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Drugi kwartał
Kwiecień powszechnie kojarzy się ze sławetną rymowanką („kwiecień-plecień, bo przeplata...” itd.), 
ja jednak zawsze mam w pamięci złowrogi początek „Ziemi Jałowej” Eliota. W nim zaś powiedziane 
jest, że „najokrutniejszy miesiąc to kwiecień”. Dlaczego? To już bardziej złożone, według autora 
miesiąc ów „wywodzi z nieżywej ziemi łodygi bzu” tudzież „miesza pamięć i pożądanie” oraz „pod-
nieca gnuśne korzenie, sypiąc ciepły deszcz”. Tak przynajmniej tłumaczył angielskie wersy Czesław 
Miłosz. Ich sens zdaje się być trudny do uchwycenia, niemniej poemat Eliota powinno się czytać jako 
pewną całość. Niekoniecznie wyłowimy wówczas wszystkie sensy, ale wystarczy przecież radować 
się wrażeniem spaceru wśród reliktów jakiejś upadającej cywilizacji, czyż nie?

„Zima nas otulała i kryła ziemię śniegiem łaskawym” – pisze Eliot, ale przecież wiosna nadciąga wiel-
kimi krokami, nawet jeśli jeszcze w marcu zima wcale nie chciała odpuścić, trzymała się kurczowo 
ulic i pól pod postacią śniegu i szronu, jakby na przekór teoriom o globalnym ociepleniu. Ostatecznie 
jednak nie czeka nas chyba jeszcze kolejne zlodowacenie, entuzjaści majówek nie muszą więc się 
przesadnie bać.

A kto się bać powinien? Czy może rządy państw europejskich tudzież liczne unijne gremia, które 
na przykładzie Cypru chciały pokazać, kto tu rządzi? Czy może ci wszyscy „możni tego kraju”, któ-
rzy rozpoznają w obecnej sytuacji gospodarczej jedynie drobne, przejściowe trudności i niewzruszenie 
zapowiadają „ożywienie”, „poprawę” i „polepszenie” w „drugiej połowie roku”? Cóż, z pożytkiem dla 
nich byłoby, gdyby trafili ze swoimi prognozami w sedno, co jednak nie jest aż tak bardzo prawdo-
podobne. Tymczasem lud się powoli burzy, pomrukują związkowcy, pomrukują obciążeni ZUS-em 
przedsiębiorcy (być może nie po drodze im ze związkami pracowników, ale jeśli z jakichkolwiek 
pozycji atakują władze – np. za nadmierny fiskalizm – to siłą rzeczy jest to pewnym zagrożeniem 
dla tychże władz). Kto wie, być może nawet „lemingi” zaczną cichutko popiskiwać, rozczarowane 
„smutkiem spełnionych baśni”?

Z drugiej strony, nie ma się też co przejmować. To już nie te czasy, kiedy cokolwiek działo się na 
serio w obrębie naszego biednego narodu. Mało prawdopodobne, by z ewentualnych niepokojów 
społecznych wynikło cokolwiek więcej, niż z manifestacji przeciw ACTA (by dać przykład). Kto dziś 
o nich pamięta? Coś tam było, coś się działo, jakieś maski, hasła, okrzyki, „wielki ruch społeczny”. 
I tyle. W ogóle można odnieść wrażenie, że przynajmniej od kilkunastu lat wszystko skapcaniało 
i zdziadziało. Jeszcze w latach 90-tych bili się ze sobą na poważnie skinheadzi i punkowcy, Liga 
Republikańska rzucała jajkami w prezydentów i premierów, gangi z Pruszkowa i Wołomina toczy-
ły regularną wojnę. Życie miało jakieś barwy. A teraz? Wszystko stało się efemeryczne, chwilowe: 
„białe marsze” rzekomego „pokolenia JP II” w roku 2005, demonstracje przeciw ACTA, demonstracje 
pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu (pro- i anty-)... Nic tak naprawdę nie staje się kanwą więk-
szego ruchu, każdy w końcu idzie do domu, a za kilka miesięcy pojawia się kolejne hasło i podobnie 
szybko ginie w natłoku następnych wydarzeń.

Czy w którymś momencie ten impas zostanie przełamany, czy dojdzie do jakiejś monstrualnej wojny 
„lemingów” z „moherami”, „związkowców” z „kapitalistami”, „lewaków” z „faszystami” etc., czy 
coś wstrząśnie znużoną Ojczyzną? Cóż, nie jesteśmy aż tak krewkim narodem jak np. Somalijczycy, 
którzy rozmontowali sobie ćwierć wieku temu państwo i od tego czasu żyją w swoistym nowym 
średniowieczu, w atmosferze wojny tworząc kolejne, lokalne „państwa-miasta” czy państewka regio-
nalne. Zresztą, być może wcale nie życzę rodakom, by Warszawa wyglądała jak Mogadiszu... Ale 
przynajmniej coś by się działo!

Pełny spis firm Wrocławskich Dobrych Miejsc na przedostatniej stronie Słowa Wrocławian

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

OPTYK - OKULISTA
ul. Pretficza 54A/1, Tel. 71 362 45 01
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To przede wszystkim kwia-
ciarze i kwiaciarki. Co jest 
ich winą? Fakt, że kwiaty 
– kupione gdzieś wcześniej, 
czasami być może zerwane 
z własnych ogródków – sprze-
dają. Zaraz, zaraz, powiecie. 
Czyli nie kradną, nie szkodzą, 
nie żebrzą - ale sprzedają? Ra-
dio Erewań. W rzeczy samej, 
problem bowiem tkwi w lo-
gice miłościwie panującego 
nam systemu. Nie jest bowiem 
tak, że pan Wiśniewski może 
zapłacić panu Malinowskiemu 

Kwiaty polskie, kwiaty wrocławskie

stówkę za skopanie ogródka, 
ani tak, że pan Malinowski 
może kupić kilogram truska-
wek z domowego ogródka 
od pani Ziółkowskiej. Za każ-
dym razem do gry włącza się 
bowiem t rzeci gracz, któ-
ry bierze – a przynajmniej 
chce wziąć – swoją „dolę”. 
Tym graczem nie jest bynaj-
mniej „Pershing”, „Dziad”, 
„Rympałek” czy „Budzik” 
(choć i to się zdarza), a le 
bezosobowe, ponure i przy-
gnębiające Państwo.

Jeśli zapisujemy się do rganizacji 
takiej jak klub wędkarski czy par-
tia polityczna, wówczas nie dziwi 
nas, że każą płacić nam stałą skład-
kę – np. na poziomie 20 zł, 50 zł lub  
3 zł miesięcznie. Nikt nie pyta, 
ile zarabiamy, czy to dla nas 
dużo, czy mało itd. W systemie 
podatku dochodowego płacimy 
określony procent. To dla pań-
stwa świetny pretekst, by mieć 
nas pod kontrolą, wiedzieć, kto 
podarował nam stówkę, a kto 
dwie, ewentualnie – komu my 
podarowaliśmy taką kwotę pie-
niędzy. Raj dla biurokracji, kon-
trolującej wydatki firm na pensje 
i zeznania podatkowe obywateli. 
Zabawne jest, gdy rząd mówi, 
że ludzie tacy jak „nielegal-
ni” kwiaciarze z Wrocławia, 
„okradają państwo”. Trudno wy-
obrazić sobie, że można komuś  
(tj. państwu, budżetowi) ukraść 
coś, czego ten jeszcze nie po-
siada.

No, dobrze, powie ktoś. Ale 
jest inny argument: „legalni” 
kwiaciarze płacą wszystkie po-
datki (być może), a „nielegalni” 
jadą na gapę, bo też chcieliby 
korzystać z policji, służby zdro-
wia etc. To już rozsądniejszy 

Adam Tomasz Witczak

argument, ale przecież tak na-
prawdę nie jest tak, że wszy-
scy płacimy po równo – czy 
to kwotowo, czy procentowo. 
Wszak zdecydowana większość 
budżetowych wpływów podat-
kowych to wpływy z podatków  
pośrednich, a to, ile ich płacimy, 
zależy od tego, ile kupujemy  
(i jakie są to towary, jak mocno 
obciążone różnymi podatkami). 
Tym samym może się okazać, 
że bardzo oszczędnie żyjący „le-
galny” kwiaciarz oddaje państwu 
mniej niż intensywnie palący 
i pijący kwiaciarz „nielegalny”. 
Mało tego – korzystając z pań-
stwowych usług nie wyliczamy 
przecież, jak dużo podatków 
dotąd wpłaciliśmy i jak „cenne” 
usługi nam przysługują. Wszyst-
ko wpada do wielkiego bajora 
z mamoną – i ciężko to ocenić.

Zabawne jest też to, że myśle-
nie w kategoriach „psa ogrod-
nika”, cechujące nasze państwo, 
prowadzi do tego, iż lepiej jest, 
by jeden człowiek drugiemu nie 
sprzedał kwiatka za 5 zł, by do 
transakcji nie doszło, by sprze-
dawca rzucił interes i poszedł 
po zapomogę do opieki – niż 
żeby transakcja się odbyła poza 

systemem. Mówi się, że na takiej 
transakcji „budżet traci”. Ale 
zaraz: jeśli do transakcji nie 
dojdzie, to stan budżetu jest taki 
sam, jak w sytuacji, w której 
dojdzie do niej, ale bez opłacenia 
podatków. Mało tego, wygląda na 
to, że im intensywniej obracamy 
między sobą gotówką i towarami, 
tym więcej (w zamian za podatki) 
powinniśmy dostawać – ale nie 
ma tu żadnego konkretnego prze-
liczenia. Temu, kto płaci składkę 
zdrowotną, zarabiając 10 tysięcy 
złotych, przysługuje w państwo-
wej służbie zdrowia (szkole – czy 
gdziekolwiek) tyle samo, ile 
przysługuje zarabiającemu tysiąc.

Nie twierdzę, że nie powinny 
istnieć podatki. Zwracam tylko 
uwagę na to, że postępowanie rzą-
du w kwestii obciążania oby-
wateli zdaje się nie mieć końca. 
Twierdzę, że daniny są zbyt wyso-
kie – i właśnie dlatego część ludzi 
decyduje się robić takie właśnie 
interesy jak sprzedaż kwiatów 
czy starych książek bez wiedzy 
urzędników. To są zwykli ludzie, 
to nie jest, a przynajmniej nie musi 
być, złowroga mafia, degeneraci, 
bandyci i złodzieje. A ci, którzy 
sprzedają arbuzy i grzyby przy 

szosie? A emerytka, dorabiająca 
sprzedażą marchewki z działki? 
Student udzielający korepetycji 
kolegom? Pan Mietek, który nie 
chce kraść czy żebrać, więc woli 
naprawić kran sąsiadowi i wziąć 
za to dwie dyszki, albo nawet dwie 
dyszki i dwa piwka?

Tymczasem rząd przygotowu-
je dla nas kolejne nowatorskie 
przepisy: z doniesień medial-
nych wynika, że ambicją ministra 
Rostowskiego jest pełna wiedza 
o tym, co robimy na naszych 
kontach, kto, kiedy i dlaczego 
przelał nam daną kwotę pienię-
dzy. A potem wszystko będzie 
można opodatkować. Proponuję 
lepszy koncept: niech pieniądze 
od razu idą do ministra, a ten bę-
dzie wydzielał nam kieszonkowe.

Z handlarzami dzielnie tymcza-
sem walczy Straż Miejska, co 
do której pożyteczności i sensu 
istnienia też można mieć wąt-
pliwości. Proszę bardzo, niech 
dzielni panowie wypisują man-
daty ludziom być może mającym 
jedną z niewielu okazji, by zaro-
bić uczciwie (tj. sprzedając coś 
pożytecznego zainteresowanym 
klientom).

Przeglądam sobie lokalną prasę, przeglądam...  
i nagle dostrzegam dramatyczny tytuł: „Handlują 
kwiatami na ulicach, miasto bezradne”. Musi 
gruba rzecz, myślę sobie, klikam – i dowiaduję 
się prawdziwych rewelacji, napełniających zgro-
zą. Oto miasto nasze, jak się okazuje, zalewa 
fala przestępczości. Są wszędzie, a przynajmniej 
wszędzie w centrum, w okolicach rynku czy na 
targowiskach. Czujecie Państwo? Podobno was 
okradają, podobno przyjmują nieobywatelską, 
niesolidarną postawę.



Co się działo str 4Co się działo
w Polsce

Słowo Wrocławian   Gazeta lokalna kwiecień 2013

Megasklep
Już w drugiej połowie marca w podwrocławskich Bielanach 
otwarto sklep Mega Abra. Jest to pierwszy tak duży sklep 
meblowy w Polsce. W jednym miejscu klienci znajdą me-
ble i cały asortyment wyposażenia domów czy mieszkań. 
Inwestor tłumaczy, że jest to niezwykle wygodna  propozy-

cja dla osób, które nie lubią 
przemieszczać się miedzy 
domami handlowymi czy 
galeriami, a jednocześnie chcą 
zrobić kompleksowe zakupy 
związane z wyposażeniem. 
Zai nteresowa nie nowym 
sklepem przerosło wszystkie 
oczekiwania; rzesze klien-
tów odwiedzały sklep już 
od najwcześniejszych godzin 
porannych. Bielany Wrocław-
skie, w pobliżu szybko rozwi-
jającego się miasta, to jedno 
z największych centrów han-
dlowych w Polsce, sąsiadujące 
sklepy różnych branż i dosko-
nała komunikacja gwarantują 
sporą liczbę odwiedzających.

Przygotowały: Monika Marzec i Ewa Tomaszewska 

Co się działo
WE WROCŁAWIU
 – Marzec 2013

Groszowe sprawy
Jak to zazwyczaj bywa, przetarg wygrywa ten, który zaoferuje 
niższą cenę. Nie inaczej było w przypadku przetargu na remont 
zrujnowanego Pawilonu Czterech Kopuł. Muzeum Narodowe 
zdecydowało się na ofertę firmy Budimex, która wyceniła 
swoje usługi na 76 mln złotych. Jest to koszt o 20 mln niższy, 
niż zaproponowała firma konkurująca. Prace mają się rozpo-
cząć wiosną tego roku. Zakończenie inwestycji planuje się na 
koniec marca 2015 roku.

Aktor czy nie?
Tegoroczny Przegląd Piosenki Aktor-
skiej, jak co roku, zachwycił wysokim 
poziomem wykonań. Trzeci raz z rzę-
du wygrała go osoba, która nie jest 
aktorem. Kamil Studnicki, bo to on 
okazał się laureatem Złotego Tuka-
na, zachwycił jurorów interpretacją 
„Dziwnej okolicy” Ewy Andrzejew-
skiej i Marka Dyjaka oraz utworem 
„Tych ludzi tam” Jacques’a Brela. 
Królową dziennikarzy i publiczności 
została Dominika Barabas.

Jednak nie u nas
Dwa numery temu informowaliśmy, iż niebawem we Wro-
cławiu wystąpi wielka gwiazda muzyki – Paul McCartney. 
Faktycznie tak miało 
być. W minionym mie-
siącu okazało się jed-
nak, iż walkę o byłego 
Beatlesa przegraliśmy 
ze stolicą. 22 czerwca 
Paul McCartney wystąpi 
na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie.

Odrodzenie  
Ossolineum 
Ossolineum to najstarsza oficyna wydaw-
nicza w Polsce. Niestety od dawna boryka 
się ona z problemami finansowymi, które 
niejednokrotnie stawiały sens funkcjono-
wania wydawnictwa pod znakiem zapytania. 
Na szczęście Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego zależy na tym, by Ossolineum mogło funkcjonować. 
W związku z powyższym minister Bogdan Zdrojewski prze-
kazał wrocławskie oficynie 200 tys. złotych. Finansowanie ma 
zostać przeznaczone m.in., na wznowienie „Dziadów drezdeń-

skich” i „Dziadów ko-
wieńsko-wileńskich” 
Adama Mick iewi-
cza w opracowaniu 
Janusza Skuczyń-
skiego, i „Tristana 
i Izoldy” w przekła-
dzie i opracowaniu 
Joanny Goreckiej-
-Kality. Planuje się 
także wydanie „Wy-
boru poezji” Czesła-
wa Miłosza. 

Detektyw Rutkowski  
przeczesuje Wrocław 
Znany wszystkim detektyw – Krzysztof Rutkowski – w minio-
nym miesiącu pojawił się we Wrocławiu. Celem jego przyjazdu 
do stolicy Dolnego Śląska jest sprawa, zaginionego w połowie 
stycznia, Piotra Lucińskiego. Przypomnijmy: student zaginął 
19 stycznia, kiedy na moment odłączył się od grupy znajomych, 
z którymi wracał z klubu. Rutkowski podczas przeprowa-
dzonej konferencji prasowej 
nie ukrywał, iż do Wrocławia 
przyjechał głównie po to, by 
pomóc rodzinie zaginionego 
odnaleźć ciało Piotra (nie wy-
kluczył jednak możliwości, 
iż Luciński żyje). Detektyw 
sugerował także, iż chłopak 
dokonał samobójstwa topiąc 
się w Odrze. Poszukiwania 
chłopaka trwają.

Zimą  
musi być 
zimno? 
26 marca to wpraw-
dzie już kalendarzo-
wa wiosna, jednak 
aura nas nie rozpiesz-
cza. Okazuje się, iż 
przeciwko nam jest 
nie tylko pogoda, 
ale także… węzły 
ciepłownicze. Rze-
czonego 26 ma r-
ca, w wyniku pęk-
nięcie rury przy ulicy 
Inf lanckiej, około 

4 tysięcy mieszkańców Wrocławia pozbawionych było cie-
płej wody oraz ogrzewania. Problem dotyczył zamieszkujących 
ulice: Kiełczowską, Inflancką, Litewską, Poleską, Sycowską 
i Żmudzką. Dostawę ciepła wznowiono po godzinie 2 w nocy, 
kiedy to udało się usunąć awarię.

Mamy wpływowe damy
Początek marca większości 
kojarzy się z Dniem Kobiet. 
Z okazji tego damskiego 
święta, zorganizowano ple-
biscyt na najbardziej wpły-
wową kobietę Dolnego Ślą-
ska. Pierwsze dwa miejsca 
zajęły Panie: Marta Lempart 
– prezeska spółki dewelo-
perskiej Diamond Properties 
oraz Pani Renata Granowska 
– radna miejska Wrocławia.

Targujemy się
Niebawem kupcy, który do tej pory gromadzą się na Targo-
wisku Zielińskiego, przeniosą się do nowej hali przy ulicy 
Swobodnej. Potragowy teren ma zostać przeznaczony na 
budowę nowej siedziby sądu 
apelacyjnego. Działka należy 
aktualnie do gminy. Po przeka-
zaniu przeszłaby w ręce Skar-
bu Państwa, który w zamian 
oddałby miastu stare budynki 
sądu lub jakiś inny teren.

EX

Ręka sprawiedliwości
6 marca zapadł wyrok w sprawie zabójstwa 
pracownika stacji benzynowej, do którego 
doszło 27.07.2011. Przed sądem stanęło  

12 osób, które były związane z napadem. 
Główny podejrzany – Wiktor Szewczyk 
– za zabójstwo został skazany na 25 lat 
pozbawienia wolności. Pozostali uczest-

nicy napadu usłyszeli wyroki od 2 do 8 lat  
więzienia. Skazani przygotowywali się 

do napadu przez trzy tygodnie, a pomagał 
im jeden z pracowników stacji benzynowej 

(przekazywał informacje m.in. o zabez-
pieczeniach i rozmieszczeniu kamer). 
Przypomnijmy, iż po napadzie, główny 
sprawca był ścigany przez kilka tygodni.
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Nowalijki po 
staremu 
Przed ł użająca s ię  z i ma 
sprawiła, że padł na nas 
blady strach o ceny mło-
dych warzyw. Okazuje się 
jednak, iż ich ceny najpew-
niej nie będą wyższe niż 
przed rokiem. Dostawy wio-
sennych warzyw są z dnia na 
dzień coraz większe. Cieszy 
to, iż ceny ogórków czy rzod-
kiewek, względem tych z roku 
ubiegłego, są niższe. Cieszy 
także ciągle malejąca ilość 
produktów importowanych.

Prezydent karci
Pojawił się kolejny pomysł dotyczący zmiany przepi-
sów w kwestii VAT. Resort finansów uważa, iż dobrym 
planem jest ten, w którym osoba kupująca musi płacić 
podatek nawet w przypadku, gdy nie wie, że dokonuje 
transakcji z oszustem. Pomysł ten spotkał się z ostrą 
krytyką ze strony prezydenta Bronisława Komorow-
skiego, który nie podziela opinii resortu o sensowności 
stosowania odpowiedzialności zbiorowej. Komorowski 
zasugerował, by ministerstwo zajęło się raczej próbami 
doprowadzenia do uproszczenia systemu podatkowego 
tak, aby zachęcał on do uczciwego wywiązywania się 
z obowiązku podatkowego. 

Biorą się za umowy 
OPZZ: „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych wal-
czą w sprawie tzw. umów śmieciowych. Wysuwają już nie 
tylko postulat oskładkowania wszystkich zleceń, ale także 
„zabierają się” za umowy na czas określony. Związki chcą, aby 
firmy mogły zawierać z pracownikami dowolną liczbę kon-
traktów czasowych, jednak wyłącznie pod warunkiem, że ich 
łączny okres nie przekroczy 24 miesięcy. Ten czas będzie mógł 
być wydłużony o kolejne 12 miesięcy, tylko jeżeli organizacje 
zakładowe wyrażą na to zgodę. Wszystkie te posunięcia wy-
nikają z tego, iż bezpieczeństwo socjalne, według związków 
zawodowych, zostało w ostatnim czasie bardzo zachwiane. 

Co się działo
W POLSCE
 – Marzec 2013

Sportowy 
marzec 
M a r z e c  j e s t  m i e s i ą -
cem, w którym większość 
sportów zimowych trzeba już 
kończyć. To czas podsumo-
wań i planów na kolejny se-
zon. Mijający właśnie sezon 
sportów zimowych okazał 
się dla Polski bardzo owocny. 
Największą radość sprawiła 

Justyna Kowalczyk, która po raz trzeci okazała się najlepszą 
biegaczką narciarską. Bardzo pozytywnie zaskoczyli także 
polscy skoczkowie narciarscy. Kamil Stoch stanął na trze-
cim miejscu podium Pucharu Świata oraz został mistrzem 
świata w skokach na dużej skoczni. Wysoko ocenić trzeba 
także drużynę skoczków, która zdobyła brązowy medalista 
mistrzostw świata. W marcu także popisywali się nasi 
piłkarze, ale o tym może już nie mówmy…

Czarna noc w filharmonii
8 marca w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze znaleziono 
ciało 60-letniego ochroniarza i 27-letniej harfistki – studentki 
Uniwersytetu Muzycznego z Warszawy. Kiedy pracownicy fil-
harmonii nie mogli się dostać do środka, postanowili wezwać 
odpowiednie służby. To właśnie one odkryły ciała. Podejrzanym 
o zabójstwo jest były pracownik filharmonii, o którym wiadomo, 
że miał problemy z alkoholem i hazardem. Tymczasowo przeby-
wa on w areszcie. Zostanie mu postawiony zarzut podwójnego 
zabójstwa, za co grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Co się działo
W GOSPODARCE
 – Marzec 2013

Nowy biskup Rzymu 
Od 13 marca Rzym ma nowego biskupa, a świat – papieża. Został nim 
argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio. Kardynał przyjął imię Fran-
ciszek i w myśl nauczania św. Franciszka z Asyżu, zapowiada się jako 
papież skromności i ubóstwa. Anna i Bronisław Komorowscy pojawili 
się na uroczystości inaugurującej pontyfikat, gdzie mieli okazję zamienić 
z nowym papieżem kilka zdań. 
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Niemal cały Dolny Śląsk  
w zasięgu szybkiego  
internetu z kabla.  
Czy na pewno?

Pod względem dostępu do in-
ternetu województwo dolnoślą-
skie jest liderem w kraju. Jak 
podaje UKE, praktycznie 90 
proc. gmin w regionie nie tylko 
jest w zasięgu sieci, ale nawet 
kliku jej operatorów. Mimo 
tego, wg raportu World Internet 
Project, na przestrzeni ostat-
nich lat coraz popularniejszy 
tak w Polsce, jak i na Dolnym 
Śląsku, staje się dostęp do inter-
netu mobilnego. Dlaczego klien-
ci nawiązujący nowe umowy 
z dostawcami nie decydują się na 
połączenie „z kabla”?

Jedną z przyczyn jest niewątpli-
wie rosnące zainteresowanie Po-
laków smartfonami i tabletami. 
Jak podaje raport firmy Accen-
ture, te pierwsze będą najczęściej 
kupowaną w 2013 roku grupą pro-
duktów elektronicznych w kraju 
– ok. 40 proc. naszych rodaków 

Grzegorz Szymczak

planuje w ciągu najbliższych 
miesięcy wejść w posiadanie 
multimedialnego telefonu. Ponad 
20 proc. z nas ma zaś zamiar 
kupić w tym roku tablet. Po-
pularność urządzeń mobilnych 
to jednak nie wszystko. Okazuje 
się, że problem jest o wiele bar-
dziej skomplikowany i nierzad-
ko wiąże się z problematycznym 
dostępem do światłowodu. 

– Warto spojrzeć na mapę za-
kończeń sieci światłowodo-
wych w dolnośląskich miej-
scowościach, aby przekonać 
się, że w bardzo wielu gmi-
nach taką instalację ma jeden, 
najwyżej dwóch operatorów. 
W najgorszym wypadku za-
kończeń może w miasteczku 
czy wsi w ogóle nie być – mówi 
Grzegorz Szymczak, przed-
stawiciel wrocławskiego ope-
ratora Aer Network.. Internet 

szerokopasmowy może być też 
podłączony do miejscowości, 
która jest siedzibą gminy, a oko-
liczne wsie i miasteczka są go 
już pozbawione. Podobnie bywa 
z niektórymi wrocławskimi 
osiedlami – na papierze są pod-
łączone, a w praktyce okazuje 
się, że dostęp do światłowodu 
mają np. tylko mieszkania przy 
głównej ulicy osiedla. Tego jed-
nak w badaniach się nie wykazu-
je. Jak tłumaczy przedstawiciel 
Aer Network, właśnie trudności 
z dostępem do solidnego połą-
czenia „z kabla” sprawiają, że 
klienci coraz bardziej interesują 
się alternatywnymi formami. 
Z jednej strony jest to internet 
mobilny oferowany chociażby 
przez operatorów telefonii ko-
mórkowej, z drugiej stacjonarny 
internet radiowy.

- Przede wszystkim zmienia się 
świadomość odbiorców dotyczą-
ca internetu radiowego, głównie 
za sprawą postępu technologicz-
nego - mówi Szymczak. – Jeszcze 
parę lat temu ta technologia 
oferowała realną prędkość łącza 
na poziomie co najwyżej 512 kb/s. 
Dodatkowo klientów zniechę-
cał wysoce niestabilny sygnał, 
który często „uciekał” lub słabł. 
Obecnie internet radiowy daje 
zupełnie inne możliwości. Dzię-
ki stosowaniu przez coraz więk-
szą liczbę operatorów pasma 
5GHz (zamiast dawniej popu-

larnego 2,4GHz), jakość sygnału 
i prędkość internetu radiowego 
jest nieporównywalnie lepsza.

- Nie ma już najmniejszego pro-
blemu, aby oferować odbiorcom 
przepustowość na poziomie 10 
czy 20Mb/s nawet przy niesprzy-
jających warunkach zewnętrznych 
– podaje Szymczak. - Przeprowa-
dzone przez nas testy pokazały, że 
potencjalni klienci we Wrocławiu 
mogą liczyć na internet radiowy 
o realnej prędkości aż 100Mb/s, 
a więc znacznie wyższej, niż ocze-
kuje przeciętny użytkownik i niż 
można było przypuszczać kilka 
lat temu. Już 10Mb/s pozwala nie 
tylko na bezproblemowe przeglą-
danie stron internetowych i korzy-
stanie z poczty elektronicznej, ale 
też oglądanie filmów, słuchanie 
muzyki, czy przesyłanie dużych 
plików – dodaje.

Rosnące zainteresowanie urzą-
dzeniami mobi lnymi i co-
raz większe możliwości techno-
logii radiowej są w stanie przy-
śpieszyć rozwój rozwiązań al-
ternatywnych wobec internetu 
kablowego w Polsce. Jeśli wraz 
z dynamicznym rozrastaniem się 
aglomeracji i podmiejskich osiedli 
nie będzie postępowała jedno-
czesna rozbudowa infrastruk-
tury światłowodowej, odbiorcy 
będą w dalszym ciągu poszukiwać 
innego źródła stabilnego i szyb-
kiego połączenia z siecią www.

kwiecień 2013
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Pożywienie na czas wiosny 
według medycyny chińskiej

Wiosna to pora roku, w której 
należy zająć się wątrobą i pę-
cherzykiem żółciowym. W tym 
czasie naturalnym jest, że jemy 
mniej lub nawet pościmy, aby 
oczyścić ciało z t łuszczów 
i ciężkiego pożywienia zi-
mowego. Dieta powinna być 
lżejsza w stosunku do diet sto-
sowanych w ciągu całego roku. 
Wskazane jest, by zawierała 
pokarmy, które pod-
kreślają charak-
t e r ys t ycz ne 
d l a  w i o -
sny właści-
w o ś c i 
yang, czyli 
m ło d e  r o -
śl i ny, świeża 
zieleninę, kiełki 
i niedojrzałe kieł-
ki oraz niedojrzałe pędy 
pszenicy lub t rawy innych 
zbóż.

Pokarmy słone, takie jak sos 
sojowy, mięso oraz zawierające 
dużą ilość sodu mięso, powodują 
obniżanie się energii w organi-
zmie, dlatego najlepiej unikać 
spożywania ich na wiosnę. Zbyt 
duża ilość ciężkiego pożywie-
nia zatyka wątrobę, w wyniku 
czego dochodzi do wiosennych 
kolek i gorączek. Korzystne 

jest stosowanie wiosną 
ziół przyprawo-

wych o sma-
ku ostrym, 
takich jak 
b a z y l i a , 
f e n k u ł , 

m a j e r a -
nek, rozma-

ryn, kminek, 
koper, liść lau-

rowy. Pewne in-
tensywne ostre smaki 

są tradycyjnie wykorzystywane 
jako lekarstwo: spożywanie 

codziennie przez co najmniej 
tydzień surowego czosnku lub 
cebuli działa jak kuracja odro-
baczająca, pomaga pozbyć się 
pasożytów z organizmu. 

Przygotowanie pożywienia 
na wiosnę staje się bardzo pro-
ste. W diecie możemy stoso-
wać większą ilość pokarmów 
surowych i skiełkowanych. Wio-
sna, pierwsza pora roku, repre-
zentuje młodość. Uważa się, że 
surowe pożywienie powoduje 
odnowę organizmu i regeneracje.

Kiełki – bogactwo życiodajnej 
energii – zapewniają naturalne 
uzupełnienie codziennej die-
ty w aminokwasy, białka, węglo-
wodany, enzymy, przeciwdziała-
ją anemii, odtruwają organizm, 
dostarczają chlorofilu, potrafią 
dostroić nas do nagłego przypły-
wu energii wiosną i latem.

Iwona Skrabka
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Zwykłe, dobre, tanie

„Zwykły, dobry, tani” – taki napis zdobił wiele lat temu etykietę wina „Czer-
wony Proletariat” produkowanego przez firmę Fructona. W tych słowach 
zawiera się istota najbardziej chyba niezwykłego polskiego trunku, jakim jest 
tanie wino owocowe.

Specyficzne dla Polski jest to, że 
tanie wino stało się u nas elemen-
tem kultury ludowej, by nie rzec 
– proletariackiej, plebejskiej. 
Nazwy produktów odwołują się 
archetypów siły i męstwa („Bycza 
Moc”, „Komandos”, „Rambo”), 
do ludowej rewolucji („Czerwo-
ny Proletariat”), spokojnej wsi 
(„Nalewka Dziadunia”, „Sen 
Sołtysa”, “Chłopskie”), filozofii 
(„Platon”), motywu podróżnika-
-odkrywcy (“Kapitan Polewa 
– Cała Naprzód!”, “Bosman”, 
“Kosmos”), wreszcie – najbar-
dziej naturalnie – po prostu do 
owoców („Wiśnia”, „Jabłuszko 
Sandomierskie”, „Cytrynówka”).

Przypomnijmy, że w latach 90-
tych produkcją tanich win zajmo-
wało się naprawdę wiele rozlewni 
z całej Polski, dziś na placu boju 
pozostało już tylko kilka, może 

kilkanaście. Z ważniejszych wy-
mienić można Kamparex, Bartex, 
Sulimar, Domator-Delta, Warwin, 
Vinkon, Pektowin i wspomniany 
Agropol. – Z tego co udało nam 
się ustalić, zostało podobnych 
firm około 12 w całej Polsce, wia-
domo również, że największym 
skupiskiem firm winiarskich 
było od zawsze województwo 
łódzkie – wyjaśnia Daniel Fintek 
z Kamparexu.

Większość ze wspomnianych 
firm produkuje także inne wyro-
by – np. soki, przetwory, dżemy 
i koncentraty owocowe (w tym ce-
luje np. Pektowin), piwo czy wina 
gronowe. Na przykład Bartex 
ma w swojej ofercie szampany 
i całą gamę win, w tym także im-
portowanych, Sulimar prowadzi 
browar Cornelius, a Kamparex 
sprzedaje wina Dekartes i Ma-

scoli. Agropol ma do zaoferowa-
nia m.in. bardzo smaczne wina 
o ziołowo-korzennym posmaku. 
My jednak skoncentrujemy się na 
typowych tanich winach.

„Litrowe” nalewki coraz czę-
ściej zmieniają się w butelki 0,9 
litra, a nawet 0,85 litra. Niektó-
re „wina” również oferowane 
są w zmniejszonej pojemności 
0,67 litra. Napoje są w ogólności 
dość słabe – mają na ogół 8, 
9, czasami 11 proc. alkoholu. 
Trzeba sobie radzić, ktoś powie. 
I rzeczywiście – trzeba, ale nie-
koniecznie powinno być nam do 
śmiechu. – Te, jak Pan zauważył, 
zmiany zawartości alkoholu, 
mniejsze opakowania, itd. są po 
to, by cena pozostala na niezmie-
nionym poziomie – dowiadujemy 
się od przedstawicielki Agropolu. 
Prawda jest bowiem taka, że 

sytuacja na rynku nie jest lekka: 
– W ostatnim czasie wiele firm 
upadło, a te które zostały, są na 
krawędzi.

Czy tanie wina są niezdrowe 
i szkodliwe, jak to się często 
mówi? Skład to zazwyczaj: soki 
i moszcze owocowe (to samo, 
co w dowolnym napoju owo-
cowym), alkohol (oczywiste) 
i pewna ilość chemikaliów typu 
acesulfam-K, sacharynian sodu, 
aspartam i konserwanty. Zgodna, 
ten ostatni pakiet nie jest zachęca-
jący – ale przecież nie jest to nic 
gorszego niż chemikalia w coli 
czy napoju energetycznym, a tych 
przecież Polacy pochłaniają mon-
strualne ilości. – Nie uważam, by 
tanie wino było nie zdrowe, mocno 
bym się sprzeczał z osobami które 
tak twierdzą – mówi Daniel Fin-
tek. - Używamy barwików w mi-
nimalnym stopniu, tych samych 
co w sokach, napojach, lodach itd. 
Jednym z głównych jest karmel 
– więc nic chyba nie muszę więcej 
dodawać. Jeśli chodzi o aromaty, 
to wszystko jest pod konsumenta, 
pod jego wymagania, dawniej 
królował smak wiśni czy też jabłka, 
teraz mamy porzeczkę, żurawinę, 
miodową, miętową itd.

Opowieści o „siarce” były de-
mentowane już wielokrotnie, ale 
ponieważ mitologia „siary” wciąż 

pokutuje w świadomości ludzi, 
to pozwólmy sobie na jeszcze 
jedno zapewnienie. – Uważam, 
że nasze wina nie są wcale gor-
sze od tanich win importowa-
nych, w których SO

2
 jest na 

znacznie wyższym poziomie. 
Do win owocowych nie dodajemy 
siarki, pasteryzujmy je, jednak 
pozostałość po komunie, gdzie 
używano jej (siarki) w nadmia-
rze – pokutuje – wyjaśniają nam 
przedstawiciele Agropolu.

Czym właściwie jest obecnie 
swojski „jabol”? Niektórzy roz-
głaszają, że sednem sprawy jest 
po mieszanie soku ze spirytusem. 
Z Agropolu dowiadujemy się, że: 
– Wina produkowane są na bazie 
soków owocowych – najczęściej 
jabłkowego (najtańszy). Mieszanki 
soku z alkoholem to inna akcy-
za (wyższa) i znacznie większe 
koszty – chyba nikt takich nie 
produkuje. Podobnie wypowiada 
się przedstawiciel Kamparexu: - 
Z tymi mitami byłbym ostrożny, 
nie mogę udzielać informacji 
za inne firmy, lecz w naszym przy-
padku jest to czysta fermentacja 
jabłek w oparciu o drożdże i cukier.

Uważni konsumenci zauwa-
żyli zapewne, że niektóre ta-
nie wina występują obecnie jako 
„napoje alkoholowe na bazie 
piwa”. Co prawda nie doszliśmy 

do tego, jak faktycznie wygląda 
proces produkcji i w jakim stop-
niu bierze w nim udział piwo, 
niemniej nasza rozmówczyni 
deklaruje, że: „Znaczący udział 
składników słodowanych po-
woduje znacznie lepszy efekt 
jakościowy, a przy tym instru-
mentalne oddziaływanie aparatu 
fiskalnego (podatek akcyzowy) 
jest mniej uciążliwe”. Z drugiej 
strony, Daniel Fintek z Kampa-
rexu jest nastawiony sceptycznie 
do tej koncepcji: - Powstały 
napoje piwne, ale tylko dlatego, 
by producent mógł więcej za-
robić (gdyż podatek akcyzowy 
nakładany na piwo jest dużo 
niższy niż na wino). Oszukując 
klienta, wlewając napój na bazie 
piwa w butelkę po winie, zarabiają 
na jego niewiedzy w kwestii tego, 
co pije – no chyba że doczyta 
i poczuje się oszukany.

Polski krajobraz, zwłaszcza kra-
jobraz przedmieść i prowincji, 
straciłby wiele, gdyby ostatecz-
nie wszystkie te legendarne napoje 
zniknęły z rynku. Oczywiście 
można się obruszyć, że dla wielu 
ludzi konsumpcja win kończyła 
się kiepsko (zwłaszcza z biegiem 
lat), ale to samo można powiedzieć 
o każdej innej używce, zwłaszcza 
alkoholowej. Co za dużo to nie-
zdrowo. Wystarczy się pilnować. 
Zwyczajnie, dobrze, tanio.

Adam Tomasz Witczak
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Quo vadis Via Romana?

Pod koniec lutego 2013 roku oddano do użytku nowy most drogowy, 
łączący dwa brzegi Odry powyżej Wrocławia. Most ten stanowi główny 
element Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (WOW) – drogi wojewódzkiej 
zwanej przez niektórych Via Romana (od nazwiska wielce zasłużonego dla 
jej realizacji, byłego burmistrza Siechnic, pana Grzegorza Romana).

O ile decyzja o kontynuowaniu 
jej realizacji jest poza dyskusją, 
o tyle otwartą kwestią pozostaje 
jej dalszy przebieg. Wydaje się, że 
kontynuacja w kierunku północ-
nym, tj. do Długołęki, jest w swoim 
podstawowym przebiegu rozstrzy-
gnięta. Trudno zaś o taką jedno-
znaczność w przypadku kontynu-
acji w kierunku południowym – tutaj 
poza wszelką dyskusją pozostaje 

Marek Natusiewicz

doprowadzenie drogi do ronda 
„Żernickiego”,  w ciągu drogi nr 
395 w kierunku na Strzelin. Wąt-
pliwość tę wywołuje wcześniejszy 
pomysł doprowadzenia jej do „węzła 
bielańskiego”. Społeczna dyskusja 
na temat szczegółowego przebiegu 
trasy, w kontekście uciążliwości dla 
niedawno wybudowanych osiedli 
domów jednorodzinnych, odsuwając 
drogę coraz bardziej na południe 

od wsi Wysoka, w groteskowy spo-
sób przybliża ją do autostrady A4. 
W związku z tym coraz bardziej 
oczywistą staje się konieczność 
oddzielenia ruchu „krajowego” 
od ruchu „miejskiego” - w ramach 
ul. Zwycięskiej-bis (il.1). 

Nowa ulica miejska (kolor poma-
rańczowy) podpięta zostałaby do 
WOW (kolor żółty) przy pomocy 
łączników (kolor morski). Nadmie-
nię jedynie, że ulica „pomarańczo-
wa” mogłaby stać się arterią, na 
która wskazywałem w artykule pt. 
„Wrocławska kwadratura koła, czy-
li... samochód w Centrum” opubliko-
wanym w nr 46 „Słowa Wrocławian” 
z listopada 2012.
W prezentowanej koncepcji (il. nr 1) 
WOW łączyłaby się z siecią autostrad 
i drogą krajową nr 8 w węźle poło-
żonym między Bielanami Wrocław-
skim i Tyńcem Małym w ciągu drogi 
nr 36. Ważnym, aczkolwiek niedoce-

nionym elementem tej koncepcji, jest 
jej skrzyżowanie z autostradą A4, 
którego w dotychczasowych rozwa-
żaniach, jak również projektach, po 
prostu BRAK (biały okrąg – linia 
przerywana)!

Poprzedniczka dzisiejszej A4 za-
projektowana została w latach 30. 
XX w. jako droga strategiczna, słu-
żąca szybkiemu przerzucaniu wojsk 
zmotoryzowanych, z pominięciem 
dróg prowadzących przez duże mia-
sta. Wyjątkiem są tutaj te położone 
niemalże na ich końcach. Niewąt-
pliwie Wrocław wówczas był taką 
„końcówką” i dlatego też tak bardzo 
przebieg drogi do granic miasta, 
przeprowadzając ją przez północ-
ne opłotki Bielan Wrocławskich. 
Sam węzeł zrealizowany został w for-
mie okrojonej, podobnie jak i dalszy 
przebieg – w wersji jednojezdniowej. 
W efekcie po naszych poprzednikach 
odziedziczyliśmy niepełnowartościo-
we rozwiązanie, do którego w wy-
niku „sfragmentyzowanej” metody 
działań planistyczno-inwestycyjnych 
dobudowano brakujące elementy 
„koniczynki”, zaś sam zaś węzeł 
szczelnie „obudowano”. Opis ten 
można uzupełnić o stacje benzynowe 
położone niemal tuż przy jezdniach, 
między rampami zjazdowymi. W ten 
sposób trzymano rozwiązanie nie 
mieszczące się w żadnych, nawet 
granicznych normach, zarówno pro-
jektowych, jak i eksploatacyjnych! 
Dla większości osób oczywiste jest, 
że w niedalekiej przyszłości palącą 
kwestią stanie się wytyczenie nowego 
– tym razem zgodnego z obowiązu-

jącymi przepisami – przebiegu auto-
strady. Przebieg ten winien być za-
równo prostszy, jak i jak najkrótszy A4  
(il. 2 zaznaczony kolorem czer-
wonym). Na marginesie dyskusji 
o nim, równie ważna musi się stać 
odpowiedź na pytanie o dalszy los 
istniejącego fragmentu, który w wy-
niku realizacji zostanie „wycięty” 

z sieci autostrad. Wydaje się, że je-
dynym sensownym rozwiązaniem 
jest zintegrowanie go z autostradą 
A8 i stworzenie Aglomeracyjnej 
Sieci Tras Szybkich (ASTS). Zde-
gradowanie autostrad do poziomu 
„miejskiego” umożliwiłoby zagęsz-
czenie węzłów. Na analizowanym 
obszarze, obok węzła „Bielańskiego” 
pojawiłyby się dodatkowe 4 węzy, po-
łożone na dwupoziomowych skrzyżo-
waniach: 1) z drogą polną na południe 
od Sadkowa (węzeł A), 2) istniejącym, 
a przewidywanym do likwidacji wę-
złem Biskupice Podgórne-Pietrzyko-
wice (węzeł B) i istniejącymi ulicami: 
3) Lipową (węzeł D) i 4) Gen. Grota-
-Roweckiego (węzeł E).

„Podpięcie” nowej autostrady A4 
do ASTS zapewniałyby trzy wę-
zły: 1) w rejonie Kątów Wrocław-
skich, 2) na południe od Magnic 
i 3) w rejonie istniejącego wę-
zła w Krajkowie. Zaś sam ASTS 
zostałby uzupełniony o sieć ulic 
(przerywane żółte linie na il. nr 
2), które umożliwiłyby równo-

mierne rozłożenie ruchu w rejonie 
intensywnej działalności produk-
cyjnej, handlowej i inwestycyjnej 
prowadzonej na terenie gmin 
Kobierzyce i Siechnice.
Ze względu na wieloletni cykl 
procesu inwestycyjnego celo-
wym wydaje się podjęcie już dzi-
siaj działań „zabezpieczających” 
możliwość jego wytrasowania. 
Tym bardziej, że przebieg nowego 
odcinka autostrady A4 jeszcze 
nie jest ujęty w żadnych planach 
inwestycyjnych, gdyż chwilowo 
jest nieznany...

kwiecień 2013

REKLAMA

il.1. Oddzielenie ruchu „krajowego” od ruchu „miejskiego” w ciągu WOW.

il.2. „Skrót”A4 i jego powiązanie z Aglomeracyjną Siecią Tras Szybkich.

Opracowanie ilustracji wasne autora  
na osnowie http://maps.google.pl
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Propozycje zmian  
w zakresie czasu pracy

Sytuacja na rynku pracy oraz „kryzys gospodarczy” wymuszają poszu-
kiwanie nowych rozwiązań prawnych mających z założenia łagodzenie  
i uelastycznienie relacji między stronami stosunku pracy. Propozycje 
zmian dotyczą min. kluczowego zagadnienia jakim jest czas pracy. 
Warto zatem wiedzieć jakie zmiany przewiduje projekt zmian do  
kodeksu pracy z dnia 04.02.2013 r.

Sebastian Kryczka
Prawnik

Potrzeba zmian 

Projektowane zmiany w zakre-
sie czasu pracy przewidziane 
na 2013 r. stanowią reakcję na 
światowy kryzys gospodarczy 
skutkujący spadkiem zapo-
trzebowania na usługi 
i towary co w re-
zultacie  przekła-
da się na kłopoty 
f i na n s owe  p r a -
codawców, którzy 
często zmuszeni są do 
obniżania kosz tów prowa-
dzonej działalności w formie 
np. redukowania zatrudnie-
nia . Zgodnie z uzasadnie-
niem do projektu zmian, mają 

one za zadanie wprowadze-
nie regulacji umożliwiających 
uelastycznienie organizacji 
czasu pracy. W rezu ltacie 
nowe regulacje powinny spo-
wodować zwiększenie racjo-
nalności w zakresie gospoda-

rowania czasem pracy 
pracowników, wpły-

wając w sposób po-
średni na zmniej-
s z e n i e  r y z y k a 

pracodawców oraz 
przyczy n ien ie s ię  do 

zwiększenia ich konkuren-
cyjności na rynku. Zgodnie 
z założeniami, zmiany maja 
dotyczyć modyfikacji w zakre-
sie długości dopuszczalnych 

okresów rozliczeniowych cza-
su pracy oraz w kwestii regula-
cji tzw ruchomego czasu pracy. 

Wydłużenie  
okresu rozliczeniowego

Wydłużenie okresów rozl i-
czeniowych według projek-
tu zmian ma na celu lepsze 
umożl iwienie dopasowanie 
się pracodawców do sy tu-
acji w zakładzie pracy przy  
uwzględnieniu zapotrzebowa-
nia na pracę. Zgodnie z założe-
niami zawartymi w projekcie 
zmian pracodawca u którego 
sytuacja wymaga w danym 
przedziale czasu większego 

zapot rzebowa n ia na pracę 
będzie miał możliwość plano-
wania większej liczby godzin 
pracy – odpowiednio w okresie 
mniejszego zapotrzebowania - 
liczba godzin będzie mniejsza. 
Tym samym planowany jest 
dłuższy okres w trakcie któ-
rego pracodawca będzie mógł 
zrekompensować pracowni-
kom pracę w godzinach nad-
liczbowych czasem wolnym.

Tryb wprowadzania  
dłuższego okresu  
rozliczeniowego 

Pracodawca , k tór y będz ie 
chciał wysłużyć okres roz-
l iczeniowy nie będzie mógł 
postępować w sposób dowolny. 
Przedłużenie okresu rozlicze-
niowego będzie możliwe na 
poziomie układu zbiorowego 
pracy lub w porozumieniu 
z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. W przypadku 
gdy ustalenie treści porozu-
mienia nie będzie możliwe 
ze wszystkimi działającymi 
u pracodawcy organizacjami 
związkowymi, pracodawca 
będzie mógł dokonać uzgod-
nień w kwestii przedłużenia 
okresu rozliczeniowego z re-
prezentatywnymi organizacja-
mi  związkowymi. W sytuacji 
gdy u da nego pracodawcy 

Sebastian Kryczka 
prawnik specjalizujący  

się w problematyce 
prawa pracy

oraz prawa cywilnego
s.kryczka@wp.pl

nie działają zakładowe orga-
nizacje związkowe wówczas 
zawarcie porozumienia będzie 
możliwe z przedstawicielami 
pracowników.  

Ruchomy czas pracy

Pla nowa ny r uchomy cza s 
pracy jest nową konst r uk-
cją w polskim prawie pracy. 
Zawar te w projekcie zmia-
ny w za k resie r uchomego 
czasu pracy przewidują 
dwie odmiany oma-
wianej i nsty tucji . 
W  p i e r w s z y m 
p r z y p a d k u  p r a -
cod awca m ia łby 
możliwość wyzna-
cz e n i a  p r a c ow n i-
kom  różnych go -
dzin rozpoczynania 
pracy w ramach po-
szczególnych dni 
pracy gdzie w na-
stępnym dniu pra-
cownik rozpoczynałby pra-
cę god z i nę wcześn iej  n i ż 
dzień wcześniej. Praca świad-
czona w tak ich okol iczno-
ściach nie byłaby uważana 
za pracę w godzinach nad-
liczbowych,. Należy zwrócić 
uwagę, że w powyższej sytu-
acji obowiązywałyby przepisy 
z za k resu wym ia r u czasu 
pracy i odpoczynku. 

Druga wersja ruchomego czasu 
pracy zakłada wyznaczenie 
przedziału czasu pracy w ra-
mach którego pracownicy by-
liby obowiązani stawić się do 
pracy. Gdyby pracownik za-
decydował w takim wypadku, 
że rozpoczyna pracę o go-
dzinę wcześniej niż w dniu 
popr z ed n i m,  rów n ież  n ie 
stanowiłoby to zgodnie z za-

łożeniami projektu 
p r a cy  w god z i -
n a c h  n a d l i c z -
bowych.  Dr uga 
opcja ruchomego 

czasu pracy rów-
nież zakłada obowiązy-
wanie przepisów z za-
kresu wymiaru czasu 
pracy i odpoczynków 

dobowych jak i tygodnio-
wych.  Zgodnie z projek-
tem, ruchomy czas pracy 
byłby wprowadza ny na 
poziomie wewnątrzzakła-

dowym na analogicznych za-
sadach jak jest to przewidziane 
dla wydłużania okresu rozli-
czeniowego.

REKLAMA

Kompleksowa obsługa

„Dzień Dobry! Biuro Rachunkowe Calculo z Wrocławia wita wszyst-
kich zainteresowanych profesjonalnymi usługami księgowymi.”  
Tak brzmią pierwsze słowa, jakie może przeczytać każdy odwiedza-
jący stronę www.calculo.com.pl. W tym krótkim zdaniu mieści się 
esencja biura – profesjonalizm i uprzejmość, czyli atuty niezbędne,  
by współpraca z klientem była owocna dla obydwu stron.

Dziś kilka zdań na temat usług 
Biura Rachunkowego Calculo, 
jakie świadczy ono dla osób dopie-
ro rozpoczynających działalność 
gospodarczą. Jak nietrudno się do-
myśleć, założenie własnej firmy nie 
należy do kwestii najprostszych, 
tak więc skorzystanie z pomocy od-
powiedniego biura rachunkowego 
jest czymś niezbędnym. 

Biuro Calculo oferuje pomoc i peł-
ną obsługę formalno-prawną przy 
zakładaniu firmy. Możemy więc 
być spokojni jeśli chodzi o zgło-
szenie działalności do Urzędu 
Skarbowego czy Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Dodatkowo 
możemy liczyć, że biuro rachunko-
we prowadzone przez Panią Ewę 
Litwin doradzi nam w wyborze 
banku do obsługi konta firmowego, 
a także wskaże odpowiednią formę 
opodatkowania. Oczywiście po za-
łożeniu firmy Calculo nie zostawi 

nas na lodzie. Biuro, o którym 
mowa w ramach udzielonego 
pełnomocnictwa będzie repre-
zentować nowopowstałą firmę 
przed organami skarbowymi, 
kontrolnymi, a także we wszyst-
kich czynnościach, które zostaną 
zlecone. Na tym jednak usługi się 
nie kończą. 

Okazuje się, iż Calculo oferuje 
także pomoc przy doborze na-
szych przyszłych pracowników 
oraz wskaże optymalne formy 
i warunki zatrudnienia. Jest to bar-
dzo ważne, gdyż, jak podaje na 
swoim facebookowym profilu 
(który szczerze polecamy od-
wiedzić) biuro Calculo, Głów-
ny Inspektor Pracy zapowiada, 
iż w całym roku będzie bardzo 
dokładnie przyglądał się tzw. 
umowom śmieciowym. Okazuje 
się, że ponad milion osób pracują-
cych w Polsce, zatrudnionych jest 

na umowę o dzieło bądź zlecenie. 
Nie byłoby w tym nic niepokoją-
cego, gdyby nie fakt, że tego typu 
zatrudnienie najczęściej jest wybie-
rane wyłącznie po to, by uniknąć 
kosztów wiążących się z umową 
o pracę. Kiedy już wybierze-
my współpracowników, możemy 
liczyć, iż biuro zorganizuje dla 
nas szkolenia z zakresu BHP oraz 
kursy pierwszej pomocy, co jest 
niezbędne przy okazji zatrudniania 
kogoś na umowę o pracę. 

Biuro Rachunkowe
Calculo  sp. z o.o. sp. k
Jana Długosza 19 B/19 

51-162 Wrocław
biuro@calculo.com.pl
tel.: +48 71 325 21 78
tel./fax 71 78 72 131

tel. kom. +48 515 163 911 
tel. kom. +48 515 163 912

www.calculo.com.pl
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Wstąpienie w najem mieszkania komunalnego 
po śmierci jedynego Najemcy

Lokale komunalne należą do mieszkaniowego 
zasobu gminy. Ich przydzielanie poddane jest 
ścisłej reglamentacji, by mogli je zamieszkiwać 
najbardziej potrzebujący. Nie powinna zatem 
dziwić okoliczność, iż wstępowanie w najem 
takiego mieszkania po śmierci głównego  
Najemcy obwarowane jest kilkoma rygorami.

Przedmiotowa procedura uregu-
lowana jest w art. 691 kodeksu 
cywilnego (dalej: k.c.). Zgodnie 
z dyspozycją § 1 tego przepisu: 
„W razie śmierci najemcy lokalu 
mieszkalnego w stosunek najmu 
lokalu wstępują:

i.małżonek niebędący współna-
jemcą lokalu,
ii. dzieci najemcy i jego współ-
małżonka,
i i i .  i n n e  o s oby,  wob e c  
których najemca był obo-
w i ą z a ny  d o  ś w i a d c z e ń 
a l i m e n t a c y j n y c h ,  o r a z  

iv. osoba, która pozostawała 
faktycznie we wspólnym po-
życiu z najemcą”.

Powyższe wyliczenie ma charak-
ter enumeratywny, co oznacza, iż 
tylko wskazane kategorie osób 
spełniają kryterium podmioto-
we wymagane przepisami prawa. 
Pod panowaniem poprzedniego 
brzmienia art. 691 k.c. (do 12 listo-
pada 1994 r.) wstąpić w stosunek 
najmu mogły osoby najbliższe, 
a więc znacznie szerszy krąg osób 
aniżeli obecnie. Mimo aktualnego 

Patrycja 
Ryś

zawężenia komentowanego prze-
pisu – wykładnia osoby, która 
pozostawała faktycznie we wspól-
nym pożyciu z najemcą nadal 
nastręcza trudności interpreta-
cyjnych. Mimo braku legalnej 
definicji przyjmuje się, iż „fak-
tyczne pożycie z najemcą” zgod-
nie z art. 691 należy wykładać 
jako pozostawanie we wspólnocie 
domowej, duchowej, gospodarczej 
i fizycznej, przy jednoczesnym 
założeniu, iż utrzymywanie sto-
sunków seksualnych nie jest wa-
runkiem koniecznym. Zgodnie 
z takim rozumieniem do osób 
pozostających w faktycznym 
pożyciu z Najemcą należy zalicza 
się m.in. rodzeństwo czy osoby 
pozostające w konkubinacie.

Zgodnie z drugą przesłanką zawar-
tą w art. 691 § 2 k.c.: „Osoby wy-
mienione w § 1 wstępują w stosu-
nek najmu lokalu mieszkalnego, 
jeżeli stale zamieszkiwały z na-
jemcą w tym lokalu do chwili jego 
śmierci”. Fakt zamieszkiwania 
z Najemcą do chwili jego śmierci 
przez osobę wymienioną w § 1 

jest warunkiem sine qua non wstą-
pienia w stosunek najmu. Samo 
zameldowanie nie rodzi praw do 
mieszkania, gdyż jest tylko urzę-
dowym poświadczeniem przeby-
wania pod określonym adresem. 
Stałe zamieszkiwanie rozumie 
się w ten sposób, iż przedmiotowy 
lokal stanowi dla danej osoby cen-
trum jej spraw życiowych, o czym 
m.in. może świadczyć okoliczność, 
iż zainteresowany podmiot nie 
ma, po śmierci najemcy, dokąd 
się wyprowadzić.

Warto również podkreślić, iż 
podmioty wymienione w art. 691 
k.c. wstępują w najem ex lege, 
z mocy samego prawa. Oznacza 
to, iż po spełnieniu ustawowych 
przesłanek organ nie może za-
interesowanemu odmówić pra-
wa wstąpienia w stosunek najmu.

Istotnym jest, iż żądanie ustale-
nia wstąpienia w stosunek najmu 
lokalu komunalnego nie ulega 
przedawnieniu (por. wyrok SN 
z 12 lutego 2002 r., I CKN 527/00, 
LexPolonica nr 355490, OSNC 

2002, nr 12, poz. 159), co oznacza, 
iż w każdej chwili można wystąpić 
o przyznanie tytułu prawnego do 
mieszkania po śmierci głównego 
najemcy. Jeżeli jednak procedura 
z art. 691 k.c. wskutek podważenia 
jednej z przesłanek, np. stałego 
zamieszkiwania w lokalu aż do 
śmierci najemcy zawiedzie – moż-
na wówczas wnieść pozew do sądu 
o ustalenie istnienia stosunku naj-
mu po śmierci głównego najemcy 
(art. 189 kodeksu postępowania 
cywilnego, dalej: k.p.c.), co bę-
dzie wiązało się z ciężarem dowo-
dowym po stronie wnoszącego. 
Osoba występująca z powództwem 
z art. 189 k.p.c. ma bowiem interes 
prawny w potwierdzeniu stanu 
prawnego wynikłego ze śmierci na-
jemcy (por. uchwałę SN z 21 marca 
1977 r., III CZP 19/77, LexPolonica 
nr 352535, OSNCP 1977, nr 10, poz. 
178, i z 19 listopada 1996 r., III CZP 
115/96, LexPolonica nr 315272, 
OSNC 1997, nr 4, poz. 35, które 
zachowują aktualność).
Wstąpienie w stosunek naj-
mu w oparciu o art. 691 k.c. 
oznacza, że określone osoby 

z chwilą śmierci Najemcy wstę-
pują w jego sytuację prawną jak 
Najemca, na dotychczasowych za-
sadach. Zaznaczyć jeszcze należy, 
że wstąpienie w stosunek najmu 
jest instytucją inną aniżeli dzie-
dziczenie, uregulowane w prze-
pisach księgi czwartej kodeksu 
cywilnego. Efektem tego – najem 
lokalu nie wchodzi w skład masy 
spadkowej po zmarłym Najemcy, 
a jego przejście na inne osoby 
odbywa się na podstawie przepisu 
szczególnego.

Powyższa regulacja, mimo iż 
dotyczy specyficznej i ogra-
niczonej i lościowo kategorii 
mieszkań gwarantuje wstąpie-
nie w stosunek najmu wszystkim 
legitymowanym podmiotom, 
które spełniają przesłanki wy-
mienione w art. 691 k.c.

kwiecień 2013

Patrycja Ryś
prawnik

Doradztwo  
Prawno-Gospodarcze

rys.patrycja@gmail.com

REKLAMA
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PRODUKT Auchan Lidl Biedronka Real Tesco Leclerc Kaufland Carrefour

Najtańszy chleb w przeliczeniu na 1 kg 2,98 2,90 2,90 2,98 3,32 2,98 3,97 4,29

1 kg mąki pszennej 1,39 1.44 1,49 1,55 1,49 1,49 1,49 1,75

Piwo Żywiec 0,5 l 2,79 2,79 2,29 2,99 2,69 2,59 2,98 3,19

Najtańsze piwo 0,5 l 1,43 1,59 1,38 1,39 1,39 1,49 1,68 1,45

Czekolada mleczna Wedel 100 g 2,48 2,79 2,49 2,79 2,99 2,85 3,19 3,19

Najtańsza czekolada 100 g 1,19 1,29 1,37 1,39 1,69 1,29 1,39 1,55

Masło 82% 200 g 3,18 3,69 3,49 3,99 3,69 2,99 3,99 4,39

10 jaj najtańszych 4,38 3,99 3,99 4,29 3,99 3,59 4,49 5,29

Karton mleka 1,5% (1 l) 1,64 1,95 1,95 2,05 1,99 2,29 1,95 2,05

Najtańsza woda niegazowana 1,5 l 0,69 0,65 0,65 0,65 0,59 0,69 0,69 0,59

Cukier biały kryształ 1 kg 3,47 3,45 3,43 3,65 3,48 3,50 3,65 3,65

1 kg kurczaka  7,69 7,19 7,19 7,29 7,49 8,59 7,49 7,99

1 kg najtańszych jabłek 1,96 1,60 2,19 1,39 2,25 2,49 1,89 1,49

1 kg najtańszych ziemniaków 0,93 0,98 1,50 0,90 0,66 1,29 0,99 1,29

8 rolek najtańszego papieru toaletowego 1,72 1,74 2,25 1,79 1,69 1,85 2,25 2,25

Herbata Saga 100 torebek 5,49 5,45 5,07 5,40 5,98 5,98 5,04 5,69

SUMA: 43,41 43,50 43,63 44,49 45,38 45,95 47,13 50,20

Akcja – reklamacja

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 27 marca 2013

O tym, że klient ma obowiązek zapłacenia 
za zakupione produkty, wie każdy. Przede 
wszystkim wie sam sklep. O tym, że klient  
ma też swoje prawa, wie już niewielu.  
Przede wszystkim „nie wiedzą” sklepy.  
Jednym z podstawowych praw konsumenta,  
z którego coraz częściej korzystamy, jest  
prawo do reklamowania wadliwego produktu.

Co mogę reklamować?

Reklamacji podlega zdecydo-
wanie większa ilość produktów 
niż nam się wydaje. Najczęściej 
spotykamy się jednak z wadli-
wie wykonanymi czy działają-

cymi sprzętami AGD, obuwiem 
czy odzieżą. Są to towary, co 
do reklamacji których prawie nikt 
nie ma wątpliwości. Okazuje się, 
że mamy także prawo do reklamo-
wania żywności czy kosmetyków. 
I rzecz niezwykle ważna: mimo 

tego, czym często karmią nas 
sprzedawcy, możemy reklamować 
produkty sprzedane po cenie pro-
mocyjnej na wyprzedaży (inaczej 
jest w sytuacji, kiedy powodem 
obniżenia ceny jest wada towaru, 
o której sprzedawca poinformo-
wał nas przy zakupie. Wówczas 
nie mamy podstaw ku temu, 
by reklamować dany produkt).

Kiedy mogę reklamować? 

Towar możemy reklamować w mo-
mencie, kiedy okaże się, iż jest 
niezgodny z umową. Co to ozna-
cza w praktyce? Już spieszymy 
z kilkoma przykładami: 
- towar nie nadaje się do celu, do 
którego jest pierwotnie przezna-
czony, np. kupujemy lodówkę, któ-
rej funkcja chłodzenia nie działa, 
- towar jest niezgodny z tym, co 
było przedstawione np. w reklamie 
– kupiliśmy kurtkę wodoodporną, 
która przemaka przy najmniej-
szym deszczu,  

- towar został uszkodzony mimo 
tego, że zamontowaliśmy go zgod-
nie z instrukcją, np. w instrukcji 
zalecano wkręcić śruby w daną 
deskę, jednak okazało się, iż prze-
bijają one wspomnianą deskę.

Jak mogę reklamować? 

 Na ścianach większości sklepów 
można zobaczyć tabliczki głoszą-
ce, że „podstawą reklamacji jest 
przedłożenie paragonu”. Okazuje 
się jednak, iż nie jest to prawdą. 
I słusznie, gdyż z pragmatyczne-
go punktu widzenia procedura 
ta zupełnie mijałaby się z celem. 
Faktem jest, iż aby złożyć rekla-
mację, powinniśmy udowodnić, 
że zakupiliśmy towar w danym 
sklepie o danej godzinie. Jednak 
paragon nie jest jedynym doku-
mentem, który może to potwier-
dzić. Równie dobrze możemy 
przedstawić wyciąg z rachunku 
bankowego (w przypadku płat-
ności kartą) lub potwierdzić swo-

je racje słowami jakiegoś świadka. 
Także karta gwarancyjna upoważ-
nia nas do złożenia reklamacji. 

Czy mi się uda?

Warto mieć świadomość tego, że 
sprzedawca jest zobowiązany do 
bezwzględnego przyjęcia każ-
dej reklamacji. Jeśli jednak tego 
odmawia, mamy prawo wysłać 
ją listem poleconym – wówczas 
także będzie musiała być rozpa-
trzona. Towar, który uznaliśmy 
za wadliwy najczęściej trafia 
do rzeczoznawcy, którego zada-
niem jest sprawdzenie czy wada 
faktycznie jest niezależna od użyt-
kownika produktu. Jeśli stwierdzi, 
że jest inaczej, zwróci produkt do 
sklepu i nie będziemy mogli się 
ubiegać o zwrot pieniędzy. Może 
on także zlecić naprawę usterki. 
Jeśli reklamacja zostanie roz-
patrzona pozytywnie, towar bę-
dzie naprawiony, a mimo tego 
klient nie zgodzi się na przyjęcie 

produktu, najpewniej otrzyma 
on możliwość wymiany reklamo-
wanej rzeczy na inną. Jest także 
szansa na odzyskanie pieniędzy.

Mimo tego, że reklamacje nie 
są dla sklepów czymś, czego 
poszukują i na co czekają, zaob-
serwować można tendencję coraz 
częstszego przyjmowania wspo-
mnianych zastrzeżeń do produk-
tów. Wszak jakby na sytuację nie 
patrzeć, jest to dla danego sklepu 
opłacalne. Pomyślmy o kliencie, 
który nie dość, ze kupił wadliwy 
produkt, to jeszcze ma problem 
ze złożeniem reklamacji. Czy 
są szanse, że kiedykolwiek wróci 
do felernego sklepu? Raczej ni-
kłe. Jeśli jednak obsługa będzie 
uprzejma i chętnie rozpatrzy 
jego wniosek, szanse na ponowne 
zakupy w tym sklepie znaczą-
co wzrastają. Tak więc wyraź-
nie widać, iż składanie reklamacji 
nie musi być nieprzyjemne i bez-
owocne. 

Ewa Tomaszewska

REKLAMA
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Na tropie zdrowia

Obuwie, które nosimy na co dzień, 
odgrywa niebagatelną rolę w utrzy-
maniu odpowiedniej higieny stóp. 
I nie chodzi tylko o to, że buty 
na wysokich obcasach, czy zwę-
żane w szpic powodują halluksy. 
Zbyt duży ucisk na przednią część 
stopy, może wpływać na deformację 
stawu, a w konsekwencji – wywoły-
wać ból w trakcie cho-
dzenia. Problem ten, 
uznawany za choro-
bę cywilizacyjną, 
nie występuje jed-
nak u osób noszą-
cych odpowiednie 
obuwie. Rezygnacja 
z wysokich obcasów 
nie jest tu koniecz-

nością. Wystarczy po prostu nie 
zakładać ich bardzo często lub 
na wiele godzin. 

Bez ucisku

Jakie buty nosić zatem na co dzień? 
Przede wszystkim takie, które nie 
uciskają stopy. Odpowiednio wy-
profilowany kształt i starannie do-
brany rozmiar to pozornie oczywi-
ste, ale warte wzmianki czynniki. 
Dobrze dobrane buty pozwalają 
uniknąć wrastających paznokci czy 
odcisków. Wybór płaskich modeli 
może uchronić przed powstaniem 
ostrogi piętowej. Swobodnie przy-
legające do stopy obuwie, zapew-
niające przestrzeń między skórą 

a wewnętrzną stroną buta, pozwala 
zapobiec zrogowaceniom naskórka. 
Zmiany tego typu, czyli tzw. mo-
dzele, mogą pojawić się w następ-
stwie źle rozłożonego nacisku ciała 
na śródstopie, za co odpowiedzialne 
są zazwyczaj... źle sprofilowane 
buty. Warto także pamiętać, że 
krążenie hamują często skarpety 
z nieprawidłowo zaprojektowanym 
ściągaczem. 

Chwila oddechu

Ważnym elementem w utrzymaniu 
zdrowia stóp jest zapewnienie im 
odpowiedniej wentylacji. Najprost-
szym rozwiązaniem jest ich możliwie 

jak największe odkrycie, 
tzn. dobór obuwia jak 
najmniej zabudowa-
nego. Nie zawsze jest 
to jednak możliwe. 
Dlatego też, wybie-
rając buty zabudowa-
ne, warto pamiętać 
o kilku zasadach. Naj-

ważniejszą kwestią jest 
materiał z jakiego wyko-

nano obuwie. – Najlepszym rozwią-
zaniem pozostaje tu skóra naturalna. 
Umożliwia ona efektywną wymianę 
powietrza, wchłania wilgoć,  przez 
co wyklucza nadmierną potliwość. 
Ma także tę przewagę, że najlepiej 
dopasowuje się do stopy noszącego 
– mówi Marta Rondoś, reprezentu-
jąca markę Lesta. Jednak nawet wy-
bierając produkty skórzane, warto 
pamiętać, by nie były one zbyt ciasne, 
bo może to utrudniać wentylację i do-
datkowo zwiększać skłonność stopy 

do wydzielania potu. Warto też mieć 
przynajmniej dwie pary obuwia, któ-
re wykorzystywane będą na co dzień. 
Nawet wykonany z wysokiej jakości 
materiałów produkt, potrzebuje 
przynajmniej 24-godzinnej przerwy 
po całym dniu noszenia, by zachować 
swoje walory higieniczne.

Czas na relaks

Aby zapewnić stopom dobrą kon-
dycję, warto też skorzystać z zalet 
masażu. Poprawia on ukrwienie 
i elastyczność skóry. Kilkuminutowy 
zabieg raz na parę dni przyniesie 
pozytywne rezultaty zarówno dla 
zdrowia, jak i samopoczucia. Dobrze 
przeprowadzony masaż utrzymu-
je w normie prawidłowe ułożenie 
kości oraz ruchomość stawów. Nie 
tylko redukuje dyskomfort, ale rów-
nież sprawia, że stopy wyglądają po 
prostu estetycznie. Doskonałym roz-
wiązaniem jest również gimnastyka 
stopy. Jeśli prowadzimy siedzący 
tryb życia, warto kilka razy dziennie 
unieść na chwilę nogi i wykonać 
kilka okrężnych ruchów stopą, 
pomanewrować palcami, a także 
stanąć na piętach. Dobrą metodą na 
odprężenie zmęczonych nóg może 
być również chodzenie boso po na-
turalnym podłożu, takim jak trawa 
czy piasek.  

Jacuzzi dla stóp

Dbać o zdrowie i estetykę stóp 
można również przez kąpiele z do-
datkiem odpowiednich środków. 
Mogą być to specjalne sole do 

Joanna Lipska

pielęgnacji skóry, relaksujące olejki, 
a także domowe rozwiązania, takie 
jak choćby sok z cytryny, który 
ma właściwości antybakteryjne. 
Współczesna kosmetyka oferuje 
ogromny wybór olejków, dlatego 
każdy znajdzie w ofercie coś dla sie-
bie. Olejek eukaliptusowy dezynfe-
kuje i odświeża, miętowy zmniejsza 
ból i obrzęki, mandarynkowy zaś 
ma silne działanie przeciwgrzybicz-
ne oraz zmniejsza potliwość stóp.

Pamiętając o stosowaniu na co 
dzień kilku prostych zasad, moż-
na bez większego wysiłku utrzy-
mać zdrowie i estetyczny wygląd 
stóp. Niebagatelną rolę odgry-
wa w tej kwestii także obuwie. 
Postawienie na produkty bez 
obcasów, wykorzystujące na-
turalne materiały i stanowiące 
przemyślaną konstrukcję pozwala 
zapewnić stopom odpowiedni 
komfort.

Przeciętnie spędzamy w butach 10 godzin każ-
dego dnia. Dla stóp, złożonych z ponad 7 000 
zakończeń nerwowych oraz 26 stawów, może 
to być prawdziwe wyzwanie, dlatego warto 
starannie wybierać produkty, z którymi skóra 
ma kontakt przez tak długi czas. Dobrze dobra-
ne obuwie oraz przestrzeganie kilku prostych 
zasad pozwoli cieszyć się zdrowymi i ładnie wy-
glądającymi stopami przez cały rok.
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Kudowa kurortem tradycji

Kudowa Zdrój to miasto najbardziej atrakcyj-
nych obszarów inwestycyjnych w wojewódz-
twie dolnośląskim. Osoby ceniące sobie sport 
i rekreację, odwiedzając je, będą miały wiele 
możliwości, aby aktywnie spędzić czas. Miej-
scowość ta słynie również z niepowtarzalnych 
walorów uzdrowiskowo-sanatoryjnych.

Kudowa Zdrój jest miastem 
aktywnym stało i sezono-
wo. Skorzystać można tak 
z różnego rodzaju atrakcji 
turystycznych. Ocenia się, iż 
jest ich najwięcej w tej części 
Polski. Kurort cieszy się zain-
teresowaniem zarówno wśród 
osób w pełni aktywnych, jak 
i cierpiących na zaburzenia czy 
dolegliwości fizyczne ciała. 
Istnieje możliwość korzysta-
nia w sanatoriach z zabiegów 
przyrodo-leczniczych. Ich 

Monika Marzec

gama jest naprawdę szeroka 
i każdy powinien znaleźć tam 
coś dla siebie. 

Miasto jest także za pan brat 
z ku ltu rą i  sz tuką, czego 
dowodem może być chociaż-
by renomowana impreza – 
Międzynarodowy Festiwal 
Moniuszkowski, który od-
bywa się w sierpniu. Dla ro-
dzin z dziećmi również nie 
zabraknie atrakcji. Kudowa 
jest bogata w l iczne place 

zabaw. Znajduje się tam także 
Park Rozrywki Rodzinnej, 
Park Linowy, skatepark. Nie 
mogą narzekać amatorzy in-
nych aktywności. Kudowa 
to miasto licznych szlaków ro-
werowych, narciarskich czy 
biegowych.

Miejscowość otoczone jest 
przez Góry Stołowe. Panujący 
tam klimat jest raczej łagodny, 
co dobrze wpływa na: krąże-
nie, oddychanie, trawienie, 
sprawność układu mięśniowe-
go i nerwowego. Bogactwem 
uzdrowisk są naturalne źró-
dła wód mineralnych. Uzdro-
wiska specjalizują się w lecze-
niu dzieci z porażeniem czy 
po chemioterapii lub radiote-
rapii. Ukojenie w kudowskich 
uzdrowiskach znajdą także 
cierpiący na inne choroby 

i dolegliwości, np. or tope-
dyczno-urazowe, układu krą-
żenia, reumatologiczne. 

Jak w każdym nowoczesnym 
kurorcie funkcje kuracyjno-
-wypoczynkowe wzajemnie się 
uzupełniają. W Kudowie kwitnie 
życie towarzyskie i kultural-
ne. Obiekty kluby restauracje, 
kawiarnie i pensjonaty dodają 
uroku i przyciągają nowych go-
ści oraz urlopowiczów. Sercem 
Kudowy jest Park Zdrojowy. 
W jednej z najpiękniejszych 
pijalni w Polsce można spróbo-
wać wód żelazistych, a w parku 
obejrzeć drzewa egzotyczne i po-
spacerować nad stawem. Miasto 
liczy 11 000 mieszkańców cieszy 
się nieprzerwalną europejską sła-
wą, specyficzną atmosferą i jest 
jednym z najstarszych uzdrowisk 
sudeckich. 



str 16
Dodatek turystycznyDodatek turystyczny

Słowo Wrocławian   Gazeta lokalna kwiecień 2013

REKLAMA

REKLAMA



Dodatek turystycznyDodatek turystyczny

Słowo Wrocławian   Gazeta lokalna

str 17

kwiecień 2013

REKLAMA

Malkom

Widok na ołtarz w Kaplicy Czaszek w Czermnej.

Wodospad Wilczki w Międzygórzu.

Ziemia kłodzka

„Za murem swojskiego ogrodu może kryć się 
więcej tajemnic niż za Murem Chińskim” – 
pisał Antoine de Saint-Exupery. „Cudze chwa-
licie, swego nie znacie” – mówi stare przy-
słowie. Żeby zobaczyć niezwykłe krajobrazy, 
piękne zabytki dawnej świetności, nie trzeba 
wcale wybierać się za siedem gór i siedem 
rzek. Wystarczy trochę prowiantu, parę gro-
szy na bilet albo po prostu rower i minimum 
kondycji. Ziemia kłodzka zadowoli każdego, 
kto lubi aktywny wypoczynek na łonie natu-
ry. Nie braknie tu atrakcji potrzebnych, aby 
wypełnić wolny dzień lub dwa, niezależnie od 
pory roku czy pogody.

Region ten ze wszech stron oto-
czony jest ziemiami należącymi 
do Republiki Czeskiej, obejmuje 
Kotlinę Kłodzką i otaczające ją 
tereny górskie: Góry Suche, Góry 
Stołowe, Góry Sowie, Góry Zło-
te, Góry Bardzkie, Masyw Śnież-
nika, Krowiarki, Góry Bialskie, 
Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie.

Ziemia Kłodzka to kraina bo-
gata we wszelkiego rodzaju 
atrakcje turystyczne, pokryta 
jest gęstą siecią szlaków tury-
stycznych. Zimą panują tu do-
skonałe warunki do uprawiania 
narciarstwa. Ponadto funkcjonują 
tu liczne, powstałe wokół źró-
deł wód mineralnych, uzdrowi-
ska o wieloletniej tradycji, m.in. 
Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, 
Długopole-Zdrój, Lądek-Zdrój, 
czy Polanica-Zdrój ze swoim 
pięknym deptakiem, Parkiem 
Zdrojowym i pijalnią. Ta ostat-

nia to oaza spokoju pachnąca 
kwitnącym rododendronem. 
Warto zobaczyć również stulet-
ni 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 niewiel-
ka barokowa kaplica usytuowana 
pomiędzy kościołem św. Bartło-
mieja a wolnostojącą dzwonnicą. 
Ściany i sklepienie wnętrza kapli-
cy pokrywa ok. 3 tys. ciasno uło-
żonych czaszek i kości ludzkich, 
ofiar wojen oraz epidemii cho-
rób zakaźnych. Kolejne 20–30 
tys. szczątków leży w krypcie 
pod kaplicą. Na ścianie głównej 
znajduje się niewielki skromny 
ołtarz z barokowym krucyfik-
sem, na którym leżą ciekawsze 
okazy czaszek. Wśród piszczeli 
i czaszek ułożonych warstwami 
przy ścianach kaplicy znajdują się 
dwie drewniane rzeźby aniołów, 
jeden z trąbką i napisem łaciń-
skim „Powstańcie z martwych”, 
drugi z wagą i napisem łacińskim 
„Pójdźcie pod sąd”. Przed wej-
ściem stoi pomnik z trójjęzycz-
nym napisem po niemiecku, 
czesku i polsku: „Ofiarom wojen 
ku upamiętnieniu, a żywym ku 
przestrodze 1914”. Całość robi 
niezapomniane wrażenie.

Przepięknie położona między 
stokami górskimi porośnięty-
mi gęstymi lasami, co nadaje 
temu miejscu niezwykłego uro-

ku, miejscowość w Sudetach 
Wschodnich – Miedzygórze – 
to kolejna „perła” tego regionu. 
Specyficzne warunki bioklima-
tyczne sprawiają, że miejscowość 
jest znakomitym ośrodkiem 

uzdrowiskowym. W XIX wieku 
z osady leśnej, Międzygórze 
przekształcone zostało we wcza-
sowisko. Z tamtego okresu za-
chowały się urokliwe, drewniane 
domy stylizowane na kształt 
szwajcarski i norweski. Wiele 
szlaków turystycznych sprawia, 
że nie brakuje terenów do space-
rów czy wycieczek rowerowych, 
a dla zwolenników zimowego 
szaleństwa przygotowanych jest 
6 nartostrad o różnym stopniu 
trudności oraz rynna snowbo-
ardowa o długości 210 m. Bę-
dąc w Międzygórzu nie wolno za-
pomnieć, aby zobaczyć również 
drugi co do wielkości w Sudetach 
polskich Wodospad Wilczki. Ma-
luchom polecam Ogród Bajek. 
To pewnego rodzaj skansen – 
niezwykłej, wieloletniej kolekcji 
drewnianych rzeźb przedstawia-
jących bajkowe postacie i miej-
sca. Niemal stuletnia kolekcja 
usytuowana jest na wysokości 
ok. 780 m n.p.m.
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„Wieczny bieszczadzki ogień”
Prośba o nieoswajanie dzikości

Wbrew pozorom, Polska jest krajem sprzyjającym podróżom.  
Większości z nas wakacje w Polsce kojarzą się z wyjazdem nad morze, 
na Mazury lub w góry. Jeśli morze, to oczywiście Łeba, Świnoujście, 
Kołobrzeg, Władysławowo i inne. Z mazurskich miejscowości  
najchętniej wybieramy Mrągowo, Mikołajki czy Giżycko. A góry?  
Większość preferuje okolice Zakopanego oraz Wisły. Tymczasem  
na południowym wschodzie kraju czekają na nas piękne, zalesione, 
dzikie tereny Bieszczad. 

Ewa Tomaszewska

Bieszczady. Okolice ukochane 
przez zapalonych wędrowców, 
miłośników dzikiej i nieprzemie-
rzonej natury. Szczególną miło-
ścią obdarzyli je także, nie kto 
inny, jak poeci. Dość wspomnieć 
tego, który o Bieszczadach napisał 
chyba najwięcej, czyli Adama 
Ziemianina. Piosenki do jego 
tekstów wykonuje między innymi 
zespół Stare Dobre Małżeństwo. 
Jego lider – Krzysztof Mysz-
kowski – zainicjował powstanie 
Festiwalu Sztuk Różnych „Biesz-
czadzkie Anioły”, który w latach 
2001-2009 odbywał się w Wetli-
nie, Dołżycy i Cisnej. Niestety or-
ganizator festiwalu zrezygnował 

i od roku 2010 swoje siły przeniósł 
na organizację Bieszczadzkich 
Spotkań ze Sztuką „Rozsypa-
niec”. Okolice Bieszczad śmiało 
można nazwać ostoją sztuki, kul-
tury oraz spotkań najróżniejszych 
osobowości. To bastion wartości, 
które we współczesnym świecie 
zdają się zupełnie zanikać.   

Wybierając się na wycieczkę przez 
bieszczadzkie miejscowości, 
możemy być pewni, że spotkamy 
nietuzinkowych ludzi. O tym, 
że w lecie chętnie stacjonują tam 
harcerze, mówić nawet nie trzeba. 
Prawie pewnym jest, iż na swojej 
drodze spotkamy wiele arty-

stycznych dusz, dla których waż-
niejszym od tego, by sprzedać 
turyście jakieś rękodzieło, jest 
to, aby móc z nim porozmawiać, 
dowiedzieć się skąd przyjechał 
i czym się zajmuje. Wydaje się, 
iż Bieszczady są terenem, który 
sprzyja otwarciu się i pokona-
niu dystansu do innych ludzi. 
Życzliwość, jaką mają w sobie 
mieszkańcy tych gór, bardzo 
szybko udziela się przyjezdnym. 
Skutkiem tego są wieczorne 
ogniska, do których zasiadają 
zupełnie sobie obcy ludzie, czy też 
zaproszenia na wspólną wędrów-
kę po malowniczych połoninach. 
Stąpając po bieszczadzkich szla-

kach można także usłyszeć coś, 
co właściwie jest już nie do powtó-
rzenia na żadnym innym terenie, 
czyli serdeczne pozdrowienia, 
jakimi obdarzają się turyści. Tam 
każdy na każdego może liczyć. 
I aż dziw bierze, że potrafimy 
być wobec siebie tak serdeczni 
i uprzejmy. Tym bardziej, kiedy 
na co dzień jest się świadkiem 
dość zdystansowanego podejścia 
jednych do drugich.

Bieszczady są terenem polecanym 
dla tych, którzy każdego dnia 
stykają się ze zgiełkiem, hałasem 
i nadmiarem wydarzeń. Wiąże się 
to w wszechobecną ciszą, moż-

liwością wypoczywania na łonie 
dzikiej, acz przyjaznej natury oraz 
z zupełnie wolnym dostępem do 
świeżego powietrza. Bieszczady 
są doskonałą enklawą zarówno 
dla rodzin z małymi dziećmi, jak 
i dla samotników, chcących odciąć 
się na moment od rzeczywistości. 
Zarówno jedni, jak i drudzy po-
trafią uszanować potrzeby innych 
turystów. Bieszczady to miejsce, 
gdzie można odzyskać wewnętrz-
ną harmonię. A jeśli połączyć ją 
także ze zdrowiem ciała, jego 
dotlenieniem, poprawieniem sprę-
żystości mięśni (co wynika z pie-
szych wędrówek) oraz pojawie-
niem się promienistego uśmiechu, 

okaże się, iż Bieszczady spokojnie, 
choć nieco przekornie, można 
nazwać kurortem lub sanatorium. 

Adam Ziemianin, pisząc słowa: 
„Anioły bieszczadzkie, biesz-
czadzkie anioły, dużo w was rado-
ści i dobrej pogody. Bieszczadz-
kie anioły, anioły bieszczadzkie, 
gdy skrzydłem cię trącą już jesteś 
ich bratem”, powiedział właści-
wie wszystko, co powiedzieć 
trzeba, by udowodnić, że Biesz-
czady to miejsce absolutnie wy-
jątkowe i magiczne. Jeśli ktoś 
nie wierzy, ma dwa wybory: prze-
konać się lub pozostać smutnym 
człowiekiem.

REKLAMA
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Joanna Lipska

Wynająć czy kupić? Oto jest pytanie

Podejście do zakupów może przejść prawdziwą rewolucję. Diametralnie 
zmieni się też pojęcie dodatkowych dochodów. Nurt ekologiczny zyska 
nowego, solidnego sprzymierzeńca. To nie prognozy rodem z filmu science 
fiction, ale realne skutki zjawiska collaborative consumption, które podbiło 
już największe kraje świata, a teraz wkracza do Polski.

Większość współczesnych tren-
dów społecznych można spro-
wadzić do jednego wyjątkowo 
pojemnego źródła - „Internet”. 
To tutaj swój początek znajdują 
niemal wszystkie zachowa-
nia, które jeszcze niedawno nie 
funkcjonowały poza światem 
niewirtualnym. Jednym z nich 
jest collaborative consumption. 
Ideę znaną też jako sharing, mesh 
czy peer-to-peer renting można 
porównać do wizyty w sklepie. 
Z tym tylko, że bez sklepu i... 
niepotrzebnych wydatków. 
     

Ekokonsumpcja

Choć zwrot collaborative 
consumption, czyli społecz-
ne wypożyczanie, brzmi nieco 
tajemniczo, to jego mechanizm 
z pewnością znany jest niemal 
każdemu. Idea, której popular-
ność sukcesywnie rośnie, jest nie 
tylko odpowiedzią na potrzeby 
lokalnych społeczności. Popular-
ny trend okazuje się być wyjątko-
wo istotny również z globalnego 
punktu widzenia. U podstaw 
dynamicznego rozwoju zjawiska 
stoją: technologia, urbanizacja 
oraz, niespodziewanie - eko-
logia. O ile obecność w tym 

zestawieniu dwóch pierwszych 
pozycji nie powinna nikogo 
dziwić, to już rola ostatniej, 
choć bardzo ważna, nie jest tak 
oczywista. - Za sprawą współ-
dzielenia dóbr użytkownicy 
mają realny wpływ na ochronę 
środowiska - mówi Anna Gaj 
z platformy Wynajmownia.
pl, zajmującej się komplekso-
wą obsługą najmu. – Pozwala 
to zmniejszać rozmiary skutków 
ubocznych, związanych z pro-
dukcją i użytkowaniem poszcze-
gólnych przedmiotów - dodaje. 
Korzyści z collaborative con-
sumption sięgają więc nieco dalej 
niż tylko portfele kontrahentów. 
Właśnie dlatego termin ten praw-
dziwym przebojem wdarł się do 
społecznej świadomości. Swoją 
popularność zawdzięcza głównie 
serwisom internetowym, stwa-
rzającym optymalne warunki 
do przeprowadzenia transakcji 
najmu. Moda na wypożyczanie 
całkiem niedawno dotarła rów-
nież do Polski.      

Na etacie

Sprzęt elektroniczny, dobra 
luksusowe czy akcesoria me-
dyczne to zaledwie fragment 

oferty portali pośredniczą-
cych w transakcjach najmu. 
W ramach najpopularniej-
szych platform, wśród któ-
rych można wymienić m.in. 
Zilok.com z Francji, Zopa.
com z Wielkiej Brytanii czy 
Wynajmownia.pl z Polski, 
użytkownicy udostępniają set-
ki tysięcy produktów. 
W błyskawicznym 
t empie  wi t ryny 
tego typu stają 
się korzystniejszą 
finansowo alterna-
tywą dla sklepów 
online. – Umożliwie-
nie internautom wypo-
życzania niemal dowolnego 
przedmiotu to naturalna reak-
cja nie tylko na wszechobecne 
poszukiwanie oszczędności, 
ale także rosnącą świadomość 
Polaków – wyjaśnia Anna 
Gaj. – Słowo „konsumpcja” 
przestaje być kojarzone wy-
łącznie z transakcjami kupna-
-sprzedaży. Zmiany zacho-
dzące w społecznej mental-
ności, w tym również wzrost 
zaufania i wzrost mobilno-
ści, w widoczny sposób pro-
wadzą do popularyzacji trendu 
jakim jest collaborative con-

sumption – dodaje. Rozwój 
tego rodzaju platform jest więc 
zjawiskiem naturalnym. Jed-
nak by spełniały swoją funk-
cję, muszą one zapewniać 
pełną kontrolę nad oferowa-
nymi produktami, rozbudo-
wany interface użytkownika 
oraz możliwość komplekso-
wego zarządzania kalenda-
rzem rezerwacji. Podobnie 
jak w polskiej Wynajmowni.
pl, bogaty wachlarz możliwo-
ści powinien ulegać też stałe-
mu rozwojowi, zgodnie z za-
potrzebowaniem odbiorców. 
Dzięki temu internauta może 
mieć np. możliwość ustalenia 
dowolnej stawki za wybra-
ny okres najmu. Istotnym 
aspektem pozostaje też bez-

pieczeństwo kontrahenta, 
które można opierać 

na systemie wery-
fikacji użytkowni-
ków, odpowiednio 
sporządzonych umo-

wach, dostarczanych 
przez samą platformę, 

czy możliwości wprowadzenia 
kaucji. 

Collaborative consumption 
to termin, który nie ma jeszcze 
ugruntowanej pozycji wśród 
polskich użytkowników. Nie 
podlega jednak wątpliwości, 
że podobnie jak na Zachodzie, 
ma on sporą szansę zaist-
nieć w masowej świadomości. 
A w przyszłości -  wzorem 
portali aukcyjnych, na stałe 
zmienić podejście Polaków 
do tematyki najmu. Może war-
to więc już teraz wpisać go do 
swojego słownika. 
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Zasadniczo mamy trzy opcje, 
choć konkretne przypadki trud-
no niekiedy wpasować w ści-
słe przegródki. Te trzy opcje 
to taras, weranda i balkon. 
Weranda to nie to samo, co 
balkon, a taras nie jest jakimś 
„większym balkonem”. Za-
sadniczo balkon to platforma 
mniej lub bardziej wystająca na 
zewnątrz budynku, nawet jeśli 
ma zadaszenie (sufit). Z tego 
też powodu balkony raczej nie 
są duże. Taras to, w teorii przy-
najmniej, powinna być budowla 
na parterze, choć możliwa jest 
też jej realizacja na piętrze, nie 

Z wysokiego balkonu

Henryk Kwiatek

ma jednak wówczas charakteru 
platformy, a raczej czegoś w ro-
dzaju odsłoniętego piętra. Taras 
nie powininen mieć zadaszenia, 
jego sensem jest właśnie to, by 
cieszyć się słońcem, ciepłem 
i światłem. Wreszcie mamy we-
randę – czyli dobudówkę, zada-
szoną, która może mieć nawet 
przeszklone ściany, sufit i dach. 
Używa się też pojęcia loggi 
– wnęki, również zadaszonej, 
co niektórzy porównują do cof-
nięcia jednej ze ścian w głąb 
budynku. Wreszcie można roz-
ważać także loggię jako formę 
balkonu (zadaszonego).

Przy decydowaniu się na kla-
syczny taras, trzeba mieć na 
uwadze, że najlepiej sprawdza 
się on latem, albo po prostu 
tam, gdzie klimat jest łagodny. 
Z drugiej strony, weranda czy 
balkon mogą się okazać nieco 
zbyt „mroczne”, zacienione czy 
ciasne. Przy tarasie szczególnie 
istotna jest dbałość o posadzkę – 
tak, aby nie zniszczyła się zbyt 
szybko z powodu np. deszczów. 
Nie może także być zrobiona 
z materiału, na którym łatwo się 
poślizgnąć, gdy jest mokry. Przy 
każdym z tych pomieszczeń na-
leży zadbać też o to, by po prostu 
deszczowa woda nie wlała się do 
innych pokojów. Taras, jako że 
jest duży, powinien mieć także 
odpowiednie wyposażenie – 
przyda się stolik (albo kilka), 
krzesło, rośliny. Na balkonie 
nie jest to konieczne, choć nie 
zaszkodzi, o ile jest miejsce 
– warto natomiast pamiętać 
o pięknych kwiatach w doni-
cach.

Ostatecznie jednak można po-
wiedzieć, że mieszkanie czy 
dom bez jakiegokolwiek po-
mieszczenia typu balkon, we-
randa, taras lub loggia – jest po 
prostu niepełne. Zostanie nam 
bowiem tylko bierne, martwe 
„gapienie się przez okno”. Po-
myślmy o tym przed podjęciem 
decyzji i akceptacją planów 
tudzież umów.

Współpraca dewelopera  
z firmami wykończeniowymi

Nabywcy nieruchomości coraz 
częściej nie mają możliwości 
lub czasu, aby czuwać nad ca-
łym procesem budowy domu 
czy mieszkania. Co całkowicie 
zrozumiałe, wielu kupujących 
stawia obecnie na wygodę i woli 
uniknąć często żmudnych i czaso-
chłonnych ustaleń i rozmów z fir-
mami wykończeniowymi. Ten 
obowiązek jest więc cedowany 
na dewelopera, od którego ocze-
kuje się dopilnowania wszystkich 
szczegółów i dostarczenia miesz-
kania „pod klucz”.

Takie rozwiązanie jest dla Klien-
tów korzystne pod bardzo wie-
loma względami. Po pierwsze, 
cała odpowiedzialność za pod-
jęte decyzje jest przejmowana 
przez dewelopera. Nabywca 
nie musi się więc rozdrabniać 
podczas kontroli poczynań ko-
lejnych pośredników i podwyko-
nawców. Tak naprawdę Klient, 
jeśli nie jest tym zainteresowany, 
nie musi nawet orientować 

się wśród dostępnych i wybra-
nych do współpracy firm wy-
kończeniowych.

Sygnowanie własną marką jako-
ści wszystkich wykonań to dla 
dewelopera dodatkowa motywacja, 
aby dbać o jak najwyższą jakość 
usług oferowanych przez partne-
rów. Dlatego też warto nawiązywać 
stałą, długoterminową współpracę 
z renomowanymi i zaufanymi wy-
konawcami i nie wybierać najtań-
szych propozycji. W perspektywie 
długoterminowej o wiele korzyst-
niej jest postawić na jakość, a nie 
oszczędność.

Dobra współpraca między dewe-
loperem a firmami wykończenio-
wymi niesie też czysto wymierną 
korzyść Klientom. Dla wielu z nich 
najważniejszą informacją będzie 
zapewne to, że nie ponoszą żad-
nych dodatkowych kosztów w po-
równaniu z samodzielnym zarzą-
dzaniem budową – wprost prze-
ciwnie. Nasza firma, tak jak wiele 

innych, korzysta z preferencyjnych 
cen u partnerów. Gdyby nabywca 
zdecydował się na samodzielne 
budowanie i wykańczanie nie-
ruchomości w systemie gospo-
darczym, ostatecznie zapłaciłby 
podwykonawcom więcej, niż robi 
to, kupując u nas mieszkanie „pod 
klucz”. Pamiętajmy też, że Klient 
nie ma obowiązku być ekspertem 
budowlanym, a negocjacje i podej-
mowanie decyzji podczas współ-
pracy z podwykonawcami nie-
rzadko wymaga fachowej wiedzy. 
Korzystając z usług dewelopera, 
przekazujemy mu te obowiązki. 

Nabywcy są zabezpieczeni nie tylko 
dbałością generalnego wykonawcy 
o swój wizerunek – jeśli znajdą ja-
kieś niedopatrzenia, mogą zgodnie 
z prawem odmówić odbioru domu 
czy mieszkania i żądać odszkodo-
wania, np. za opóźnienia. Ich dobro 
jest więc chronione zarówno ze stro-
ny prawodawców, jak i dewelopera 
– mogą w takiej współpracy czuć 
się bezpiecznie.

Krzysztof Ziajka
Prezes Zarządu Inkom S.A.Balkon na pozór wydaje się czymś mało 

istotnym – ot, kilka metrów kwadratowych 
powierzchni, na których zazwyczaj się prze-
cież nie przebywa. Zdawałoby się, że znaczy 
niewiele i nie powinno się go jakoś szczególnie 
brać pod uwagę przy kupnie mieszkania lub 
kupnie (budowie) domu. A jednak warto się 
przy tym zagadnieniu zatrzymać, bo przecież 
potrzebujemy czasem nieco przewiewu i 
relaksu, kontaktu ze świeżym powietrzem.
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Oklepane przysłowie mówi, że pieniądze 
szczęścia nie dają, a szczęścia za nie kupić się 
nie da. Cynicy odpowiadają na to: ale da się 
kupić wiele rzeczy, które dają szczęście.  
Brzmi brutalnie, niemniej na tym materialnym 
padole łez nieraz okazuje się, że to prawda. 
Odczuwają ją także, a może przede  
wszystkim, biedni, słabi, maluczcy, czy będą  
to ludzie ciężko chorzy, czy uczniowie nie 
mający środków na kontynuację nauki, czy 
choćby zwierzątka...

Zareklamuj się  

w naszej gazecie!

tel. 5
35 555 658

reklama@slowowroclawian.pl

profesjonalnie 

skutecznie

REKLAMA

A więc – trzeba im pomóc, nie 
ma rady. Brzmi to jak truizm, 
ale przecież najważniejsze rze-
czy niezwykle często brzmią 
jak truizmy, a mimo tego za-
pominamy o nich, lekko licząc, 
co kwadrans – lub jeszcze 
częściej.

Mówi się, że nie warto (raczej) 
dawać pieniędzy zaczepiają-
cym nas „biednym”. Alterna-
tywą jest wspieranie zorgani-
zowanych „dzieł” – organizacji 
charytatywnych, fundacji. Na 
przykład mamy czas dręczenia 
się z wynalazkiem podatku 
dochodowego i można odpisać 
ów sławetny jeden procent na 
poczet tej czy innej organi-
zacji (często to jest kilka czy 

Za pieniądze 
szczęścia  
nie kupisz?

kilkanaście złotych, no ale...!). 
Z drugiej strony, nie wszystkim 
fundacjom i organizacjom 
można ufać – to prawda, 
było w ostatnich 
cz a s a ch  g ło -
śno w mediach 
o  r o z m a -
itych nad-
u ż yc i a ch . 
A to jeden 
c z o ł o w y 
o b r o ń c a 
dzieci przed 
z a g r oż e n ie m 
pedofilskim oka-
zał się wykorzystywać 
fundacyjne pieniądze na róż-
norodne prywatne cele, więcej 
mające wspólnego z hedo-
nizmem i „życiem na pozio-

Marek Pietka

mie”, niż ze szlachetną walką; 
a to ktoś przebadał fundację 
głoszącą, że w Polsce tyle 
a tyle dzieci jest chronicznie 
niedożywionych – i wyszło, 
że coś mało się ta fundacja zaj-
muje owymi dziećmi, mocno 
natomiast pewną szwajcarską 
spółką...

W porządku, ale to nie negu-
je roli działalności charytatyw-
nej i fundacyjnej jako takiej. 
Nikt nam nie broni wybrać aku-
rat takiego celu naszych wpłat, 
co do którego jesteśmy pewni, 
że gra czysto. Mamy jakieś 
poglądy, przekonania, być 
może wyznanie religijne, być 
może hobby: rozejrzyjmy się, 
może w tym naszym światku 
znajdzie się ciekawa organi-
zacja, robiąca coś pożytecz-
nego? W wielu przypadkach 
możemy przecież prześledzić 
jej działalność, może nawet 
zadać sobie trud przejrzenia 
jej sprawozdań finansowych. 
Niemożliwe? Możliwe, możli-
we, jeśli się człowiek postara. 
Ewentualnie zdobądźmy się na 
zaufanie. Tertium non datur. 

A nie, jest trzecie wyj-
ście: „kisić kasę” 

i  m ów ić  „ t o 
mnie obcho-

dzi”. Oczy-
wiście wie-
lu z nas nie 
ma wiele do 
„kiszenia”, 
ale też i gest 

nie musi być 
znaczący. Poza 

tym najważniejsze 
są regularne wpłaty 

z wielu źródeł, nawet bardzo 
skromne, rzędu kilku złotych 
(!) - a nie rzucenie raz na pięć 
lat kilkuset złociszy.
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groźnie i nieprzyjemnie, bardzo 
dużo osób twierdzi, że ćwiczenia 
są czasochłonne i forsujące, ale 
to błędne myślenie. Ćwiczenia 
nie tylko dają „masę”. Potęgują 
także radość i rozładowują stresu. 
Tak więc, budzimy się rano i robi-
my kilka przysiadów, brzuszków 
czy skłonów. Nie odczujemy 
tego zbytnio, ale na pewno do-
brze się rozbudzimy i będziemy 
mieli lepszy dzień. Po pracy 
zdecydujmy się na mały spacer 
lub wysiądźmy na wcześniejszym 
przystanku – małymi krokami 
ku wymarzonej sylwetce. Je-
śli czeka nas ciężki, stresujący 
dzień w pracy czy w szkole, 
przygotujmy wieczorem kubek 
zielonej herbaty z łyżeczką cukru. 
Zwiększy to nasz metabolizm, 
a glukoza pobudzi do działania 
na cały następny dzień. W wol-
nej chwili, po pracy, zamiast iść 
gdzieś na kawę, zorganizujmy 
spotkanie ze znajomymi, na które 
przygotujemy galaretkę z owo-
cami i zachęcimy znajomych 
do odkrycia świata jogi! Będzie 
to dobra zabawa, nie zauważycie 
nawet, kiedy wasze ciało stanie 
się giętkie i sprawne. Po całym 
tygodniu zmagań wyciągnij-
my z szafy najlepsze ciuszki, 
umówmy wszystkich znajomych 
do dobrego klubu czy dyskoteki 
i wpadnijmy w wir tańca. 

REKLAMA

 

Dom Seniora 
Tatrzańska Jesień

 
ul Wierchowa 20 

Szaflary
Skrzypne 

tel. +48 601 364 265
 

www.tatrzanskajesien.pl

Dom seniora Tatrzańska Jesień 
to pięk n ie położony ośro -
dek we Wsi Skrzypne znajdu-
jącej się 10 km od Zakopanego. 
Dom jest jednym z najnowo-
cześniejszych Domów Senio-
ra w Polsce utrzymany w typo-
wo regionalnym klimacie. Bu-
dynek przy pomocy Funduszy 
Unijnych od podstaw został 
zaprojektowany dla osób nie-
pełnosprawnych i wyposażony 
jest  w windę, instalację przy-
woławczą i monitoring. Znaj-
dziemy w nim gabinet pielę-
gniarski i fizjoterapeutyczny, 
salon z  kominkiem, jadalnię, 
kaplicę, kuchnię serwującą  
pięć posiłków dziennie a tak-
że duży ogród pełen zieleni, 
ławeczek i huśtawek gdzie jest 
możliwość uprawiania własnej 
grządki. Znajdziemy tu pokoje 
1,2,3 osobowe z łazienkami, 
TV i Internetem. Zapewniamy 
opiekę medyczna, pielęgniar-
ską rehabilitację organizujemy 
urodziny i święta, wyjazdy do 
kina, teatru oraz na pobliski 
basen zawierający wody ter-
malne. 

Zaprasza my do spędzen ia 
z nami jesieni życia. Rezer-
wując miejsce do 28.02.2013r. 
koszt pobytu już od 2000 zł/ m-c 
(za pełen zakres usług)

Monika Marzec

Żwawy start wiosny!

Już niebawem rozpoczniemy sezon na grillowanie czy inne spotkania  
w plenerze w gronie znajomych, przyjaciół, korzystając z aury, która będzie 
nas otaczać. Póki co, na zawnątrz mamy jeszcze zimowe temperatury.  
Jesteśmy bardzo „zimowchłanialni”, więc człowiek dotknięty tą przypadłością 
staje się senny i pozbawiony kolorów. Nie łatwo jest wyprosić zimę ze swojego 
ciała i otoczenia. Wiemy że ze strony otoczenia czekamy tylko na progres natu-
ry, która bywa tyle łaskawa, co kapryśna. Jeśli chodzi o nasz tryb życia czy  
odżywianie, musimy wziąć „sprawy w swoje ręce”.

Regeneracja ciała ducha to 
bardzo ważny element. Zmiany 
są wskazane, gdyż po długim 
marazmie człowiek chciałby coś 
zmienić. Jak to zwykle bywa 
przed nadejściem wiosny, kobiety 
przechodzą na dietę, zaś mężczyź-
ni sprintem pędzą przed drzwi 
siłowni. Motywacja! Bez niej 

nie przeskoczymy 
naszych zimowych 
nawyków. Będzie-

my tylko tłumaczyć 
sobie, że mamy jeszcze 

czas. Najlepszym krokiem 
będzie podejście do lustra 
i stwierdzenie, co chciał(a)

bym zmienić w swoim wyglądzie; 
czy są to jakieś fałdki czy boczki. 
W żadnym wypadku nie chodzi 
tutaj o podłamanie czy zdołowa-
nie się. Każdy ma w sobie coś, 
co chciałby zmienić, ale także to, 
czego zamieniać by nie chciał. 
Zwróćmy uwagę na nasze zalety. 

Kąpiele, masaże, maseczki wska-
zane na regeneracje skóry czy wło-
sów dodają barw naszym ciałom. 
Dzięki temu zaczniemy czuć się 
już lepiej. Nie jest ważny czas, 
a regularność w całym cyklu 
odnowy. Podstawą do osiągnięcia 
celu jest też rzeźba ciała – brzmi 

Adam Tomasz Witczak

Wodzirej

Jest zadziwiające, do jakich 
sposobów i sposobików potrafią 
posunąć się skądinąd zwyczajni 
ludzie, w celu osiągnięcia swo-
ich przyziemnych celów, takich 
jak realizacja ambicji zawo-
dowych czy zwykłe odegranie 
się na konkurentach. Zjawiska 
tego nie da się chyba wyelimi-
nować w żadnym systemie, zbyt 
mocno tkwi ono w samym wnę-
trzu człowieka. „Wodzirej” Fe-
liksa Falka, film nakręcony trzy 
i pół dekady temu, dobitnie uka-
zuje proces degeneracji jednostki 
zaślepionej chęcią błyszczenia na 
świeczniku. Wielu czytelnikom 
nie trzeba zresztą przedstawiać 
tego dzieła, na tyle mocno wrosło 
ono w kulturę popularną kraju. 
Z drugiej strony, młodsze poko-
lenie może mimo wszysto filmu 
nie kojarzyć, albo znać go jedynie 
z nazwy. Ba, prawdę mówiąc, 
ja sam obejrzałem „Wodzireja” 
dopiero niedawno.

Postać głównego bohatera na-
pawa obrzydzeniem. Właści-
wie w „Wodzireju” niewiele 

jest postaci, które dałoby się 
uznać za dobre, normalne, 
poczciwe. Być może kolega 
głównego bohatera, Roman, 
który na końcu traktuje Lutka 
Danielaka desperackim uderze-
niem pięści, mającym charakter 
sprawiedliwej kary za podłość? 
Owszem, być może on. Poza 
tym – sami kombinatorzy, 
cwaniacy, oszuści, lichwiarze. 
W tym wszystkim porusza się 
Danielak, uwikłany w kolejne 
zależności i układy, kręcą-
cy własne intrygi. Postać mała, 
nędzna, odrażająca na wskroś. 
A le jed nocześn ie n ie jes t 
to przecież żaden diaboliczny 
demon zła – to człowiek, jakich 
tak naprawdę jest wielu. Oczy-
wiście nie wszyscy przesuwają 
granice aż tak daleko, by np. 
przehandlować własną kobietę 
za samochód pot rzebny do 
przekupienia ważnej osobi-
stości, owszem – ale już sama 
koncepcja przekupienia, obmo-
wy, zgnojenia kogoś to rzecz 
nieobca przeciętnemu Lechi-
cie. Tylko skala jest mniejsza.

To, co jeszcze bardziej odrzu-
ca w filmie, a co może nie jest 
na pierwszy rzut oka widocz-
ne (n iewyk luczone, że n ie 
było nawet intencją reżysera), 
to pustota i tandeta imprez, 
tworzących swoisty szkielet, 
na którym rozpięta jest fabuła. 
W tym kontekście przypomina 
mi się widziany niegdyś w in-
ternecie klip pod dość pompa-
tycznym tytułem „Koniec bur-
żuazji” (tłumaczenie z hiszpań-
skiego oryginału). Drapieżnej, 
dołującej muzyce industrialnej 
towarzyszył spowolniony film, 
przedstawiający eleganckie, 
bogate towarzystwo, wielko-
miejską śmietankę towarzy-
ską, trącającą się kieliszkami 
z szampanem. W rzeczy sa-
mej, wrażenie – z uwagi na 
spowolnienie obrazu i ponurą 
muzykę – było porażające. 
Podobny efek t może mieć 
obejrzenie „Wodzireja” z pew-
nego dystansu. Można dojść 
do wniosku, że absurdalne 
tańce, kiczowata estetyka, tani 
erotyzm i wyświechtane dowci-
py, z jakich składają się przy-
jęcia, o których prowadzenie 
tak bardzo walczą bohaterowie 
f i lmu – to danse macabre, 
jakaś trupia groteska, zza któ-
rej wygląda grobowe zepsucie 
i rozkład. Brr r, odrażający, 
przerażający, fascynujący film 
o miałkości tzw. „życia”.
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W codziennym natłoku zajęć, 
p rzy c ią g le wz ras t ającym 
tempie życia , n ie zastana-
wiamy się nad tym w jak i 
sposób spędzamy większość 
czasu w pracy, w samocho-
dzie, domu przed komputerem 
czy telewizorem. Jak obcią-
ża my i ma lt retujemy swój 
k ręgosłup. Niestety często 
jest tak, że przypominamy 
sobie o tym, gdy ten organ 
decydujący o wielu funkcjach 
życiowych woła już boleśnie 
POMOCY!!!

Bywa, że na bezinwazyjną 
pomoc jest już za późno.

MASZ PROBLEM Z BÓLEM 
KRĘGOSŁUPA?
 
CZUJESZ BÓL W PLECACH 
– MIĘŚNIOWY CZY STAWU? 
 
NIE POMAGAJĄ LEKI PRZE-
CIWBÓLOWE? 

CZUJESZ BÓL W PLECACH 
PRZY PRACY, STOJĄC, CHO-
DZĄC CZY JAK SIEDZISZ 
W SAMOCHODZIE ?

Jeżeli na któreś z powyższych 
pytań odpowiedziałeś twier-
dząco, skontaktuj się z Gabi-
netem Medycyny Naturalnej 
znajdującym się w siedzibie 
Fundacji „Spokojna Jesień” 
 – ul. Hercena 13.

W naszym gabinecie prowa-
dzimy różne techniki i rodzaje 
masażu: terapię manua lną 
kręgosłupa, masaż kręgosłupa, 
masaż leczniczy, masaż izo-
metryczny (sportowy), masaż 
antycelulitowy, odchudzający, 
masaż gorącymi kamieniami, 
masaż relaksacyjny, kinesilo-
gy taping (technika klejenia 
plas t rów wspomagających 
terapię) itd. Prowadzone są one 
przez wyszkolonych, doświad-
czonych specjalistów, posia-
dających dyplomy uczeln i 
i świadectwa specjalistycznych 
kursów. Masaże wykonywane 
są w przyjemnej scenerii ciepło 
urządzonych wnętrz naszego 
gabinetu. Zaletą jest jego poło-
żenie w centrum miasta, z do-
godnym dojazdem. Ceny na-
szych usług dostosowane są do  

Wrocław ul. Hercena 13
 Tel. 71 78 67 068
Kom. 668 669 700

www.spokojnajesien.org

warunków rynkowych, przez 
co są przystępne dla wielu 
osób. W przypadku większej 
ilości zabiegów możliwe są in-
dywidualne rabaty. 

Serdecznie zapraszamy.

Henryk Kwiatek

Polarne jedzonko

W jednej z powieści słynnych polskich polarników  
– małżeństwa Cenckiewiczów – przeczytać można  
o dzielnym, małym Eskimosie, który z wielkim 
upodobaniem konsumuje podarowane mu mydło. 
Nic dziwnego – mydło było tłuste, zupełnie jak np. 
mięso foki. Tłuszcz to zaś samo zdrowie i energia.

W podbiegunowych regionach 
dieta była zawsze specyficzna. 
O słodyczach trudno tu było 
mówić, weganom zaś w jałowej 
tundrze i na lodowych polach wio-
dłoby się nader kiepsko. Podstawą 
było zawsze mięso ryb i ptaków, 
przetwarzane często w niezwykły 
sposób. Jedną z najbardziej ekstra-
waganckich potraw grenlandzkich 
jest słynny kiviak.

Na czym polega przyrządzanie 
tego świątecznego przysmaku? 
Otóż latem nad zimną krainę, 
chwilowo nieco cieplejszą, nadla-
tują potężne stada ptaków z rodzi-
ny Alcidae. To tzw. alki. Eskimosi 
łapią je (np. za pomocą siatek na 
żerdziach). Na jedną „porcję” 
kiviaku potrzeba kilkaset sztuk (!), 
ale taki pogrom odbywa się dość 

szybko. Ptakom skręca się kark, 
po czym można je jeszcze obrać 
z piór (a można nie obierać...) - 
i... o nie, nie wrzuca się ich na 
żaden ruszt. Stertę padliny upycha 
się zamiast tego w foczej skórze. 
Robi się to możliwie ciasno, a na 
koniec wypycha powietrze w jak 
największej ilości. Martwe alki 
zostają stłoczone w tym natu-
ralnym worku, później zaś za-
kopane w ziemi, ewentualnie 
przysypane dużą ilością kamieni. 
Voila! - teraz Grenlandczyk może 
się zająć swoimi sprawami, a pod 
ziemię zajrzy dopiero kilka mie-
sięcy później, np. na Święta.

I co wtedy? - zapytacie Państwo. 
Jedzą zgniłe mięso? Ni mniej, 
ni więcej, tak właśnie robią. Po 
kilku miesiącach foczy worek wy-

ciąga się na zewnątrz, otwiera – 
i mamy pyszne, cuchnące, zepsute 
ptaki, z którymi zasadniczo robi 
się już tylko tyle, że się je zjada. 
Tak, to jest zepsute, w specyficzny 
sposób, mięso. Jest to pewien ro-
dzaj zgnilizny, choć jedzenie tego 
nie jest żadną zgnilizną moralną, 
a jedynie pewną kulturową spe-
cyfiką. Kiviak podobno cuchnie 
potwornie, dlatego często spożywa 
się go poza domem.

Grenlandia to zresztą nie je-
dyny kraj północny, w którym 
ludzie wpadli na pomysł, by 
jeść rzeczy nieświeże, delikatnie 
mówiąc. W Szwecji konsumuje 
się tzw. surströmming – specyficz-
ną potrawkę  ze sfermentowanych 
śledzi, pakowaną w puszki, które 
– pod naporem gnilnych gazów – 
przyjmują nawet charakterystycz-
ny kształt (lekko się nadymają). 
Islandzkim przysmakiem jest 
z kolei kæstur hákarl 
– tym razem zgniłe 
mięso rekina, cięte 
na prostokątne 
kostki – i rów-
nież cuchnące.

Jak widać, dieta 
krain północ-
nych to nie rurki 
z kremem.

Fundacja  
,,Spokojna Jesień”

Jeśli ból kręgosłupa utrudnia ci życie...

REKLAMA
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Międzynarodowe Targi Turystyczne WROCŁAW 2013 wspólnie z Samorządem Województwa 
Dolnośląskiego zapraszają już w najbliższy weekend (05-07.04.2013 r.) do Hali Stulecia.  
MTT Wrocław 2013 to jedyne targi w Polsce, które stawiają na turystyczne show! Będziemy 
inspirować, pobudzimy wyobraźnię, ale zadamy też odważne pytania. W tym roku w programie 
targów nie zabraknie warsztatów survivalowych, fotograficznych, Festiwalu Podróżników, Festi-
walu Kulinarnego, atrakcji dla najmłodszych, konkursów z cennymi nagrodami. Odwiedzą nas 
goście specjalni, m.in. Beata Pawlikowska, Olga Morawska, Wojciech Cejrowski oraz wielu innych.
 
Warto też wspomnieć, że to już piąta, jubileuszowa edycja! Chcemy to uczcić w szczególny sposób 
– stąd nagroda główna Targów - wycieczka na Zanzibar

Nasze ulubione warsztaty w tegorocznym programie Targów to Akademia Nikona!  
Dzieciaki zapewne wybiorą spotkanie z Krzysztofem Głuchem, autorem książki o wrocławskich 
krasnalach! Atrakcje gwarantowane. 

Na Targach dzięki polskim i zagranicznym wystawcom poznacie Państwo również nowe, niezwykłe 
destynacje wakacyjne. 
 

Regionem Partnerskim jest Województwo Lubelskie. 

Do zobaczenia!

Podróże zaczynają się od marzeń!

REKLAMA

XXVII Międzynarodowe Targi Budownictwa TARBUD  
– podsumowanie
XXVII Międzynarodowe Targi 
Budownictwa Tarbud dobie-
gły końca. Misją Targów było  
stworzenie platformy spotkania 
pomiędzy producentami a ich 
potencjalnymi klientami.  Od-
powiadając na potrzeby rynku 
i klientów rozszerzono dotych-
czasową formułę prezentacji 
o dodatkowe branże – projek-
towanie i aranżacja wnętrz oraz 
ogrodnictwo. Tarbud 2013 okazał 
się dużym sukcesem – 220 wy-
stawców, dziesiątki atrakcji – 
pokazów, wykładów i konkursów 

oraz ponad 10 tysięcy odwie-
dzających potwierdziły status 
Tarbudu jako najważniejszej 
imprezy branży budowlanej w re-
gionie. Zapraszamy na kolejną 
– jeszcze lepszą odsłonę Tar-
gów w 2014 roku.

Tradycją Targów są przeprowa-
dzane co roku konkursy dla Wy-
stawców. W tym roku, komisja 
pod przewodnictwem dr inż. Jó-
zefa Adamowskiego z Wydziału 
Budownictwa Lądowego i Wod-
nego z Politechniki Wrocławskiej 

przyznała nagrodę w kategorii 
„Wyróżniony Produkt” pro-
ducentowi domów z drewna 
firmie MAKAOZ SERVICE, 
drugą nagrodę otrzymała firma 
INTERNORM GMBH za  okno 
pcv – ALUMINIUM KF 500, 
trzecia nagroda przypadła firmie 
TREMCO ILLBRUCK sp. z o. o. 
(wystawca PPHU „FIX” Joanna 
Frąckowiak) za  ILLBRUCK 
NOWO (montaż okna w ocie-
pleniu). Wyróżnienie otrzymała 
firma Wiązary Burkietowicz  
S. J. Nagrody w kategorii Najlep-

sza aranżacja stoiska targowego”, 
przyznane przez Komisję pod 
przewodnictwem dr Urszuli 
Smazy- Gralak z Wydziału Ar-
chitektury Wnętrz i Wzornictwa 
ASP we Wrocławiu otrzymały 
kolejno: PPHU „FIX” Joanna 
Frąckowiak (I nagroda), Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo S.A. dolnośląski od-
dział Handlowy we Wrocławiu  
(II nagroda), Panas Schody  
(III nagroda) oraz ABAKUS 
TEAM „Ziółkowski” (wyróż-
nienie).
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REKLAMA Czy się stoi…

Kiedy o 4:30 otwieram oczy, 
ogarnia mnie czarna rozpacz, 
a pod powiekami pojawiają się 
łzy. Nie jestem rannym ptasz-
kiem, więc w mojej głowie za-
miast „jak dobrze wstać skoro 
świt”, rozbrzmiewa raczej „budzi-
kom śmierć” w wersji Behemota... 
Atmosfera zbliżających się Świąt 
i perspektywa kilku wolnych dni, 
nie pomagają w poprawie nastro-
ju. Zbieram się jednak w sobie, 
ocieram oczy, hamuję odruchy wy-
miotno-samobójcze i wychodzę 
z domu. Jadąc autobusem, rozmy-
ślam o tym, że pod sklepem drep-
tają już niecierpliwie „spragnieni”, 
a tuż po nich napływać będą kolej-
ne fale robotników. Wraz z tymi 
ostatnimi znikną pączki i spore 
ilości „seteczek”, „ćwiarteczek” 
i „połóweczek” (większe butelki 
ciężko schować w rękaw, kieszeń 
czy spodnie). Ci to wiedzą jak ro-
bić, żeby się nie narobić, a zarobić. 
Jak to mówią: czy się stoi, czy się 
leży... Ruda też zna to powiedzenie.
- Nie ma – mówi klientom, kiedy 
nie chce jej się schylić, rozpakować 
czy po prostu przejść na zaple-
cze. A kiedy z Czarną biegamy 
jak wściekłe po sklepie, czyszcząc, 
nosząc, układając, myjąc i ściera-
jąc, Ruda dzielnie nam towarzyszy, 

snując niekończące się opowieści 
o mężu, niesfornych dzieciach 
i teściu-lekarzu wypisującym jej 
zwolnienia oraz o tym, jak to szef 
nas wykorzystuje, jak jest, a jak jej 
zdaniem być powinno. Przy czym 
ma denerwujący zwyczaj łażenia 
za nami nie przerywając mówienia, 
przez co godziny z nią spędzane 
zdają się nie mieć końca.

Nadchodzące Święta Wielkanoc-
ne wzbudzają lekki niepokój wśród 
smakoszy „Mamrota”. Czy aby 
na pewno sklep będzie czynny? 
Dlaczego dopiero od 12 i tylko 
do 22? Inni klienci pytają kon-
trolnie, w razie jakby im miało 
czegoś zabraknąć. Skoro wiedzą, 
że braknie, to czemu nie kupią tej 
„połówki” na zapas?

Czas mija powolutku w oczekiwa-
niu na „zajączka”. Wpadł nawet 
mój szef. Pochwalił za porządek. 
Obiecał wypłaty przed święta-
mi. Chciałam mu powiedzieć, że 
skoro pierwszy wypada w Ponie-
działek Wielkanocny, to nie ma 
za bardzo wyboru, ale ugryzłam 
się w język. Kiedy powiedział, że 
to będzie tylko połowa naszych 
pensji, a druga może pod koniec 
następnego tygodnia (bo ma wy-

datki, kredyty; bo to dla niego 
kluczowy rok), musiałam nie tylko 
gryźć język, ale również mocno 
zaciskać wargi, żeby go nie opluć.
Przed oczami mojej wyobraźni 
przelatywały obrazy tego, co bym 
mu zrobiła, gdybym miała pew-
ność, że ujdzie mi to na sucho. Parę 
dni później podobne widowisko 
urządzili mi klienci.
- Kiedy mi, gnoju, oddasz pie-
niądze? (tłum. autor) – wpada, 
bełkocząc pod nosem i mocno przy 
tym gestykulując, Dziadek Mróz 
zaraz za Miśkiem – myślisz, że 
zapomniałem?
- A Ty już nie pamiętasz, jak 10 
lat temu pożyczyłeś ode mnie 
narzędzia?

Nie wiem czy się śmiać czy płakać. 
Nie mogę się zdecydować czy 
użyć telefonu w celu wezwania 
policji, czy nagrania tej sceny. 
Postanawiam nic nie robić i chwi-
lę przysłuchuję się potyczkom 
słownym, niewiele już rozumiejąc. 
Interweniuję, kiedy Mróz przeraź-
liwie trzęsącymi się rękami, łapie 
Miśka za kurtkę, a ten, próbując 
go uderzyć, chwieje się tak jakoś 
niebezpiecznie blisko regałów. Pro-
szę grzecznie, żeby opuścili sklep. 
A kiedy zajmuję się kolejnym 
klientem, zauważam przez szy-
bę w drzwiach, jak jeden drugie-
go rzuca o chodnik, po czym obaj 
tarzają się po nim chwilę, wstają, 
otrzepują i rozchodzą w rożnych 
kierunkach. Do dziś mam zakwasy 
na brzuchu, tak mnie ubawiły wal-
ki żuli.

Malkom

Wrocław 
ul.Grabiszyńska 56 
tel. 71 794 01 92 
tel. 505 138 570

drzwi bez wyrywania 
starych ościeżnic  
i niszczenia ścian

drzwi drewniane na 
wymiar już od 1300 zł
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Kwiecień 2013
– Co się będzie działo we Wrocławiu?

Opracował:
Adam Tomasz Witczak

4 kwietnia w klubie Eter przy Kazimierza Wielkiego 
19 wystąpi – o godzinie 20:00 – zespół Coma. Jest to bar-
dzo znana grupa rockowa, inspirowana m.in. Pearl Jam 
czy Led Zeppelin. Grają od roku 1998, pochodzą z Łodzi.

3 kwietnia we Wrocławiu wystąpi słynny zespół roc-
kowy Lao Che. Koncert odbędzie się o 20:00 w klubie 
Alibi. Lao Che 
to grupa znana 
m.i n.  z  t a k ich 
płyt jak „Gusła” 
czy „Powstanie 
Wa rszawsk ie”. 
W swojej twór-
c z o ś c i  ł ą c z ą 
pu n k ,  r eg ga e , 
ha rdcore,  fol k 
i inne gatunki.

5 kwietnia we Wro-
cławiu zagra grupa 
Zabili Mi Żółwia. 
Wykonują reggae 
/ ska / punk, gra-
ją od roku 1997, 
powstali w okoli-
cach Bielska-Bia-
łej. Mają na koncie 
demo „Mordercy 
żółwia” oraz płyty 
„Akt I”, „Uczu-

cia w promocji” i „Twarzą w twarz”. Koncert odbędzie 
się w klubie Łykend (ulica Podwale) i zacznie o 20:00.

5 kwietnia w Filharmonii 
Wrocławskiej odbędzie się 
koncert symfoniczny. Pre-
zentowana będzie muzyka 
R. Schumanna (II Symfo-
nia C-dur op. 61), L. Van 
Beethovena (Fantazja na 
fortepian, chór i orkiestrę op. 80) oraz E.T.A. Hoffmanna 
(Symfonia Es-dur). Początek o 19:00 w sali koncertowej.

6 kwietnia w Od Zmierz-
chu  D o  Św i t u  p r z y 
Krupniczej zagra Lom-
bard – legenda polskie-
go rocka lat 80-tych. 
Zespół powstał w roku 
1981, a jego najsłynniej-
szy przebój to „Szklana 
pogoda”.

9 kwietnia o 21:00  
w Centrum Kultury 
Impar t przy Mazo-
wieckiej 17 wystąpi 
Robert Glasper Expe-
riment. Jest to urodzo-
ny w 1978 roku jazzo-
wy pianista z Texasu. 
Jego koncert odbędzie 
się w ramach 49. edycji 
Jazzu nad Odrą.

13 kwietnia w sali koncer-
towej Filharmonii odbędzie 
się koncert Orkiestry Le-
opoldinum. Rozpocznie się 
on o 18:00, dyrygować będzie 
Hiro Kurosaki, a wykonywa-

ne będą kompozycje Vivaldiego, Tartiniego, Boccherinie-
go, Telemanna, Pisendela i Mozarta.

15 kwietnia o godzinie 
16:00 w Alibi roz-
pocznie się koncert 
L u x t o r p e d y  
i Chemii w ramach 
Ursynalia The Tour.

16 kwietnia w klubie Alive przy ul. Kolejowej 
12 odbędzie się koncert The Shaking Sensa-
tions by Desert Carnival. Start: 20:05. Koszt 
biletów: 15/20 zł.         www.desertcarnival.pl

20 kwietnia w Madnessie występ kapel oi / street punk: 
Lumpex’75, Gdańskie Lwy, City Combat i Die Roten 
Biedronken.

21 kwietnia w Sali Koncertowej im. J. Kaczmarka Radia 
Wrocław odbędzie się koncert „Wędrująca Eurydyka” 
– wspomnienie o Annie German. Podczas koncertu zaprezen-
towane zostaną najbardziej 
znane i popularne utwory 
Anny German w aranżacjach 
Jana Rejnowicza. Będzie 
można posłuchać m.in. „Balu 
u Posejdona”, „Eurydyk tań-
czących” „Greckiego wina”, 
jak i bardzo ekspresyjnej „La mammy”, czy  rosyjskich 
ballad: „Gori, Gori”, „Wychodzę Sama na drogę”. 

25 kwietnia w sali 
koncetowej Fi l-
harmonii koncert 
kameralny. Wy-
konywane będą 
kompozycje von 
Webera, Schible-
ra, Francaix, Ba-

ermanna i Ponchiellego. Koncert odbędzie się w ramach 
Festiwalu Klarnetowego Clarimania 2013 (przy współpra-
cy z Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego).

11 kwietnia o 19:00 w Imparcie odbędą się koncerty 
„Tribute to Charlie Haden” (wystąpią: Ernie Watts, Billy 
Childs, Harvey Mason, Darek Oleszkiewicz) oraz „Miles 
Smiles” (wystąpią: Robben Ford, Wallace Roney, Joey 
DeFrancesco, Omar Hakim, Rick Margitza and Darryl Jo-
nes). Będzie to występ w ramach festiwalu Jazz nad Odrą.

30 kwietnia w sali koncertowej Filharmonii odbędzie się 
koncert jazzowy w ramach Take Five: Europe. Wystąpi 
zespół w składzie: sekcja dęta, gitara, perkusja, fortepian, 
bas, skrzypce. Start o 19:00.

28 kwietnia w Browarze Mieszczańskim przy Hub-
skiej wystąpi The Analogs, legendarna grupa street-pun-
kowa, znana z takich płyt jak „Blask szminki”, „Kroniki 
policyjne” czy „Oi Młodzież”.

27 kwietnia w klubie mu-
zycznym Madness przy  
ul. Hubskiej 6 miejsce 
b ę d z ie  m i a ł  ko nc e r t  
DANAVA + LECHEROUS 
GAZE + ODYSSEY by 
Desert Carnival. Granie 
zaczyna się o 20:05. Koszt 
biletów: 20/25 zł.
Bilety w przedsprzedaży 
na stronie internetowej  
www.desertcarnival.pl
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Od 3 do 6 kwietnia codziennie o 19:15 na deskach Wro-
cławskiego Teatru Współczesnego im. Edmunda Wierciń-
skiego prezentowany będzie spektakl „Kotlina” na podstawie 
powieści Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości 
umarłych”. Za scenariusz odpowiedzialni są: Agnieszka Olsten 
(również reżyser) i Igor Stokfiszewski. To opis roku z życia 
mieszkańców Kotliny Kłodzkiej.

4 kwietnia o 19:00 w Operze Wrocławskiej 
oglądać będzie można „Wesele Figara”. 
To jedna z najsłynniejszych oper Mozarta 
i zarazem wszechczasów. Ma cztery akty 
i opowiada o losach golibrody znanego  
już z „Cyrulika Sewilskiego”. Jest to dzie-
ło wesołe i komiczne.

6 kwietnia w Imparcie przy ul. Mazowieckiej spektakl „Maska 
Faranów”. Wystąpią kursantki Szkoły An Najma- grupy Asz 
Szams, Al Ard Amar, Hilal, Fada, Mahakala i Naizak oraz 
zespół AN NAJMA – mistrzowie Europy Wschodniej w tańcu 
orientalnym. Start o godzinie 19:00.

10 kwietnia w Operze Wrocławskiej 
o 19:00 będzie grana opera „Otello” 
Giuseppe Verdiego – w ramach dni 
Wagnera i Verdiego. To słynna historia 
miłości Maura i wenecjanki, jednak 
z najważniejszych oper w dziejach.

3 kwietnia Katolickie 
Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” zaprasza 
na wernisaż Stanisła-
wa Gnacka „Nie tylko 
dokument”, które od-
będzie się w siedzibie  
Stowarzysznia (ul. Kuź-
nicza 11-13) o godzinie 
18:00.

5 i 6 kwietnia odbędzie się we Wrocławiu StArt Fest 
– Festiwal Inicjatyw Studenckich. Celem imprezy jest 
prezentacja twórczości studentów wyższych uczelni arty-
stycznych, w szczególności wrocławskich.

4 kwietnia  mgr Jakub Zarzycki wygłosi referat pt. „Antyk,  
Włochy i Amerykanin. Twórczość Cy Wombly’ego”. Będzie 
to część cyklu „Zima i wiosna ze sztuką Stanów Zjednoczonych”, 
organizowanego przez Wro-
cławską Fundację Studentów 
Historii Sztuki i poświęconego 
sztuce amerykańskiej. Instytut 
Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ul. Szewska 
36, sala 309, Wrocław. Wykład 
zacznie się o 18:00.

18 kwietnia w ramach cyklu 
spotkań „Zima i wiosna ze sztu-
ką Stanów Zjednoczonych” dr 
Sylwia Świsłocka-Karwot wy-
głosi prelekcję pt. „Tożsamość 
sztuki amerykańskiej. Grand 
Canyon i Indianie – wyimki 
ze sztuki amerykańskiej i za-
chodnioamerykańskiej”. Instytut 
Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ul. Szewska 
36, sala 309, Wrocław. Wykład 
zacznie się o 18:00.

9 i 10 kwietnia w Instytu-
cie Psychologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego odbędzie się 
szósta edycja Wrocławskich 
Konfrontacji Psychologicznych 
zatytułowana „Laboratorium 
Psychologii. Znane i mniej 
znane obszary badań”.

W dniach 5-7 kwietnia w Insty-
tucie Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego odbędzie się 
ogólnopolska, studencko-dok-
torancka konferencję naukowa 
„Eksploatacja, produkcja, dys-
trybucja. Surowce w pradzie-
jach i czasach historycznych”. 
Zaprasza na nią Studenckie Koło 
Naukowe Archeologów.

Od 9 do 14 kwietnia trwać będzie we Wrocławiu 49. Jazz 
nad Odrą. Wystąpią m.in. Kurt Elling, Robert Glasper Expe-
riment, Leszek Możdżer, Aga Zaryan czy Big Band Stara  
Stodoła.

13 kwietnia w Operze Wrocławskiej dzieło Offenbacha: 
„Opowieści Hoffmanna”, XIX-wieczna opera fantastyczna 
nawiązująca do niesamowitych opowiadań Ernesta Teodora 
Amadeusza Hoffmanna, pisanych w epoce romantyzmu. 
Przedstawienie zaczni się o 19:00.

Od 17 do 21 kwietnia we Wrocławiu 
odbywać będzie się Festiwal Kina 
Amatorskiego i Niezależnego KAN. 
Jest to międzynarodowy, konkursowy 
przegląd twórczości amatorskiej i nie-
zależnej, zarówno dokumentalnej, jak 
i fabularnej.

Od 16 do 18 kwietnia codziennie we Wrocławskim Teatrze 
Współczesnym prezentowany będzie monodram „Chwila” na 
podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej. Wybór, układ 
tekstów i wykonanie: Elżbieta Golińska, aranżacja przestrzeni 
i opracowanie muzyczne: Marek Tybur (z fragmentami kom-
pozycji Krzysztofa Komedy).

20 i 21 kwietnia w Studiu TVP Wrocław przy Karkonoskiej 
prezentowana będzie sztuka o ekstrawaganckim tytule „Ja, Piotr 
Rivière, skorom już zaszlachtował siekierom swoją matkę, swo-
jego ojca, siostry 
swoje, brata swoje-
go i wszystkich są-
siadów swoich...”, 
oparta na moty-
wach morderstwa, 
które wstrząsnęło 
Francją lat 30-tych 
XIX wieku. Start 
o 17:00.

25 i 26 kwietnia w Teatrze Lalek spektakl „Ściana banana”. 
Początek codziennie o 10:00. Teatr mieści się przy ulicy  
pl. Teatralny 4.

30 kwietnia o 20:00 w Centrum Inicjatyw Artystyczny 
prezentowany będzie spektakl „MIMO_ZA - czyli profil 
damy” - monodram inspirowany biografią i twórczoscią Marii 
Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Reżyseria i wykonanie: Ewa 
Staroń, muzyka: Ela Sokołowska i Arnika Dobras.

20 kwietnia dr Tomasz  
Głowiński wygłosi prelekcję 
„Wrocław w okresie II woj-
ny światowej (1939-1945)”.  
Odbędzie się ona o 12:00  
w Sali Wójtowskiej wrocław-
skiego Ratusza. Będzie to część 
cyklu „Soboty w pałacu”,  
organizowanego przez Muze-
-um Miejskie Wrocławia oraz 
Wrocławskie Towarzystwo 
Miłośników Historii.

25 kwietnia mgr Ewelina 
Kwiatkowska przedstawi wy-
kład „Od rzemiosła do sztuki 
– szkło artystyczne w Stanach 
Zjednoczonych”. Odbędzie się 
on o 18:00 w Instytucie Historii 
Sztuki Uniwersytetu Wrocław-
skiego, ul. Szewska 36, sala 309.

Od 25 do 28 kwietnia trwać będzie FAMA – czyli 
Międzynarodowy Kampus Artystyczny, Przegląd Regional-
ny we Wrocławiu. To wielka impreza, w czasie której będą 
trzy dni występów muzycznych i jeden dzień kabaretowy. 
Będą to eliminacje regionalne.

Od 26 do 28 kwietnia we Wrocławiu odbywać się będzie – 
festiwal tańca i ruchu, na którym pojawi się wielu wybitnych 
artystów i choreografów. Przedstawią ciało ludzkie w róż-
nych ujęciach, w jego pięknie, brzydocie i ułomności. 
Miejscem przeglądu będzie sala teatralna Impartu.
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Dariusz Parossa

Sezon zmian

Dla koszykarek Ślęzy Wrocław sezon 2012/13 
już się zakończył. Beniaminek ligi po kapital-
nej drugiej fazie rozgrywek zapewnił sobie 
utrzymanie. Czy ten wynik satysfakcjonuje 
kibiców, czy też mogło być lepiej?

Przed sezonem podczas okresu 
przygotowawczego w drużynie 
beniaminka I ligi znalazła się 
tylko jedna nowa zawodniczka, 
Natalia Tajerle, a z pozostałych 
dziewczyn tylko nieliczne gra-
ły w swojej karierze na wyższym 
szczeblu rozgrywkowym. Tak 
naprawdę budowanie zespołu 
zaczęło się dopiero w trakcie ligi, 
a wiadomo przecież, że stworze-
nie rozumiejącego się i zgranego 
teamu wymaga czasu, a tego czasu 
po prostu zabrakło.

Dwa pierwsze mecze rozbu-
dziły wśród fanów koszykówki 
duże nadzieję. Ślęza na własnym 
parkiecie siłą rozpędu wygrała 
z Ostrovią i Basketem Aleksan-
drów Łódzki. Potem zaczęły się 
schody, czyli czarna seria porażek. 
Aż siedem spotkań z rzędu zakoń-

czyło się przegranymi wrocław-
skiego zespołu, co oczywiście 
musiało negatywnie wpłynąć na 
atmosferę w ekipie. Jasne się sta-
ło, że w tym składzie osobowym 
na zbyt wiele liczyć nie można. 
Działacze klubu zaczęli poszuki-
wać wzmocnień. Jako pierwsza 
pojawiła się Marta Żyłczyńska. 
Po następnych kilku kolejkach do 
Wrocławia trafiła, z rozwiązane-
go zespołu z Rybnika, Martyna 
Stelmach. To jednak było wciąż 
mało, by zmienić oblicze drużyny, 
która nadal przegrywała. Kolejną 
koszykarką jaką uzyskało się po-
zyskać, a w zasadzie wypożyczyć 
z Polkowic, była Agata Szcze-
panik. Ekipa stawała się coraz 
mocniejsza i w końcu w ostatnim 
meczu w roku 2012 udało się zwy-
ciężyć, wygrywając we własnej 
hali z Sosnowcem.

Przed nowym rokiem humory 
kibicom poprawiło jeszcze zwy-
cięstwo w turnieju w Brzegu, 
a także informacja o pozyskaniu 
do 1 KS-u, Agnieszki Śnieżek. 
To był, jak się później okazało, 
prawdziwy transferowy hit.

W nowy rok Ślęza weszła do-
skonale wygrywając w Łomian-
kach. Ta wygrana dawała jeszcze 
cień nadziei na załapanie się do 
pierwszej czwórki zespołów, któ-
re w drugiej fazie rozgrywek mia-
ły walczyć o awans. Aby tę szansę 
przedłużyć, koniecznie trzeba 
było wygrać w kolejnym spotkaniu 
z Uniwersytetem Warszawskim, 
czego, jak się potem okazało po 
niezwykle nerwowym meczu, 
zrobić się nie udało. Wiadomo 
już było, że zespół będzie mu-
siał walczyć o utrzymanie w lidze. 

W ostatnim wyjazdowym meczu 
Ślęza przegrała w Lublinie, a ta po-
rażka była ostatnią w tym sezonie, 
bo od następnego pojedynku 
z MKK Siedlce po końcowej syre-
nie dziewczyny zawsze schodziły 
z podniesionymi głowami.

Do II fazy rozgrywek, czyli walki 
o utrzymanie, zespół przystępo-
wał z ostatniego miejsca w tabeli. 
Już wtedy zarząd klubu postano-
wił, że nastąpi zmiana trenera, 
który ma tchnąć w drużynę nowy 
impuls. Zanim jednak nastąpiła 
zmiana na ławce, ustępująca tre-
ner Ingrida Ryng, miała wreszcie 
trochę czasu na skonsolidowanie 
zespołu. Pomógł jej w tym zarząd 
klubu, który po sparingowym 
meczu w Brzegu, zorganizował 
kilkudniowe zgrupowanie.

Do Gdyni, na pierwszy mecz roz-
grywek grupy „D”, wrocławianki 
pojechały jeszcze z ustępującym 
sztabem szkoleniowym i dopie-
ro w szatni dowiedziały się, że 
jest to ich ostatni wspólny mecz. 
Mecz, który miał kluczowe zna-
czenie dla układu sił w lidze. 
Udało się zdecydowanie wygrać, 
a tą wygraną dziewczyny w naj-
lepszy, jaki mogły sposób, podzię-
kowały Ingridzie Ryng za dotych-
czasową współpracę.

Na drugi dzień po powrocie 
z Gdyni, w miłej atmosferze 
podziękowano dotychczasowym 

trenerom i przedstawiono koszy-
karkom nowy sztab szkoleniowy. 
Radosław Czerniak i jego asy-
stent Marcin Gładysław dostali 
jasno postawione cele; nie tylko 
utrzymać się w lidze, ale też wy-
grać wszystkie pozostałe mecze. 
Jak się z tego wywiązali, wiemy 
doskonale. Zadanie zostało wy-
konane w stu procentach, a swoją 
postawą Ślęza nie pozostawiła ry-
walkom żadnych wątpliwości, 
który zespół jest najlepszy spo-
śród walczących o ligowy byt.

Sezon 2012/13 był sezonem zmian. 
Zmieniała się w jego trakcie dru-
żyna, zmieniał się sztab szkole-
niowy. Zmieniła się też otoczka 
meczów rozgrywanych w hali 
przy ul. Wojciecha z Brudzewa. 
Z meczu na mecz było w niej 
coraz więcej atrakcji dla fanów 
koszykarek w żółto-czerwonych 
barwach. A mówiąc o nich, należą 

się im szczególne podziękowania 
za to, że byli z zespołem na dobre 
i na złe. Bez względu na aktualną 
sytuację swoim dopingiem wspo-
magali drużynę i za to należą im 
niskie pokłony.

Przed nami teraz kilkumiesięcz-
na przerwa w rozgrywkach. Nie 
dotyczy to jednak osób odpowie-
dzialnych za zbudowanie druży-
ny na nowy sezon, w którym, nie 
ukrywajmy, nasze oczekiwania 
będą o wiele większe. Już teraz 
trwają rozmowy kontraktowe 
zarówno z aktualnymi koszy-
karkami, jak i z tymi, które 
być może wzmocnią ekipę. 
Tym razem chcemy żeby zespół 
na nowy sezon miał czas na 
odpowiednie przygotowanie się 
do niego. Bo nie ma co ukry-
wać, miejscem Ślęzy Wrocław, 
zespołu z tradycjami, powinna 
być ekstraklasa.

Place  
w niełasce?

Ewa Tomaszewska

Place zabaw są miejscami bardzo 
chętnie odwiedzanymi przez ro-
dziców z dziećmi. Dzieje się tak 
głównie w dużych miastach, 
gdzie czasami ciężko o miej-
sce, w którym dzieci mogłyby 
się bawić. W związku z tym, 
że wraca sezon na przebywanie 
na świeżym powietrzu, warto za-
stanowić się i przemyśleć wybór 
miejsca, które chcemy z naszymi 
pociechami odwiedzić. 

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo 
naszych dzieci w głównej mierze 
zależy od nas – dorosłych. W na-
szej gestii leży to, by osoby dbają-
ce o urządzenia znajdujące się na 
placach zabaw, miały świadomość 
tego, że tak naprawdę w ich rękach 
leży czyjeś zdrowie, a nawet życie. 
Tak więc przede wszystkim place 
zabaw powinny być wykona-
ne z dobrej jakości materiałów. 
Elementy konstrukcji nie mogą 
mieć ostrych kątów, łatwych do 
zniszczenia części, nie mogą także 
być pomalowane niebezpieczny-

mi dla zdrowia farbami. Ważne 
są również regularne kontrole tych 
obiektów. Na co jeszcze powinni-
śmy zwrócić szczególną uwagę? 

Jak powszechnie wiadomo dziecko 
najlepiej chłonie wiedzę, kiedy 
się bawi. Dobrze więc stworzyć 
na placu zabaw takie warun-
ki, by wyobraźnia malucha była 
możliwie najbardziej pobudzona. 
Zatem poza „kreatywnymi za-
bawkami”, na placu muszą się zna-
leźć rośliny, których kolor zarówno 
uspokaja, jak i rozwija myślenie. 
Wśród wspominanych roślin po-
winny dominować drzewa i krze-
wy, które mają jeszcze jedną ważną 
funkcję, mianowicie tworzą cień. 
Jest on istotny zwłaszcza dla doro-
słych odwiedzających plac zabaw 
z dziećmi, ale także dla samych, 
zmęczonych zabawą, dzieci. 

Czymś, co wpływa na bezpie-
czeństwo dzieci, jest odpowied-
nia nawierzchnia. Najlepiej, by 
była ona wykonana z materiałów 
syntetycznych, które nie tylko za-
mortyzują ewentualne upadki, ale 
także przetrwają wszelkie anomalia 
pogodowe. Unikajmy placów wy-
betonowanych lub takich, w któ-
rych nawierzchnia jest skruszona, 
połamana itd. One nie tylko nie za-
pewniają bezpieczeństwa, ale wręcz 
zwiększają ryzyko wypadku. 

Kolejnym ważnym elementem 
bezpiecznego placu zabaw jest 
jego ogrodzenie. Przede wszyst-
kim nie powinniśmy w nim zna-
leźć jakichkolwiek ubytków. 
Ponadto ogrodzenie musi być wy-
konane z materiału, który nie 
okaleczy bawiących się dzieci 
i w żaden sposób im nie zagrozi 
(siatka z ostrymi zakończeniami, 
przęsła wątpliwej stabilności itd.). 

Na koniec powiedzmy jeszcze 
słowo o koszach na śmieci. Są 
to elementy, które bezwzględnie 
muszą się znaleźć na każdym 
placu zabaw. Najbardziej istotne 
są chyba dwa aspekty. Po pierw-
sze koniecznym jest, by kosze 
były bardzo często opróżniane 
i czyszczone, po drugie muszą 
być one tak skonstruowane, by 
dzieci nie były w stanie czego-
kolwiek z nich wyjąć. 

Zapewne niejednemu z Pań-
stwa wydaje się teraz, że pla-
ce zabaw, zamiast być miej-
scem rozrywki i rekreacji, oka-
zują się poligonem, na którym 
co krok czyha jakaś bomba. 
W rzeczywistości, aby nasze 
dzieci były bezpieczne, wystar-
czy odrobina rozsądku i odpo-
wiedni dobór miejsca zabawy. 
No i trzeba mieć oczy wokół 
głowy.

REKLAMA
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– Być może było to spowodo-
wane dniem tygodnia, ponie-
waż po raz pierwszy zdecydo-
waliśmy się zorganizować nasz 
koncert w sobotę. Wygląda na 
to, że był to strzał w dziesiąt-
kę – powiedział jeden z orga-
nizatorów, Adrian Kowalczyk. 
– Nie zawsze jest to możliwe, bo 
nieraz musimy się dopasować do 
planów kapel, które chcemy spro-
wadzić, ale generalnie będziemy 
się starać organizować od teraz 
nasze imprezy w weekendy – wtó-
rował mu Irek Zasadni, drugi 
z organizatorów.

Na koncercie, który odbył się 23 
marca zjawiło się blisko 150 osób. 
W niektórych momentach klub 
Alive pękał wręcz w szwach, ale 
ze względu na bardzo dobry klimat 

imprezy nikomu to nie przeszka-
dzało. Sala koncertowa wypełnio-
na tego dnia rytualnymi dymami 
praktycznie non stop była oblegana 
przez sympatyków trzech grają-
cych kapel: 71TONMAN, Major 
Kong oraz Dopelord. Impreza 
zakończyła się zgodnie z planem 
około godziny 23.00, ale jeszcze 
przez długi czas goście pozosta-
li w klubie i korzystali z możliwo-
ści rozmowy z muzykami. Jedno 
jest pewne, na pewno był to najlep-
szy do tej pory koncert spod znaku 
DC. – Bardzo dobry wybór kapel 
pozwolił stworzyć udaną całość 
i przemycić całką pokaźną dawkę 
ciekawej muzyki. Jestem bardzo 
zadowolony, że sobotni wieczór po-
stanowiłem spędzić właśnie w tym 
miejscu – mówił zaraz po ostat-
nim występie jeden z fanów.

Najlepszy Desert 
Carnival do tej pory

Organizatorzy Desert Carnival

kwiecień 2013

Działający od 2 lat Infopunkt 
Nadodrze przy Łokietka 5 
i tworzący go pod egidą Gmi-
ny Wrocław zapaleńcy chcą 
odtworzyć k l imat t amtych 
pionierskich czasów. Chodzi 
im o tradycje nie tylko kultu-
ralne, lecz i kulinarne.

Wszystko oczywiście odbywa 
się przy czynnej współpra-
cy mieszkańców. Było już 
niezwykle udane tegorocz-
ne walentynkowe wypieka-
nie lwowsko-nadodrzańskich 
pączków z nadzieniem cy-
namonowo-śliwkowym, we-
dług odszukanych przepisów 
naszych mam i babć. Nie-
długo przypomnimy markę 
i pieczenie piwnych precl i 
nadodrzańsk ich, z k tórych 
osiedle słynęło 80 lat temu. 
Szczególnie, iż w dzisiejszych 
czasach piwiarni i alkoholu 
znowu nie brakuje…

Pod wpływem mrozów i wil-
goci z murów starych kamie-
nic odpada tynk. Dzięki temu 
na budynku przy Rydygiera 11, 
za skrzyżowaniem z Łokiet-
ka, między bramą wejściową 
a kawia rnią „Nożownicza” 
niedawno ukazał się wyraźny 
pomarańczowy napis „Restau-
racja Lwowskie Piekiełko”. 
Fakt - po wojnie była tu knaj-
pa typu mordownia, a dzi-
siaj w kawiarence możemy 
bezpiecznie oglądać kolekcję 

Lwowsko-wrocławskie tradycje

Po II wojnie światowej zrujnowany Wrocław zapełniał się od maja 
1945 roku przesiedleńcami, pochodzącymi głównie ze Wschodu lub 
ze Lwowa. Przez wiele lat to właśnie oni nadawali koloryt życiu miasta 
i kształtowali rozwój kulturalny.

Wojciech Mach

noży przedwojennych (w ro-
dzaju legendarnych majchrów)  
oraz współczesnych.

Na sa mym rogu Drobnera 
(najpierw ul. Marsza łka J. 
Stalina, a od 1956 r. Jedności 
Narodowej) i Dubois, gdzie 
do niedawna funkcjonowała 
apteka, był do 1945 r. hotel 
ze znaną kawiarnią. Po zdoby-
ciu Festung Breslau na parte-
rze otwarto jedyną przez długi 
czas w mieście piwiarnię. Dla 
pierwszych osadników stała 
się ona obowiązkowym miej-
scem codziennych spotkań. 
Obecnie popękany budynek 
jest do sprzedania.

W każdy poniedziałek zapra-
szam na godzinę 18 do dolnej 
dużej sali przytulnej piwiarni 
„Warka” przy Świdnickiej 8, 
gdzie nie tylko zjemy posiłki 
o dawnych sma kach,  le cz 
także posilimy się duchowo. 
Spotykamy się tam z ciekawy-
mi ludźmi, z pięknymi piosen-
kami do słuchania i tańczenia, 
zarówno tymi zapomnianymi, 
jak i tymi znanymi. Na kilku 
ekranach oglądniemy także 
a rchiwalne f i lmy o sta rym 
Wrocławiu i jego odbudowie.

Wraz ze znanym działaczem 
kulturalnym i przewodnikiem 
Romanem Płatkiem przygo-
towujemy wiele konkursów 
i quizów. Występuje m.in. wro-

cławski piosenkarz Roman Gra-
biec i młode talenty. Znany bard 
– showman Stanisław Stembal-
ski - ze swoją gitarą śpiewa nam  
piosenki lwowskie, biesiadne 
i okolicznościowe. Ponieważ 
p. Staszek jest założycielem 
i prezesem Dolnośląskiego Sto-
warzyszenia Cyklistów, więc 
dla najaktywniejszych gości 
ufundował nagrody: przejażdż-
ki na ramie roweru jego i kole-
gów pod hasłem „Poznajemy 
obrzeża miasta”.

W maju zorganizujemy kolej-
ną imprezę. Będzie to „Wspo-
mnienie o Januszu Gniatkow-
skim” – legendzie polsk iej 
piosenki od połowy lat 50. 
do początku 90. Jak zwykle 
przyjedz ie z Częstochowy 
i wystąpi jego żona – Krysty-
na Maciejowska-Gniatkow-
ska, również piosenkarka i ar-
tystka. Wspólnie z ZO PKPS 
chcemy przygotować autoka-
rową wycieczkę do Poraja (25 
km od Częstochowy) na IV Fe-
stiwal J. Gniatkowskiego (8-9 
czerwca). Nota bene Krystyna 
i Janusz byli związani z Wro-
cławiem, nie tylko rodzinnie.

W czasie ww. Spotkań, ba-
wiąc się, wspominamy różne 
ciekawostki z minionej epo-
ki. Niewiele osób wie np., 
skąd wzięło się ok reślenie 
„kanar”. Otóż przed II wojną 
kont role rzy bi le tów m iel i 

czapki z otok iem i wyłogi 
na mundurze w kolorze ka-
narkowym. Po wojnie usiło-
wano dwukrotnie ten wzór 
przywrócić, lecz nasze MPK 
przyjęło jednak kolorystykę 
granatową.

Mój sąsiad, p. Zbyszek, sym-
patyczny kontroler, wspomina 
jak współcześnie przy spraw-
dzaniu biletów pasażerowie 
zamiast Urban Card okazują 
kar ty biblioteczne, a nawet 
bankomatowe. W takim przy-
padku kontroler z ref leksem 
powinien chyba zażądać jesz-
cze podania kodu PIN… 

Gapowicze przeróżnie t łu-
maczą się z braku ważnego 
biletu – m.in. tym, że „zaspał, 
bo go żona przycisnęła w łóż-
ku swym biustem i dlatego 
pod wpływem tego rozkosz-
nego wspomnienia zapomniał 
skasować bilet…”.

W okresie PRL-owskiej pro-
hibicji zdarzało się, iż pod-
chmieleni pasażerowie ofe-
rowali jako swoisty wykup 
od kary przydziałową kartkę 
na pół litra i czasem dodawali 
kartkę na zakąskę! Pan Zby-
szek i jego koledzy są dyskret-
ni i publicznie (zwłaszcza przy 
swych żonach) nie zdradzają 
tego, co nieraz proponowały 
im – nawet na miejscu, w pu-
stawym nocnym autobusie – 
młode gapowicz-
ki…

Z a t e m  k t o  
w i e ,  c z y 
n ieza leż n ie 
od swej pro-
fe s j i  a r t ys t y 
–  wo d z i r e j a 
j e d n a k  n i e 
zatrudnię się 
na pół etatu 
j a k o  n o c n y 
kontroler?…

Wrocławski Alive pękał w szwach podczas 
niedawnego koncertu z cyklu Desert Carni-
val. Trzecia edycja tej imprezy przyciągnęła 
zdecydowanie największą do tej pory liczbę 
sympatyków ciężkich brzmień.
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