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Listopad
	 Gdy	czytacie	Państwo	te	słowa,	jest	już	dobrych	kilka	dni	po	Wszystkich	Świętych	i	Dniu	
Zadusznym.	Taki	jest	obecny	cykl	wydawniczy	„Słowa	Wrocławian”	i	to	jest	też	powód,	dla	którego	
o	wspomnianych	świętach	pisałem	w	numerze	poprzednim.	Mam	zresztą	nadzieję,	że	moje	refleksje	nie	
były	mimo	wszystko	przesadnie	ponure.	Bądź	co	bądź,	gdy	coś	się	kończy,	to	i	coś	się	zaczyna,	a	przy-
najmniej	zazwyczaj	tak	jest	–	prędzej	czy	później.	Aż	chciałoby	się	tę	prawdę	potwierdzić	oklepanym	
do	bólu	frazesem	z	przygód	wojaka	Szwejka:	„Jeszcze	nigdy	tak	nie	było,	żeby	jakoś	nie	było”.
	 Na	razie	jest	tak,	że	za	oknami	napadło	śniegu,	choć	nie	daję	głowy,	że	jest	tak	również	w	chwi-
li,	w	której	trzymacie	Państwo	przed	sobą	naszą	gazetę	–	piszę	bowiem	niejako	z	przeszłości,	aczkolwiek	
niedalekiej.	W	każdym	razie	pojawił	się	już	pierwszy	sygnał	zimy,	bo	czym	byłaby	w	naszym	klimacie	
zima	bez	śniegu?	Pamiętajmy	o	tym,	by	w	nim	nie	utknąć,	wówczas	bowiem	pozostaniemy	–	milczący,	
posągowi	i	zimni	–	jak	owi	nieżywi	żołnierze	rosyjscy	z	powieści	„Kaputt”	Curzio	Malaparte,	których	
Niemcy	mieli	ponoć	umieszczać	po	pas	w	śniegu	na	jednej	z	leśnych	szos,	aby	robili	za	groteskową,	
nieruchomą	„policję	drogową”.	Podobna	scena	pojawia	się	kilkanaście	stron	dalej	w	tej	samej	książce	–	
tym	razem	mowa	jest	jednak	o	zamarzniętych	koniach,	setkach	koni,	które	zostały	skute	lodem	w	płytkim,	
fińskim	jeziorze	na	pustkowiach	północy.	Wyglądały	przy	tym	wzniośle,	nieledwie	monumentalnie,	
przynajmniej	dopóki	nie	nadeszła	odwilż...
	 „Kaputt”	Malaparte	jest	jednak	z	perspektywy	czasu	powieścią	pouczającą.	Zabawne	jest	to,	jak	
bardzo	lękamy	się	obecnie	kryzysu	gospodarczego	i	stosunkowo	drobnych	niedogodności	ekonomicznych,	
jak	kurczowo	trzymamy	się	codziennych	przyzwyczajeń	i	drobnych	wygód,	gdy	jeszcze	70	lat	temu	
Europa	płonęła,	gniła	i	cierpiała	w	niewyobrażalny	sposób.	Malaparte,	literat,	szpieg,	blagier,	bywalec	
salonów,	wyleczony	z	faszyzmu	faszysta,	włoski	oficer,		rysuje	rozległy	fresk	tej	udręczonej,	zbolałej	
Europy	czasu	wojny.	Był	u	gubernatora	Hansa	Franka	w	Krakowie,	był	w	Rumunii	w	czasie	prześladowań	
Żydów,	w	mroźnej	Finlandii	i	w	Rosji,	w	Warszawie	i	Częstochowie.	Jego	powieść,	pisana	w	tamtych	
dniach,	choć	częściowo	niezgodna	z	faktycznymi	przeżyciami,	choć	nie	będąca	dokumentem	w	pełnym	
tego	słowa	znaczeniu,	daje	 jednak	przerażający,	okrutny	opis	zachowań	 ludzkich	w	sytuacjach	eks-
tremalnych.	To	wszystko	jest	od	nas	tak	daleko	–	i	z	tego	powinniśmy	się	cieszyć,	to	prawda.	Ale	jest	
to	również	tak	blisko,	tuż	pod	cieniutką	jak	bibuła	powierzchnią	naszego	człowieczeństwa	–	i	to	powinno	
nas	trzymać	w	ryzach.
	 Listopad	wiedzie	nas	ku	końcowi	roku,	za	progiem	już	grudzień.	Ten	w	naszej	kulturze	oznacza	
oczywiście	Święta	Bożego	Narodzenia,	a	wcześniej	także	Dzień	Św.	Mikołaja.	Przyjęło	się,	że	dobrze,	
jeśli	ulice	są	wówczas	zasypane	białym	puchem,	mróz	szczypie	w	uszy	i	twarz,	a	tysiące	dzieci	wyczekują	
na	prezenty	i	smakołyki.	Jest	w	tym	coś	wzruszającego,	ten	śnieg	przypomina	kołdrę,	pod	którą	każdy	
może	się	skryć,	wspominając	swoje	własne	dzieciństwo	i	całą	tę	naiwną	magię	zimy	–	z	sankami,	rękawi-
cami,	choinką	itd.	Nie	zabiła	tego	do	końca	nawet	wszechobecna	coca-colowa	komercja	i	rozkrzyczany,	
piegowaty	„Kevin	sam	w	domu”,	emitowany	co	roku	przez	tę	czy	inną	stację	–	zresztą	dla	niektórych	
to	już	część	tego	grudniowego,	„mikołajowego”	czy	też	świątecznego	nastroju.	No	cóż,	kwestia	smaku.
	 Koniec	roku	wiedzie	nas	natomiast	ku	początkowi	następnego.	Ma	to	podobno	być	ciężki	
początek,	tak	zapowiadają	mądrzy	ekonomiści,	analitycy,	publicyści	i	politycy.	Ano,	trudno.	Byle	do	
scen	z	„Kaputt”	Malapartego	było	daleko,	to	jakoś	przeżyjemy.	Ciekawe	zresztą,	jak	wyglądać	będzie	
Sylwester?	Czyżby	zabawa	na	całego,	na	wszelki	wypadek,	bez	opamiętania?	Kto	wie...?	O	tym,	jak	
można	spędzić	tę	noc	we	Wrocławiu,	przeczytacie	Państwo	na	kolejnych	stronach.	O	tym,	a	także	o	wielu	
innych	rzeczach,	jak	co	miesiąc.	Przypominam	także,	że	istniejemy	również	w	internecie,	a	Państwa	
uwagę	szczególnie	powinny	przyciągać	liczne	konkursy.	W	tym	miesiącu	wiele	koncertów,	proszę	pisać,	
zgłaszać	się	–	i	wybierać	na	występy	wraz	z	bliskimi	znajomymi!

Pełny spis firm Wrocławskich Dobrych Miejsc na przedostatniej stronie Słowa Wrocławian

Bar Karolina
Pyszne domowe obiady

Hirszfelda 16/17 
OPTYK - OKULISTA

ul. Pretficza 54A/1, Tel. 71 362 45 01

POGOTOWIE KRAWIECKIE
Wrocław, ul. Lwowska 43
Tel. kom.: 501 408 487

Pon-Pt w godz.10:00-18:00.
Zapraszamy

- skracanie,
- zwężanie,
- wszywanie zamków,
- inne naprawy bielizny,
- naprawa odzieży skórzanej,
- w sprzedaży bielizna
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	 O 	 t ym , 	 ż e 	 św i a -
tem	 rządzą	 dychotomie	wiemy	
od	dawna.	O	tym,	że	antagoniści	
są	od	siebie	absolutnie	uzależni,	
też	wiemy.	Wszak		bez	prawdy	
nie	 istniałoby	 kłamstwo,	 bez	
nocy	dzień,	bez	Stasia	Nel	 (jak	
pisał	Marcin	 Świetlicki).	 Nie	
inaczej	 sytuacja	 wygląda	 we	
Wrocławiu.	
	 Dobrym	 przykładem	
na	 potwierdzenie	 tych	 słów	
było	 niedawne	 święto,	 czyli	
Dzień	 Niepodległości.	 Przez	
ulice	miasta	przeszły	całkowicie	
sobie	 przeciwstawne	 ideolo-
gicznie	 i	 poglądowo	 grupy.	
Byli	 reprezentanci	wspierający	
prawicę,	 byli	 przedstawiciele	
ustosunkowani	 przyjaźnie	 do	
lewicy.	Nie	zabrakło	także	rady-
kałów,	którzy	pojawili	się	zarów-
no	wśród	jednych,	jak	i	drugich.	
Ten	 dzień	 w	 pewien	 sposób	
pokazał,	 jak	bardzo	negatywnie	
podzielony	jest	Wrocław.	
	 Różn i c 	 we 	 Wro -
cławiu	 doszukiwać	 się	 nale-
ży	 przede	 wszystkim	w	war-

W prawo czy w lewo?

stwie	rządzącej	oraz,	jakże	odle-
głej	jej,	opozycji.	Kilka	dni	temu	
przedstawiony	 został	 projekt	
budżetu	 na	 2013	 rok.	 Oczy-
wiście	 wszystkich	 wzburzyła	
informacja	 o	 tym,	 że	 ów	 bu-
dżet	względem	 zeszłorocznego	
będzie	mniejszy.	 I	 to	 znacznie	
mniejszy,	bo	aż	o	około	130	mln	
zł.	Uszczuplone	zostaną	wydat-
ki	 na	 kulturę,	 edukację	 oraz	 na	
pomoc	 społeczną.	 Żeby	 nega-
tywnych	 reakcji	 było	mało,	 do	
utyskiwań	dołączyła	się	opozycja	
twierdząca,	 że	 wszystko	 robi	
się	za	jej	plecami,	o	niczym	nie	
informuje,	 nie	 bierze	 jej	 zdania	
pod	 uwagę.	 No	 i	 oczywiście,	
że	opozycja	zrobiłaby	 to	 lepiej.	
Być	może	 rzeczywiście	 było-
by	 lepiej,	 jednak	 czy	wówczas	
dzisiejsza	warstwa	rządząca	nie	
powtórzyłaby	 słów,	które	 rzuca	
opozycja?	Naturalnie.	Koło	 się	
zatacza.	Każdy,	 kto	 rządzi	 jest	
zły.	 Opozycja	 ma	 rację,	 ale	
tylko	 do	momentu,	 kiedy	 sama	
nie	 zasiądzie	 na	 fotelu	władzy.	
Przypuszczalnie	 bez	 różnicy	

jest	 to,	kto	po	której	stronie	się	
znajdzie,	 bo	 do	 dialogu	 i	 tak	
nigdy	 nie	 dojdzie.	 Dojść	 nie	
może,	bo	to	byłoby	mało	polskie.	
I	tak	właśnie	stoi	nasz	kraj	i	nasz	
Wrocław	w	potężnym	rozkroku,	
nie	mogąc	 pójść	 ani	w	 prawo,	
ani	 w	 lewo,	 zupełnie	 nie	 za-
uważając,	 że	 jeśli	 każda	 noga	
coraz	 bardziej	 ciągnie	w	 swoją	
stronę,	w	końcu	wszystko	pęknie	
i	się	rozsypie.	A	przecież	(czysto	
teoretycznie)	można	by	stać	tak,	
aby	nogi	były	na	szerokości	bar-
ków.	Ano	można,	ale	po	co?			
	 Chyba	zapomnieliśmy,	
że	 do	momentu,	 kiedy	 pomię-
dzy	 antagonistami	 dochodzi	 do	
merytorycznej	 debaty,	mającej	
na	celu	wypracowanie	kompro-
misu,	wszystko	jest	w	porządku.	
Problem	 rozpoczyna	 się	wtedy,	
gdy	 centrum	 sprawy	 stają	 się	
spory,	wzajemne	oskarżenia	i	po-
zbawione	sensu	przerzucanie	się	
inwektywami.	A	prawdą	jest,	że	
zazwyczaj	na	pierwszy	plan	wy-
suwa	się	druga	z	wymienionych	
opcji.	

Ewa 
Tomaszewska
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Poćwiartowali i wozili po mieście 
 Pod	koniec	 października	 policja	 odnalazła	 zakopane	w	 la-
sku	w	Leśnicy	zwłoki.	Pozbawione	były	one	głowy	i	rąk.	O	tak	bestialski	
mord	podejrzewać	można	by	przynajmniej	mafię.	Jakież	było	zdziwienie,	
kiedy	okazało	się	mężczyznę	zabiła,	korzystając	z	pomocy	syna,	jego…	
ciężarna	żona.	Jak	wynika	z	poszlak,	między	parą	doszło	do	kłótni,	która	
zakończyła	 się	 okrutnym	 zabójstwem.	Kobieta	 poćwiartowała	 ciało	
męża;	korpus	zakopała	w	lesie,	a	resztę	postanowiła	ukryć	w	innych	
miejscach	–	oskarżona	woziła	cząstki	męża	niemal	po	całym	mieście	
(środkami	komunikacji,	taksówkami).	Kobieta	ma	już	na	swoim	koncie	
morderstwo.	Z	jej	rąk	zginął	także	jej	poprzedni	mąż;	sąd	ustalił	jed-
nak	wówczas,	iż	osoba	ta	działała	w	obronie	własnej,	zatem	nie	podlega	
karze	więzienia.	

Przygotowała: Ewa Tomaszewska

Co się działo
WE WROCŁAWIU
 – Październik / Listopad 2012

Wspominamy
	 Pierwszy	dzień	listopada	upłynął	pod	znakiem	wspo-
mnień	dotyczących	zmarłych.	W	szczególny	sposób	przypomnia-
no	osoby,	które	odeszły	w	przeciągu	minionego	roku,	a	związane	
były	z	Dolnym	Śląskiem	w	sposób	bezpośredni.	Wśród	ludzi,	
z	którymi	pożegnaliśmy	się	w	minionym	roku	znaleźli	się	m.in.:	
diwa	polskiej	sceny	muzycznej	–	Violetta	Villas,	ostatni	prezy-
dent	Czechosłowacji	–	Vaclav		Havel,	wieloletni	działać	Polskie-
go	Stronnictwa	Ludowego	–	Tadeusz	Drab,	Rektor	Papieskiego	
Wydziału	Teologicznego	we	Wrocławiu	–	ks.	Waldemar	Irek	
czy	redaktor	naczelny	„Nowego	Życia”	-	ks.	prof.	Piotr	Nitecki.

Śląsk na sprzedaż
 Towarzystwo	Upiększania	Miasta	Wrocławia,	 dla	
poprawy	wrocławskiego	 budżetu	 zaproponowało	 pomysł	
sprzedaży	Śląska	Wrocław.	TUMW	 już	 złożyło	wnioski	 do	
budżetu	Wrocławia	na	2013	r.	Napisano	w	nich:	–	„Postuluje-
my	sprzedaż	udziałów	Gminy	Wrocław	w	spółce	WKS	Śląsk	
Wrocław	i	przeznaczenie	uzyskanych	funduszy	na	poprawienie	
jakości	życia	mieszkańców	–	remonty	kamienic,	budowę	toro-
wisk,	funkcjonowanie	komunikacji	zbiorowej,	rozbudowę	sieci	
dróg	 rowerowych	 i	 poprawę	 estetyki	 przestrzeni	 publicznej.”	
Dzięki	sprzedaży	drużyny,	miasto	miałoby	wzbogacić	się	o	40	
mln	złotych	rocznie.	Według	TUMW	moment,	w	którym	WKS	
jest	mistrzem	Polski	 jest	 idealny,	aby	zdecydować	się	na	 taki	
krok.	Przekonuje,	 że	 obecnie	 nie	ma	osoby,	 która	 skutecznie	
zarządzałaby	klubem,	więc	dobrym	pomysłem	jest	sprzedanie	
go	komuś,	kto	będzie	wiedział	jak	to	zrobić.

Ścieżka śmierci
 18.10.2012	w	 godzinach	 popołudniowych	
pod	wiaduktem	 przy	 ulicy	 Legnickiej	miał	miejsce	
tragiczny	wypadek.	Zderzyły	 się	 tam	dwa	 samochody	
osobowe	jadące	w	stronę	Leśnicy.	Jeden	z	nich	wjechał	
na,	wytyczony	na	poboczu,	pas	dla	rowerów,	na	którym	
znajdował	 się	 rowerzysta.	Wskutek	uderzenia,	 starszy	
mężczyzna	jadący	na	rowerze,	poniósł	śmierć.	Na	miej-
scu	wypadku	 już	 następnego	dnia	 został	 umieszczony	
biały	rower	–	symbol	przypominający	o	śmierci	 rowe-
rzysty. 

P.I.W.O. na Sky Towerze
 27.10.,	mimo	 pierw-
szych	 tej	 jesieni	 opadów	 śnie-
gu,	we	Wrocławiu	odbyło	się	wy-
darzenie	szczególne.	Na	budynku	
Sky	Towera	można	 było	 zoba-
czyć	 pokaz	 Projektu	 P.I.W.O.	
Light	 Show.	 Podczas	 sobot-
niego	pokazu,	widzowie	mogli	
samodzielnie	włączyć	 podkład	
muzyczny,	 ustawiając	 odbior-
niki	 radiowe	 na	 częstotliwość	
Radia	LUZ.	Pokaz,	jak	zwykle,	
przygotowała	 grupa	wrocław-
skich	 studentów.	 Ci	 młodzi	
ludzie	 zajęli	 wrocławianom	
niemal	50	minut,	przedstawiając	
animacje	 dotyczące	 najśwież-
szych	wydarzeń,	znanych	wszystkim	bajek	czy	przebojów	muzycznych.	

Kukiz jest za
 23.10.	ruszyła	ogólnopolska	akcja	zbierania	podpisów	
pod	wnioskiem	o	 referendum	w	 sprawie	 jednomandatowych	
okręgów	wyborczych.	Jedną	z	pierwszych	osób,	które	złożyły	
pod	wnioskiem	swój	podpis	był	muzyk	–	Paweł	Kukiz.	Gdyby	
projekt	wszedł	w	życie	z	okręgu	wyborczego	do	sejmu	wchodzi-
łaby	tylko	jedna	osoba,	która	uzyska	najwięcej	głosów	wybor-
ców.	Wspierający	ruch	JOW	zebrali	100	tysięcy	głosów	poparcia	
na	stronie	 internetowej.	Teraz	potrzeba	500	tysięcy	podpisów	
pod	wnioskiem	o	referendum.

Ostatnia droga
Ryszarda Kaczorowskiego
 Arkadiusz	Zawierucha	i	Sandra	Gemska	–	reprezentanci	ole-
śnickiego	klubu	Dosan	–	zostali	Mistrzami	Świata	w	combat	kalaki	pod-
czas	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	dzie-
dzinę	sportów	walki.

17 milionów za 84 złote
 6.11	miało	miejsce	szczególne	losowanie	Lotto.	
W	kumulacji	do	wygrania	było	51,3	mln	zł.	Szczęśliwą	
„szóstkę”	wytypowało	trzech	graczy.	Jeden	z	nich	złożył	
swój	zakład	we	wrocławskiej	kolekturze	przy	ulicy	Pole-
skiej.	Zwycięzcy	przypadło	17	112	504,60	zł.	Można	się	
spodziewać,	że	od	momentu	otrzymania	wygranej,	grono		
przyjaciół	znacznie	się	zwiększy.

Panowie z brzuszkami 
	 Wrocławskie	MPK	i	Fundacja	Bezpieczny	Brzuszek	w	ramach	akcji	„Dbamy	o	mamy”,	postanowiło	w	nietypowy	spo-
sób,	skłonić	pasażerów	do	ustępowania	miejsca	w	środkach	komunikacji	miejskiej	–	kobietom	w	ciąży.	Cel	miał	być	osiągnięty	
dzięki	niekonwencjonalnemu	pomysłowi.	W	godzinach	szczytu,	we	wrocławskich	autobusach	i	tramwajach	pojawiło	się	mężczyźni	
z	brzuchami	imitującymi	zaawansowaną	ciążę.	W	rolę	tę,	wcielili	się	studenci	I	roku	Wydziału	Lalkarskiego	Państwowej	Wyższej	
Szkoły	Teatralnej	im.	L.	Solskiego	we	Wrocławiu.
Ich	zadanie	polegało	na	tym,	by	swoim	pojawieniem	się	w	pojeździe	zaskoczyć	pasażerów,	wywołać	małe	zamieszanie	i	konsterna-
cję.	Krótkie	etiudy	rozbawiły	uczestników	tych	małych	spektakli	i	jednocześnie	sprowokowały	do	zwrócenia	uwagi	na	ten	aspekt	
społeczny.

Rektor na medal
 7.11.	w		Operze	narodowej	w	Warszawie	Profesorowi	Tadeuszo-
wi	Więckowskiemu	(rektorowi	Politechniki	Wrocławskiej)	wręczony	 
został	Honorowy	Medal	Europejski.	Medalem	tym	odznaczane	są	osoby,	 
które	w	sposób	szczególny	promują	idee	Unii	Europejskiej	w	Polsce.	 
Wyróżnienie	to	przyznawane	jest	przez	Business	Centre	Club,	Urząd	
Komitetu	Integracji	Europejskiej	i	Europejski	Komitet	Społeczno-Eko-
nomiczny.	Profesor	Więckowski	zasilił	grono	takich	osobistości,	jak:	
prof.	Jerzy	Buzek,	abp	Henryk	Muszyński	czy	prof.	Danuta	Huebner.

Biletomaty
	 Z	początkiem	listopada	pojawiła	się	wiadomość,	iż	zarządca	biletomatów,	czyli	Mennica	Polska	zagroziła	miastu	rozwiązaniem	
umowy	na	obsługę	tych	urządzeń.	Mennica	chce	otrzymywać	marże	większe	niż	dotychczas,	na	co	miasto	nie	wyraża	zgody.	

Krwawa Różanka
 W	nocy	z	8	na	9.11	na	wrocławskiej	Różance	został	
zamordowany	siedemnastoletni	chłopak.	Ofierze	zadano	sześć	
ciosów	nożem.	Po	kilku	dniach	na	policję	zgłosił	się	mężczyzna	
odpowiedzialny	za	ten	czyn;	grozi	mu	dożywotnie	pozbawienie
wolności.	Twierdzi,	iż	siedemnastolatek	wraz	z	innym	mężczy-
zną,	zaatakowali	go,	więc	on,	w	obronie	własnej,	wyjął	scyzoryk,	
którym	obydwu	zranił.
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Mamy głos
 12.11.	na	wniosek	Polski	oraz	Szwecji	postanowiono,	
że	kraje	nie	będące	w	strefie	euro,	ale	przystępujące	do	wspól-
nego	nadzoru	bankowego,	będą	mogły	brać	udział	w	głosowa-
niach	rady	nadzoru	na	równi	z	krajami	ze	strefy	euro.	Ostateczny
głos	 decydujący	w	Europejskim	Banku	Centralnym	 posiada	
jednak	rada	prezesów,	w	której	zasiadają	wyłącznie	członkowie	
ze	strefy	euro. www.regor.pl

Polska pokona Anglię?
 16.10.	o	godzinie	21,	zgodnie	z	wszelkimi	planami,	na	Stadionie	Narodowym	miał	się	odbyć	mecz	reprezentacji	Polski	i	Anglii.	
Jakież	było	zdziwienie,	kiedy	się	okazało,	że	piłkarze	mogą	po	boisku,	co	najwyżej,	popływać,	bo	mimo	silnej	ulewy,	dach	Stadionu	nie	
został	zamknięty.	Na	szczęście	już	następnego	dnia	warunki	były	na	tyle	sprzyjające,	iż	jedenastki	mogły	wybiec	na	murawę	nie	mocząc	
stóp.	Spotkanie	zakończyło	się	(zwycięskim)	remisem	1:1.	A	to	wszystko	za	sprawą	gola	angielskiego	piłkarza	–	Wayne’a	Rooney’a	
oraz	trafieniem	w	światło	bramki	polskiego	zawodnika	–	Kamila	Glika.

Październik sprzyjał bezrobociu 
 W	porównaniu	 z	 wrześniem,	 liczba	 osób	 bezro-
botnych	w	 październiku	 zwiększyła	 się	 o	 16,9	 tys.,	 co	 daje	
niemal	 jednoprocentowy	wzrost.	Wzrost	 bezrobocia	miał	
miejsce	aż	w	czternastu	województwach.	Największy	zanotowa-
no	w	warmińsko-mazurskim,	zachodniopomorskim,	podkarpac-
kim	i	w	podkarpackim.	Bezrobotnych	ubyło	jedynie	w	wojewódz-
twie	świętokrzyskim	i	lubuskim.	W	zeszłym	roku	w	październiku	
sytuacja	na	 rynku	pracy	wyglądała	dość	analogicznie.	Wzrost	
liczby	bezrobotnych	zapewne	wiąże	się	z	zakończeniem	okresu	
prac	sezonowych	(np.	w	budownictwie,	ogrodnictwie	czy	w	pew-
nych	gałęziach	turystyki),	a	także	z	faktem,	iż	w	październiku	
zakończyło	się	wiele	programów	mających	na	celu	zaktywizo-
wanie	tej	grupy	społecznej.

Co się działo
W POLSCE
 – Październik / Listopad 2012

Król Jerzy
	 12.11. 	 Fundacja	
Kultury	Polskiej	po	raz	kolejny	
przyznał	Złote	Berło.	Tym	ra-
zem	laureatem	tej	prestiżowej	
nagrody	został	aktor	i	reżyser	
–	Jerzy	Stuhr.	W	laudacji	moż-
na	było	usłyszeć	uzasadnienie	
przyznania	mu	wyróżnienia:	
„za	 działalność	 pedagogicz-
ną,	wspaniałe	 dzieła	 teatral-
ne	 i	 filmowe,	 przejmujące	
i	porywające	kreacje	aktorskie	
oraz	 refleksyjną	 i	 niebanalną	
memuarystykę”.	Prawem	prof.	
Jerzego	 Stuhra	 jako	 laureata	
było	przyznanie	Małego	Berła.	
Trafiło	ono	do	młodego	reżyse-
ra	–	Marka	Lechkiego,	którego	
Jerzy	Stuhr	 nazwał	 kontynu-

a t o r e m 
s t y -
lu	 reży-
serskiego	
Krzysz-
tofa	Kie-
ślowskie-
go.

Święto Niepodległości
	 11.11.	to	dzień,	który	dla	każdego	Polaka	powinien	być	niezwykle	ważny.	W	wielu	mia-
stach	odbyły	się	barwne	defilady,	w	których	uczestniczyło	naprawdę	wiele	osób:	młodych,	nieco	
starszych,	rodzin	z	dziećmi.	Przez	stolicę	kraju	przeszło	kilka	manifestacji.	Z	reguły	atmosfera	była	
przyjazna	i	spokojna,	choć,	jak	to	zwykle	przy	takich	okazjach	bywa,	nie	obyło	się	bez	kilku	drobnych	
incydentów.	Niemniej	dla	większości	dzień	ten	zapisał	się	w	pamięci	jako	dobra	okazja	do	spotkania	
się	z	przyjaciółmi	i	podjęcia	debaty	na	temat	kondycji	kraju.

Co się działo
W GOSPODARCE
 – Październik / Listopad 2012
Sprawa gazowa
 16.10.	Rada	Ministrów	przyjęła	 projekt	 założeń	 do	
ustawy	 o	wydobywaniu	węglowodorów.	W	głównej	mierze	
celem	tej	regulacji	jest	próba	zachęcenia	inwestorów	do	wydo-
bywania	 gazu.	Premier	Donald	Tusk	podkreślił,	 iż	 na	 chwilę	
obecną	bardzo	ważnym	zadaniem	jest	powołanie	instytucji,	która	
będzie	obecna	w	nadzorze	właścicielskim,	gdyż	nie	ma	mowy	
o	tworzeniu	odrębnego	urzędu	zajmującego	się	kwestią	gazu	łup-
kowego.	Wspomniane	założenia	do	ustawy	przewidują	specjalne	
opodatkowanie	wydobywania	ropy	i	gazu,	a	także	sprawiedliwy	
podział	zysków	pomiędzy	inwestorów,	budżet	państwa	i	budżety	
samorządów.
wy wspomnia-
nego 	 odc inka .	
Roszczenia	 spółki	
SIAC	zostaną	jed-
nak	rozpatrzone.

REKLAMA



Miasto str 6Miasto

Słowo Wrocławian   Gazeta lokalna listopad 2012

Marek 
Natusiewicz

Wrocławska kwadratura koła, 
czyli... samochód w Centrum

 Z a m i e r z e n i e m 
obe cny ch 	 w ł a d z 	 m i a s t a	
jest	 oddanie	 historycznego	
centrum	 pieszym,	 ograni-
czając	 maksymalnie,	 a	 nie-
kiedy	 wręcz	 „dusząc”,	 ruch	
samochodowy	w	tym	obsza-
rze. Zainteresowanym wizy-
tą	 w	 centrum,	 władze	 ofe-
rują	 w	 zamian	 korzystanie	
z 	 komunikacj i 	 zbiorowej	
lub	 rowerów.	 „Zatwardzia-
łym”	samochodziarzom	pro-
ponują	zaś	korzystanie	z	wie-
lopoziomowych	 parkingów	
strategicznych,		zlokalizowa-
nych	przy	głównych	ulicach	
dojazdowych	do	centrum.
	 W	 swoim	 dz ia ła -
niu	 władze	 odwołują	 się	 do	
praktyk	 z	 zachodniej 	 Eu-
ropy.	 Zdają	 się	 jednak	 nie	
zauważać,	 że	 tam	 ten	 pro-
ces	 odbywał	 się	 w	 zupeł-
nie	 innych	warunkach.	Była	
to	przede	wszystkim	koniecz-
ność	 odbudowy	 po	 znisz-
czeniach	 wojennych	 oraz	
olbrzymie	pożyczki	w	ramach	
Planu	Marshalla.	I	co	najważ-
niejsze	 umiarkowana	 liczba	
samochodów!	
	 We	Wrocławiu	pro-
ces	ten	odbywa	się	w	dokład-
nie	 odwrotnych	 warunkach:	
trzeba	burzyć	coś	istniejące-
go,	 brakuje	 środków	 finan-
sowych,	poziom	motoryzacji	
już	 dawno	 przekroczył	 300	
poj./1000	mk.
	 I 	 co 	 na j i s to tn ie j -
s z e : 	 d z i s i e j s z e 	 d z i a ł a -
nia	 w	 sferze	 realizacyjnej	
dość 	 znacząco 	 odbiega ją	
od	 rozważań	 teoretycznych	
z	II	poł.	XX	w.	Dziwić	może	
to	 o	 tyle, 	 że	 obecne	 wła-
dze	niemalże	zafascynowane	
są	 rozważaniami	 z	 I	połowy	
tegoż	 wieku.	 Klasycznym	

dowodem	 tej	 fascynacji	 jest	
uporczywe	 dążenie	 do	 do-
mknięcia	 Obwodnicy	 Śród-
miejskiej	 w	 jej	 wschodnim	
fragmencie	 w	 przebiegu	 za-
proponowanym w pierwszym 
planie	 urbanistycznym	 z	 lat	
20.	XX	wieku.	I	to	w	sytuacji,	
gdy	 obowiązują 	 nas 	 dz i -
siaj	rygorystyczne	dyrektywy	
Unii	Europejskiej	w	zakresie	
zrównoważonego	 rozwoju,	
ze	 szczególnym	 uwzględ-
nieniem	 kwest i i 	 ochrony	
środowiska	 przyrodniczego	
i	kulturowego.
	 O b a 	 w ym i e n i o -
ne	 uprzednio	 szczegółowe	
przykłady, 	 t j . 	 l ikwidacja	
Trasy	W-Z	i	domknięcie	Ob-
wodnicy	 Śródmiejskiej	 (co	
samo	w	 sobie	 nie	 jest	 dzia-
łaniem	 szkodliwym)	 współ-
istnieją	 ze	 sobą	 na	 płasz-
czyźnie	o	większym	stopniu	
uogólnienia.	W	 planowaniu	
przestrzennym,	 a	 szczegól-
nie	w	urbanistyce	płaszczyzną	
tą	jest	planowanie	perspekty-
wiczne.	W	tym	działaniu	pro-
ponowane	 są	 modele,	 które	 
w		skali	dokładniejszej	przyj-
mują	kształt	rozwiązań	szcze-
gółowych, 	 zwieńczonych	
niekiedy	realizacjami.
	 Eliminowanie	ruchu	
samochodowego	 z	 centrów	
dużych	miast	może	odbywać	
się	wg	następujących	modeli:
rusztowego	 podobnego	 do	
znaku	graficznego	„#”,	w	któ-
rym	centrum	oddzielone	jest	
od reszty miasta czterema 
ulicami	szybkiego	ruchu,
zaciśniętej	 pętli,	 w	 którym	
ścisłe	 centrum	 miasta	 opa-
sane	 jest	 obwodnicą	 -	 ulicą	
szybkiego	ruchu,
pętli	z	„mackami”,	w	którym	
ulica	 szybkiego	 ruchu,	 po-

łożona	w	pewnej	odległości	
od	 chronionego	 centrum,	
doprowadza	pojazdy	do	celu	
przy	 pomocy	 kilku	 wyspe-
cjal izowanych	 arteri i , 	 na	
końcu	 których	 ulokowane	
są	wielopoziomowe	parkingi	
strategiczne,
wie lu 	 wspó ł ś rodkowych	
ciągów	 ulic	 o	 systematycz-
nie	 zaniżanych	 parametrach	
eksploatacyjnych	 w	 miarę	
zbliżania	się	do	chronionego	
jadra.
	 Charakter 	 p lano -
wania	 perspektywicznego	
poc iąga 	 za 	 sobą 	 pytan ie	
o	 model	 sprzed	 lat	 20-30.	
W	 przypadku	 Wrocławia	
odwoływano	się	wówczas	ra-
czej	do	modelu	„#”,	podczas	
gdy	 obecnie	 lansowany	 jest	
model	 bliższy	 pętli	 „z	mac-
kami”.	 Jednak	 szczegółowa	
analiza	proponowanych	roz-
wiązań	każe	zachować	dale-
ko	idącą	powściągliwość.
	 O b e c n i e 	 w r o -
cławscy	 decydenci	 lansują	
dwie 	 obwodnice . 	 P ie rw -
sza,	 wg	 koncepcji	 z	 pocz.	
XX	 w.,	 w	 znacznej	 części	
konsekwentnie	 realizowa-
na,	 zwana	 jest	 Obwodnicą	
Śródmiejską.	Druga,	 chwilo	
pozostająca	w	sferze	koncep-
cji,	a	której	koszt	szacowany	
jest	 wstępnie	 na	 kwotę	 1,5	
mld	zł,	zwana	jest	Obwodni-
cą	Staromiejską.
	 Ta	druga,	istniejąca	
na	papierze,	a	może	bardziej	
prawdziwie	 –	 na	 twardych	
dyskach	komputerów	–	speł-
niać	będzie	kryteria	technicz-
ne	 przynależne	 klasycznym	
obwodnicom,	tzn.	zapewniać	
płynność	ruchu	dzięki	bezko-
lizyjnym	skrzyżowaniom.
	 Niestety,	jej	realiza-
cja	 jest	 dość	odległa	w	cza-
sie.	 Zaś	 to,	 czym	 obecnie	
dysponujemy,	 tzn.	 Obwod-
nica	 Śródmiejska,	 to	 nie-
stety	 wyrób	 obwodnicopo-
dobny,	 a	 to	 z	 powodu	 nie-
j ednorodnych 	 warunków	
technicznych	występujących	
na	jej	przebiegu.	Co	prawda,	
niedawno	zrealizowany	pół-

nocno-wschodni	 fragment	
z	Mostem	Milenijnym,	speł-
nia	te	kryteria,	 jednak	reali-
zacja	 	Tramwaju	Plus	w	osi	
ul.	Milenijnej	 (na	 il.	1	 frag-
ment	A)	 –	 już	 nie.	Odcinek	
południowo-wschodni	w	osi	
ul.	Hallera	(na	il.	1	fragment	
B)	 jest	 „niereformowalny”	
i	w	 związku	 z	 tym	 niezbęd-
nym	 wydaje	 się	 zmiana	 jej	
przebiegu	(na	il.	1	czarna	linia	
ciągła	ze	strzałkami).	Plano-
wany	jej	 fragment	wschodni	
(przez	Wielką	Wyspę)	raczej	
nie	 sprosta	 wyśrubowanym	
europejskim	normom	ochro-
ny	rośli,	zwierząt,	ludzi	i	dóbr	
kultury	materialnej.	
	 Jak	zatem	widać,	wy-
dane	 uprzednio	 pieniądze	
zostaną	niekiedy	zmarnowa-
ne,	wydawane	obecnie	–	cza-
sami	 deprecjonują	 wartości	
techniczne	 wcześniejszych	
inwestycji	bądź	angażowane	
są	w	chybione	przedsięwzię-
cia	 projektowe	 (vide	 Aleja	
Wielkiej	 Wyspy	 z	 Mostem	
Wschodnim	 –	 na	 il.	 1	 frag-
ment W).
	 Zatem	 najwyższy	

Kiedy w latach 70. XX w. burzono jeden z nielicz-
nych przedwojennych polskich (!) budynków we 
Wrocławiu, tj. budynek „Składnicy Harcerskiej” 
przy ul. Świdnickiej, aby wybudować dzisiejszą 
ul. Kazimierza Wielkiego, zwaną wówczas Trasą 
W-Z, mało kto przypuszczał, że po niespełna  
40 latach pojawi się pomysł jej zawężania, a wręcz 
nawet zdegradowania do funkcji ulicy osiedlowej.

Ilustracja 1. Obwodnice we Wrocławiu. Oznaczenia: linie przerywane Obwodnicy Śródmiejskiej, kolory: zielony 

(A, B) – odcinki zdegradowane, czerwony (W) – projektowane domknięcie wschodnie, niebieski (E) – alternatywa 

domknięcia wschodniego (literą T oznaczono tunel pod Odrą i Wyspą Opatowicką. Czarna linia ciągła ze strzałka-

mi wskazuje na konieczność ponownej analizy przebiegu. Czarny okrąg (linia przerywana) – Obwodnica Staromiejska.

już	czas	aby	rozpocząć	kon-
struktywną	krytykę	w	trakcie	
trwającej	operacji	na	otwar-
tym	sercu...	
 W przeciwny ra-
zie,	w	prasie	fachowej	urba-
nis tów	 i 	 planis tów	 prze -
strzennych,	 jako	miasto	 sta-

niemy	się	raczej	przykładem	
negatywnym... 

REKLAMA
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	 W	miarę	upływu	czasu,	
dowiaduję	się,	że	praca	w	mono-
polowym	to	nie	taka	prosta	spra-
wa.	Oprócz	standardowych	umie-
jętności,	których	oczekuje	praco-
dawca,	np.	obsługa	kasy	fiskalnej,	 
istnieją	także,	stojące	o	poprzecz-
kę	wyżej,	wymagania	klienta.
Kryptografia.	Klienci	 używa-
ją	 kodu	 i	 denerwują	 się	 kie-
dy	 nie 	 wiem	 co	 podać .
-	„Gwoździa”	mi	daj.
-	„Małą”
-	„Chochelkę”
-	„Mleko”,	hehe.
	 Czuję	 się	 strasznie	
głupio,	 kiedy	 okazuje	 się	 że	
chodzi	 o	 cygaretkę,	 denatu-
rat,	wódkę	 o	 pojemności	 200	
gram,	 a	 „mleko,	 hehe”	w	po-
łączeniu	z	 filuternym	puszcze-
niem	oczka	 to	wino	za	3.20	zł.
	 Nikt	 nie	 wspomi-
nał	 również	 o	 konieczności	
posiadania	 supermocy,	 tudzież	
innych	nadprzyrodzonych	zdol-
ności,	 z	których	najważniejszą	
byłoby	 czytanie	w	myślach.	
- 	 F a j k i . 	 – 	 k r z y c z y	

od	progu	 śpieszący	 się	 klient.	 
A	 ja	 mam	 już	 wiedzieć,	
jaką	markę	 i	 rodzaj	 pali	 ten	 
widziany pierwszy raz na oczy 
człowiek.	Gdyby	chociaż	pod-
szedł	bliżej	i	podał	mi	dłoń,	mo-
głabym	 odczytać	 odpowiedź	
z	 układu	 linii	 papilarnych...

 Po	każdej	wypłacie	ro-
śnie	też	obawa,	że	przyjdzie	taki	
dzień,	w	którym	okaże	się,	że	nie	

stać	mnie	na	utrzymanie	tej	posady. 
Płacę	kiedy	coś	uszkodzę	i	płace	
kiedy	 dam	 się	 okraść	 z	 towa-

ru,	 który	podaję	klientom. Jak	
trzeba	to	trzeba.	A	może	nie…?
-	Ja	nie	zapłacę!
-	?
-	Ja	nie	palę	i	za	fajki	płacić	nie	
będę!
-	?!
 Wnioskuję,	 że	Ruda,	
kiedy	klient	prosi	o	paczkę	pa-
pierosów,	odmawia,	bo	przecież	
jest	 niepaląca….	 Podążając	

za	 jej	 tokiem	 rozumowania,	
kiedy	któraś	z	nas,	nie	nabijając	
na	 kasę	 „podaruje”	 klientowi	

kiełbasę	 czy	 też	
pasztet,	 to	 ja	 nie	
będę	musiała	pła-
cić.	Ostatecznie	je-
stem	wegetarianką.
	 Po	zapłace-
niu	 za	 braki	 stan	
mojego	konta	wraz	
z	 samopoczuciem	
zosta ły 	 mocno	
n a dwy r ę ż o n e .	
Nastrój,	 o	 dziwo,	
poprawia mi wi-
zyta	 szefa.	 Przy-
gnębienie	ustąpiło	
miejsca	 ekscyta-
cji,	 gdy	 wycią-
gnął	worek	 i	 za-
prosił	do	świątecz-

nego	 losowania.	 
Jak	miło!	Uwielbiam	„tajemni-
czego	św.	Mikołaja”.
	 Wyciągnęłam	 kar-
teczkę	z	datą	25.12	–	dodatkowy	
dzień	pracy,	gratisowo	plany	na	
sylwestrowy	wieczór.	Gdyby	
dorzucił	dwie	zimówki	do	Żuka	
i	wizę	 na	Ukrainę,	mogłabym	
umrzeć	spełniona.

REKLAMA

Z dziennika kobiety pracującej, 
ciąg dalszy…
Malkom

REKLAMA
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Beata
Bigda

	 Breslau	 był	 w	 tym	
czasie	najbardziej	przeludnionym	
miastem Niemiec. Zestawienie 
graficzne	i	liczbowe	powierzchni	

oraz	liczby	ludności	Wrocławia,	
Frankfurtu	i	Kolonii	w	roku	1926	
obrazowo	prezentuje	dramatycz-
ną	sytuację	ówczesnego	miasta:
	 Ekspansja	terytorialna	
Wrocławia	 była	 niezbędnym	
zabiegiem,	 umożliwiającym	
poprawę	warunków	przestrzen-
nych	 i	 mieszkaniowych.	 By	
zrealizować	to	zadanie	–	trzeba	
było	skonstruować	plan	podzia-
łu	 powierzchni,	 na	 podstawie	
którego	miasto	mogło	 podjąć	
starania o rozszerzenie granic. 
Nie	pominięto	przy	tym	istnie-
jących	 powiązań	Wrocławia	
z	 regionem.	 Podjęto	 szereg	
działań	 służących	 rozwojowi	
przedmieść,	ponadto	przyłączo-
no	do	miasta	okoliczne	wioski:	
Popelwitz,	 Kleinburg	 (Popo-
wice,	Borek	–	1897);	Herdain,	
Durrgoy,	Morgenau,	Leerbeutel	

Rozwój  międzywojennego Wrocławia

(Gaj,	 Tarnogaj,	 Rakowiec,	
Zalesie	 –	 1904);	 Grabschen	
(Grabiszyn	 –	 1911)	 i	 Zimpel	
(Sępolno	 –	 1924).	 Począwszy	
od	1919	r.	zaczęto	wznosić	na	
tych	 terenach	m.in.	mniejsze	
osiedle	na	Tarnogaju	i	trzy	duże	
osiedla:	 Popowice,	Grabiszyn	
i	 Sępolno	 –	 o	 zróżnicowa-
nym	 charakterze	 zabudowy.	
Sytuowanie	 nowych	 dzielnic	
mieszkaniowych	 na	 obrze-
żach	miasta,	w	zieleni	–	miało	
swoje	 uzasadnienie	 z	 dwóch	
powodów:	 po	 pierwsze–	 była	
to	dostępność	wolnych	od	za-
budowy	 terenów	 na	 tych	 ob-
szarach,	po	wtóre	–	idea	strefo-
wania,	rozpowszechniana	przez	
ówczesnego	 (1908-25)	miej-
skiego	 radcę	 budownictwa	 –	
Maxa	Berga,	który	w	roku	1921	
opublikował	swój	urbanistycz-
no-architektoniczny	manifest	
(na	 przykładzie	Wrocławia).	
Już	wcześniej	 angielski	 ruch	
miast-ogrodów	 spowodował	
podejmowanie	w	Europie	prób	
decentralizacji	miast.	Te	poczy-
nania,	a	także	wyniki	konkursu	
urbanistycznego	 na	 rozbudo-
wę	wielkiego	Berlina	 (1910)	
leżały	 u	 podstaw	 przemyśleń	
Berga,	 dotyczących	 zasad	 no-
woczesnego	projektowania	roz-
wijającego	się	organizmu	miej-
skiego.
	 Zwycięzca	 konkursu	
berlińskiego	 –	 Bruno	Moh-
ring	–	wraz	z	Maxem	Bergiem	
byli	 członkami	13-osobowego	
jury	 konkursu	 na	 rozbudowę	
Wrocławia,	 zorganizowane-
go	w	 latach	 1921-22.	Wyniki	
tej	rywalizacji	stały	się	podsta-
wą	dla	 sformułowania	 ustaleń	
pierwszego	generalnego	planu	
miasta	 –	 dokumentu	 technicz-

nego	o	niekwestionowanej	war-
tości	merytorycznej,	który	istot-
nie	wspomagał	władze	miejskie	
oraz	władze	powiatu	wiejskie-
go	w	 rozwiązywaniu	 proble-
mów	 planowego	 osadnictwa	
narastającej	 liczebnie	 ludności	
Wrocławia.
	 Konkurs	 zorganizo-
wano	dla	urbanistów,	architek-
tów	i	budowniczych	z	Niemiec	
i	Austrii.	W	tym	gronie	znaleźli	
się	również	architekci	wrocław-
scy:	Adolf	Rading	i	Ernst	May.	
Sprawami	 organizacyjnymi	
zajęło	się	miasto.	Biuro	Budow-
lane	Rozszerzenia	Miasta,	kie-
rowane	przez	architekta	i	urba-
nistę	Fritza	Behrendta,	przygo-
towało	materiały	wyjściowe	do	
konkursu,	którego	zadania	po-
legały	na	sporządzeniu	projektu	
podstawowego	(plan	zabudowy	
i	komunikacji	w	skali	1:10000),	
projektów	 specjalnych	 (doty-
czących	ważniejszych	połączeń	
komunikacyjnych	 oraz	 głów-
nych	wytycznych	 późniejsze-
go	 rozwoju	 –	 także	w	 odnie-
sieniu	do	terenów	na	zewnątrz	
opracowania;	 1:25000)	 oraz	
sprawozdania.	Objęty	 konkur-
sem	obszar,	zbliżony	kształtem	
do	koła,	obejmował	ok.	20	tys.
ha.
	 Do	magistratu	wpły-
nęło	40	prac.	Pierwszej	nagrody	
nie	 przyznano.	 Jury	 postano-
wiło	wyróżnić	równorzędnymi	
nagrodami	 pięć	 nadesłanych	
projektów	(w	zakresie	zadania	
głównego).	W	 grupie	 zadań	
specjalnych	wyróżniono	 trzy	
prace,	 ponadto	 zakupiono	 do-
datkowo	dalsze	 trzy	 projekty.	
Najważniejszym	wyzwaniem	
konkursu	 było	 projektowa-
nie	 w	 odniesieniu	 do	 zalet	
położenia	miasta,	zaplanowanie	
tras	komunikacyjnych	i	terenów	
przemysłowych.	 Brano	 pod	
uwagę	 nie	 tylko	 osiedlenie,	
obszary	zielone	i	Stare	Miasto,	
ale	również	urządzenia	portowe,	
kanały,	 obszary	 przemysłowe,	
główne	 trasy	 i	 urządzenia	 ko-
munikacyjne	 (koleje,	 szybkie	
koleje	i	tramwaje).	Spośród	prac	
konkursowych	 nie	 wybrano	
jedynej,	wybijającej	się	propo-
zycji,	 jednak	 różnorodne	 roz-
wiązania	projektowe	wielu	zło-
żonych,	 trudnych	 problemów,	
przedstawione	w	grupie	wyróż-
nionych	 prac	 konkursowych,	
okazały	 się	 bardzo	 przydatne	
przy	późniejszym	sporządzaniu	
planu	rozwoju	miasta.

	 Finalnie	 –	 pierw-
szy	 generalny	 plan	 podziału	
powierzchni	Wrocławia	 opra-
cowano	 w	 1924	 r.	 w	 Urzę-
dzie	Rozszerzenia	Miasta,	pod	
kierunkiem	Fritza	Behrendta.	
Podczas	 konstruowania	 pla-
nu	 skorzystano	 z	 najtrafniej-
szych	 rozwiązań	wybranych	
z	 kilku	 projektów	 konkurso-
wych,	 a	 także	 z	 wcześniej-
szych	opracowań	Alfreda	von	
Scholtza	 i	Maxa	Berga.	 Plan	
przygotowany	przez	Behrendta	
obejmował	 ponad	 27	 tys.ha	
terenu	o	kształcie	wydłużonym	
–	wzdłuż	 rzeki	 i	 newralgicz-
nego	 szlaku	 gospodarczego,	
prowadzącego	 z	 pd.-wschodu	
na	 pn.-zachód	 (jak	 w	 pracy	
Radinga).	Planowany	Wrocław	
obejmował	 5,5	 razy	większą	
powierzchnię	 od	 ówczesnego	
miasta.	Zaplanowano	dwa	porty	
powiązane	z	terenami	przemy-
słowymi:	 I–	 z	 ujściem	w	Rę-
dzinie	 (jak	 u	Grossa	 i	Briske-
go)	 i	 II	 –	 na	Maślicach	 (jak	
u	 Heiligenthala	 oraz	 Arntza	
i	Dorfmullera),	 a	 także	 dwie	
kolejowe	 stacje	 rozrządowe	
–	w	Brochowie	 i	 Żernikach.	
Zaprojektowano	dwie	nowe	ob-
wodnice	kolejowe:	zachodnią	(z	
odgałęzieniem	do	Sobótki)	oraz	
północną.	
	 Projektowaną	 za-
budowę	mieszkaniową	 (Zaci-
sze,	Nowy	Biskupin,	Krzyki,	
Oporów,	 Muchobór	 Mały,	
Stabłowice)	–	uformowano	jako	
jednostki	 osiedlowe	 o	 ściśle	
określonym	 planie	 i	 wielko-
ści,	 rozdzielone	 terenami	 zie-
leni	 użytkowej	 lub	 rekreacyj-
nej.	Tę	ostatnią	zlokalizowano	
głównie	 na	 terenach	 zalewo-

Na początku XX w. poprawa warunków życia  
i stanu zasobów mieszkaniowych stała się 
głównym wyzwaniem w Breslau. Dlatego też  
w 1921 roku rozpisano architektoniczny konkurs 
na plan rozwoju miasta. Dzięki wysiłkom ówcze-
snych urbanistów, architektów i władz miejskich –  
udało się w okresie międzywojennym przeprowa-
dzić szereg działań, których skutkiem było rozsze-
rzenie granic gminy. Podstawowym, niezbędnym 
do metodycznej realizacji tego celu dokumentem 
był pierwszy generalny plan miasta.

Siedlung und Stadtplanung in Schle-
sien, 1926 – w opr. prof. W. Kono-
nowicz

wych	 wzdłuż	 Odry,	 Oławy,	
Widawy,	 Bystrzycy	 i	 Ślęzy.	
Sieć	zielonych	terenów	wypo-
czynkowych	przenikała	miasto	
oddychającą	 tkanką	 lasów,	
łąk,	 upraw	 rolnych,	 ogrodów	
działkowych,	 parków,	 prome-
nad	 i	 cmentarzy.	 Zaprojekto-
wano	też	obwodnicę	–	łączącą	
dzisiejsze	 ulice:	Wiśniową,	 9	
Maja,	Brucknera	na	wschodzie	
z	al.	Hallera,	Muchoborem	Ma-
łym,	Nowym	Dworem,	Małym	
Gądowem	 i	Osobowicami	 na	
zachodzie.	
	 Planowana	 gęstość	
zaludnienia 	 wyniosła 	 36	
mieszkańców	na	 hektar	 (brut-
to),	w	porównaniu	do	 rzeczy-
wistej	w	owym	czasie	gęstości	
brutto,	 równej	 114	M/ha.	Nic	
dziwnego,	 że	w	 tej	 sytuacji,	
już	w	 roku	 1928,	 terytorium	
Breslau	powiększyło	się	ponad	
trzykrotnie	 (vide:	 załączona	
mapa).	 Przecież	 w	 1924	 r.,	
mimo	utworzenia	ponad	6000	
nowych	mieszkań	–	ponad	130	
tysięcy	wrocławian	 bytowa-
ło	w	warunkach	 urągających	
jakimkolwiek	standardom	zdro-
wotnym!	 Postanowiono	więc	
pilnie	przesiedlić	tę	liczną	grupę	
mieszkańców	 do	 budynków	
nowych,	 spełniających	 normy	
higieniczno-sanitarne	 (posta-
nowienie	ordynacji	mieszkanio-
wej	ustaliło	normę	minimalnej	
powierzchni	mieszkalnej	 /po-
koi/,	przypadającej	na	jednego	
dorosłego	mieszkańca	 równą	
8	m.kw.,	zaś	średnią	wielkość	
pomieszczenia	 określono	 na	
16	m.kw).	Wzniesiono	osiedle	
Księże	Małe	 (1928),	 ukoń-
czono	 rozpoczętą	w	 1919	 r.	
budowę	 Sępolna,	 rozpoczęto	

budowę	 Pilczyc	 (1929).	Gra-
nice	miejskie	 objęły	 odległe	
gminy:	 Psie	 Pole,	 Swojczyce,	
Partynice,	 Leśnicę	 i	 Pracze	
Odrzańskie.	Nie	udało	się	 jed-
nak	 skonsolidować	 z	miastem	
gmin	południowych:	Brochowa	
(newralgicznego	 ze	 względu	
na	 usytuowanie	 stacji	 rozrzą-
dowej),	Wojszyc,	Muchoboru	
Wielkiego,	Oporowa	i	Kleciny.	
Nie	wszystkie	założenia	pierw-
szego	 planu	 miasta	 zdołano	
zrealizować	do	roku	1929,	który	
gwałtownie	zakończył	poprzed-
ni	 okres	 prosperity	 wielkim	
kryzysem.	Jednakże	zasadnicze	
założenia,	wytyczone	wówczas	
dla	 rozwoju	Wrocławia,	 po-
zostały	 niezmienione:	 kształt	
terytorium	miasta,	wyznaczo-
ny	wzdłuż	biegu	Odry	i	główne-
go	traktu	drogowo-kolejowego;	
zasada	tworzenia	nowych	osie-
dli	 jako	 wysp,	 sytuowanych	
na	obrzeżach	miasta	pomiędzy	
terenami	 zieleni,	 oplatającymi	
zabudowę		klinowo-pierścienio-
wą	siecią.

Podczas	 pracy	 nad	 artykułem	 ko-

rzystałam	 z	 pozycji	 autorstwa	Nor-

mana	 Davies’a	 i	 Rogera	 Moor-

house’a	 „Mikrokosmos.	 Portret	

miasta	 środkowoeuropejskiego.	

Vratislavia.	 Breslau.	Wrocław.”	 

/Wydawcy:	Wydawnictwo	 ZNAK	

oraz	Zakład	Narodowy	im.	Ossoliń-

skich	–	Fundacja,	Kraków,	2002/	oraz	

z	pracy	zbiorowej	Instytutu	Historii	

Architektury,	Sztuki	i	Techniki	Poli-

techniki	Wrocławskiej	pod	redakcją	

prof.	Jerzego	Rozpędowskiego	„Ar-

chitektura	Wrocławia.	Tom	2.	Urba-

nistyka	 do	 roku	 1945”	 /Wydawca:	

Oficyna	Wydawnicza	 Politechniki	

Wrocławskiej,	Wrocław,	1995/

Mapa rozwoju terytorialnego Wrocławia wykonana na podstawie „Plan der Hauptstadt Breslau” z roku 1932 
oraz „Encyklopedii Wrocławia” Autor: Siliesiac
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Jazz
Adam 
Tomasz Witczak

 Jazz	 liczy	 sobie	 już	
ponad	 sto	 lat,	 choć	 trudno	
tu	 o	 konkretne	 daty	 –	wszak	
muzyka	 ta	 nie	 rozpoczęła	 się	
od	 żadnego	manifestu	 czy	od-
górnej	decyzji,	a	wręcz	przeciw-
nie	–	wyewoluowała	z	ludowej	
muzyki	 czarnoskórych	miesz-
kańców	Stanów	Zjednoczonych.	
 Czym jest jazz współ-
cześnie, w roku 2012?	Uchodzi	
często	 za	 muzykę	 ambitną,	
subtelną	i	z	wyższej	półki.	Czę-
sto	rzeczywiście	taką	jest,	przez	
co	aż	trudno	dziś	uwierzyć,	że	
były	 czasy,	 gdy	 jazz	 uważano	
jedynie	 za	 rozrywkę	 klas	 niż-
szych	–	i	to	rozrywkę	wulgarną,	
prymitywnie	 zmysłową,	 wy-
zbytą	 głębszych	walorów	 ar-
tystycznych.	 Niewykluczone	
zresztą,	że	ten	najwcześniejszy	
jazz	w	 jakimś	 stopniu	 na	 taką	
ocenę	zasługiwał.	W	istocie	była	
to	mieszanka	afrykańskich	ryt-
mów,	 szalonej	 improwizacji,	
pieśni	religijnych	i	bluesa	–	gra-
na	przez	zespoły,	których	człon-

kowie	bynajmniej	nie	obcowali	
ze	 sztuką	w	 konserwatoriach.	
Była	to	muzyka	głośna,	szybka,	
hałaśliwa,	budząca	nieraz	gro-
zę	 konserwatywnie	 nastawio-
nych	przedstawicieli	wyższych	
sfer	 –	 zwłaszcza	w	 Europie.	
Jeśli	 porówna	 się	
typowy	jazz	nowo-
orleański	 z	 lat	 20-
tych	 z	 najbardziej	
eksperymentalnymi	
formami	współcze-
snego	 free-jazzu	
albo	elektronicznie	
zmodyfikowanym,	
hipnotyzującym	
nu-jazzem	–	można	
odnieść	wrażenie,	
że	to	zupełnie	różne	
światy.	 A	 jednak	
łączy	je	nić	cienka,	
ale	mocna.	Gdzieś	
jest	ta	klamra,	która	
spina	prowincjonal-
ny	zespół,	przygry-
wający	 do	 sobot-
nich	tańców	sto	lat	

temu	ze	współczesnymi	ekspery-
mentatorami	i	poszukiwaczami.
W	Polsce	 jazz	 pojawił	 się	 już	
przed	 wojną	 –	 właśnie	 jako	
muzyka	 rozrywkowa,	 import	
zza	Oceanu,	ciekawostka	nada-
jąca	się	do	zwariowanego	tańca	
i	 jako	 tło	 dla	 gwarnego	 życia	
nocnego.	 Po	wojnie	 jazz	 był,	
jak	wszyscy	wiemy,	 zakazany	
przez	„czynniki	oficjalne”	jako	
dekadencka	muzyka	 zgniłego	
Zachodu.	 Nie	 pomagało	 na-

wet	 przedstawianie	 go	 jako	
naturalnej	muzyki	 ludowych	
mas	murzyńskich,	uciśnionych	
przez	 białą	większość.	 Po	od-
wilży	w	roku	1956	jazz	wybuchł	
z	całą	siłą,	a	świat	przekonał	się,	
że	mamy	wielu	utalentowanych	
muzyków	tego	gatunku.	W	tym	
czasie	w	USA	rodził	się	 także	
hard-bop	–	styl	pomyślany	jako	
odpowiedź	na	coraz	mniej	emo-
cjonalny,	coraz	bardziej	uładzo-
ny	 cool-jazz.	 Hard-bop	miał	

być	 ekspresją,	 żywiołem,	 im-
prowizacją,	mocnym	 rytmem.	
Po	 kilku	 latach	 pojawiło	 się	
coś	jeszcze	nowszego:	Ornette	
Coleman	wkroczył	do	studia,	by	
nagrać	legendarny	album	„Free	
Jazz”,	od	którego	nazwę	wziął	
cały	gatunek.	To	był	wstęp	do	
jazzu	 nieskrępowanego,	 po-
zornie	chaotycznego	i	całkiem	
oderwanego	 od	 reguł,	 wiją-
cego	 się	 w	 nieskończonych,	
barwnych	 improwizacjach,	

ocierającego	się	nie-
kiedy	 wręcz	 o	 ha-
łas.	Ale	 oczywiście	
jazz	 kroczył	 rów-
nocześnie	 wieloma	
drogami.	Łączył	 się	
z	muzyką	klasyczną	
i	współczesną	muzy-
ką	 poważną,	 z	 roc-
kiem	i	reggae,	był	też	
samplowany	 od	 lat	
70-tych	 przez	 twór-
ców	disco,	a	później	
house	 i	 rozmaitych	
form	rapu.	Afrykań-
ski	u	swych	korzeni,	
a	 dojrzały	 w	 USA	
jazz	mieszano	z	folk-
lorem	ze	wszystkich	
stron	 świata	 –	 sło-
wiańskim,	 japoń-

skim,	 koreańskim,	 hinduskim.	
Jazz	mógł	pojawić	się	wszędzie:	
John	 Zorn	 obmyślił	 wszak,	
by	wplatać	 go	 nawet	 w	 eks-
tremalne	 style	 punka	 i	metalu	 
(z	 zespołem	 Naked	 City).	
W	ostatnich	 latach	 niemiecka	
grupa	Bohren	 podjęła	 się	ma-
riażu	 dość	 klasycznego	 jazzu	
z	mroczną	estetyką	dark	ambient,	
tworząc	muzykę	idealną	na	dłu-
gie,	 zimowe	 lub	 jesienne	wie-
czory,	 a	przywodzącą	na	myśl	
czarny	 kryminał	 lat	 40-tych.	

 Czym jest jazz dziś? 
Czy	 daleko	 mu	 do	 Nowego	
Orleanu	 i	 żywiołowej	 zabawy	
prostych	ludzi	z	plantacji?	Czy	
został	wchłonięty	i	przytłoczo-
ny	przez	akademicką	powagę?	
Czy	wciąż	istnieje	-	w	dobie	po-
pularności	rocka,	rapu	i	elektro-
nicznych	beatów?	Wrocławianie	
będą	mieli	okazję	przekonać	się	
m.in.	podczas	Festiwalu	Jazzto-
pad	2012,	który	zgromadzi	całą	
gamę	artystów	reprezentujących	
najrozmaitsze	odcienie	muzyki	
jazzowej.	Największą	 gwiazdą	
będzie	 oczywiście	 legendarny	
Ornette	Coleman,	 jeden	 z	 naj-
większych	 innowatorów	w	hi-
storii	tej	muzyki.

REKLAMA
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Beata	Bigda
Henryk
Kwiatek

Wyżej podnieście strop, cieśle!

	 Mijają	 kolejne	mie-
siące	 roku	 (jeszcze)	 bieżące,	
oczekiwane	 od	 dawna	 „spo-
wolnienie	 gospodarcze”	 na	
naszych	oczach	staje	się	faktem,	
a	kryzys	w	branży	budowlanej	
to	 jeden	 z	 najbardziej	 spekta-
kularnych	dowodów	na	 to,	 że	
„coś	się	dzieje”.	Ceny	mieszkań	
idą	raczej	w	dół,	ale	spada	także	
dostępność	kredytów	hipotecz-
nych.	Można	się	spodziewać,	że	
ewentualne	 obniżki	 stóp	 pro-
centowych	w	Polsce	 przełożą	
się	na	częściowe	przynajmniej	
poluzowanie	 polityki	 kredy-
towej	 banków,	 co	 jest	 pewną	
nadzieją	dla	tych,	którym	marzy	
się	mieszkanie…	i	spłacanie.
	 Z	drugiej	strony,	nie	
nastraja	optymistycznie	wieść,	
że	upadłości	w	szeroko	pojętej	
branży	 budowlanej	 stanowią	
jedną	 czwartą	wszystkich	 no-
towanych	 obecnie	 w	 Polsce	
bankructw.	Branża	ta	przeplata	
się	i	przecina	przecież	z	sekto-
rem	deweloperskim.

	 To	wszystko	 jednak	
nie	 znaczy	 jeszcze,	 że	 rynek	
nieruchomości	 umarł,	maszy-
ny	 stoją,	 robotnicy	 leżą	 i	 nikt	
już	 nie	 woła	 „podaj	 cegłę”,	
jak	 to	 było	w	 latach	 50-tych.	
Na	 pewno	 jednak	 buduje	 się	
obecnie	mniej,	 jakby	z	mniej-
szym	 rozmachem.	 Można	
jednak	 wspomnieć	 o	 takich	
inwestycjach,	 jak	 wznoszo-
ny	w	 Sulistrowicach	 (gmina	
Sobótka)	 pod	Wrocławiem	
kompleks	 hotelowo-rekreacyj-
ny	 firmy	Quart	Development.	
Inwestycja	 opiewa	 na	 ponad	
38	mln	zł.	Kompleks	ma	mieć	
68	 pokoi	 i	 cztery	 sale	 konfe-
rencyjne.	 Będzie	 podzielony	
na	kilka	 części:	 hotelową,	 ga-
stronomiczną,	wypoczynkową	
i	 konferencyją	właśnie.	Kiedy	
całość	 będzie	 gotowa?	 Cza-
su	 pozostało	 jeszcze	 sporo,	
bowiem	 przedsięwzięcie	ma	
zostać	ukończone	jesienią	roku	
2014.
	 Ciekawostką	 z	 dzie-

dziny	 nieruchomości	w	 stoli-
cy	Dolnego	 Śląska	 jest	 fakt,	
że	Miejskie	 Przedsiębiorstwo	
Wodociągów	i	Kanalizacji	pla-
nuje	sprzedać	wieżę	ciśnień	na	
Karłowicach.	Chodzi	o	działkę	
(jej	 powierzchnia	 to	 3	 tys.	
metrów	 kwadratowych)	 oraz	
samą	 wieżę,	 wysoką	 na	 46	
metrów.	MPWiK	nie	 nakłada	
obowiązku	wykorzystania	wie-
ży	w	 jakikolwiek	 określony	
sposób	–	nabywca	będzie	mógł	
zorganizować	w	 niej	 przed-
sięwzięcie	 komercyjne	 albo	
nawet	 zamieszkać.	Cena	wy-
woławcza	 proponowana	przez	
MPWiK	we	wrześniu	wynosiła	
1,2	mln	 zł,	 ale	 nie	 znalazł	 się	
chętny	na	zakup	obiektu.	Gdy	
czytacie	 Państwo	 te	 słowa,	
być	może	został	już	ogłoszony	
termin	 kolejnego	 przetargu…	
Radzę	więc	przeszukać	kiesze-
nie	w	poszukiwaniu	drobnych	
i	ruszać	na	aukcję!
	 Wieża	została	wybu-
dowana	w	latach	1914-15	we-
dług	projektu	firmy	Lolat	Eisen-
beton.	Na	 szczycie	 budynku	
znajduje	 się	 blaszana	 kopu-
ła	 z	 ażurowym	 globusem.	
W	1979	 roku	wieżę	wpisano	
do	rejestru	zabytków,	w	latach	

80-tych	zaprzestano	jej	eksplo-
atacji.	
	 Tak 	 to 	 bywa, 	 że	
jednych	 obiektów	 nie	 udaje	
się	w	ogóle	sprzedaż,	a	w	przy-
padku	innych	mamy	do	czynie-
nia	 ze	 sporym	przebiciem.	Na	
przykład	 przy	 ulicy	Kamień-
skiego	miasto	sprzedało	działkę	
pod	 przedsięwzięcia	 komer-
cyjne	 (np.	 handel	 detaliczny,	
hotelarstwo,	 gastronomia	 itd.).	
Działka	 poszła	 za,	 bagatela,	 
8	mln	zł	(tyle	dała	firma	OTIS),	
choć	 ceną	wywoławczą	 było	
jedynie	3,1	mln	zł.
	 A	 tymczasem	 rząd	
planuje	 na	 połowę	 roku	 2013	
lub	 początek	 roku	 2014	 roz-
kręcić	 nowy	 program	 dopłat	
do	 kredytów	 dla	 osób	 chcą-
cych	kupić	mieszkanie.	Ma	się	
on	 nazywać	 bardzo	 ambitnie,	
bo	„Mieszkania	dla	młodych”	–	
oraz	polegać	na	jednorazowym	
dofinansowaniu	do	mieszkania	
(program	nie	 obejmie	 domów	
jednorodzinnych),	mowa	 jest	
przy	 tym	o	mieszkaniach	 ofe-
rowanych	przez	deweloperów.	
A	w	 ogóle	 cały	 ten	 program	
to	 jeszcze	 pieśń	odległej	 prze-
szłości,	na	razie	istnieje	bowiem	
tylko	w	ogólnych	zarysach.

REKLAMA

REKLAMA
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PRODUKT Auchan Lidl Real Biedronka Kaufland Carrefour Tesco Leclerc

Najtańszy chleb w przeliczeniu 
 na kg 3,14 2.96 2,98 2,90 2,96 3,18 3,18 2,70

1 kg mąki pszennej 1,45 1.49 1,49 1,44 1,48 1,49 1,49 1,45

Piwo Żywiec 0,5 l 2,28 2,80 3,14 2,72 2,85 2,63 3,19 2,79

Najtańsze piwo 0,5 l 1,38 1,79 1,39 1,39 1,39 1,29 1,28 1,29

Czekolada mleczna Wedel 100 g 2,68 2,65 2,64 2,64 3,29 2,99 2,99 3,28

Najtańsza czekolada 100 g 1,31 1,39 1,29 1,35 1,39 1,35 1,39 1,29

Masło 82% 200 g 2,66 3,29 3,49 3,29 3,29 3,19 2,95 3,88

10 jaj najtańszych 4,78 4,39 4,59 4,29 4,39 3,99 3,99 4,99

Karton mleka 1,5% (1 l) 1,68 1,95 1,95 1,95 1,95 1,85 1,95 1,99

Najtańsza woda niegazowana 1,5 l 0,57 0,65 0,65 0,58 0,79 0,59 0,59 0,69

Cukier biały kryształ 1 kg 3,64 3,65 3,39 3,65 3,65 4,49 3,65 3,58

1 kg kurczaka  7,69 6,35 6,99 7,39 7,49 7,99 7,99 8,59

1 kg najtańszych jabłek 1,73 1,60 1,47 1,93 1,6 1,49 1,90 1,88

1 kg najtańszych ziemniaków 0,68 0,65 0,58 0,66 0,65 0,69 0,70 0,65

8 rolek najtańszego papieru toaletowego 1,74 1,99 1,99 2,25 1,99 1,69 4,49 3,69

Herbata Saga 100 torebek 5,07 5,09 5,04 5,04 5,04 5,69 5,98 5,44

SUMA: 42,48 42,69 43.07 43,47 44,20 44,59 47,71 48,18

Sklep dla każdego
Ewa 
Tomaszewska

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,																	

-	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	15	listopada	2012

Czy zastanawialiście się kiedy Państwo nad 
tym, dlaczego chodzicie do marketów,  
supermarketów, hipermarketów i im pochodnych? 
Zapewne większość z Was odpowiedziałaby, że 
decyduje głównie cena. Oczywiście trudno się  
z tym faktem nie zgodzić, bo faktycznie ceny 
niektórych produktów w marketach są niższe niż 
np. w sklepach osiedlowych. Myślę jednak, że nie 
jest to jedyny powód. Co więcej, wydaje mi się, iż 
kieruje nami także czynnik, którego nie do końca 
jesteśmy świadomi. Jaki to czynnik?

	 Gdyby	wyjść	z	domu/
mieszkania	i	przejść	kilkaset	me-
trów	czy	przejechać	ze	dwa	przy-
stanki,	 bez	większej	 trudności,	
trafiłoby	się	pod	jakiś	przybytek	
marketowy.	To	właśnie	także	ten	
czynnik	 sprawia,	 że	 tak	 często	
odwiedzamy	 tego	 typu	 sklepy.	
Dostępność,	o	to	właśnie	chodzi.	
Fanatycy	mogliby	 stwierdzić,	
iż	 za	 każdym	 rogiem	 czai	 się	
zło	w	postaci	„owada”,	„płaza”	
czy	innego,	mniej	lub	bardziej	re-
al-nego,	zagrożenia.	Prześledźmy	
zagęszczenie	sklepów,	które	bio-
rą	udział	na	w	naszym	rankingu.
	 Zacznijmy	od	tej	marki	

sklepów,	których	we	Wrocławiu	
(a	właściwie	nawet	poza	jego	gra-
nicami)	jest	najmniej.	Hipermar-
ket	Auchan	znajduje	się	w	obrę-
bie	Parku	Handlowego	Bielany,	
a	konkretniej	rzecz	ujmując,	przy	
ulicy	Francuskiej	6.	Z	centrum	
Wrocławia	można	się	tam	dostać	
bezpłatnym	autobusem.	Centrum	
Handlowe	Auchan	 jest	 bodaj	
jednym	z	największych	w	oko-
licach	Wrocławia.	Jak	wykazuje	
nasz	ranking,	 jest	 także	jednym	
z	 najtańszych	 (przez	większą	
część	miesięcy,	w	których	robi-
liśmy	ranking,	Auchan	zajmował	
pierwszą	lokatę).	

 Jednego przedstawi-
ciela	swojej	sieci	we	Wrocławiu	
ma	także	sieć	sklepów	Real	(jest	
też	 jeden	Real	poza	granicami,	
konkretnie	na	Bielanach).	Mieści	
się	on	przy	ulicy	Krzywoustego.	
Tam	 również	można	 dotrzeć	
bezpłatną	 linią	 autobusową.	
Ceny	w	Realu	 przyzwyczaiły	
nas	do	dość	 sporej	 niestałości.	
Pamiętamy	miesiące,	 w	 któ-
rych	 sklep	 ten	 konsekwentnie	
był	 najdroższy,	 pamiętamy	 też	
takie,	 kiedy	 ceny	 pozytywnie	
zaskakiwały	(jak	np.	przy	okazji	
tego wydania). 
	 Kolejnym	 sklepem-
-singlem	we	Wrocławiu	 jest	
Leclerc	przy	ulicy	Zakładowej.	
Wrocławski	 Leclerc	 obcho-
dzi	właśnie	 trzynaste	urodziny,	
z	okazji	których	przygotował	dla	

swoich	klientów	bardzo	ciekawe	
promocje.	Fakt	faktem,	że	akurat	
produkty	z	naszego	rankingu	na	
ową	promocje	 się	nie	 załapały,	
ale	 trzeba	 zauważyć,	 iż	 obniż-
ki	 cen	 niektórych	 produktów	
są	 naprawdę	 zachęcające.	Dla	
niedowiarków	godna	polecenia	
jest	strona	http://www.leclerc24.
pl/	 ,	 gdzie	można	 się	 zarówno	
zapoznać	z	aktualnymi	cenami,	
jak	i	dokonać	zakupów	z	dostawą	
do	domu.	
	 Sieć	 Kaufland	 ma	
swoich	 dwóch	 przedstawicieli	
na	wrocławskim	 rynku:	 przy	
ulicy	 Legnickiej	 i	 Bardzkiej.	
Kaufland	 jest	 sklepem	o	 raczej	
dużej	powierzchni,	 choć	 trzeba	
przyznać,	 że	Auchan	 jest	 zde-
cydowanie	większy.	 Rozkład	
tego	 sklepu	 przypomina	 nieco	
labirynt,	 jednak	poruszanie	 się	
po	nim	nie	 sprawia	większego	
problemu.	
	 Kolejnym	 sklepem,	
z	jakim	często	mamy	do	czynie-
nia	 jest	Tesco.	Ta	sieć	w	więk-
szości	 przypadków	 ukochała	
sobie	„zagnieżdżanie	się”	w	ga-
leriach	czy	centrach	handlowych.	
Dość	wymienić	Tesco	w	Ma-
gnolia	Parku,	w	Centrum	Han-
dlowym	Marino	 czy	w	Parku	
Handlowym	Bielany.	Tesco	znaj-
dziemy	 także	 na	 ulicy	Długiej	
oraz	Kiełczowskiej.	Tesco	raczej	
nie	należy	do	najtańszych	mar-
ketów,	 ale	 jest	 jednym	z	najle-
piej	wyposażonych	i,	z	uwagi	na	
strategiczne	położenie,	 jednym	
z	częściej	odwiedzanych.	
	 Na	wrocławskim	rynku	
funkcjonują	 także	 sklepy	Car-
refour.	Mamy	 cztery	większe	
powierzchnie	tej	sieci.	Mieszczą	
się	 one	 przy	 ul.:	 Granicznej,	
Hallera,	Bardzkiej	 i	przy	Placu	
Grunwaldzkim.	Ponadto	istnieje	
jeszcze	pięć	 sklepów	Carrefour	
Express,	m.in.	w	Galerii	Do-
minikańskiej.	Ważne	 jest	 to,	 iż	
ceny	w	sklepach	typu	Express	róż-
nią	się	od	cen	sklepów	tradycyj-
nych	–	po	prostu	są	wyższe.	
	 Na	koniec	zostawiłam	
dwa	 sklepy,	 których	we	Wro-
cławiu	znajdziemy	z	pewnością	
najwięcej.	Chodzi	 oczywiście	
o	Biedronkę	i	Lidla.	Staje	się	tak,	
że	wspomniane	marki	powoli	zy-
skują	status	sklepów	osiedlowych	
–	są	łatwo	dostępne,	stosunkowo	
tanie	 i	 na	 tyle	 niewielkie,	 że	
pójście	 do	 nich	nie	 przypomi-
na	wielkiej	wyprawy	na	zakupy.	
Oficjalna	 strona	 internetowa	
sklepu	Biedronka	podaje,	iż	we	
Wrocławiu	 istnieją	 43	 sklepy	
tej	 sieci.	 Lidlów	mamy	około	
dziesięciu.
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W rytmie eko
Ewa 
Tomaszewska

Ewa Tomaszewska: Pani Ma-
tyldo, Panie Robercie, na 
łamach „Słowa Wrocławian” 
spotykamy się nie po raz 
pierwszy. Do tej pory jednak 
nie udało mi się zapytać Pań-
stwa o to, jak to jest, kiedy 
człowiek przestawia się na 
tryb eko. Czy można całko-
wicie przestawić się na taką 
formę życia? 
Matylda Toczyńska:	Myślę,	że	
stuprocentowe	 bycie	 eko	 jest	
jak	najbardziej	możliwe.	Jestem	
tego	 najlepszym	przykładem.	
Jedynym	faktem,	który	spędza	
mi	 sen	 z	 powiek,	 jest	 brak	
samochodu	o	napędzie	hybry-
dowym.	Mam	jednak	nadzieję,	
że	kiedyś	się	takowego	dorobię.	
E.T. A czy zauważyła Pani 
jakieś nietypowe reakcje 
organizmu na ekologiczną 
dietę? 
M.T.	Nie	wiem,	 czy	 takie	 re-
akcje	można	nazwać	nietypo-
wymi,	 niemniej	 	 z	 pewnością	

organizm	dawał	pewne	sygnały.	
W	momencie,	 kiedy	 ciało	 za-
czyna	się	oczyszczać	z	wszyst-
kich	toksyn,	może	pojawić	się	
zapach	inny	niż	dotychczas.	Jest	
to	 reakcja	 zupełnie	 normalna.	
Pozostałe	 zmiany	mają	 cha-
rakter	 całkowicie	 pozytywny:	
normuje	 się	waga,	wzmacnia	
odporność,	 poprawia	 się	 stan	
skóry	itd.	Pamiętam,	że	kiedyś	
miałam	permanentne	problemy	
z	gardłem.	Odkąd	stosuję	eko-
logiczną	dietę,	problemów	tych	
nie mam. 
E.T. No właśnie, kiedy mówi-
my o ekologicznym trybie ży-
cia, najczęściej mamy na my-
śli eko-żywność. Jak wygląda 
kwestia innych produktów? 
Robert Dowmund:	Właściwie	
nie	ma	na	rynku	produktu,	który	
nie	miałby	swojego	ekologicz-
nego	 odpowiednika.	 Poza	 je-
dzeniem	mamy	też	ekologiczne	
trunki.	Warto	powiedzieć,	czym	
owe	 ekologiczne	 trunki	 są.	

Dużo	ludzi	uważa,	że	jeśli	wina	
produkuje	 się	 z	winogron	po-
chodzących	 z	 ekologicznych	
upraw,	produkt	ten	także	będzie	
eko.	Nic	bardziej	mylnego.	Aby	
mówić,	 iż	wino	 takie	właśnie	
jest,	potrzebna	jest	także	ekolo-
giczna	produkcja.	Na	etykiecie	
musi	 znaleźć	 się	 symbol	 zie-
lonego	 liścia,	nazwa	 jednostki	
certyfikującej.	 Jednym	 z	 kry-
teriów	 ekologiczności	 wina	
jest	także	zawarta	w	nim	ilość	
siarczanów.	Dla	wina	czerwo-
nego	 wynosi	 ona	 100	mg/l,	
dla	 białego	 i	 różowego	–	 150	
mg/l.	 Konwencjonalne	wino	
zawiera	 ich	 odpowiednio	 150	
i	200	mg/l.
E.T. Jak wygląda sprawa 
z tzw. środkami chemiczny-
mi? 
M.T.	Ekologiczne	środki	czysto-
ści	powstają	w	wyniku	reakcji	
chemicznych,	które	nie	zagraża-
ją	środowisku.	W	asortymencie	
naszego	sklepu	można	znaleźć	
całą	 gamę	 środków	 czystości,	
które	 nie	mają	 nic	wspólnego	
z	 chemią	wielkoprzemysłową.	
Posiadamy	np.	wybielacze	 na	
bazie	mydła	 potasowego	 czy	
płyny	do	czyszczenia	 różnych	
powierzchni,	 które	 zawierają	
olejek	pomarańczowy.	Produk-
ty	te	są	niezwykle	wydajne,	nie	

zanieczyszczają	 środowiska,	
przepięknie	pachną	i	są	absolut-
nie	nieszkodliwe	dla	skóry.	No	
i	najważniejsze,	produkty	te	są	
po	prostu	 skuteczne	 –	 zazwy-
czaj	bardziej	niż	ich	chemiczne	
odpowiedniki.	 Poza	 trunkami	
i	 „chemią”	warto	 powiedzieć	
także	o	ubraniach.	Odzież	pro-
dukowana	 w	 sposób	 ekolo-
giczny	jest	niebielona	chlorem,	
pochodzi	 wyłącznie	 od	 pro-
ducentów	zrzeszonych	w	Sto-
warzyszeniu	 Sprawiedliwego	
Handlu	(Fair	Trade).	
E.T. Gdybyście Państwo ze-
chcieli przybliżyć naszym 
czytelnikom kilka głównych 
założeń Sprawiedliwego Han-
dlu. 
R.D.	Przede	wszystkim	chodzi	
o	 to,	 aby	 szanować	pracowni-
ków	i	stawiać	ich	ponad	chęcią	
zysku.	 Stowarzyszenie	 Spra-
wiedliwego	Handlu	 zapewnia	
ochronę	dzieciom	czy	ludności	
tubylczej,	 reguluje	 także	kwe-
stie	dotyczące	godziwej	zapłaty	
producentom	danych	towarów	
oraz	 dba	 o	wzrost	 świadomo-
ści	 na	 temat	 sytuacji	 kobiet	
i	mężczyzn	 jako	producentów	
i	handlowców.	
E.T. Proszę jeszcze opowie-
dzieć o dostępności produk-
tów ekologicznych w Polsce. 

Jaki jest procent towarów, 
które importujemy? 
R.D.	W	tym	przypadku	mamy	
do	 czynienia	 z	 dość	 zabaw-
ną	 kwestią.	 Jednak	 zacznij-
my	 od	 początku.	Największą	
część	ekologicznych	produktów	
z	 Polski	 stanowią:	 sezonowe	
owoce,	warzywa,	nabiał,	część	
kosmetyków,	 przetwory	wa-
rzywne,	 soki.	 Dla	 przykładu	
powiem,	że	w	soku	z	kiszone-
go	 ekologicznego	 buraka	 jest	
nieporównanie	więcej	 skład-
ników	 antynowotworowych	
niż	w	soku	ze	zwykłego	buraka.	
W	Polsce	 niestety	 jest	mniej	
żywności	 ekologicznej,	 gdyż	
producenci	często	nie	są	w	sta-
nie	sprostać	wymaganiom	for-
malnym.	Proszę	sobie	wyobra-
zić,	 że	 Polska	 bardzo	 dużo	
żywności	eksportuje	do	Europy	
Zachodniej,	skąd	wraca	do	nas	
żywność	przetworzona.	
E.T. Skoro u nas sprawa 
ekologicznej żywności wyglą-
da raczej przeciętnie, gdzie 
należy szukać rynków boga-
tych w te produkty? 
M.T.	 Czy	 wygląda	 źle?	 8%	
polskiego	społeczeństwa	dekla-
ruje,	że	 raz	w	 tygodniu	 je	coś	
ekologicznego.	Żart	polega	na	
tym,	 iż	 poziom	żywności	 eko	
na	 naszym	 rynku	wynosi	 1%.	

Dużo	produktów	 importujemy	
z	 Niemiec,	Włoch,	 Francji,	
a	nawet	z	Czech.	Domyśla	 się	
Pani,	 który	 kraj	 jest	 teraz	 naj-
bardziej	 „na	 topie”	w	 kwestii	
ekologicznej?	
E.T. Zamieniam się w słuch. 
M.T.	 To	 Rumunia.	 Będzie	
to	kraj	 roku	w	 trakcie	Targów	
BioFach	2013	w	Norymberdze.	
W	 tym	 kraju	 funkcjonuje	 już	
ok.	 9800	 gospodarstw	 ekolo-
gicznych.	Około	10000	rumuń-
skich	 produktów	 posiada	 eko	
certyfikat.	W	latach	2010-2012	
potrojono	tam	ilość	gospodarstw	
ekologicznych.	 Rumunia	 jest	
także	jednym	z	większych	eks-
porterów	na	rynki	europejskie.	
E.T. Jaki jest Wasz stosunek 
do akcji typu „Dobre, bo 
polskie”? 
R.D.	Nie	zawsze	to,	co	polskie	
jest	dobre,	a	to,	co	zagraniczne	
złe.	Trzeba	wyraźnie	zaznaczyć	
granicę	 pomiędzy	 żywnością	
ekologiczną,	 a	 regionalną	 czy	
naturalną.	To	 są	 zupełnie	 inne	
parametry,	 obowiązują	 inne	
certyfikaty.	Ekologiczna	 żyw-
ność	pochodzi	z	ekologicznych	
upraw	 (wszystko	 musi	 być	
eko:	od	ziarna	do	sposobu	jego	
przetwarzania).	 To	 naprawdę	
szeroki	temat.	
E.T. Dziękuję za rozmowę
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Idzie zima, zmień opony
Olga
Smoluk

	 Jesień	już	na	półmet-
ku.	Mamy	 za	 sobą	 pierwsze	
tej	 zimy	opady	 śniegu;	mamy	
też	względnie	 zaskoczonych	
drogowców.	Jednak	ich	zasko-
czenie	w	 porównaniu	 z	 tym,	
którego	 zaznali	 wrocławscy	
kierowcy,	to	drobiazg.	Wszyst-
ko	 przez	 fakt,	 że	 mało	 kto	
zdążył	 przygotować	 swój	 sa-
mochód	do	zimy;	mało	kto	miał	
czas,	by	wymienić	opony.	
	 Naprawdę	warto	 już	
teraz	 pomyśleć	 o	 wymianie	
opon na zimowe. Opony zimo-
we	powinno	zakładać	się,	kiedy	
średnia	 temperatura	 wynosi	
około	7	stopni	C	–	przy	takiej	
temperaturze	opony	letnie	robią	
się	 twarde,	 przez	 co	 stają	 się	
śliskie.	 O	 zaletach	 opon	 zi-
mowych,	 przekonamy	 się,	 już	
podczas	pierwszych	porannych	
przymrozków.	W	okresie	tym,	
oczywiście,	temperatura	w	cią-
gu	 dnia	wzrasta.	Dlatego	 nie	
powinniśmy	 brać	 pod	 uwagę	

średniej	 temperatury	w	 ciągu	
doby,	ponieważ	wcześnie	rano	
lub	 późnym	wieczorem,	 tem-
peratury	mogą	 spadać	poniżej	
zera.	Im	wcześniej	pomyślimy	
o	wymianie	 opon,	 tym	 lepiej.	
Wiąże	się	to	przede	wszystkim	
z	 ceną	 usługi	 –	 zanim	 spad-
nie	 pierwszy	 śnieg,	 kwota,	
którą	zapłacimy	będzie	znacz-
nie	 niższa.	Kolejki	w	 serwi-
sach	również	będą	mniejsze,	co	
może	wiązać	się	z	tym,	że	usłu-
ga	będzie	wykonana	dokładniej.	
Warto	zainwestować	w	dobrej	
jakości	 opony	 zimowe,	wiąże	
się	to	bowiem	z	naszym	bezpie-
czeństwem.	To	właśnie	od	ro-
dzaju	opon,	często	zależy,	czy	
z	trudnej	sytuacji	na	drodze	(jak	
hamowanie	awaryjne,	czy	jazda	
po	 ostrych	 zakrętach),	 wyj-
dziemy	 bez	 szwanku.	Opony	
zimowe	zrobione	są	z	zupełnie	
innych	 składników	mieszanek	
(o	 podwyższonej	 zawartości	
krzemionki),	niż	opony	letnie.	
Ich	 zadaniem	 jest	 utrzymanie	
elastyczności	 opony,	 nawet	
przy	bardzo	niskich	temperatu-
rach.	Przez	 różnicę	w	 tworzy-
wach,	droga	hamowania	opony	

letniej	zimą	jest	o	30%	dłuższa,	
niż	 droga	 hamowania	 opon	
zimowych.	Różnicę	w	 jeździe	
powoduje	 także	 budowa	bież-
nika,	który	skonstruowano	tak,	
aby	dobrze	odprowadzał	wodę	
lub	 błoto	 pośniegowe,	 czę-
sto	występujące	na	 zimowych	
drogach.	Bieżnik	 opon	 zimo-
wych	 jest	 bardziej	 ponacina-
ny	w	stosunku	do	bieżnika	opon	
letnich,	 posiada	większą	 ilość	
lamelek	–	przez	co	opona	 jest	
bardziej	elastyczna	i	podatna	na	
ugięcia.	Niestety	w	przypadku	
opon	 zasada	 „im	droższe	 tym	
lepsze”	okazuje	się	prawdziwa.	
Do	wyboru	mamy	 trzy	 klasy:	
ekonomiczną,	średnią	i	wysoką.
 Opony zimowe za-
pewniają	 lepszą	 przyczepność	
samochodu	 do	 nawierzchni	 –	
także	tej	mokrej	i	śliskiej.	Spo-
sób	ich	budowy,	pozwala	także	
na	bardziej	efektywne	odprowa-
dzanie	wody.	Jeżeli	planujemy	
dłuższą	podróż,	o	zmianę	opon	
na	zimowe,	warto	zatroszczyć	
się	 odpowiednio	 wcześniej,	
ponieważ	 potrzebują	 one	 tro-
chę	 czasu,	 aby	 się	 dotrzeć.	
Optymalny	dystans,	po	którym	

będą	w	pełni	 sprawne	 to	oko-
ło	 300	 km.	 Opony	 zimowe,	
bezwzględnie	 należy	 zakładać	
na	wszystkie	koła.	Nad	samo-
chodem,	 który	ma	 tylko	dwie	
opony	 zimowe	możemy	 naj-
zwyczajniej	nie	zapanować.	Na-
leży	pamiętać	o	tym,	że	nawet	
najgorsze	 zimówki,	w	okresie	
zimowym	 sprawdzą	 się	 lepiej	
niż	najlepszej	jakości	opony	let-
nie.	Nie	polecamy	zakupu	opon	
tzw.	 uniwersalnych.	 Opony	
te	nie	sprawdzają	się	odpowied-
nio	 ani	w	 lecie,	 ani	w	 zimie.	
Niemożliwe	jest	bowiem,	żeby	
guma,	 z	 której	 produkowana	
jest	opona,	miała	dobre	właści-
wości,	 kiedy	 temperatura	wy-
nosi	zarówno	minus	15	stopni	
C	jak	i	plus	25	stopni	C.	Opony	
całoroczne	mają	 zapewnić	 do-
stateczną	skuteczność,	dla	róż-
norodnych	warunków	pogodo-
wych.	Jednak	taki	kompromis,	
nie	 może	 zapewnić	 tego,	 że	
opony	 te	 będą	osiągać	wysoki	
poziom.	Opony	 zimowe	 lepiej	
sprawdzają	 się	 podczas	 jazdy	
po	 śniegu	 i	 lodzie,	 niż	 opony	
całoroczne,	ponieważ	ich	rzeźba	
i	składniki	bieżnika	są	specjalnie	

skonstruowane	 z	myślą	 o	 jeź-
dzie	w	takich	warunkach.	Tak	
samo	jak	w	przypadku	opon	let-
nich,	których	zadaniem	jest	za-
pewnienie	lepszej	jazdy	w	desz-
czu	 i	 na	 suchych	 drogach.	
Zakupu	opon	zimowych,	należy	
dokonywać	 jedynie	 u	 spraw-
dzonych	 sprzedawców.	Nowe	
opony	uznawane	są	za	produkt	
pełnowartościowy	w	 okresie	
do	 3	 lat	 od	 daty	 ich	 produk-
cji.	 Bezpieczna	 eksploatacja	
takich	 opon	może	 trwać	 do	
5	 lat	 (okres	 ten	 uzależniony	
jest	 od	 stylu	 jazdy	 kierowcy	
i	stopnia	zużycia	opony).		  
	 Kilka	miesięcy	temu,	
przez	 posłów	 z	 sejmowego	

zespołu	 spraw	 bezpieczeń-
stwa	 ruchu	 drogowego,	 stwo-
rzony	 został	 projekt,	 według	
którego	kierowcy	mieliby	obo-
wiązek	jazdy	na	oponach	zimo-
wych	w	okresie	od	1	listopada	
do	 31	marca.	 Po	 ewentualnej	
nowelizacji	 kodeksu	 drogo-
wego	 za	 brak	 odpowiedniego	
ogumienia	kierujący	pojazdem	
mógłby	 dostać	 500-złotowy	
mandat.	 Przygotowując	 się	 do	
jazdy	w	zimowych	warunkach,	
oprócz	wymiany	opon	nie	 po-
winniśmy	zapominać	o	zacho-
waniu	 szczególnej	 ostrożności	
podczas	jazdy.

REKLAMA

REKLAMA
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REKLAMA

BUDŻET MIASTA - KOMPEDIUM
Adam 
Łącki

	 Dochody	 budżetu	
można	 najprościej	 podzielić	
na	dochody	własne,	subwencje	
ogólną,	 dotacje	 celowe	 i	 środ-
ki	 z	 funduszy	 europejskich.	
Najważniejszą	 rolę	 odgrywają	
dochody	własne,	czyli	te,	które	
nie	 są	 uzależnione	 od	 decyzji	
żadnego	 zewnętrznego	 orga-
nu	władzy.	W	budżecie	Wro-
cławia	 na	 rok	 2012	wynoszą	
one	2	642	584	940	zł,	co	stanowi	
69%	wszystkich	 dochodów.	
Subwencja	 ogólna	 z	 budżetu	
państwa,	a	więc	kwota	przeka-

Budżet jest rocznym, całościowym planem 
dochodów i wydatków miasta. Jego projekt 
przedstawiany jest przez prezydenta Wro-
cławia i musi być zatwierdzony przez Radę 
Miasta Wrocławia, która może zgłaszać swo-
je poprawki. Wykonanie budżetu kontroluje 
Regionalna Izba Obrachunkowa. Szczegóło-
we kwestie dotyczące budżetu regulowane 
są w ustawie o samorządzie gminnym oraz 
ustawie o finansach publicznych.

zywana	samorządowi	z	budżetu	
państwa	bez	 roszczenia	praw-
nego	odnośnie	sposobu	jej	wy-
datkowania	wyniosła	504	999	
601	 zł,	 czyli	 13%	dochodów.	
Zdecydowaną	większość	(95%)	
stanowiła	z	tego	część	oświato-
wa	subwencji	ogólnej.		W	bied-
niejszych	 gminach	 dużą	 rolę	
odgrywa	 też	 część	 równo-
ważąca	 subwencji	 ogólnej,	
która	 jednak	 w	 przypadku	
Wrocławia	 wynosi	 jedynie	 
23	 601	 540	 zł.	 Podobne	 do-
chody	jak	z	subwencji	ogólnej	

budżet	Wrocławia	 pozysku-
je	 z	 funduszy	 europejskich	 
(505	778	620	zł).	Ostatnią	waż-
ną	 pozycją	 są	 dotacje	 celowe	
z	 budżetu	 państwa,	 z	 których	
dochody	 są	 przewidywane	na	
poziomie	138	517	169	zł	(4%	
dochodów).

	 Najważniejszą	 po-
zycję	w	 dochodach	własnych	
budżetu	 Wrocławia	 stano-
wi	 udział	 w	 podatkach	 sta-
nowiących	 dochód	 budżetu	
państwa	 (905	 838	 909	 zł).	

Składa	 się	 na	 to	 47%	 udzia-
łu	w	podatku	od	osób	fizycznych	 
(827	838	909	zł)	oraz	8%	udzia-
łu	w	podatku	od	osób	prawnych	
(78	 000	 000	 zł).	 Poza	 tym	
miasto	 czerpie	 również	 do-
chody	 z	 posiadanego	majątku	 
(609	450	373	zł).	Są	to	dochody	
z	 wieczystego	 użytkowania,	
sprzedaży	 majątku,	 najmu,	
dywidend	 i	 czynszów.	 Ko-
lejną	 ważną	 pozycją	 są	 do-
chody	 z	 podatków	 lokalnych.	
Te	we	Wrocławiu,	 podobnie	
jak	w	większości	dużych	miast,	

są	bliskie	maksymalnym	staw-
kom	przewidzianym	w	ustawie.	
Dzięki	 temu	budżet	pozyskuje	
z	 tego	 tytułu	 428	 455	 900	 zł,	
z	 czego	większość	 stanowią	
dochody	z	podatku	od	nierucho-
mości	(326	340	000	zł).	Mniej-
sze	sumy	pozyskiwane	są	z	po-
datku	 od	 czynności	 cywilno-
prawnych,	podatku	od	spadków	
i	darowizn,	podatku	od	środków	
transportowych,	podatku	z	karty	
podatkowej,	 podatku	 leśnego	
i	 podatku	 rolnego.	Do	docho-
dów	własnych	 zaliczamy	 też	

dochody	 z	 usług	wynoszące	 
2 6 6 	 4 1 3 	 9 2 5 	 z ł .	 
Są	to	przede	wszystkim	wpły-
wy	 z	 komunikacji	 zbiorowej	
(140	232	000	 zł)	 oraz	 z	 opłat	
za	przedszkola	(35	800	000	zł).	
Ostatnią	ważną	pozycją	wśród	
dochodów	 własnych	 stano-
wią	wpływy	 z	 opłat	 (85	 059	
300	zł).
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Przejście zakładu pracy 
na nowego pracodawcę

Sytuacja, w której zakład pracy przechodzi  
z jednego pracodawcy na drugiego, powoduje 
powstanie określonych obowiązków – zarówno 
po stronie pracodawcy dotychczasowego, jak  
i tego, który zakład przejmuje. Z punktu widzenia 
interesów zarówno podmiotu przejmowanego, jak  
i przejmującego warto zatem poznać – przynaj-
mniej podstawowe obowiązki związane z tego 
rodzaju „transferem”.

Sebastian Kryczka
Prawnik

	 P r z e j ś c i e 	 z a k ł a -
du	 pracy	 lub	 jego	 części	 na	
nowy	 podmiot	 uregulowa-
ne	 jest	 w	 art.	 art.	 231	 ko-
deksu	 pracy.	 Zgodnie	 z	 jego	
brzmieniem	w	 razie	przejścia	
zakładu	 pracy	 lub	 jego	 czę-
ści	 na	 innego	 pracodawcę	
staje	 się	 on	 z	 mocy	 prawa	
stroną	 w	 dotychczasowych	
stosunkach	 pracy.	 Oznacza	
to	wejście	 nowego	 podmiotu	
(przejmującego)	w	ogół	praw,	
ale	 i	 obowiązków	dotychcza-
sowego	 pracodawcy.	 Skutki	
te	następują	z	mocy	prawa	i	nie	
mogą	być	modyfikowane	przez	
strony	 –	 pracodawcę	 dotych-
czasowego	i	przejmującego.	

Obowiązki z zakresu zobo-
wiązań 
	 W	sytuacji,	jaką	jest	
przejęcie	zakładu	przez	nowe-
go	pracodawcę,	należy	odróż-
nić	czy	przejęcie	to	jest	pełne	
–	czy	nowy	pracodawca	przej-
muje	całość	zakładu	czy	tylko	
jego	 wyodrębnioną	 część.	
Przejęcie	 całości	 oznacza,	 że	
przejmujący	będzie	odpowia-
dał	również	w	całości	za	zobo-
wiązania	wobec	pracowników,	
które	 powstały	 przez	 przej-
ściem	na	niego	zakładu	pracy.	
Wynika	to	z	faktu,	 iż	z	mocy	
prawa	 przejmujący	 podmiot	
staje	 się	 stroną	w	 dotychcza-
sowych	 stosunkach	 pracy.	
W	 przypadku,	 gdy	 zakres	
przejęcia	 jest	ograniczony	do	
części	 zakładu,	 za	 zobowią-
zania	wynikające	ze	stosunku	
pracy,	 powstałe	 przed	 przej-
ściem	części	zakładu	pracy	na	
innego	 pracodawcę,	 dotych-
czasowy i nowy pracodawca 
odpowiadają	solidarnie.	

Warunki umów o pracę
	 Jak	już	wspomniano,	

fakt	wstąpienia	w	 ogół	 praw	
i	 obowiązków	 przejmowa-
nego	 pracodawcy	 oznacza,	
że	 nowy	 podmiot	 staje	 się	
stroną	 w	 dotychczasowych	
stosunkach	 pracy	 z	 pracow-
nikami	 podmiotu	 przejmo-
wanego.	Skutek	ten	następuje	
automatycznie,	 zatem	 nowy	
podmiot	 nie	 musi	 zawierać	
z	pracownikami	umów	o	pra-
cę.	Oznacza	 to,	że	nowy	pra-
codawca,	 jak	 i	 pracownicy	
związani	 są	 dotychczasowy-
mi	 umowami	 o	 pracę.	 Pro-
blematyczną	 kwestią	 może	
być	w	praktyce	sytuacja	praw-
na	 osób,	 którym	 poprzedni	

pracodawca	 wypowiedział	
umowy	o	pracę	i	są	one	w	okre-
sie wypowiedzenia. W ta-
kim	wypadku	należy	przyjąć,	
że	 wypowiedzenia	 złożone	
przez poprzedniego pracodaw-
cę	wiążą	pracodawcę	nowego.	
W	przypadku	jednak,	gdy	z	ja-
kichś	 względów	 pracodawca	
nowy	 zechciałby	 zatrzymać	
któregoś	ze	zwolnionych	pra-
cowników,	wówczas	musiałby	
cofnąć	wypowiedzenie	(przed	
datą	 rozwiązania	 stosunku	
pracy)	za	zgodą	pracownika.	

Powiadomienie pracowni-
ków
	 Przejście	 zakładu	
pracy	na	nowego	pracodawcę	
nie	może	się	odbyć	bez	wiedzy	
pracowników.	 Jeżeli	 u	 pra-
codawców	 –	 przejmowanego	
i	 przejmującego	 nie	 działają	
zakładowe	organizacje	związ-
kowe,	dotychczasowy	i	nowy	
pracodawca	 informują	 na	 pi-
śmie	 swoich	 pracowników	
o przewidywanym terminie 
przejścia	 zakładu	 pracy	 lub	
jego	 części	 na	 innego	 pra-
codawcę,	 jego	 przyczynach,	
prawnych,	 ekonomicznych	
oraz	 socjalnych	 skutkach	 dla	

pracowników,	a	 także	zamie-
rzonych	działaniach	dotyczą-
cych	warunków	 zatrudnienia	
pracowników,	w	 szczególno-
ści	 warunków	 pracy,	 płacy	
i	przekwalifikowania.	Przeka-
zanie	powyższych	 informacji	
powinno	 nastąpić	 na	 30	 dni	
przed	terminem	planowanego	
przejścia	 zakładu	 pracy	 na	
nowego	pracodawcę.	
W	 sytuacji,	 gdy	w	 zakładzie	
pracy	organizacje	związkowe	
działają	 pracodawcy	 –	 nowy	
i	dotychczasowy	mają	obowią-
zek	 pisemnego	 zawiadomie-
nia	 organizacji	 związkowych	
działających	 o	 przewidywa-
nym	 terminie	 tego	 przejścia,	
jego	przyczynach,	prawnych,	
ekonomicznych	 oraz	 socjal-
nych	 skutkach	 dla	 swoich	
pracowników,	a	 także	zamie-
rzonych	działaniach	dotyczą-
cych	warunków	 zatrudnienia	
tych	 pracowników,	 w	 szcze-
gólności	 warunków	 pracy,	
płacy	 i	 przekwalifikowania.	
W	 takim	 wypadku	 również	
obowiązuje	termin	30	dni.	

Uprawnienia pracowników
	 Może	się	zdarzyć,	że	
pracownik	nie	zechce	kontynu-

ować	 zatrudnienia	 u	 nowego	
pracodawcy.	Wówczas	w	ter-
minie	2	miesięcy	od	przejścia	
zakładu	pracy	lub	jego	części	
na	nowego	pracodawcę,	pra-
cownik	 ma	 prawo	 bez	 wy-
powiedzenia,	 za	 7-dniowym	
uprzedzeniem,	 rozwiązać	
stosunek	pracy.	Warto	zazna-
czyć,	że	rozwiązanie	stosunku	
pracy	w	tym	trybie	powoduje	
dla	niego	skutki,	jakie	przepi-
sy	 prawa	 pracy	wiążą	 z	 roz-
wiązaniem	 stosunku	 pracy	
przez	 pracodawcę	 za	wypo-
wiedzeniem.

Przekazanie dokumentacji 
pracowniczej
	 Wraz	z	pracownika-
mi	 przejmowanego	 zakładu,	

na	nowego	pracodawcę	powi-
nien	przejść	ogół	dokumentów	
związanych	ze	stosunkiem	pra-
cy.	Zgodnie	z	rozporządzeniem	
ministra	pracy	i	polityki	socjal-
nej	z	28	maja	1996	r.	w	sprawie	
zakresu	 prowadzenia	 przez	
pracodawców	 dokumenta-
cji	 w	 sprawach	 związanych	
ze	stosunkiem	pracy	oraz	spo-
sobu	prowadzenia	 akt	osobo-
wych	 pracownika	 dotychcza-
sowy	pracodawca	obowiązany	
jest	 przekazać	 akta	 osobowe	
pracowników	 i	 pozostałą	 do-
kumentację	w	sprawach	zwią-
zanych	 ze	 stosunkami	 pracy	
pracodawcy	przejmującemu.

REKLAMA
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Ziemia kłodzka
Malkom

„Za murem swojskiego ogrodu może kryć 
się więcej tajemnic niż za Murem Chiń-
skim” – pisał Antoine de Saint-Exupery. „Cu-
dze chwalicie, swego nie znacie” – mówi 
stare przysłowie. Żeby zobaczyć niezwykłe 
krajobrazy, piękne zabytki dawnej świetności, 
nie trzeba wcale wybierać się za siedem gór  
i siedem rzek. Wystarczy trochę prowiantu, parę 
groszy na bilet albo po prostu rower i minimum 
kondycji. Ziemia kłodzka zadowoli każdego, 
kto lubi aktywny wypoczynek na łonie natury.  
Nie braknie tu atrakcji wypełniających wolny dzień 
lub dwa, niezależnie od pory roku czy pogody.

REKLAMA

	 Region	ten	ze	wszech	
stron	otoczony	 ziemiami	nale-
żącymi	do	Republiki	 czeskiej,	
obejmuje	 Kotlinę	 Kłodzką	
i	 otaczające	 ją	 tereny	górskie:	
Góry	 Suche,	 Góry	 Stołowe,	
Góry	Sowie,	Góry	Złote,	Góry	
Bardzkie,	Masyw	 Śnieżnika,	
Krowiarki,	Góry	Bialskie,	Góry	
Bystrzyckie,	 Góry	 Orlickie.
	 Ziemia	Kłodzka	to	kra-
ina	bogata	we	wszelkiego	rodzaju	
atrakcje	 turystyczne,	 pokryta	
gęstą	 siecią	 szlaków	 turystycz-
nych.	 Zimą	 panują	 tu	 dosko-
nałe	 warunki	 do	 uprawiania	
narciarstwa.	Ponadto	funkcjonują	
liczne	 uzdrowiska	 o	wielolet-
niej	 tradycji	 powstałe	wokół	
źródeł	wód	mineralnych,	m.in.	
Kudowa-Zdrój,	Duszniki-Zdrój,	
Długopole-Zdrój,	Lądek-Zdrój,	
czy	Polanica-Zdrój,	 ze	 swoim	
pięknym	 deptakiem,	 Parkiem	
Zdrojowym	 i	 pijalnią.	Wprost	
oaza	 spokoju	 pachnąca	 kwit-
nącym	 rododendronem.	War-
to	 zobaczyć	 również	 stuletni	
kościół	 p.w.	Wniebowzięcia	
N.M.P.,	wybrać	się	do	sąsiedniej	
Piekielnej	Góry,	odwiedzić	hutę	
szkła	artystycznego	oraz	zaszaleć	
na	 letnim	 torze	 saneczkowym.
	 Jedną	 z	 ciekawszych	
atrakcji	 Ziemi	Kłodzkiej	 jest	
Kaplica	Czaszek	w	Czermnej.	
To	niewielka	barokowa	kaplica	
usytuowana	pomiędzy	kościołem	
św.	Bartłomieja	a	wolnostojącą	
dzwonnicą.	 Ściany	 i	 sklepie-
nie	wnętrza	kaplicy	pokrywa	ok.	
3	tys.	ciasno	ułożonych	czaszek	
i	 kości	 ludzkich,	 ofiar	wojen	
oraz	 epidemii	 chorób	 zakaź-
nych.	Dalsze	20–30	 tys.	 szcząt-
ków	leży	w	krypcie	pod	kaplicą.	

Na	 ścianie	 głównej	 znajduje	
się	 niewielki	 skromny	 ołtarz	
z	barokowym	krucyfiksem,	na	
którym	 leżą	 ciekawsze	 okazy	
czaszek.	Wśród	piszczeli	 i	 cza-
szek	ułożonych	warstwami	przy	
ścianach	 kaplicy	 znajdują	 się	
dwie	 drewniane	 rzeźby	 anio-
łów,	 jeden	 z	 trąbką	 i	 napisem	
łacińskim	„Powstańcie	 z	mar-
twych”,	drugi	z	wagą	i	napisem	
łacińskim	„Pójdźcie	 pod	 sąd”.	
Przed	wejściem	 stoi	 pomnik	
z	trójjęzycznym	napisem	po	nie-
miecku,	czesku	i	polsku:	„Ofia-
rom	wojen	 ku	 upamiętnieniu,	
a	żywym	ku	przestrodze	1914”.	
Robi	niezapomniane	wrażenie.
	 Przepięknie	położona	
między	stokami	górskimi	poro-
śniętymi	gęstymi	lasami,	co	na-

daje	temu	miejscu	niezwykłego	
uroku,	miejscowość	w	Sudetach	
Wschodnich	–	Międzygórze	–	
to	kolejna	„perła”	tego	regionu.	
Specyficzne	warunki	bioklima-
tyczne	sprawiają,	że	miejscowość	
jest	 znakomitym	 ośrodkiem	
uzdrowiskowym.	W	XIX	wieku	
z	osady	leśnej	Międzygórze	prze-
kształcone	zostało	we	wczasowi-
sko.	Z	tamtego	okresu	zachowały	
się	urokliwe,	drewniane	domy	
stylizowane	na	kształt	szwajcar-
ski	 i	 norweski.	Wiele	 szlaków	
turystycznych	 sprawia,	 że	 nie	
brakuje	 terenów	 do	 spacerów	
czy	 wycieczek	 rowerowych,	
a	 dla	 zwolenników	 zimowego	
szaleństwa	przygotowanych	jest	6	
nartostrad	o	różnym	stopniu	trud-
ności	oraz	rynna	snowboardowa	
o	długości	210	m.	Będąc	w	Mię-
dzygórzu	nie	wolno	zapomnieć,	
aby	zobaczyć	 również	drugi	co	
do	wielkości	w	Sudetach	polskich	

Wodospad	Wilczki.	Maluchom	
polecam	Ogród	Bajek.	To	rodzaj	
skansenu	–	niezwykłej,	wielolet-
niej	kolekcji	drewnianych	rzeźb	
przedstawiających	bajkowe	po-
stacie	 i	miejsca.	Niemal	 stulet-
nia	 kolekcja	 usytuowana	 jest	
na	wysokości	ok.	780	m	n.p.m.
	 Na	 nudę	 w	 regio-
nie	Ziemi	Kłodzkiej	 nie	mogą	
narzekać	 również	 amatorzy	
„białego	 szaleństwa”.	 Dziel-
nica	Dusznik	Zdroju	 –	Ziele-

niec,	 to	 jeden	 z	 popularniej-
szych	 i	większych	w	Sudetach	
ośrodek	 sportów	 zimowych.	 
Leżąca	na	wysokości	ok	950	m	
n.p.m.,	w	paśmie	Gór	Orlickich,	
miejscowość	 oferuje	 23	wy-
ciągi,	 8	 oświetlonych	 stoków	
dla	 lubiących	 nocne	 zjazdy.	
Trasy	zjazdowe	Zieleńca	są	bar-
dzo	 zróżnicowane	pod	wzglę-
dem	 techniki	 jazdy,	od	bardzo	 
łatwych	 do	 bardzo	 trudnych,	
tak	 rozmieszczone,	 że	 istnieje	

możliwość,	 bez	 konieczności	
ściągania	nart	 czy	deski	 z	nóg,	
przejechania	 z	 jednego	 końca	
Zieleńca	 na	 drugi	 i	 z	 powro-
tem.	Ciekawostką	 jest	 panują-
cy	 tu	 specyficzny	mikroklimat	 
(jedyny	 taki	w	Polsce)	 –	 zbli-
żony	 do	 alpejskiego.	 Każdy	
może	 tu	znaleźć	coś	dla	 siebie.	 
Dla	osób	uprawiających	freestyle	
na	nartach	lub	snowboardzie	Zie-
leniec	oferuje	snowpark	oraz	peł-
nowymiarową	rynnę	(halfpipe).	

REKLAMA
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	 	 J e ś l i 	 z a -
stanawiamy	 się	 nad	 wyjaz-
dem	na	narty	w	polskie	 góry,	
z	 pewnością	warto	wziąć	 pod	
uwagę	Zakopane.	 Jest	 to	 naj-
większy	w	Polsce	ośrodek	 tu-
rystyki	 górskiej.	 Zaśnieżone	
górskie	 szczyty,	 zapierające	
dech	w	 piersi	widoki,	 świeże	
powietrze	 i	 niepowtarzalna,	
góralska	atmosfera,	to	powody	
dla	 których	 do	 Zakopanego	
chce	się	wracać.
 W sezonie zimowym 
miasto	 przeżywa	 prawdziwe	
oblężenie.	 Ściągają	 tu	 amato-
rzy	narciarstwa	z	całej	Polski,	
a	 coraz	częściej	 również	 tury-
ści	 z	 zagranicy.	Na	Krupów-
kach	można	 usłyszeć	 rozmo-
wy	we	wszystkich	 językach	
świata.
	 Polska	 stolica	 Tatr	
oferuje	wiele	wyciągów	 nar-
ciarskich:	Kasprowy	Wierch,	
Gubałówka,	Butorowy	Wierch,	
Nosal,	 Polana	 Szymoszkowa,	

Harenda,	Witów.	 Pojeździć	
można	 również	 w	 okolicach	
Zakopanego,	np.	Białce	Tatrzań-
skiej	czy	Niedzicy.
	 O b o w i ą z k o w ym	
punktem	programu	dla	każdego	
narciarza	 odwiedzającego	Za-
kopane	jest	Kasprowy	Wierch.	
Usytuowany	 pośrodku	 pasma	
Tatr	 zapewnia	 niepowtarzalny	
punkt	 widokowy.	 Kompleks	
narciarski	 oferuje	 dwie	 tra-
sy	 zjazdowe	 z	 Kasprowego:	
Gąsienicowa,	 opadająca	 do	
zachodniej	 gałęzi	Doliny	Gą-
sienicowej	 (całkowita	 długość	
trasy	 to	 ok.10	 km)	 i	Gorycz-
kowa	 schodząca	 do	 Doliny	
Goryczkowej	pod	Zakosy	(cał-
kowita	 długość	 trasy	 to	 ok.	 
8	km).	Ze	względu	na	trudne	wa-
runki	terenowe	i	stromiznę	obie	
te	trasy	są	przeznaczone	jedynie	
dla	doświadczonych	narciarzy.	
Kolejka	 linowa	 na	Kasprowy	
Wierch,	mówiąc	delikatnie,	ma	
już	 swoje	 lata,	warto	 również	

przygotować	się	na	gigantyczne	
kolejki	 i	 uzbroić	 w	 cierpli-
wość.	Niezapomniane	widoki	
oraz	 całkiem	przyjemna	 trasa	
zjazdowa	powinny	jednak	zre-
kompensować	wszystkie	niedo-
godności	w	drodze	na	szczyt.
	 Warty	uwagi	jest	rów-
nież	Nosal.	Znajduje	się	tu	wy-
ciąg	 krzesełkowy	 o	 długości	
trasy	zjazdu	650	m	i	kilka	wy-
ciągów	orczykowych.	Północ-
no-wschodni	 stok	 to	 miej-
sce	 idealne	 dla	 doświadczo-
nych	wielbicieli	 szusowania.	
Jest	to	jedna	z	najtrudniejszych	
tras	 narciarskich	 na	 Podhalu.	
Na	północnym	stoku	znajduje	
się	Centrum	Narciarskie	Nosal	
z	kilkoma	wyciągami.	Od	gór-
nej	 stacji	wyciągu	 prowadzi	
też	nartostrada	przez	Nosalową	
Przełęcz	do	Kuźnic.	Na	Nosalu	
można	się	pouczyć	jeździć	(jest	
szkółka	narciarska),	można	wy-
pożyczyć	sprzęt	i	coś	zjeść.
	 Gubałówka	to	propo-
zycja	 dla	 narciarzy	o	 różnym	
stopniu	 umiejętności,	 rów-
nież	 dla	 tych,	 którzy	 na	 nar-
tach	 czują	 się	mniej	 pewnie.	
Można	 się	 skusić	 na	 trudny	
zjazd	 trasą	 czerwoną	 (1600	
m)	 albo	 wybrać	 łatwe	 tra-
sy	 na	 Polanie	 Gubałówka	 
(ok.300	m).	Można	 tu	 poszu-
sować	bez	 stresu	 z	dzieckiem	
i	upajać	się	pięknym	widokiem	
na	panoramę	miasta.

	 W	 Białce	 Tatrzań-
skiej	 czeka	 na	 nas	 nowiutka	
sześcioosobowa,	wyprzęgana,	
krzesełkowa	kolej	linowa,	któ-
ra	 została	 otwarta	w	 sezonie	
2011/2012.	Znajdują	się	tu	trzy	
ośrodki	narciarskie:	Kostelnica	
Białczańska,	Bania	 i	Kaniów-
ka.	Wszystkie	 trzy	 są	 obję-
te	wspólnym	systemem	karne-
tów.	Warto	dodać,	że	Kostelnica	
Białczańska	 zajęła	 pierwsze	
miejsce	w	2009	roku	w	rankingu	
Onetu	 na	Najlepszy	Ośrodek	
Narciarski	w	Polsce.
	 Po	 szaleństwach	 na	
stoku	można	 się	 zrelaksować	
przy	aromatycznym	grzańcu	lub	
popróbować	góralskich	specja-
łów	(grzechem	jest	być	w	Zako-
panem	i	nie	spróbować	oscypka	
czy	kwaśnicy).	Na	spragnionych	
kultury	czeka	Teatr	Witkacego,	

Muzeum	Tatrzańskie,	Muzeum	
Stylu	Zakopiańskiego,	Galeria	
Władysława	Hasiora,	Miejska	
Galeria	 Sztuki	 i	 wiele,	 wiele	
innych	ośrodków	kulturalnych	
i	 folklorystycznych.	 Odwie-
dzając	 Zakopane	 w	 sezonie	
zimowym	będziemy	mieli	oka-
zję	 śledzić	 zawody	 Pucharu	
Świata	w	skokach	narciarskich	
i	kibicować	w	niepowtarzalnej	
atmosferze.
	 Warto	 pamiętać,	 że	
zima	jest	porą	roku,	kiedy	tury-
stów	w	Tatrach	 jest	najwięcej.	
Trzeba	więc	 rezerwować	 noc-
legi	ze	sporym	wyprzedzeniem.	
Hotele,	pensjonaty,	wille,	ośrod-
ki	 wypoczynkowe,	 kwatery	
prywatne,	pokoje,	domki	–	dla	
każdego	coś	miłego	w	zależno-
ści	od	zasobności	portfela.
	 W	Zakopanem	 zimą	

naprawdę	 trudno	 się	 nudzić.	
Poza	nartami	czy	deską	snow-
boardową	jest	jeszcze	mnóstwo	
innych	 sposobów	na	 aktywne	
spędzenie	 czasu.	Do	 tych	naj-
bardziej	popularnych	należą	ku-
ligi	z	pochodniami,	przejażdżki	
zaprzęgami	husky	czy	skutera-
mi	śnieżnymi.	Coraz	większym	
zainteresowaniem	w	 Tatrach	
cieszy	się	też	skitouring.
  
Jest	to	idealne	rozwiązanie	dla	
tych,	 którzy	 chcą	 odpocząć	
od	zgiełku	zatłoczonych	stoków	
i	w	spokoju	cieszyć	się	pięknem	
górskiego	krajobrazu.	Dziewi-
cze	 trasy	Tatrzańskiego	Parku	
Narodowego	mogą	być	kuszącą	
alternatywą	do	przepełnionych	
karczm	 i	 gwaru	 Krupówek.	
Skitouring	 łączy	 narciarstwo	
zjazdowe	 z	 elementami	 nar-
ciarstwa	 biegowego.	Wiąza-

nia	 umożliwiają	 zarówno	
jazdę	 po	 płaskim	 terenie,	
jak	 i	 podchodzenie	 pod	
strome wzniesienia. Wy-
cieczki	 skitourowe	w	Ta-
trach	prowadzone	są	przez	
profesjonalnych	 przewod-
ników,	 którzy	 zazwyczaj	
są	 również	 instruktorami	
narciarstwa.
	 W	 takich	 okoliczno-
ściach	zimy	nie	można	nie	
lubić.	Pozostaje	nam	 jedy-
nie	zacząć	odliczać	czas	do	
urlopu.

Sezon na białe szaleństwo tuż, tuż. Czas 
najwyższy odkurzyć narty i deski snowboardo-
we, wyjąć z szafy strój narciarski, kask, gogle 
i wszystkie pozostałe niezbędne akcesoria. 
Oprócz przygotowania sprzętu, nie zapomnij-
my o przygotowaniu siebie! Listopad to już 
zdecydowanie ostatni dzwonek na zadbanie  
o kondycję. Siłownia, aerobik, rower, bieganie.
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Szusowania czas nadchodzi
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	 Zacznijmy	może	 od		
miejsc,	 które	 są	 bodaj	 naj-
bardziej	 bezkosztowe.	Mam	
tutaj	na	myśli	głównie,	choć	nie	
tylko,	tzw.	domówki,	czyli	im-
prezy,	które	odbywają	się	w	pry-
watnych	mieszkaniach.	W	tym	
przypadku	koszt	wynajmu	miej-
sca	odpada	całkowicie.	Zdecy-
dowanie	mniej	wyda	 się	 także	
na	przyjemności	innego	rodzaju.	
Alkohol,	 przekąski	 czy	 nawet	
ozdoby,	 którymi	 przystroimy	
nasze	mieszkania,	z	pewnością	
będą	 kosztowały	 niewspół-
miernie	mniej	niż	w	miejscach	
bardziej	 oficjalnych.	W	końcu	
odpadnie	marża	 przynajmniej	
jednego	pośrednika	w	tej	trans-
akcji.	Paradoksalnie,	choć	tego	

Kosztowna noc?

nie	 poczujemy	 aż	 tak	 bardzo,	
zaoszczędzimy	również	na	mu-
zyce	 czy	 osobach	wynajętych	
do	obsługi.	Drugim	pomysłem	
na	 stosunkowo	niedrogą	 zaba-
wę	 imprezową	 jest	możliwość	
skorzystania	 z	 zabaw	plenero-
wych.	Chodzi	 tutaj	oczywiście	
o	 coraz	 bardziej	 popularne	
Sylwestry	np.	na	rynkach	miast.	
W	 tym	 roku	Wrocław	 będzie	
miał	 okazję	witać	Nowy	Rok	
z	 Telewizją	 Polską;	 atrakcji	
z	pewnością	będzie	co	niemiara,	
a	 koszty?	No	 cóż,	mogą	 być	
żadne.	
	 Natura ln ie 	 os ta t -
nią	 noc	 w	 roku	 można	 spę-
dzić	w	wielu	innych	miejscach.	
Kolejną	 propozycją,	 z	 jakiej	

można	skorzystać	we	Wrocła-
wiu,	 są	Sylwestry	w	 lokalach	
takich	 jak	 puby	 czy	 kluby	
muzyczne.	Często	 bywa	 tak,	
że	 organizatorzy	 tych	 imprez	
decydują	 się	 na	 zrobienie	 za-
bawy,	która	będzie	podporząd-
kowana	 jakiemuś	 tematowi.	
Można	więc	bawić	się	w	rytmie	
muzyki	 lat	 siedemdziesiątych	
czy	w	 klimatach	 hawajskich.	
Zazwyczaj	 zabawy	 tego	 typu	
przewidują	 ograniczoną	 ilość	
gości	 i	 oczywiście	 są	 płat-
ne.	Koszt	 zabawy	 sylwestro-
wej	we	wrocławskim	pubie	czy	
klubie	waha	 się	 już	 od	 50	 do	
ponad	200	zł		wszystko	zależy	
od	 rodzaju	 klubu	 oraz	 „atrak-
cji”,	 jakie	 na	 ową	noc	 zostały	
zaplanowane.	 Jednak	 trzeba	
uważać,	by		nie	okazało	się,	iż	
najtańsza	wejściówka	zapewnia	
nam	właściwie	tylko	symbolicz-
ną	lampkę	szampana.	
	 Wrocław	 to	 także	
miejsce,	 gdzie	 organizowane	
są	wystawne	i	eleganckie	bale.	
Lokalami,	w	 których	 takowe	
się	odbywają,	są	głównie	hotele	

i	mieszczące	się	w	nich	restau-
racje.	W	przypadku	 takiej	 za-
bawy,	wraz	z	jakością	obsługi,	
dostojnością	miejsca	oraz	klasą,	
jaką	reprezentują	osoby	prowa-
dzące,	wzrasta	koszt.	Często	na	
tego	typu	bale	zapraszane	są	pro-
fesjonalne	orkiestry,	zdarza	się,	
że	pojawia	się	ceniony	w	danym	
kręgu	 solista.	Podawane	dania	
i	trunki	z	reguły	są	wykwintne.	
Wszystko	to	znajduje	swoje	od-
zwierciedlenie	w	cenie.	Zazwy-
czaj	tego	typu	imprezy	wiążą	się	
z	kosztem	przynajmniej	kilkuset	
złotych	 (wyłączając	 koszty	
strojów,	dojazdu	czy	fryzjera),	

a	bywa	 i	 tak,	że	 trzeba	wydać	
tysiąc	złotych	i	więcej.	
	 Jeśli	chcemy	spędzić	
Sylwestra	w	bardziej	oryginalny	
sposób,	 możemy	 skorzystać	
z	 oferty,	 jaką	 przedstawia-
ją	 nam	wrocławskie	miejsca	
związane	 z	 kulturą.	Mam	 tu-
taj	 na	myśli	 teatry	 czy	 operę.	
Wbrew	 pozorom	 zazwyczaj	
są	 one	 czynne	w	 tę	 szczegól-
na	 noc.	Można	 podejrzewać,	
iż	wychodzą	 naprzeciw	 ocze-
kiwaniom	 tych	 klientów,	 dla	
których	zgiełk,	blichtr	i	szum	to-
warzyszące	sylwestrowej	nocy,	
są	 trudne	do	 zniesienia.	Uczta	

duchowa,	jakiej	można	zaznać	
m.in.	w	teatrze	rokrocznie	kusi	
coraz	większe	 rzesze	 zwolen-
ników.	Wydarzenia	 kulturalne	
być	może	nie	należą	do	najtań-
szych,	 jednak	 trzeba	mieć	 na	
uwadze	ich	wartość	artystyczną	
oraz	wkład	pracy,	a	także	ilość	
osób	bezpośrednio	zaangażowa-
nych	w	ich	powstawanie.	
	 Na	koniec	warto	nad-
mienić,	iż	istnieją	także	alterna-
tywy	dla	osób,	które	pragną	na	
Sylwestra	wyrwać	się	z	miasta.	
W	dużej	mierze	 pisaliśmy	 już	
o	tym	w	poprzednim	numerze.	
Wokół	stolicy	Dolnego	Śląska	
znajduje	 się	wiele	miejscowo-
ści,	które	zapraszają	wrocławian	
na	 noc	 pełną	 niezapomnia-
nych	wrażeń.	Naturalnie	część	
z	 osób,	 które	 zdecydują	 się	
na	wyjazd,	połączy	ze	Świętami	
Bożego	Narodzenia.	W	 tym	
przypadku	 trudno	wyrokować	
o	kosztach.	W	końcu	zależą	one	
zarówno	od	długości	wyjazdu,	
jak	i	standardu	pensjonatu/willi/
hotelu	oraz	od	„pakietu	usług”,	
jakie	 chcemy	 sobie	 zafundo-
wać.	
	 Z	 powyższego	 tek-
stu	wynika,	 że	Sylwestra	 spę-
dzić	można	w	niemal	 dowol-
nie	wybranym	miejscu.	Owo	
miejsce	wiąże	się	różnymi	kosz-
tami	 –	 od	 tych	 najmniejszych	
począwszy,	 na	 sumach	wręcz	
horrendalnych	 skończywszy.	
Wybór	miejsca	do	zabawy	na-
turalnie	pozostawiamy	w	gestii	
każdego	z	Czytelników.	Mamy	
jedynie	nadzieję,	iż	sylwestro-
wa	noc	pozostanie	w	pamięci	
każdego	 z	 nas	 przede	wszyst-
kim	 z	 uwagi	 na	 wspaniałą	
zabawę	w	 doborowym	 towa-
rzystwie.

Ewa 
Tomaszewska

REKLAMA

Impreza sylwestrowa jest dla wielu z nas jedną  
z najważniejszych w roku. Miesiąc temu zaczęliśmy 
pisać na temat dotyczący przygotowań do ostatnie-
go dnia w roku. Dziś chcielibyśmy zająć się tym, co 
często determinuje miejsce, w którym spędzamy 
Sylwestra, czyli ceną wybranego miejsca.
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Gdyby	 chcieć	 określić	 głów-
ne	 cele	 Fundacji	 „Spokojna	
Jesień”,	 przede	 wszystkim	
trzeba	 podkreślić	 dążenie	
do	 pomocy	 ludziom,	 którym	
grozi	 wykluczenie	 społeczne	
(przede	wszystkim	ludziom	star-
szym	czy	zaburzonym	psychicz-
nie).	 Ponadto	 Fundacja	 dąży	
ku	 temu,	 by	 ludziom,	 którzy	
zmagają	się	z	jakiegoś	rodzaju	
niepełnosprawnościami	 lub	
schorzeniami,	tworzyć	warunki	
zapewniające	spokojne	i	godne	

Otwarte serca

życie.	W	 końcu	 organizacji	
Pani	Małgorzaty	zależy	na	po-
budzeniu	aktywności	seniorów	
oraz	na	tym,	by	rozwijać	pomoc	
środowiskową	wśród	tych	ludzi.	
	 Działalność	„Spokoj-
nej	 Jesieni”	w	 sposób	 szcze-
gólny	 skupia	 się	 na	 opiece	
domowej.	 Fundacji	 zależy,	 by	
seniorzy	otoczeni	byli	 dzienną	
i	 całodobową	 opieką	 przez	
doświadczony	 personel	 typu:	
opiekunka,	pielęgniarka.	Opieka	
ta	odbywa	się	w	domu	pacjenta	

i	może	mieć	 charakter	 dzien-
ny	 lub	 całodobowy.	 Fundacja	
zapewnia	 najwyższy	 poziom	
usług	opiekuńczych.	Warto	pod-
kreślić,	iż	związani	z	Fundację	
opiekunowie,	pomagają	swoim	
podopiecznym	 także	w	 drob-
nych	obowiązkach	domowych.	
Pracownicy	„Spokojnej	Jesieni”	
do	każdego	zlecenia	podchodzą	
indywidualnie;	 na	 początku	
przeprowadzają	z	seniorem	wy-
wiad,	który	ma	na	celu	ustalenie	
odpowiedniego	zakresu	usług.	
	 Fundacja	działa	także	
na rzecz propagowania me-
dycyny	 naturalnej.	 W	 tym	
zakresie	współpracuje	 z	 reha-
bilitantami,	którzy	stosują	róż-
nego	rodzaju	techniki	leczenia.	
Jedną	 z	 nich	 jest,	 całkowi-
cie	 bezpieczna	 i	 skuteczna	
przy	wielu	 dolegliwościach,	
terapia	manualna.	 Stosuje	 się	
ją	m.in.	w	przypadkach	 zwią-
zanych	 z	 zaburzeniami	wystę-
pującymi	w	obrębie	kręgosłupa,	
np.	 przy	 bólach	mięśniowych	
i	stawowych,	nudnościach	i	za-
wrotach	głowy,	dolegliwościach	
odkręgosłupowych	 (typu:	mi-
greny,	 bole	 karku	 czy	głowy),	
bólach	kończyn,	przy	drętwie-
niu	 i	osłabieniu	kończyn.	Spe-
cjaliści	 z	 Fundacji	 „Spokojna	
Jesień”	stosują	metody	terapeu-
tyczne,	 które	 są	 dostosowane	
do	 rodzaju	 dolegliwości	 oraz	

stanu	ogólnego	pacjenta.
	 Obecnie	 Fundacja	
Pani	 Małgorzaty	 Łaszkie-
wicz	rozpoczyna	działalność	no-
wego	Klubu	Seniora.	W	związ-
ku	z	powyższym	poszukiwane	
są	osoby	chętne	do	współpracy	
z	Fundacją.	„Spokojna	Jesień”	
pragnie	 stworzyć	małą	 grupę	
Seniorów,	która	zechce	uczest-
niczyć	w	działaniach	Organiza-
cji.	Zarówno	my,	 jako	gazeta,	
jak	 i	 Pani	 prezes,	 serdecznie	
zapraszamy	czytelników	„Sło-
wa	Wrocławian”	do	związania	
się	z	ową	akcją!
	 Z	Fundacją	„Spokoj-
na	 Jesień”	 będziemy	 spotykać	
się	 na	 łamach	 „Słowa	Wro-
cławian”	 przez	 następny	 rok	
i	 systematycznie	 prezentować	
kolejne	wydarzenia,	w	 jakich	
uczestniczy	Fundacja.	Niemniej	
tych,	 którzy	 są	 zainteresowa-
ni	większą	ilością	szczegółów,	
już	dziś	zapraszamy	do	odwie-
dzenia	 strony	 fundacji:	www.
spokojnajesien.org	lub	kontaktu	
osobistego	 z	 Panią	Małgorza-
tą	w	 siedzibie	 Fundacji	 przy	
ulicy	Hercena	 13	 tudzież	 pod	
numerem	telefonu	71	78	67	068.

Fundacja	„Spokojna	Jesień“
Wrocław	ul.	Hercena	13

Tel.	71	78	67	068

Ewa 
Tomaszewska

Każdy z nas ma szansę dożyć sędziwego wieku, 
ale gdy spytać o to ludzi młodych, wówczas często 
okazuje się, że wcale tak bardzo o tym nie marzą. 
Przeważa strach przed byciem bezradnym, zagu-
bionym i opuszczonym. Do pewnego stopnia jest 
to uzasadnione, bowiem wciąż zdarza się, że ludzie 
starsi nie są w naszym kraju otoczeni należytą opie-
ką zdrowotną, a nawet nie okazuje się im zwykłego, 
ludzkiego zainteresowania. We Wrocławiu od nie-
dawna działa, prowadzona przez Panią Małgorzatę 
Łaszkiewicz, Fundacja „Spokojna jesień”.

REKLAMA

REKLAMA
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grywkowej,	najstarszy	klub	we	
Wrocławiu,	 odradzająca	 się	
Ślęza.	 IV	 liga	 to	 znów	wakat,	
dopiero	w	okręgówce	możemy	
zobaczyć	Polonię,	Odrę	i	Piasta	
Żerniki.	Reszta	 zespołów	wy-
stępuje	w	A	i	B	klasie.	W	imie-
niu	 wrocławskich	 zespołów	
zapraszamy	 kibiców	 na	 ich	
spotkania.	Możecie	 być	mile	
zaskoczeni.	

www.regor.pl

JAK Janusz Koczański Usługi Rentgenowskie
Tel. 602 248 835
Bierutowska 63
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Monika 
Kuźmicz

Razem można więcej

Co można robić w małym mieście? Czy oso-
ba po 40-stce jest w nim skazana na siedzenie  
w kapciach przed telewizorem? Duszniczanie udo-
wadniają, że aktywnie czas spędzać może każdy. 
Wystarczy odrobina chęci i pozytywne myślenie.

	 Wielu	Wrocławian	
nie	 zdaje	 sobie	 sprawy,	 że	
tuż	pod	nosem	ma	wspaniałe	
miejsce	na	weekendowy	wy-
poczynek	i	dłuższy	urlop.	Za-
ledwie	 dwie	 godziny	 drogi	
i	można	 pooddychać	 krysta-
licznie	świeżym	powietrzem,	
aktywnie	spędzić	czas	i	nasy-
cić	się	kulturalnie.
	 Można	się	naprawdę	
zdziwić,	 ile	 się	 dzieje	w	 tak	
małym	miasteczku.	Duszniki	
Zdrój	 przez	 cały	 rok	 tętnią	
życiem	 i	 oferują	 odwiedza-
jącym	 wiele	 atrakcji.	 Naj-
lepszą	 reklamą	 dla	 miasta	
są	jego	mieszkańcy.	Z	uśmie-

chem	na	twarzy	pokazują,	jak	
można	w	 ciekawy,	 aktywny	
sposób	spędzać	czas,	cieszyć	
się	 życiem	 i	 pięknym	miej-
scem	w	którym	się	mieszka.
	 W 	 ma j u 	 z e s z ł e -
go	 roku	 zawiązane	 zosta-
ło	w	Dusznikach	Zdroju	Sto-
warzyszenie	 Razem	mające	
na	celu	aktywizację	lokalnego	
społeczeństwa	 oraz	 promo-
cję	 aktywnego	 trybu	 życia.	
Wśród	 członków	 Stowarzy-
szenia	 znajdują	 się	 zarówno	
mieszkańcy	Doliny	Kłodzkiej,	
jak	 i	 jej	 miłośnicy	 z	 całego	
kraju.	 Są	 to	 głównie	 oso-
by	w	wieku	dojrzałym.	Taka	

była	też	idea	założenia	Razem	
–	 Stowarzyszenie	 powstało	
z	 myślą	 o	 ludziach	 dojrza-
łych.	Zostają	oni	na	miejscu,	
podczas	 gdy	 młodzi	 coraz	
częściej	wyjeżdżają	do	więk-
szych	 miast. 	 Mimo	 wielu	
atrakcji	turystycznych,	oferta	
Kotliny	Kłodzkiej	 dotycząca	
osób	 w	 kwiecie	 wieku,	 jest	
dość	uboga.	Dlatego	też	Sto-
warzyszenie Razem zrzesza 
osoby,	 które	 miały	 dosyć	
siedzenia	 w	 domu,	 chcące	
spędzić	 czas	w	miłym	 towa-
rzystwie,	 poznać	 ciekawych	
ludzi,	 poruszać	 się	 trochę	
i	zadbać	o	kondycję.
	 Jak	mówi	prezes	Sto-
warzyszenia,	 pani	Wiesława	
Zagaja:	 „Ja	wiem,	 że	w	 tych	
ludziach	tkwi	ogromny	poten-
cjał.	Mają	oni	doświadczenie	
życiowe,	 są	 już	 na	 granicy	
ukończenia	pracy	zawodowej	
i	tak	naprawdę	często	nie	wie-
dzą,	 co	 z	 wolnym	 czasem	
zrobić.	 Chodziło	 o	 to,	 żeby	
ich	 połączyć,	 zaangażować.	
W	 ten	 właśnie	 sposób	 i	 dla	

takich	ludzi	powstało	Stowa-
rzyszenie	Razem”.
	 W e 	 w s p ó ł p r a c y	
ze	 Stowarzyszeniem	 działa	
Klub	Zdrowej	Energii	Victo-
ria.	Już	od	piętnastu	lat	próbuje	
on	zaszczepić	w	mieszkańcach	
Kotliny	 Kłodzkiej	 chęć	 do-
skonalenia	się	i	pokonywania	
barier.	 Również	 tych	 fizycz-
nych,	 bowiem	Klub	Victoria	
specjalizuje	 się	 w	 zajęciach	
poprawiających	 kondycję	
seniorów:	 gimnastyce	 pro-
filaktycznej	 wspomagającej	
pracę	kręgosłupa,	pilatesie,	jo-
dze,	narciarstwie	klasycznym,	
nordic	walking.	Dla	klubowi-
czów	organizowane	są	obozy	
profilaktyczno-kondycyjne,	
zgrupowania	zimowe	i	różne-
go	rodzaju	imprezy	pozwala-
jące	osobom	dojrzałym	łączyć	
przyjemne	z	pożytecznym.
 Stowarzyszenie Ra-
zem	 inicjuje	 wiele	 cieka-
wych	wydarzeń	 sportowych	
i	 kulturalnych.	 W	 mieście	
przez	cały	czas	coś	się	dzieje.
	 W	grudniu	odbędzie	
się	 w	 Dusznikach	 Pierwszy	
Regionalny	Kongres	Kobiet,	
którego	motto	brzmi:	równość	
szans	 bez	względu	 na	wiek.	
Poruszone	 będę	 tematy	 in-

tegracji	 kobiet	 w	 Kotlinie	
Kłodzkiej	 i 	 propagowany	
zdrowy	 tryb	 życia.	Dyskusja	
będzie	dotyczyć	różnych	waż-
nych	 spraw	 dotyczących	 ży-
cia	współczesnych	kobiet.	Jak	
pogodzić	obowiązki	zawodo-
we	z	domowymi?	 Jak	pokie-
rować	 swoją	 karierą	 i	 radzić	
sobie	psychicznie	w	trudnych	
sytuacjach?	Celem	 organiza-
torów	 jest	dotarcie	do	kobiet	
z	 całej	 Polski	 i	 inspirowanie	
do	twórczego	działania.
	 9	 grudnia	Duszniki	
Zdrój	zapraszają	na	Pierwszy	
Kolorowy	Marsz	Mikołajko-
wy.	 Należy	 zabrać	 ze	 sobą	
dwa	 prezenty,	 jednym	 ob-
darujemy	 innego	 uczestnika	
marszu,	 drugi	 zostanie	 prze-
znaczony	na	cel	charytatywny.	
W	 przyjemny	 sposób	można	
spędzić	czas	na	świeżym	po-
wietrzu	a	przy	okazji	 spełnić	
dobry	uczynek.
	 W	lutym	2013	 roku	
po	raz	drugi	wystartuje	BUM,	
czyl i 	 Bieg	 Ulicami	 Mia-
sta.	 To	 prawdziwa	 gratka	
dla	wszystkich	wielbicieli	zi-
mowego	szaleństwa.	Program	
jest	 bardzo	 bogaty	 i	 z	 pew-
nością	każdy	znajdzie	w	nim	
coś	 dla	 siebie.	 Będzie	moż-

na	wziąć	udział	w	biegu	nar-
ciarskim	w	stylu	klasycznym	
–	 jest	 to	 konkurencja	 skiero-
wana	 do	 wszystkich	 narcia-
rzy,	 bez	względu	 na	 stopień	
zaawansowania.	 Odbędzie	
się	również	bieg	dla	najmłod-
szych	 amatorów	 szusowania.	
Dla	tych,	którzy	troszkę	lepiej	
oceniają	 swoje	 umiejętności	
przewidziany	jest	bieg	narciar-
ski	na	1	km.	Na	zakończenie	
organizatorzy	 zapraszają	 na	
zimowy	nordic	walking,	któ-
rego	 trasa	 przebiegać	 będzie	
obok	malowniczo	położonego	
Czarnego	Stawu.
	 BUM	2013	 jest	 ob-
jęty	Honorowym	Patronatem	
przez	Wojewodę	 Dolnoślą-
skiego,	a	nad	jego	organizacją	
przez	cały	 rok	pracują	wszy-
scy	członkowie	Stowarzysze-
nia	 Razem	 oraz	 wolontariu-
sze.	 Przygotowują	 oni	 trasy	
i	 promują	wydarzenie,	 a	 ich	
uśmiechnięte	 twarze	 i	 pozy-
tywne	 nastawienie	 są	 najlep-
szym	dowodem	na	to,	że	warto	
działać	razem.

55-095 Mirków
Budziwojowice 15
tel. 71 315 48 04
fax 71 315 48 03
E-mail: biuro@bufiplast.pl
 WWW: www.bufiplast.pl

Bufiplast s.c.

REKLAMA
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Maciej 
Miąsik

Nexus 7

TL;DR:	 Pierwsze	 wrażenie	
–	Nexus	7	 jest	 zaj...	 pod	każ-
dym	względem.
Moje	 doświadczenia	 z	 nowo-
czesnymi	gadżetami	są	mocno	
ograniczone.	Jestem	gadżecia-
rzem-teoretykiem,	 czyli	 dużo	
o	 tych	 wszystkich	 rzeczach	
czytam,	 ale	 niewiele	miałem	
szansę	wypróbować	własno-
ręcznie.	Mój	 telefon	 to	dumb-
phone	Samsunga,	mam	archa-
icznego	iPoda	touch	pierwszej	
generacji,	no	i	przez	jakiś	czas	
testowałem	androidowy	 tablet	
Acera.	Pojawienie	 się	Nexusa	
7	w	moim	posiadaniu	 to	mój	
gadżetowy	 skok	 na	 głębo-
kie	wody.
Zachęcony	pozytywnymi	recen-
zjami	i	generalnie	entuzjastycz-
nym	 przyjęciem	 tego	 tabletu	
uruchomiłem	swoje	zamorskie	
znajomości	 i	 po	 paru	 dniach	

odebrałem	przemycone	z	USA	
urządzenie.	 Zdecydowałem	
się	 na	 droższy	wariant	wypo-
sażony	w	 pamięć	 16GB,	 bo	
doświadczenia	z	8GB	 iPodem	
nauczyły	mnie,	że	pamięci	ni-
gdy	za	dużo.	Dzięki	kontr-eko-
nomicznym	 sztuczkom	 oraz	
znajomościom	tablet	kosztował	
mnie	980	złotych,	co	jest	nader	
przystępną	 ceną,	 uświadamia-
jącą	 ciągle,	 jak	mocno	 łupie	
nas	 nowoczesne,	 europejskie	
państwo.	Gdy	Nexus	wreszcie	
się	 u	 nas	 pojawi,	 pewnie	 bę-
dzie	o	40-50%	droższy	dzięki	
podatkom	i	generalnej	tendencji	
do	 sprzedawania	 europejczy-
kom	wszystkiego	 drożej,	 bo	
niby	 bardziej	 do	 drożyzny	
są	przyzwyczajeni.
(...)
Tablet	 jest	 bardzo	 estetyczny.	
Przednia	 płaszczyzna	 jest	 cał-

kowicie	 szklana	 i	 kryje	 pod	
sobą	 fantastyczny	 wyświe-
tlacz	w	technologii	IPS	o	roz-
dzielczości	 1280x800	 pikseli,	
co	 przy	przekątnej	 7	 cali	 daje	
całkiem	 niezłą	 gęstość	 pik-
seli	 wynoszącą	 216	 na	 cal.	
Wszystko	jest	ostre,	kąty	widze-
nia	świetne,	a	pikseli	po	prostu	
nie	widać.	Pod	szybą	znajduje	
się	oczko	kamerki	przeznaczo-
nej	do	rozmów	wideo	i	czujnik	
jasności.
(...)
Urządzenie	 jest	wstępnie	pod-
ładowane,	więc	po	odwinięciu	
foli	wystarczyło	wcisnąć	przy-
cisk	włączania,	aby	ujrzeć	białe	
logo	Google,	a	po	chwili	animo-
wane	 kolorowe	 logo	Nexusa.	
Co	 ciekawe,	mimo	 że	 otrzy-
mujemy	tablet	w	zaplombowa-
nym	pudełku,	jest	on	wstępnie	
prekonfigurowany	danymi	ku-
pującego.	 Na	 szczęście	 bez	
problemu	w	procesie	wstępnej	
konfiguracji	 daje	 się	 to	 zmie-
nić	i	mogłem	spersonalizować	
Nexusa	od	siebie.	Jako,	że	jed-
nym	z	pierwszych	kroków	jest	
ustawienie	 języka,	 to	Android	
szybko	 zaczyna	 rozmawiać	

z	 nami	 po	 polsku,	 podobnie	
jak	wiele	aplikacji.
(...)
Nexusa	 7	 napędza	 najnow-
sza	wersja	 4.1.1	 systemu	An-
droid	 nazwana	 kodowo	 Jelly	
Bean.	 Założeniem	 twórców	
było	 doprowadzenie	 do	 sta-
nu,	 gdy	 system	 działa	 szyb-
ko	 i	 gładko,	 jak	 po	 maśle,	
co	 im	 się	w	 pełni	 udało.	Nie	
ma	 porównania	 z	 gładkością	
i	 szybkością	 działania	 pomię-
dzy	 Androidem	 3.2,	 a	 jego	
najnowszą	wersją,	szczególnie	
posadzoną	 na	 cztero-rdzenio-
wym	procesorze	Tegra	3	nVidii.	
Działa	pięknie,	żadnego	„hacze-
nia”	 i	 zacięć.	 Super,	 zupełnie	
bez	 kompleksów	w	 stosunku	
do posiadaczy wzorcowego 
pod	względem	szybkości	reak-
cji	systemu	iOS.
Po	paru	dniach	zainstalowałem	
sobie	 zestaw	niezbędnych	mi	
aplikacji	 (dlaczego	 nikt	 mi	
nie	 powiedział,	 że	 Flipboard	
to	taki	fantastyczny	program?)	
plus	 trochę	 gier.	Wszystko	
działa	zgodnie	z	oczekiwania-
mi,	 żadnych	 niespodzianek.	
Szczególnie	zadziwił	mnie	od-

biornik	GPS,	który	wydaje	się	
łapać	 satelity	w	kilka	 sekund,	
nawet	wewnątrz	(przy	oknie)	–	
ta	czynność	mojej	dedykowanej	
nawigacji	zajmuje	2-3	minuty.
Trudno	mi	się	wypowiedzieć	na	
temat	żywotności	baterii.	Na	ra-
zie	wystarcza	bez	problemu	na	
cały	dzień	niezbyt	intensywne-
go	użytkowania,	ale	nie	wiem	
jak	 długo	można	 na	 tablecie	
oglądać	np.	filmy.
(...)
Nie	robiłem	jakiś	szerszych	te-
stów	działania	urządzenia	–	po	
prostu	 zacząłem	go	normalnie	
używać,	 tak	 na	 co	 dzień.	Dla	
mnie	to	urządzenie	idealne,	bo	
mogę	przestać	używać	laptopa,	
który	 do	 tej	 pory	 towarzyszył	
mi	 podczas	 posiłków	 czy	wi-
zyt	w	toalecie.	Znacznie	łatwiej	
i	przyjemniej	konsumuje	się	in-
formacje	z	internetu	mają	tablet	
ciągle	przy	sobie,	a	nie	siedząc	
przed	 kompem	 stacjonarnym,	
czy	z	laptopem	na	kolanach.	
(...)
Czy	 to	 oznacza,	 że	 wcho-
dzę	w	 etap	 post-PC?	 Raczej	
nie,	 bo	 jednak	 wykonywa-
nie	wielu	czynności	na	kompu-

terze	 jest	 po	 prostu	 łatwiejsze	
i	wygodniejsze,	więc	raczej	bez	
prawdziwego	komputera	się	nie	
obejdę.	Niemniej	 jednak,	 jeśli	
chodzi	o	konsumowanie	infor-
macji,	 to	z	kolei	 tablet	wydaje	
się	być	znacznie	wygodniejszy.

Szkoda,	 że	 Nexus	 7	 nie	 ma	
jeszcze	łączności	3G,	bo	wtedy	
byłoby	 to	dla	mnie	urządzenie	
idealne.	Ponoć	Google	szykuje	
taki	model,	ale	z	drugiej	strony,	
będzie	zapewne	sporo	droższy,	
a	 ja	 już	 swojego	Nexusa	 ku-
piłem.	Może	 kiedyś	wreszcie	
zdobędę	jakiegoś	najprostszego	
smartfona	 z	 funkcją	 hotspota	
i	jakoś	będę	sobie	w	stanie	po-
radzić	bez	WiFi.

Maciej	 Miąsik	 jest	 jednym	
z	najbardziej	znanych	polskich	
programistów	gier	 komputero-
wych,	współtwórcą	m.in.	„Elec-
troBody”,	„Heartlight”,	„Reah”	
czy	„Wiedźmina”.	Z	przekonań	
libertarianin	oraz	infoanarchista.	
Z	pełną	wersją	poniższego	tek-
stu	(a	także	z	wieloma	innymi)	
można	 zapoznać	 się	 na	 jego	
blogu:	http://miasik.net

Adam
Tomasz	Witczak

Doktor Murek zredukowany

	 Dzisiejsze	 kino	 jest	
niemal	 zupełnie	 inne.	Współ-
cześnie	 film	 tego	 rodzaju	 nie	
obyłby	się	zapewne	bez	wulga-
ryzmów,	ostentacyjnego	eroty-
zmu	i	jaskrawego	naturalizmu,	
jeśli	chodzi	o	styl	gry	aktorskiej.	
W	1939	roku	granice	nie	były	
jeszcze	 przesunięte	 tak	 dale-
ko,	 stąd	 też	 “Doktora	Murka”	
ogląda	się	–	podobnie	jak	inne	
polskie	 filmy	 z	 tego	okresu	 –	
z pewnym rozrzewnieniem. 
Niektóre	 kwestie	 rozczulają	
swoją	 naiwnością	 i	 niewinno-
ścią,	 nawet	 gdy	wypowiadane	
są	przez	zbójów	i	ludzi	z	mar-
ginesu.	Ale	to	wcale	nie	znaczy,	
że	film	porusza	naiwne	tematy.	
Intryga,	oparta	na	powieściach	
Tadeusza	Dołęgi	Mostowicza	
“Doktor	Murek	zredukowany”	
i	“Drugie	życie	doktora	Murka”	
jest	 oczywiście	 sensacyjna.	
Czego	tu	nie	ma!	Wstrętne	kno-
wania,	w	wyniku	których	posa-

dę	traci	człowiek	prawy	i	uczci-
wy;	narzeczona	zdradzająca	go	
z	 podstarzałym	 kochankiem;	
nasz	 prawy	 człowiek	wdający	
się	 w	 romans	 z	 pokojówką,	
która	wmawia	mu	później,	 że	
będzie	miała	z	nim	dziecko,	co	
jest	 kłamstwem;	 nieco	mniej	
już	wzorcowy	bohater	tułający	
się	 po	Warszawie	 w	 poszu-
kiwaniu	 choćby	 i	 najgorszej	
pracy;	 zejście	 w	 świat	 kry-
minału	 i	 przestępczego	 pół-
światka	–	udział	w	kradzieży,	
pośredni	współudział	w	mor-
derstwach;	udawanie	wróżbity	
i	kariera	finansisty,	a	następnie	
jej	załamanie.	Po	drodze:	 roz-
czarowania	i	nieszczęśliwe	mi-
łości.	Oto	 historia	 człowieka,	
który	 przegrał	 życie	 koncer-
towo.	 Przedstawione	 sytu-
acje	są	może	przesadne,	a	jed-
nak	w	 jakiś	 sposób	 –	 choćby	
i	naiwny	tudzież	wyolbrzymio-
ny	–	pokazują,	że	każdy	łatwo	

może	stoczyć	się	i	stracić	grunt	
pod	nogami,	jeśli	tylko	w	któ-
rymś	momencie	 zbyt	mocno	
obciążą	go	przyziemne	życiowe	
kłopoty…

 
“Doktór	Murek”,	 reż.	 Juliusz	
Gardan,	 scenariusz:	 Tadeusz	

Dołęga-Mostowicz,	 obsada	 ak-
torska:	Franciszek	Brodniewicz	
(doktor	Murek),	 Janina	Wil-
czówna	(Nira),	Ina	Benita	(Ka-
rolka),	 Jadwiga	Andrzejewska	
(Mika),	Nora	Ney	(Arleta)

REKLAMA
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Listopad/Grudzień 2012 
– Co się będzie działo we Wrocławiu?

Opracował:
Adam Tomasz Witczak

 17 listopada	w	Filharmonii	Wrocławskiej	odbę-
dzie	się	koncert	Orkiestry	Kameralnej	Leopoldinum.	Dyry-
gować	będzie	Ernest	Kovacic.	W	programie	kompozycje	
W. A. Mozarta, E. Wolf-Ferrariego, A. Roussela i G. 
Faure’a.	Występ	rozpocznie	się	o	godzinie	18:00	w	sali	
koncertowej	Filharmonii.

 16 listopada	w	Filharmonii	Wrocławskiej	kon-
cert	 symfoniczny.	Orkiestra	 Symfoniczna	 Filharmonii	
Wrocławskiej	pod	batutą	Jacka	Kaspszyka	wykona	kom-
pozycje	Feliksa Mendelssohna-Bartoldy’ego i Johannesa 
Brahmsa.	Koncert	rozpocznie	się	o	godzinie	19:00.	

 

 18 listopada	w	 ramach	
Festiwalu	 Jazztopad	 2012	 odbę-
dzie	się	koncert	Jack DeJohnet-
te Group.	W	 zespole	 usłyszeć	
można	wykonawców	 grających	
na	klarnecie,	gitarze,	 fortepianie,	
basie,	 perkusji	 i	 saksofonach.	
Liderem	zespołu	jest	Jack	DeJoh-
nette	(ur.	1942),	znany	perkusista,	
który	współpracował	m.in.	 z	Ornette	Colemanem	 czy	
Milesem	Davisem.

 18 listopada	 w	 Firleju	 (ul.	 Grabiszyńska	
56)	 wystąpi	 grupa	Dry The 
River,	wykonująca	muzykę	bę-
dącą	 połączeniem	gospel,	 funk	
i	 punka.	 Pochodzą	 z	Wielkiej	
Brytanii,	wydali	płytę	„Shallow	
Bed”	i	dwa	materiały	EP.	Koncert	
zacznie	się	o	20:00.

21 listopada	w	Klubie	Muzycznym	ŁYKEND	zagra	polska	
grupa	Carrantuohill	–	legenda	muzyki	celtyckiej,	czerpią-
cej	 z	 irlandzkiego	
folkloru.	 Koncert	
zacznie	się	o	godzi-
nie	20:00.

 27 listopada	we	Wrocławiu	 zagra	 legendarna	
grupa	 rockowa	Marillion. 
Towarzyszyć	 będzie	 jej	 sup-
port	w	postaci	polskiej	kapeli	
Tides	 From	Nebula,	 wyko-
nującej	 psychodeliczny,	 na-
strojowy	 post-rock.	Koncert	
odbędzie	 się	 w	Hali	 Orbita	
przy	 ul.	Wejherowskiej	 34	
o	godzinie	20:00.

 24 listopada	Filharmonia	Wrocławska	zaprasza	
na recital skrzypcowy	w	wykonaniu	laureatów	Między-
narodowego	Konkursu	 skrzypcowego	 im.H.W.Ernsta	
i	K.Szymanowskiego.	Recital	 rozpocznie	 się	 o	 godzinie	
18:00.

 30 listopada	Orkiestra	Symfoniczna	Filharmonii	
Wrocławskiej	 zaprasza	 na	 koncert	 podczas	 którego	wy-
konywane	będą	kompozycje	W. A. Mozarta: Symfonia 
nr 39 Es-dur KV 543, Symfonia nr 40 g-moll KV 550, 
Symfonia nr 41 C-dur „Jowiszowa” KV 551. Rozpoczę-
cie	o	godzinie	19:00	w	sali	koncertowej.

 27 listopada	we	Wrocławiu	 zagra	 legendarna	
grupa	 rockowa	Marillion.	 Towarzyszyć	 będzie	 jej	 sup-
port	w	postaci	polskiej	kapeli	Tides	From	Nebula,	wyko-
nującej	 psychodeliczny,	 nastrojowy	 post-rock.	Koncert	
odbędzie	 się	w	Hali	Orbita	 przy	 ul.	Wejherowskiej	 34	
o	godzinie	20:00.
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 13 i 14 listopada,	codziennie	o	godz.	20:00,	spektakl	
„Mury Hebronu”	na	deskach	Teatru	Capitol.	Przedstawienie	
oparte	 jest	 na	 prozie	Andrzeja	Stasiuka,	 reżyseruje	Cezary	
Studniak.	Sztuka	skupia	się	na	tematyce	więzienia	i	tego,	w	jaki	
sposób	oddziałuje	ono	na	człowieka...	

 16 listopada Teatr	Arka	zaprasza	na	eksperymentalny	
spektakl	pt.	„Silence”.	Za	reżyserię,	scenariusz,	scenografię,	
dźwięk	 odpowiedzialny	 jest	Max	Archimedes	Levitt.	 Jest	
to	niezwykła	historia,	w	której	przewija	 się	motyw	 szpitala	
psychiatrycznego	 i	 podróży	 przez	 świat	 iluzji,	 a	wszystko	
to	w	nawiązaniu	do	„Alicji	w	Krainie	Czarów”.	Start	o	godzinie	
19:00.

 23 listopada	w	Hali	 Stulecia	Wrocławska	Moc	
Kabaretowa.	Wystąpią:	Marcin Daniec, Kabaret Limo, 
Paranienormalni.	 Impreza	 zacznie	 się	 o	 godzinie	 19:00.	
Z	 pewnością	 jest	 to	 doskonała	 propozycja	 dla	miłośników	
kabaretowych	skeczów	i	zabawnych	monologów.

 28 listopada	w	Centrum	Sztuki	Impart	spektakl	„Fe-
dra”	na	motywach	sztuki	Jean	Baptiste	Racine’a	z	XVII	wie-
ku.	Będzie	 to	monodram	Anny	Skubik,	 dotyczący	miłości	
i	namiętności.	Tytułowa	bohaterka	zakochuje	 się	w	swoim	
pasierbie,	 co	okazuje	 się	uczuciem	 tragicznym,	 choć	pory-
wającym.	Przedstawienie	zacznie	się	o	19:00.

 Od 13 do 18 listopada	we	Wrocławiu	odbywać	
będzie	się	American Film Festival.	Pokazywane	będą	naj-
nowsze	filmyze	świata	amerykańskiego	kina	niezależnego,	
częstokroć	filmy	ambitne,	eksperymentalne,	poszukujące.	
Program	od	29.10	na	www.americanfilmfestival.pl.	Prócz	
projekcji	przewidziane	są	też	spotkania	z	aktorami,	reży-
serami,	producentami.

 14 listopada w	siedzibie	wrocławskiego	oddziału	
Civitas	Christiana	(ul.	Kuźnicza	11/13,	I	piętro)	odbędzie	
się	spotkanie	Saloniku Sztuk Różnych.	Tym	razem	będzie	
to	prezentacja	książki	Zbigniewa	Niedźwieckiego-Rawicza	
pt.	„Grzech	przemilczenia”.	Jest	to	powieść	o	losach	chłopca	
z	tzw.	rodziny	patologicznej,	który	„wykoleił	się”	w	pew-
nym	momencie	życia...

 14 listopada	we	Wrocławiu	(przy	ul.	Witelona	25)	
odbędzie	się	I	Konferencja	Naukowa	z	cyklu „Kształcenie nowo-
czesnych kadr dla gospodarki turystycznej”.	Organizatorem	jest	
Akademia	Wychowania	Fizycznego	we	Wrocławiu.

 20 i 21 listopada	Polskie	Stowarzyszenie	Studen-
tów	i	Absolwentów	Psychologii	(biuro	we	Wrocławiu	przy	
SWPS)	 organizuje	 konferencję	 (nie	 tylko)	 naukową	„na 
zdrowie”.	Celem	będzie	 przybliżenie	 szerokiego	 sposobu	
patrzenia	na	problemy	zdrowia	we	współczesnym	świecie.

 22–23 listopada	w	Hotelu	Tumskim	(Wyspa	Sło-
dowa	10)	we	Wrocławiu	odbędzie	się	konferencja	naukowa	
„Antropologia bezpieki. Nieklasyczna refleksja nad 
aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej”. Organiza-
torami	konferencji	są:	Oddziałowe	Biuro	Edukacji	Publicz-
nej	 IPN	we	Wrocławiu,	Katedra	Etnologii	 i	Antropologii	
Kulturowej	Uniwersytetu	Wrocławskiego,	Zakład	Historii	
Najnowszej	Uniwersytetu	Marii	Curie	Skłodowskiej	w	Lu-
blinie.

 19 – 20 listopada	Dział	Praktyk	i	Promocji	Zawo-
dowej	-	Biuro	Karier	Wyższej	
Szkoły	Bankowej	we	Wrocła-
wiu	zaprasza	na	IV	konferen-
cję	 naukową	„Zarządzanie 
zasobami ludzkimi w teorii 
i praktyce”	 w	 ramach	 VI	
Międzynarodowej	Konferen-
cji	Zarządzanie	Międzykulturowe.	

 26 listopada	odbędzie	się	X Wrocławski Festi-
wal Form Muzycznych	–	gdzie	będą	debiutować	amator-
skie	zespoły	muzyczne	z	różnych	gatunków	(np.	rock,	blues,	
jazz,	rap).	Zespoły	mogą	zgłaszać	się	do	13	listopada,	26	
listopada	w	klubie	ALIBI	odbędzie	się	natomiast	koncert	
laureatów,	 który	 zacznie	 się	 o	 godzinie	 19:00.	Nagroda	
główna	dla	najlepszego	zespołu	to	9	tys.	zł.

 1 grudnia	w	Operze	Wrocławskiej	„Otello”	Giusep-
pe	Verdiego	z	librettem	Arrigo	Boito	wg	Szekspira.	Jest	to	jedna	
z	 najsłynniejszych	 i	 najbardziej	 cenionych	oper	w	historii,	
a	opowiada	o	miłości	Maura	i	kobiety	z	Wenecji.	Przedstawienie	
zacznie	się	o	godzinie	19:00.

 28 listopada	 Filar	 II	 Inicjatywy	Akademickiej	
„Fides	Et	Ratio”	Areopag	na	Wyspie	zaprasza	na	spotkanie	
otwarte	z	cyklu:	„Wiara pod Lupą”	z	ks.	prof.	dr	hab.	
Włodzimierz	Wołyńcem	(PWT	Wrocław).	Temat: „Credo 
- od Boga czy od ludzi?”.
Miejsce:	Aula	Papieskiego	Wydziału	Teologicznego	we	

Wrocławiu,	pl.	Katedralny	1.

REKLAMA



Sport
str 30

Sport

Słowo Wrocławian   Gazeta lokalna listopad 2012

Dariusz 
Parossa

Dziura Zygmunta

Ma Warszawa kolumnę Zygmunta, ma stolica 
Dolnego Śląska „Dziurę Zygmunta”, tyle że nie 
tego szwedzkiego, a naszego, polsatowskiego –  
a nawet dwie, bo oprócz tej słynnej obok  
Stadionu Miejskiego, jest jeszcze dziura w budże-
cie Śląska Wrocław, której konsekwencje odczu-
wa nie tylko najbardziej znany wrocławski klub, 
lecz także inne drużyny w naszym mieście.
	 A	miało	być	tak	pięk-
nie.	Uściski	 dłoni	 Zygmunta	
Solorza	 i	 Prezydenta	 Rafała	
Dutkiewicza	 przypieczętowały	
umowę,	 dzięki	 której	 Śląsk	
miał	kwitnąć	i	rozsławiać	nasze	
miasto	 nie	 tylko	w	 kraju	 nad	
Wisłą	i	Odrą,	lecz	również	poza	
jego	 granicami.	 Teraz	 (piszę	
te	słowa	12	listopada)	w	Śląsku	
zastanawiają	się,	skąd	skombi-
nować	kasę	na	bieżące	wydatki,	
bo	w	kasie	klubowej	widać	już	
tylko	dno.	Miasto	swoją	działkę	
już	wyłożyło,	 a	 Solorz	 jakoś	
się	 dziwnie	 ociąga.	Ten	 jeden	
z	najbogatszych	ludzi	w	Polsce	
kupił	 sobie	 niedawno	 kolejną	
zabawkę	w	postaci	Polkomtela,	
a	 z	 jego	 otoczenia	 dobiegały	
głosy,	 że	 zabawa	w	 sponsora	
piłkarskiej	 drużyny	 zaczęła	
mu	 się	 nudzić.	 Co	 ciekawe,	
nasze	władze	(nie	chcę	mówić,	
że	naiwne)	pożyczyły	mu	sześć	
milionów,	a	teraz	zastanawiają	
się	 jak	 tą	 kasę	 odzyskać.	 Pan	
Zygmunt	powiedział,	 że	odda,	
gdy	 zostaną	 sprzedane	 tereny	
przy	stadionie	(owa	słynna	dziu-
ra	w	której	miała	stanąć	niegdyś	
galeria	handlowa).	Ta	transakcja	
opóźnia	się	w	czasie,	a	pienię-
dzy	dla	Śląska	jak	nie	było,	tak	
nie	ma.	 Pewnie	 skończy	 się	
to	tym,	że	znów	miasto	wpom-
puje	 kolejne	miliony	w	Śląsk	
–	i	wszyscy	będą	zadowoleni.	
	 Czy	 jednak	 na	 pew-
no	 wszyscy?	 Żeby	 komuś	
dać,	 trzeba	 komuś	 zabrać.	
Już	w	 tym	 roku	 upadł	 ekstra-
klasowy	 zespół	 piłki	 ręcznej	
kobiet,	 AZS-u	Wrocław	 na	
którego	 utrzymanie	 nie	 trze-
ba	 było	 wielkich	 pieniędzy,	
a	 jednak	 ich	 zabrakło.	 Teraz	
słyszymy,	 że	 zabraknie	 kasy	
dla	 Sparty.	 Poza	 tym	 całkiem	
możliwe,	że	od	nowego	sezonu	
nie	 usłyszymy	 na	 Stadionie	
Olimpijskim		warkotu	motorów.	
Ale	dla	WKS-u	kilka	złotych	się	
znajdzie.	Tylko	żeby	ich	szybko	
nie	zabrakło,	bo	Śląsk	ma	komu	
płacić.	Do	tej	pory	nie	rozliczo-
no	się	z	Ryszardem	Tarasiewi-
czem,	któremu	trzeba	przelać	na	
konto	nie	pół	miliona,	jak	wcze-

śniej	zasądzono,	lecz	już	ponad	
milion,	bo	odsetki	sobie	 rosły.	
Były	trener	po	raz	kolejny	po-
skarżył	się	do	związku,	co	grozi	
kolejnymi	 sankcjami	 wobec	
klubu.	W	swoisty	sposób	o	stan	
finansów	swojego	ukochanego	
klubu	dbają	też	kibice,	których	
„występy”	zarówno	w	kraju	jak	
i	 zagranicą	 kosztowały	WKS	
niemałe	pieniądze.	Budżet	klubu	
miał	też	w	dużej	mierze	opierać	
się	 na	 kibicach	 kupujących	
bilety	na	mecze	mistrza	Polski,	
tymczasem na ostatnie mecze 
przychodzi	ich	zaledwie	garstka,	
a	wielki	 stadion	 zieje	 pustymi	
miejscami.	Współwłaściciel	
Śląska,	 czyli	miasto	Wrocław	
szuka	winnych	tego	stanu.	Sły-

chać	że	pierwszym,	który	straci	
swoje	 stanowisko	 jest	 prezes	
Śląska	Piotr	Waśniewski,	a	jego	
zwolnienie	miałoby	 być	 kon-
sekwencją	właśnie	 niskiej	 fre-
kwencji.	
	 Ale	czy	to	Prezes	da-
wał	pieniądze	na	transfery,	czy	
to	 on	decydował	 o	 osłabieniu,	
a	nie	wzmocnieniu	zespołu	po	
zdobyciu	 tytułu?	A	może	 pan	
Prezes	zamiast	siedzieć	w	biu-
rze	powinien	chodzić	od	domu	
do	domu	 i	 sprzedawać	 bilety?	
No,	 ale	kozła	ofiarnego	 trzeba	
znaleźć,	 a	 że	 padło	 na	 niego,	

to	 już	 inna	 sprawa.	 A	 tym-
czasem	wciąż	 nie	wiemy,	 kto	
jest	winien	strat	„wspaniałych”	
imprez	na	Stadionie	Miejskim.	
Koncerty,	 turnieje	 przyniosły	
duże	straty,	ostatni	mecz	Japonia	
–	Brazylia,	800	tysięcy	–	czyli	
tyle,	ile	dawało	miast	na	żużel.	
Niekompetencja	 ludzi	 zarzą-
dzających	finansami	najbardziej	
odbija	się	na	nas	kibicach,	któ-
rych	pozbawia	się	kolejnych	ze-
społów,	którym	kibicowaliśmy.	
Ale	winnych	 jak	 nie	 było,	 tak	
nie	ma.	Zaś	„Dziura	Zygmunta”	
ma	się	całkiem	dobrze.

	 W	środę	14	listopada	
na	 cmentarzu	Grabiszyńskim	
pożegnaliśmy	wybitną	 koszy-
karkę	Teresę	Kępkę-Swędrow-
ską.	

Teresa	 Kępka-Swędrowska	
najpiękniejsze	lata	swojej	wspa-
niałej	kariery	spędziła	w	Ślęzie	
Wrocław.	W	tym	klubie	czte-
rokrotnie	 zdobywała	 srebrne	
medale	 Mistrzostw	 Polski,	
a	w	roku	1987	jedyny	w	historii	
Ślęzy	 tytuł	 najlepszej	 druży-
ny	w	 kraju.	W	 reprezentacji	
Polski	 rozegrała	 150	 spotkań,	
uczestniczyła	w	Mistrzostwach	
Świata	w	1983	roku	w	Brazylii,	
a	także	trzykrotnie	w	Mistrzo-
stwach	Europy.	Była	 	 to	 nie-
zwykle	utalentowana	i	ambitna	

Pożegnaliśmy
Koszykarkę

zawodniczka,	 która	 zwycię-
sko	wychodziła	 z	wielu	 trud-
nych	 pojedynków.	 Ten	 naj-
ważniejszy	 jednak	 przegrała.	
Po	 długiej	 i	 ciężkiej	 chorobie	
opuściła	 nas	w	piątek	 9	 listo-
pada.	Miała	zaledwie	53	lata.
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Szanowny	Panie	Ministrze,
 
nazywam	się	Tom	Dierick,	mam	obywatelstwo	bel-
gijskie	i	od	12	lat	jestem	właścicielem	firmy	M&A	
Cefta	Sp.	z	o.	o.,	która	prowadzi	w	Polsce	działalność	
handlową	w	branży	tworzyw	sztucznych.
	 W	kwietniu	2012	 zostałem	oszukany	przez	
Pana	Aleksandra	Kowalczyka	i	Pana	Pawła	Szpilskie-
go	z	Wrocławia	na	kwotę	142.170,50-	EUR.	Schemat	
oszustwa	był	dość	prosty:	namówić	przedsiębiorstwo	
na	zakup	X	ton	korzystnego	towaru	(w	moim	przy-
padku	100	ton	PP),	wziąć	przedpłatę	za	towar,	a	po-
tem	twierdzić,	że	było	2X	więcej	zamówionych	ton	
i	nie	dostarczyć	materiału	ani	nie	zwrócić	pieniędzy.	
Oczywiście	schemat	ten	polega	też	na	tym,	że	odpo-
wiedzialność	spółki,	w	momencie	kiedy	sprawa	wej-
dzie	na	drogę	sądową,	ponosi	młody	niewiedzący	nic	
o	sytuacji	„Słup”	posiadający	99%	udziałów	i	stano-
wisko	prezesa.	Sprawa	została	od	razu	zgłoszona	do	
prokuratury,	gdzie	kilka	razy	jak	„gorący	ziemniak”	
odrzucono	ją	lub	skierowano	dalej.	Na	końcu	sprawa	
trafiła	 do	 Prokuratury	Warszawa	 (2	Ds	 1893/12)	
i	Wrocław	(1	Ds	3130/12).
	 Jeśli	życzy	Pan	sobie	poznać	więcej	szczegó-
łów	na	temat	tej	sprawy	zapraszam	do	zapoznania	się	
z	artykułami,	które	do	tej	pory	zostały	opublikowa-
ne	w	„Słowie	Wrocławian”,	„Gazecie	Wrocławskiej”,	
„BiznesPolska”,	Belgijskiej	Gazecie	„De	Standaard”	
i	„Gazecie	Wyborczej”.	Stacja	TVN	13	listopada	wy-
emitowała	program	„SuperWizjer”,	który	 traktował	
o	tej	sprawie.	Mam	zamiar	doprowadzić	to	tego,	by	
ten	program	został	wyemitowany	 (z	napisami)	 tak-
że	w	Belgijskiej	Telewizji.
		 Pomimo,	że	 jest	 już	mnóstwo	dowodów	na	
to,	że	jest	to	oszustwo,	Prokuratura	nadal	nie	podjęła	
żadnej	decyzji.	Poinformowałem	co	najmniej	15	Po-
słów	(żaden	mi	nie	odpisał	czegokolwiek!	),	a	także	
Prokuratora	Generalnego	–	Pana	Andrzeja	Seremeta.	
I	nadal	nic	!

	 Przypuszczam,	że	chodzi	 tu	o	większą	zor-
ganizowaną	Grupę	Przestępczą	pod	nadzorem	Pana	
Pawła	Szpilskiego	(Białoruski	ex-KGB	agent),	któ-
ry	według	 stwierdzenia	 różnych	 dziennikarzy	 jest	
podobno	 „wysoko	 postawiony”	 i	ma	 lokalną	wro-
cławską	prokuraturę	 „pod	kontrolą”.	 Przyznam,	 że	
mnie,	jako	Belgowi,	trudno	zrozumieć,	co	dokładnie	
znaczy	„mieć	prokuraturę	pod	kontrolą”	??	
	 Panie	Ministrze,	czy	Pan	pozwoli,	żeby	w	Pol-
sce,	dzięki	biurokratycznemu	i	nieskutecznemu	sys-
temowi	sprawiedliwości,	przestępcy	mogli	spokojnie	
popełniać	bezkarnie	przestępstwa??	
	 Od	Pana	też	nigdy	nie	dostałem	odpowiedzi	na	
moje	różne	pisma,	więc	postanowiłem	znowu	zwrócić	
się	do	Pana	z	prośbą	o	interwencję.	

Z	góry	dziękuję	łącząc	wyrazy	poważania,
Tom	Dierick

Tom
Dierick
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