanym, opustoszałym, za którym nie ma już nic. Ziemia
jest co prawda okrągła, więc prędzej czy
później gdzieś dojdziemy, dopłyniemy lub
(w ostateczności) dolecimy samolotem. A
jednak można wyróżnić miejsca, które zdają
się być prawdziwymi krańcami wszystkiego.
Oto wysepki porzucone przez bogów wśród
fal oceanu. Wokół tylko morze, morze... i
morze. Długo, długo nic. Jak żyć? - można
zapytać. Normalnie, chciałoby się odpowiedzieć. Praca, rodzina, dom - nawet na prawie
bezludnej wyspie tak właśnie toczy się życie.
Tylko spokój jest większy. Spokój, wielki
spokój...
Skrajnym przykładem izolacji jest
Tristan da Cunha na Atlantyku,
którą zamieszkuje... 261 osób.
Samo w sobie nie jest to aż tak
niezwykłe, dopóki nie uświadomimy sobie, że najbliższymi
sąsiadami wyspy są mieszkańcy

Wyspy Świętej Heleny, rezydujący 2420 kilometrów na północ.
W istocie, Tristan da Cunha wraz
ze Świętą Heleną i Wyspą Wniebowstąpienia tworzą jedną kolonię. Tristan da Cunha, odkryta
jako miejsce bezludne przez

Portugalczyków w roku 1506,
od 1816 należy do Brytyjczyków.
Mieszkańcy również są obywatelami Zjednoczonego Królestwa.
Tristan da Cunha to największa wyspa archipelagu o tej
samej nazwie. Pozostałe są niezamieszkane, nie licząc Gough,
gdzie funkcjonuje stacja meteorologiczna, w której zazwyczaj
przebywa sześć osób. Stolicą
Tristan da Cunha jest Edynburg
Siedmiu Mórz na głównej wyspie. Znajduje się tam szpital,
poczta i bar. Są także dwa kościoły - anglikański i katolicki (św.
Józefa). Można więc uznać, że
na wyspie mieści się najbardziej
odizolowana parafia katolicka
na świecie.
Wyspiarze żyją głównie z połowu krewetek oraz z pracy na roli.
Wyspą zarządza administrator,
który podlega gubernatorowi
Świętej Heleny. Towarzyszy
mu 11-osobowa rada (wybory
organizowane są co 3 lata). Wydawana jest nawet gazeta Tristan
Times.
Kłopotem jest fakt, że mieszkańcy noszą tylko osiem nazwisk:
Glass, Swain, Rogers, Green,
Hagan, Repetto i Lavarello...
Łączą się w związki między sobą,
co powoduje pewne choroby i tak np. 50% mieszkańców ma
dziedziczną astmę. Tych, którzy
chcieliby wzbogacić pulę geno-

wą wyspy, muszę rozczarować
- to piękny zakątek świata, ale
osobom z zewnątrz nie wolno
się tu osiedlać. Choć, gdyby
ktoś związał się z piękną mieszkanką wyspy...? Tak właśnie do
grupy siedmiu starych nazwisk
dołączyło w 1986 nowe - Patterson.
St Kilda to jeden z najbardziej
odizolowanych, zapomnianych
i opuszczonych zakątków Europy Zachodniej. Już sama północ
Szkocji uchodzi za tereny nieco
oderwane od głównego nurtu
życia wielkiego świata. Cóż
dopiero mówić o wyspach takich
jak Orkady czy Hebrydy, które
umiejscowiły się przy północnych obrzeżach Brytanii. Tymczasem archipelag St Kilda, choć
nominalnie wchodzi w skład
Hebrydów Zewnętrznych, to jednak odległy jest od nich o ponad 60 kilometrów. Składa się
z ośmiu wysp, przy czym niektóre z nich (Stac Lee czy Stac
Levenish) to jedynie kolumny
morskie - spiczaste, kamieniste
i niedostępne. W ogóle zresztą
klify archipelagu St Kilda są najwyższe w Wielkiej Brytanii...
Największą wyspą jest Hirta (o
powierzchni 670 ha) i to tutaj
istniało swego czasu osadnictwo.
Chciałoby się użyć określenia
„kwitło”, ale byłoby ono mocno
na wyrost. W każdym razie wyspa

zamieszkana była od czasów
neolitu, choć pierwsze informacje o niej pochodzą z początku
XIII wieku. Prawdopodobnie
nigdy nie żyło tu jednocześnie więcej niż 200 osób, odizolowanych i w dużej mierze samowystarczalnych. Mieszkańcy
przez wiele wieków praktykowali
pogańskie obyczaje, a źródła podają, że w XVII i XVIII wieku
niewiele wiedzieli o aktualnej
sytuacji politycznej w Brytanii,
choć formalnie zobowiązani byli
do płacenia daniny klanowi MacLeod z wyspy Harris w Hebrydach. W XIX wieku wyspiarze
byli intensywnie nawracani na
protestantyzm przez pastorów,
zaś po I wojnie światowej duża
część ludności (zwłaszcza młodzież) opuściła wyspę. W roku
1930 ewakuowano ostatnich
mieszkańców. W 1957 nadano St Kildzie status rezerwatu
przyrody. Mieści się tu także
baza wojskowa i niewielki pub.
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Na Hircie warto obejrzeć prehistoryczne kamienne kręgi,
a także pozostałości średniowiecznej wioski. Bardzo ciekawe są tzw. cleit - kopulaste,
kamienne budynki, wznoszone
tu od niepamiętnych czasów,
służące m.in. jako magazyny.
W XIX wieku wybudowano także
kilkanaście nowych domów z kamienia, z dachami krytymi darnią.
Większość ciekawych obiektów
znajduje się na Hircie, na innych wysepkach stawiano jedynie
prowizoryczne chatki, używane
podczas polowań na ptaki.
Na wyspach archipelagu St Kilda
żyje wiele gatunków ptaków
morskich - m.in. głuptaków,
maskonurów i fulmarów. Można
tu natrafić także na mysz zaroślową i zdziczałe owce rasy Soay,
kiedyś hodowane przez mieszkańców. Nie rosną tu drzewa, ale
głównie mchy, grzyby, porosty,
trawy i krzewy.
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PrzyLądek zdrowia i urody cz. 1
Radosław
Pasionek
Lądek-Zdrój to miejsce zupełnie
niezwykłe ze względu na bijące
tu gorące uzdrowiskowe źródła, wyjątkowe górskie położenie
oraz bogatą historię tego miejsca
sięgającą XIII wieków.
Do Lądka-Zdroju oddalonego o ok. 100 km od Wrocławia dojedziemy w półtorej
godziny samochodem kierując się
na południe drogą nr 8. Do Lądka
możemy też dojechać autobusem
PKS z Kłodzka, a także bezpośrednio z Wrocławia, Legnicy,
Świdnicy, Częstochowy, Opola
i Warszawy.
Lądek-Zdrój jest bardzo malowniczo położony (w dolinie rzeki
Białej Lądeckiej w otoczeniu
Gór Złotych na wysokości 440
– 500 m.n.p.m). To miejsce
ma wyjątkową i bogatą historię.
Już w 1241 roku była prowadzona tu działalność uzdrowiskowa,
o czym mieli się przekonać Mongołowie powracający z Bitwy
pod Legnicą. Górski bodźcowy
mikroklimat połączony z wodami
leczniczymi i nieskażona przyrodą zapewnia pakiet pozwalający wypocząć i wzmocnić się przyjeżdżającym tu od lat turystom
i kuracjuszom. Lądeckie termy
są znane i doceniane od wieków.
Z zabiegów korzystali m.in.: Prezydent Stanów Zjednoczonych
John Quincy Adams, królowie
Pruscy, Car Aleksander i inni
znamienici goście.
Kiedy tu jesteśmy, mamy wrażenie, że czas w tym zakątku
płynie wolniej. Nie widać zatło-

czonych ulic, nerwowego korporacyjnego pośpiechu, wszystko
toczy się spokojnym rytmem.
Można tu przysiąść z gazetą
i filiżanką aromatycznego esspreso w wiedeńskiej kawiarni
i celebrować to wrażenie. Przez
duże przeszkolone witryny wlewa
się pocztówkowy widok. Stylizowany na wzór łaźni tureckiej
zabytkowy Wojciech w otoczeniu
zieleni parkowej uzupełnionej
fontanną i wydrukowanymi alejkami robi wrażenie. Wszystko utrzymane jest w stylistyce
XIX wieku. Tylko współczesne
stroje spacerujących osób i dzwoniąca w tle komórka przypominają nam, że mamy XXI wiek.
Uzdrowiskowe termy poprawiające zdrowie i urodę doceniane
przez królów
Z lądeckiej ziemi wypływają uzdrowiskowe termalne wody radoczynne i siarczkowo fluorkowe przywracające
zdrowie i urodę. Unikatowy
skład chemiczny bijących tu aż
siedmiu źródeł przyciąga osoby
z chorobami reumatycznymi,
schorzeniami ortopedycznymi
i problemami neurologicznymi.
Ponadto wody radonowe powodują wzrost poziomu hormonów
płciowych. Panie korzystające
z kąpieli i zabiegów zauważają
pozytywny wpływ na ich urodę.
Dzięki zawartym tu minerałom
cera staje się bardziej elastyczna
i rozświetlona.
Najbardziej
charakterystycznym obiektem

uzdrowiskowym jest zakład przyrodoleczniczy „Zdrój-Wojciech”
stylizowany na wzór łaźni tureckiej. Zbudowany w 1678 r. bezpośrednio nad gorącym bijącym
źródłem wody mineralnej wyróżnia się oryginalną bryłą budynku.
W zabytkowych wnętrzach na
piętrze znajduje się pijalnia wody
mineralnej. Można tu, w atmosferze relaksu, delektować się smakiem lądeckich wód, tradycyjnie
pitych podczas nieśpiesznych
spacerów. W pijalni dostępne
są źródła mineralne: „Zdzisław”
i „Maria Skłodowska Curie”.
Przedłużają one młodość, poprawiają wygląd skóry, obniżają poziom cholesterolu itp. Odbywają
się tutaj także kąpiele, zabiegi,
natryski, wirówki oraz relaksujące masaże i. Oferowane zabiegi
balneologiczne z wykorzystaniem
borowiny, fizykoterapeutyczne
uzupełniają ofertę. Profesjonalna,
doskonale przygotowana kadra
medyczna pomaga szybko powrócić do zdrowia, zrelaksować
się, wyciszyć i ukoić nerwy. Poza
„Wojciechem” warto wspomnieć
o „Jerzym” – najstarszym zakładzie przyrodoleczniczym w Polsce i jednym ze starszych w Europie wybudowany w 1498 r.

scem pieszych wędrówek przybywających tu turystów. Wewnątrz
znaleziono kości ok. 20 różnych
zwierząt prehistorycznych m.in.
niedźwiedzia jaskiniowego, hieny
jaskiniowej, nosorożca włochatego, dzikiego konia. Wewnątrz
jaskini znajduje się małe jeziorko
z którym żyje unikatowy studniczek tatrzański i pierścienica
jaskiniowa. W tym miejscu zimują
także nietoperze: nocek duży, nocek rudy, gacek brunatny. Jaskinia
udostępniona dla turystów w sezonie letnim czynna jest codziennie
oprócz wtorków (poza sezonem
czynna w weekendy). Można ją
zwiedzać z przewodnikiem. Do
jaskini możemy dojść pieszo
szlakiem niebieskim lub żółtym
lub dojechać ścieżką rowerową
z Lądka-Zdroju albo autem.

Nad wsią Radochów i Doliną
Białej Lądeckiej góruje Cierniak
(595 m n.p.m), na którym wzniesiono w XIX wieku Kaplicę Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych
jako wotum za uzdrowienie. Na
szczyt prowadzi 214 stopni ustawianych kolejno przez 150 lat
przez pielgrzymów. Obok kaplicy
możemy zobaczyć grotę z figurą

Matki Boskiej oraz dwie nie.
wielkie kapliczki z figurami świętych. Całość uzupełnia drewniany
ołtarz na skale gdzie 15. odbywa
się uroczysty odpust. W to miejsce trafimy niebieskim szlakiem
z Lądka - Zdroju prowadzącym
do Jaskini Radochowskiej.
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Jaskinia u stóp wzgórza z kapliczką
Znajdująca się tuż obok kurortu wieś Radochów kryje w swoich
zakątkach dwa ciekawe miejsca.
Jaskinia Radochowska jest jedną
z najdłuższych i najciekawszych
tego typu miejsc w Sudetach. Znana i udostępniona do zwiedzania
od 1757 r. jest atrakcyjnym miej-
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Będzie się działo

Sierpień 2012

Opracowała:
Ewa Tomaszewska

– Co się będzie działo we Wrocławiu?

11 sierpnia o godzinie 17:00 w Browarze Mieszczańskim
przy ulicy Hubskiej rozpocznie się koncert Męskie Granie.
Na scenie, owszem, wystąpią mężczyźni, ale zaśpiewa także
dyrektorka artystyczna Męskiego Grania – Katarzyna Nosowska. Posłuchać
także będzie można m.in. zespołów:
Pogodno, Raz Dwa
Trzy czy Drekoty.
Czy Męskie Granie to ostre granie?
Przekonamy się niebawem.

Od 12. sierpnia. Przed nami kolejny Międzynarodowy
Festiwal NON SOLA SCRIPTA – Wrocławskie Lato Organowe 2012. Kojącej muzyki organowej posłuchać będzie
można w Kościele
świętego Krzyża.
Dla wrocławskich
melomanów zagrają muzycy z całej
Europy. Koncerty odbywać się
będą w każdą niedzielę (najbliższy
już 12. sierpnia), aż
do początku września, a rozpoczynać się będą o godzinie 19:00.

24. sierpnia w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego
odbędzie się koncert jazzowej wokalistki – Agi Zaryan.
Mimo iż artystka znana jest raczej wąskiemu gronu wyspecjalizowanej publiczności, odnosi także sukcesy komercyjne (jej album z zapisem koncertu w warszawskiego
Palladium pokrył się potrójną platyną). Wrocławski koncert rozpocznie się o godzinie 19. Artystce akompaniować
będą: Michał Barański (kontrabas), David Dorůzka (gitara)
oraz Łukasz Żyta (perkusja).

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

26. sierpnia w Synagodze pod Białym Bocianem odbędzie
się „Szpilman na jazzowo”. Nietrudno się domyślić, że usłyszymy podczas niego utwory Władysława Szpilmana w jazzowych aranżacjach. Dla
słuchaczy zaśpiewa jeden z najlepszych głosów
polskiej sceny jazzowej
– Kasia Stankowska. Artystka wystąpi z kwartetem, który tworzą wybitni muzycy – niegdyś
uczniowie wrocławskiej
Akademii Muzycznej,
dziś już jej wykładowcy:
Łukasz Perek, Jakub Olejnik i Przemek Jarosz

31. sierpnia we Wrocławiu wystąpi legendarny zespół Scorpions. Ich utwór „Wind Of Change” bez wątpienia można
nazwać przebojem i znakiem swego rodzaju odrodzenia.
Scorpionsi wystąpią w ramach festiwalu „wROCK for Freedom – Legendy Rocka”. Ich koncert odbędzie się w miejscu,
gdzie w latach 80.
ubiegłego wieku powstawała wrocławska Solidarność,
mianowicie w zajezdni autobusowej
przy ul. Grabiszyńskiej. Będzie więc
niezwykle symbolicznie.

Od 1. do 9. września odbywać się będzie Międzynarodowy
Festiwal Oratoryjno-Kantatowy Wratislavia Cantans. Podczas tegorocznej edycji tego festiwalu będzie można posłuchać m.in. takich programów artystycznych jak: „Łaciński
polifonia angielskich czasów elżbietańskich w doskonałych
interpretacjach zespołu Gallicantus”, „Monumentalne misterium Pawła Łukaszewskiego w wykonaniu międzynarodowej plejady gwiazd” czy „La Risonanza pod kierunkiem
Fabia Bonizzoniego gra arcydzieła Haendla, Telemanna,
Vivaldiego, Mascittiego i W.F. Bacha”. To będzie prawdziwa uczta dla wrażliwych uszu.

1. września nikt jeszcze do szkoły nie pójdzie, niestety
trzeba będzie pożegnać wakacje. Doskonałym na to sposobem z pewnością będą koncerty rockowe Last Minute
Summer Festival
2012. W zajezdni MPK przy
ulicy Grabiszyńskiej wystąpią
m.in.: Hurt, IRA
czy Farben Lehre. Start o godzinie 15:00.

Początkiem września (6.09.) powinien zainteresować się
każdy, kto czuje silniejsze szarpnięcie serca, kiedy pobrzmiewa tango. Ethno Jazz Festival zaprasza do Synagogi

pod Białym Bocianem na jedyny w Polsce koncert Daniela
Piazzolli, któremu towarzyszyć będzie zespół Escalandrum.
Skład ten uznawany jest za jeden z najlepszych składów
grających muzykę jazzową, o czym świadczą nie tylko doskonałe recenzje specjalistów, ale także to, co dla muzyków
najważniejsze – uznanie publiczności.

8. września na Wyspie Słodowej koncert da zespół znany z takich utworów jak: „Baranek”, „Arahja”, „Czarne
słońca” czy „Dziewczyna bez zęba na przedzie”. Mowa
oczywiście o Kulcie. Koncert ten nie będzie jednak zwyczajnym koncertem. Zespół zagra swoje kawałki w nowych
aranżacjach, których autorami są młodzi muzycy różnych
dolnośląskich zespołów. Poza samym Kultem wystąpią
także laureaci
Muzycznej
Bitwy Radia Wrocław.
Zapowiada
się więc całkiem przyjemny i interesujący wieczór.
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13.08. odbędą się ostatnie warsztaty tworzenia filmów telefonem
komórkowym. Poprowadzi je Lech Moliński, członek załogi odpowiedzialnej za tworzenie projektu „Wrocław w komie”. Jedyne,
czego uczestnikom trzeba, to telefony z możliwością nagrywania
filmów. Warsztaty są nieodpłatne, a odbędą się w Empiku w domu
towarowym Renoma. Nauka tej umiejętności zaczyna się o godzinie
18:00.
Do 31. sierpnia we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym będzie
można zobaczyć wystawę zatytułowaną „Burowie w trzech odsłonach”. Wystawa prezentuje reportaże fotograficzne i relacje z podróży do Afryki Południowej. Kanwą całej prezentacji będzie historia
Burów – zarówno ta dawna,
jak i dzisiejsza ukazana przez
pryzmat ich potomków, żyjących w Republice Południowej
Afryki. Autorami większości
zdjęć są podróżnicy z końca
XIX wieku

Od 4 do 7. września odbędzie się XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej. Tematem wiodącym
konferencji będą problemy geotechniczne budowli wodnych
i komunikacyjnych. Planuje się również sesje promocyjno-szkoleniowe firm oraz Forum Nauka-Praktyka: Oryginalne rozwiązania
praktyczne. Ponadto mowa będzie o badaniach i wykorzystaniu
geosyntetyków oraz materiałów antropogenicznych, a także o problemach geotechnicznych w energetyce. Tematyka wprawdzie
ściśle wyspecjalizowana, ale z pewnością warta poznania.

17 i 18. września w Mysłakowicach koło Karpacza odbędzie się
XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka Lokalna
i Regionalna w Teorii i Praktyce”. Konferencja organizowana jest
przez jednostki Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wśród celów tego spotkania naukowego organizatorzy wymieniają:
upowszechnianie wyników badań w zakresie rozwoju lokalnego
i regionalnego, wymianę doświadczeń w zakresie kształtowania rozwoju lokalnego i regionalnego, budowę forum debaty na
temat teoretycznych i praktycznych aspektów rozwoju lokalnego
i Regionalnego, a także rozwój współpracy ośrodków akademickich
z jednostkami samorządu terytorialnego.

7-9. września w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej odbędzie się 21. Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. Podczas
konferencji spotkają się nauczyciele nie tylko języka angielskiego,
ale także innych języków obcych. Wszystko po to, by móc wymienić
się doświadczeniami w nauczaniu, poznać nowe spojrzenie na systemy edukacyjne, a także dowiedzieć się o nowych, interesujących
publikacjach z tego zakresu. Temat przewodni konferencji brzmi:
„Nauczanie języka angielskiego – nauką przez całe życie”.
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Będzie się działo

19.08. Teatr Capitol zaprasza na pożegnanie za spektaklem
„Ojcom i matkom wbrew. Piosenki Kurta Weilla”. Wydarzenie
to odbędzie się w ramach Lata w Synagodze pod Białym Bocianem. Spektakl muzyczny w większości złożony jest songów
z „Opery za trzy grosze”. Wystąpią: Bogna Woźniak (śpiew, flet
poprzeczny), Konrad Imiela (śpiew, gitara, harmonijka ustna,
instrumenty perkusyjne), Cezary Studniak (śpiew, instrumenty
perkusyjne), Rafał Karasiewicz (fisharmonia, pianino), Adam
Skrzypek (kontrabas, akordeon).
21.08. Centrum Inicjatyw Artystycznych zaprasza na musical.
A nie będzie to musical zwyczajny. Już sam tytuł z pewnością
spiorunuje niejedną feministkę. „Babę zesłał Bóg?”, bo o tym
spektaklu mowa, to musical opowiadający o kobietach, a konkretniej rzecz ujmując, o ich wadach i cechach charakterystycznych. Z założenia przedstawienie ma odpowiedzieć na pytanie,
czy kobieta to „puch marny” czy też doskonały anioł; jednak
czy odpowie? Proponujemy to sprawdzić.
24.08. Teatr Ad Spectatores ze sceną w Browarze Mieszczańskim zaprasza na premierę spektaklu „Black Stone”. Początek
o godzinie 20:00. Na scenie wystąpią: Aleksandra Dytko, Dorota
Łukasiewicz-Kwietniewska, Marcin Chabowski, Włodzimierz
Chomiak, Arkadiusz Cyran, Rafał Kwietniewski, Michał Wielewicki, Piotr Zakrzewski. Black Stone to dziewiętnastowieczna
posiadłość na południu Szkocji, do której trafia szóstka osób
o dość skomplikowanej przeszłości. Kiedy dołącza do nich
siódmy członek, sprawa zaczyna się komplikować jeszcze
bardziej…
31.08. na Scenie na Świebodzkim przedstawiona zostanie
adaptacja książki, która w 2009 roku była nominowana do Literackiej Nagrody Nike. Mowa o książce Bożeny Keff „Utwór
o Matce i Ojczyźnie”. Reżyserem, a zarazem osobą odpowiedzialną za opracowanie tekstu i opracowanie muzyczne jest
Jan Klata. Na scenie zobaczymy m.in. Paulinę Chapko, Annę
Ilczuk, Kingę Preis oraz Dominikę Figurską.
4.09. Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego przy ulicy Rzeźniczej zaprezentuje spektakl zatytułowany „Dawno temu w Odessie”. Spektakl ten opowiada
o okrutnych czasach rewolucji bolszewickiej i stratach, jakie
owa przyniosła. Pokazuje także jak silna jest ludzka potrzeba
tworzenia i kultywowania legend oraz mitów. Za scenariusz
i reżyserię odpowiedzialny jest Łukasz Czuj.

Od 7.09. na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu
zobaczyć będzie można bodaj najzabawniejszą z możliwych
komedię. Mowa tutaj o spektaklu „Mayday”. Historia opowiada
o londyńskim taksówkarzu, który przez długie lata żyje z dwiema
żonami, przy czym żadna nie wie o istnieniu tej drugiej. Kiedy sytuacja wychodzi na jaw… No ale nie zdradzajmy za dużo. „Mayday” w reżyserii Wojciecha Pokory
zobaczyć po
prostu trzeba.

Od 2 sierpnia do 1 września w Dolośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” można podziwiać prace Stefana
Arczyńskiego. Zainteresowania artysty krążą wokół tematu
natury i związanego z nią człowieka. Na wystawie można
podziwiać nie tylko czarno- białe zdjęcia z Polski, ale również fotografie z Grecji, Chin, Stanów Zjednoczonych,
Francji oraz innych miejsc, które odwiedził artysta. Galeria
czynna jest od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00.
Bilety kosztują 2 zł, ulgowe 1 zł, a w poniedziałki wstęp
jest bezpłatny.
Do 15 sierpnia w Dolnośląskim Centrum Filmowym
codziennie o godzinie 16:30 odbywa się projekcja filmu
„Mistrz tańca powraca”. Dzieło wyreżyserowane przez
Christiana Holtena Bonke i Andreasa Koefoeda uchodzi
za bardzo rzetelną, a przede wszystkim prawdziwą relację
dotyczącą problemów, z jakimi spotykają się tancerze. Film
skupia się na historii Slawika Krykliwego, który po wygraniu Światowych Mistrzostw w Tańcach Latynoskich nieoczekiwanie rezygnuje z kariery. Po 10 latach postanawia
jednak wrócić na parkiet. O trudnościach z jakimi musi się
zmagać doskonale opowiada filmowa historia. Projekcję
filmu niewątpliwie uświetnią pokazy taneczne, a późniejsza
dyskusja przybliży wszystkim obecnym specyfikę zawodowego tańca towarzyskiego.
20 sierpnia w Kudowie Zdroju rozpocznie się 50. Festiwal
Moniuszkowski. Pomysłodawcą tegorocznego programu
jest Stanisław Rybarczyk. Do 25 sierpnia będziemy mogli
posłuchać nie tylko recitali wokalnych, koncertów chórów
i oper, ale również obejrzeć pokaz multimedialny, projekcję
filmu oraz wystawę związaną z historią festiwalu. W repertuarze znajdą się m.in. spektakl teatralny „Moniuszkowo”
oraz „Straszny Dwór” w wykonaniu Opery Krakowskiej.
W miejscu o nazwie Kalczakra Gallery& Coffee, który jest
położony na ulicy Kuźniczej, udostępnione są prace Fabiena
Lede. Wystawa o tyle ciekawa, że artysta opracował własny
próbnik barw, kształtów i kontrastów, a poprzez intensywność kolorów wyraża emocje. Wystawa „Saturacje”
przedstawia m.in. czarno- białe odłamki pejzaży, które
dopełniają ruchome wzory i motywy malarskie. Dzieła
Lede można podziwiać do 31 sierpnia.
Od 8 do 9 września w Hali Stulecia odbędą się Dolnośląskie
Targi Mieszkań i Domów. Podczas imprezy będzie można
zapoznać się z pełną ofertą nieruchomości we Wrocławiu
i okolicach. Wystawcy zapewniają, że ich oferty będą
ciekawe i atrakcyjne. Z myślą o najmłodszych został przygotowany kolorowy plac zabaw.
W Muzeum Architektury do 23 września można zapoznać
się z wystawą zatytułowaną „Awangarda jutra? Proces”.
Autorzy poruszają temat ostatnich zmian, które zaszły w architekturze i starają się nakłonić do refleksji nad tym, jakie
czynniki dzisiaj decydują o kierunkach rozwoju architektury. Wystawa ukazuje nie tylko końcowe efekty, ale również
proces dochodzenia do ich realizacji. Przy wyborze projektów, autorzy wystawy kierowali się wiekiem. Istotne było
dla nich przedstawienie prac młodego pokolenia. Bilety
można kupić w cenie od 5 do 10 zł.
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Słaby Śląsk
Dariusz
Parossa

Tak słabo grającego Śląska Wrocław kibice
nie widzieli już dawno. Co się dzieje z mistrzem Polski, którego gra wygląda wręcz
żenująco?
Piszę ten tekst po pierwszym
meczu III rundy eliminacji do
Ligi Mistrzów ze szwedzkim
Helsinborgs IF. Jestem zdegustowany tym, co pokazał Śląsk
zarówno w tym spotkaniu, jak
i podczas poprzednich. Prawda
jest taka, że Śląsk Wrocław gra
katastrofalnie i kompromituje
nasze miasto w europejskich pucharach.A miało być tak pięknie,
miał być awans przynajmniej do
fazy grupowej ligi europejskiej
(szansa na to jeszcze jest, lecz
ja w to nie wierzę), miała być
duża kasa, miał być zapełniony
stadion. A tymczasem puchary
będą – ale krajowe, kasy znowu
nie będzie, zaś przy spadającej
frekwencji na nowym, pięknym
stadionie trzeba się będzie za-

stanowić, czy nie lepiej wrócić
na Oporowską. Co się stało
z drużyną Śląska Wrocław, która grała w poprzednim sezonie
nieefektownie, lecz skutecznie,
a teraz gra brzydko – i zwycięstw
też nie notuje?
Przygotowania do sezonu toczyły się tradycyjnym dla
trenera Lenczyka trybem, czyli wpierw ulubiona przez trenera
Spała, a potem obóz za granicą
i sparingi, w których wrocławianie spisywali się słabo. Tym się
za bardzo jeszcze nie przejmowaliśmy, bo gry kontrolne są po to,
by zgrywać zespół z nowymi zawodnikami, testować ustawienia
i eliminować błędy. Pierwszym
ostrzeżeniem był ostatni test
przed meczem z Budoćnostią

Podgorica oraz spotkanie z beniaminkiem III ligi, Ślęzą Wrocław.
Tak wybrany przeciwnik był
po to, by Śląsk sobie postrzelał
i poprawił nastroje przed meczem
pucharowym. Tymczasem zespół
z Wróblewskiego, mimo różnicy
trzech klas, długimi okresami
toczył wyrównany mecz z mistrzem Polski i stwarzał nawet
stuprocentowe okazje bramkowe.
Pierwszy mecz w Czarnogórze
Śląsk wygrał 2:0, dzięki ogromnemu fartowi i arbitrowi, który
podyktował dla wrocławian rzut
karny z kapelusza. W rewanżu
ze słabiutkim mistrzem Czarnogóry, Śląsk miał postawić tylko
kropkę nad „i”. Trener Lenczyk
nie wiedzieć czemu przeciwko
takiemu rywalowi zagrał bardzo
defensywnie, bez klasycznych
skrzydłowych. Ta taktyka sprawiła że już po kwadransie goście
strzelili gola, a gdyby nie świetna
postawa Kelemena w bramce, strzeliliby ich kilka więcej
i awansowaliby dalej, bo w przekroju dwumeczu byli po prostu
lepszym zespołem.
Na krytykę po meczu sztab trenerski i piłkarze
odpowiadali mówiąc, że się
czepiamy, bo przecież nie liczy
się styl, tylko skutek, a Śląsk
awansował. Po losowaniu ko-

lejnej rundy w obozie wrocławian panował optymizm. Mistrz
Szwecji wydawał się rywalem do
przejścia. Tymczasem Szwedzi
bez najmniejszego problemu
strzelili trzy bramki słabiutkiemu
Śląskowi, pozbawiając go wszelkich złudzeń. Śląsk grał wolno,
bez żadnego konceptu – i mógł
przegrać więcej. A przecież
Szwedzi to bardzo przeciętny
zespół, któremu nie wróżę przyszłości w dalszych meczach. Jedynym piłkarzem, który w rozegranych dotąd meczach spisywał
się bez zarzutu, był już wspomniany Kelemen w bramce.
Defensywa WKS-u spisuje
się wręcz tragicznie, a Pawelec
urasta na najlepszego asystenta
przy bramkach zdobywanych
przez rywali, bowiem w każdym
spotkaniu stwarza przeciwnikom
tak zwane setki. W drugiej linii
snuje się wolno Mila, który poza
dośrodkowaniami nic kompletnie nie wnosi do gry zespołu.
Nie przypomina siebie Kaźmierczak, zaś trener Lenczyk,
stawiając Cetnarskiego i Mraza
na skrzydłach, robi krzywdę
tak im, jak i reszcie zespołu.
Gikiewicz w ataku gra na alibi,
za każdym razem zagrywa piłkę
do tyłu do najbliższego partnera,
a z innymi napastnikami, Diazem

i Voskampem, szkoleniowcowi
Sląska jest nie po drodze. Skutki tego wszystkiego mieliśmy
nieprzyjemność oglądać. Śląsk
jest źle przygotowany do sezonu,
zmiany w kadrze nic nie wniosły,
a nawet sprawiły, że drużyna jest
słabsza. Niestety, doświadczony
nestor polskich trenerów, Orest
Lenczyk traci panowanie nad
tym zespołem i zdaje się, że nic
już z niego nie wyciągnie. Chociaż nie jestem zwolennikiem
zmian trenerów, tym razem może
przydałaby się „nowa miotła”, bo
obecny Śląsk jest już komplet-
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nie wypalony.
Ale ja tu narzekam, a tymczasem
prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz w zamian za promocję
miasta wręczył klubowi dwa
miliony PLN premii. Jeśli tak
ma wyglądać promocja Wrocławia, to ja tu czegoś nie rozumiem.
Zresztą promocję już zrobili
kibice Sląska, za którą po ich występach w Czarnogórze UFEA
nałożyła na wrocławski klub
40000 euro kary. Czy na taką
promocję nasz prezydent wyłożył wrocławską kasę?

Koszykarki
zagrają
w I lidze
Mimo braku bezpośredniego
awansu z II ligi, koszykarki
zasłużonego dla Wrocławia klubu, Ślęzy Wrocław zagrają w I
lidze. Stało się to za sprawą wycofania z tych rozgrywek rezerw
CCC Polkowice, których miejsce zajęła wrocławska drużyna.
Ślęza i CCC nawiązały współpracę, w ramach której drużyny
będą wymieniać się koszykarkami. Zawodniczki, które nie

załapią się do ekstraklasowego
zespołu z Polkowic, będą mogły
grać we Wrocławiu, natomiast
CCC będzie miało prawo skorzystania z najlepszych koszykarek Ślęzy. Miejmy nadzieję,
że ta współpraca pięknie zaowocuje i Ślęza Wrocław po latach
posuchy powoli zacznie wracać
na należne jej na mapie sportowej miejsce.

REKLAMA

Bufiplast s.c.
55-095 Mirków
Budziwojowice 15
tel. 71 315 48 04
fax 71 315 48 03
E-mail: biuro@bufiplast.pl
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Reklama
PReklama

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI
GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
Dostarczenie informacji na temat rynku pracy i edukacji, które przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia oraz ograniczenia i zapobiegania bezrobociu na
Dolnym Śląsku.
OBSZAR DZIAŁANIA OBSERWATORIUM:
Prowadzenie badań, analiz i prognoz regionalnego rynku pracy oraz zbudowanie spójnego systemu informacyjnego, umożliwiającego dostosowanie podejmowanych działań do potrzeb rynku pracy i edukacji.
REALIZOWANE BADANIA:
„Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych na dolnośląskim rynku pracy i edukacji”
„Elastyczne formy zatrudnienia – skutki społeczne i ekonomiczne”
„Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy”
„Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska”
Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z zasobów naszej Biblioteki znajdującej się w budynku Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 oraz portalu informacyjnego znajdującego się pod adresem: www.obserwatorium.cmsiko.pl. Zarówno w
Bibliotece jak i na naszym portalu znajdziecie Państwo raporty z naszych wcześniejszych badań oraz aktualne i archiwalne numery Informatora
Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji wydawanego również w ramach ww. projektu.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że od początku bieżącego roku projekt Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji jest realizowany przez
Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronach internetowych:

www.obserwatorium.cmsiko.pl www.cmsiko.pl

a także pod numerem telefonu 71 729 85 89 lub osobiście w siedzibie
Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej przy ul. Korfantego 27 we Wrocławiu.
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