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Karp. To temat przewodni tego 
wydania. Ryba szlachetna, choć tej 
szlachetności wielu z różnych po-
wodów jej odmawia. Każdego roku 
od wielu już lat dziennikarze radio-
wej Trójki układają świąteczną pio-
senkę o karpiu, a proekologiczne or-
ganizacje prowadzą kampanie na 
rzecz humanitarnego traktowania 
tego stworzenia przed podaniem 
go na świąteczny stół.

Dlatego my też piszemy o kar-
piu – obszernie i ze szczegółami 
tak drobnymi, jak najdrobniejsze 
karpiowe ości. Życzymy przy tym 
wszystkim smacznego, bo dobrze 
przyrządzony karp jest daniem 
godnym królewskich stołów.

Przed świętami spotkaliśmy się 
też ze wspaniałą aktorką i kobietą 
Emilią Krakowską. Pani Emilia swo-
ją energią i entuzjazmem dla życia 
mogłaby obdarzyć wielu młodych 
ludzi, zresztą, jak sama mówi, 
uwielbia życie i regularnie „upoka-
rza” metrykę. Co to znaczy – cieka-
wi dowiedzą się z artykułu.

Staramy się też podać Państwu 
garść praktycznych informacji. 

Święta za pasem, przed nami wiele 
wolnych dni, warto je spędzić ak-
tywnie, nie tylko przy świątecznym 
stole pełnym smakołyków. Dlatego 
proponujemy wybrać się na jedno 
wrocławskich lodowisk. Miłośnikom 
sztuki polecamy spotkanie z Teatrem 
Komedia. Zespół tej popularnej wro-
cławskiej sceny ma dla wszystkich 
sylwestrową niespodziankę.

Niespodzianką za to nie jest 
fakt, że po raz kolejny na wro-
cławskim Rynku odbędzie się 
wielka zabawa sylwestrowa. 
Kto w tym roku będzie gwiaz-
dą? O tym piszemy na kolejnych 
stronach. 

Za oknem coraz chłodniej, 
w każdej chwili może spaść śnieg. 
Zwracamy Państwa uwagę na 
osoby potrzebujące pomocy. Dla-
tego publikujemy listę noclegow-
ni i jadłodajni, w których każdy 
potrzebujący otrzyma pomoc. 
Jeśli zobaczycie takiego czło-
wieka, nie bądźcie obojętni. Wy-
starczy czasem drobny gest, by 
drugiemu człowiekowi uratować 
życie. Takim gestem może być np. 

wskazanie adresu najbliższej ja-
dłodajni, w której bezdomny może 
dostać ciepły posiłek i ogrzać się.

Nie piszemy o wyborach 
– wszyscy już o nich napisali i po-
wiedzieli wszystko, co było do po-
wiedzenia. Prezydent Wrocławia 
nadal nim jest i teraz czekamy 
na realizacje przedwyborczych 
obietnic. Sporo ich było, pierwsza 
już jest dotrzymana – prezydent 
wyznaczył godziny przyjęć dla 
mieszkańców i będzie się z nami 
regularnie spotykać. Wrocła-
wianie mają mnóstwo spraw do 
omówienia, zatem może to być 
spore wyzwanie. Cieszymy jed-
nak, że prezydent chce osobiście 
zajmować się sprawami każdego 
z nas, miasto z bliska może wy-
glądać zupełnie inaczej niż z per-
spektywy Ratusza... 

Jeszcze jedna ważna sprawa 
– Przejście Świdnickie zostaje. 
Wprawdzie w zmienionym kształ-
cie, ale jednak będzie, co wielu 
wrocławian cieszy, bo długo wal-
czyli o to symboliczne miejsce.

Izabela Siwińska

Krótka rozprawa o..

Serdeczne życzenia radosnych Świąt w cieple rodziny, 
pięknie pachnącej choinki, 
zdrowia i usmiechu na co dzień 
oraz radości i życzliwości 
na każdy dzień Nowego Roku. 

Zespół redakcyjny
wydawnictwa „Regiony”

8 grudnia Dzień Kupca

9 grudnia Międzynarodowy Dzień Przeciw Korupcji

10 grudnia Dzień Odlewnika; Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka; 
Dzień Ochrony Praw Dziecka

11 grudnia Dzień Chruścików; 
Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich

13 grudnia Dzień Księgarza; Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci

17 grudnia Dzień bez Przekleństw
18 grudnia Międzynarodowy Dzień Emigrantów
19 grudnia Dzień Narodów Zjednoczonych

20 grudnia Dzień Ryby; Międzynarodowy Dzień Solidarności

21 grudnia Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek;

23 grudnia Światowy Dzień Snowboardu

24 grudnia Dzień Raju
28 grudnia Międzynarodowy Dzień Pocałunku

29 grudnia Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej

31 grudnia Sylwester; Dzień bez Bielizny

Nietypowe
kalendarium
Ostatni raz w tym roku prezentujemy codzienne, ale niezwykłe okazje 
do świętowania.  Wprawdzie w grudniu ich nie brakuje, ale jeśli komuś 
mikołajki i Boże Narodzenie na wystarczają, to proszę bardzo...
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Ciepłych Świąt
i energetycznego 

Nowego Roku 

życzy
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Zapisy na spotkania rozpoczęły 
się 1 grudnia. Spraw do prezydenta 
mieszkańcy Wrocławia mają tyle, 
że praktycznie już do lutego przy-
szłego roku nie ma miejsc na liście 
oczekujących.

Prezydent przyjmuje mieszkań-
ców w każdy piątek w godzinach 
11-14. Zapisy prowadzone są tele-
fonicznie pod numerami: 71 777 82 
01 lub 71 777 88 99. W spotkaniach 
mają uczestniczyć także Barbara Ra-
domska, dyrektor biura prezydenta i 
Magdalena Okulowska, zastępca dy-
rektora departamentu prezydenta. 
Prezydentowi pomocą służyć będą 

radni miejscy i urzędnicy poruszają-
cych się w tematach, z którymi przy-
chodzą mieszkańcy. 

(red)

Z  początkiem grudnia piątki nabrały dla wrocławian nowego wymia-
ru. W każdy piątek można bowiem spotkać się z prezydentem miasta 
Rafałem Dutkiewiczem. Wrocławianie długo na to czekali.

Ze sprawą do prezydenta 
zawsze w piątek

Lodowisko przy ul. Spiskiej 
to sztuczne lodowisko z wypoży-
czalnią i ostrzalnią łyżew. Jest peł-
nowymiarowe, na tafli o powierzch-
ni 30 na 60 metrów jednocześnie 
może jeździć ok 200 osób.

Godziny otwarcia: w dni powsze-
dnie od 17 do 22, sobota i niedziela od 
godz. 8 do 22. Czyszczenie lodu: ponie-
działek-piątek od 16 do 17 i od 19 do 

20, sobota i niedziela i podczas ferii od 
12 do 13,  od 16 do 17 i od 19 do 20.

Lodowisko przy Wejherowskiej to 
jedyne we Wrocławiu nowoczesne, 
kryte lodowisko wraz z wypożyczalnią 
i ostrzalnią łyżew. Posiada wymiary 
30 na 20 metrów. Swobodnie może 
jeździć tam 70 osób. Szafek dla łyż-
wiarzy przygotowano 120.

Godziny otwarcia: poniedziałek- 

piątek 17-21, sobota i niedziela 8-21. 
Przed przyjściem na lodowisko na-
leży sprawdzić grafik rezerwacji do-
stępny na stronie lodowiska.Czysz-
czenie lodu: od 16 do 17. 

Ceny biletów na oba lodowiska: 
poniedziałek: rodzinne ślizganie  
 7 zł  (nie obowiązuje w ferie zimowe 
i święta),  wtorek-piątek: bilet normal-
ny – 10 zł/h, ulgowy – 8 zł/h, sobota, 
niedziela i święta: bilet normalny 13 
zł/h, ulgowy 11 zł/h, bilet dla osoby 
towarzyszącej bez możliwości wej-
ścia na płytę 1 zł.

Wypożyczenie sprzętu: łyżwy – 6 zł, 
kask – 2 zł, ostrzenie łyżew - 10 zł za parę.

Przy Stadionie Wrocław rozpoczął 
się montaż lodowiska. Podobnie jak 
w ubiegłych latach, powstanie ono na 
parkingu dla samochodów od strony 
alei Śląskiej. Będzie miało wymiary 40 
metrów na 25 metrów.

Lodowisko ma zostać otwarte naj-
później do 12 grudnia, ale jeśli tempe-
ratura nadal będzie ujemna, to nie jest 
wykluczone, że ruszy już na początku 
przyszłego tygodnia. Po otwarciu lodo-
wisko będzie czynne do końca zimy.

Ceny biletów: normalny – 9 zł, 
ulgowy – 8 zł, wypożyczenie łyżew 
 6 zł, wypożyczenie kasku – 2 zł.

Lodowisko będzie otwarte od ponie-
działku do piątku w godz. od 16 do 22, 
w sobotę i niedzielę od godz. 9 do 22. 
Wejścia będą się odbywały o pełnych 
godzinach.

(red)

Prace wykonane zostały przez 
uczestników XXII Wojewódzkiego 
Konkursu Rzeźbiarskiego organizo-
wanego przez Młodzieżowy Dom 
Kultury „Śródmieście”.

W tym roku na konkurs na-
płynęło prawie 100 prac ze szkół 
i domów kultury z całego Dolnego 
Śląska.  - Szopki, które otrzymali-
śmy są wyjątkowo piękne – mówi 
Klara Kołakowska, organizatorka 
konkursu. - Wykonane zostały z naj-
różniejszych materiałów, głównie 
ekologicznych. Sporo jest figurek 
uszytych lub ubranych w specjalnie 
szyte ubranka. Tym razem młodzi 
autorzy starali się również poka-
zać uczucia, jakimi darzy się Święta 
Rodzina, a szczególnie przedstawić 
miłość matki do dziecka.

Zwykle wykonanie szopki zajmuje 
około 2 miesięcy, wśród pokazywanych 
na wystawie są również takie, które 
przygotowywane były znacznie dłużej. 
Czasami dzieciom pomagają rodzice 
lub dziadkowie, co w tym wypadku 
jest mile widziane, bo Boże Narodzenie 
to rodzinne święta. Wśród uczestników 
tegorocznej edycji konkursu znalazły 
się dzieci osób, które kilkanaście lat 
temu brały udział w tym wydarzeniu.

Wystawianie szopek bożonarodze-
niowych jest zwyczajem zakorzenio-
nym w tradycji Bożego Narodzenia. 
Pomysł przedstawiania scen z narodzin 
Chrystusa powstał w średniowiecz-
nej Italii w XIII w. Spopularyzował go 
św. Franciszek, wprowadzając do 
szopki betlejemskiej, prócz wyobra-
żeń Świętej Rodziny, także woła 

i osła, obecnie nierozerwalnie ko-
jarzących się ze stajenką. Do Pol-
ski zwyczaj ten przywędrował 
z franciszkanami, którzy wystawiali 
w kościołach jasełka. Tradycja budowy 
szopek przetrwała do dziś, czego przy-
kładem jest prezentowana wystawa 
dziecięcych interpretacji tego tematu.

Najpiękniejsza 
Szopka Betlejemska

– wystawa pokonkursowa

10 grudnia 2014 – 1 lutego 2015
Muzeum Etnograficzne we Wrocła-
wiu – Oddział Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu.

Wernisaż i ogłoszenie wyników
17 grudnia o godz. 12

Organizatorzy:  MDK „Śródmieście”,  
Wydział Edukacji UM Wrocławia, Mu-
zeum Etnograficzne we Wrocławiu.

Od  października można już korzystać z lodowisk przy ul. Wejherowskiej 
i Spiskiej. W połowie grudnia rusza lodowisko przy Stadionie Miejskim.

Szopki   ceramiczne, szklane, papierowe, zrobione z makaronu, muszelek, suszonych liści i owoców  
oraz wielu innych materiałów można będzie oglądać we wrocławskim Muzeum Etnograficznym.

Wybierz się 
na lodowisko

Najpiękniejsza
Szopka Betlejemska 
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W sytuacjach wymagających inter-
wencji : kontakt telefoniczny z Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego pod 
numerem 71 770 22 22, Strażą Miejską 
pod numerem 986.  Uruchomiono 
bezpłatną infolinię: 0 800 292 137.

Centrum przypomina, że przy 
ul. Gajowickiej 62 działa całodobowo 
ogrzewalnia dla osób bezdomnych, 
prowadzona na zlecenie miasta przez 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta Koło Wrocławskie. Telefon dy-
żurny: 530 712 650.

Pomoc socjalna: Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, Zespół ds. 
Osób Bezdomnych i Uchodźców:  
Wrocław ul. Zachodnia 3, pok. 1-8, 
tel. 71 782 35 84. 

Schroniska i noclegownie 
1. Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”. 

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kry-
zysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi: 
Wrocław, ul. gen. Bora-Komorowskie-
go 31, tel. 71 352 94 03.

2. Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie 
Ludziom”.  Dom Socjalny dla męż-
czyzn: Wrocław, ul. Reymonta 10, tel. 
71 329 08 06.

3. Schronisko dla kobiet i matek 
z dziećmi oraz dla kobiet bezdom-
nych: Wrocław, ul. Strzegomska 9, tel. 
71 355 44 66.

4. Schronisko dla bezdomnych 
mężczyzn: Wrocław, ul. Bogedaina 5, 
tel. 71 336 70 07, bezpłatna infolinia: 
0 800 292 137. 

5. Noclegownia dla bezdomnych 
mężczyzn: (otwarta w godz. 18-8): 
Wrocław, ul. Małachowskiego 13, 
tel. 71 717 34 25.

6. Schronisko dla bezdomnych męż-
czyzn w Szczodrem: ul. Trzebnicka 28, 
Długołęka, tel. 71 399 86 12.

7. Stowarzyszenie Osób Bezdom-
nych „Nadzieja”: Wrocław, ul. Pieszyc-
ka 32, tel. 71 392 59 12.

8. Stowarzyszenie „Plus Minus”. „Dom 
Ciepła” dla osób żyjących z wirusem 
HIV i AIDS: Wrocław, ul. Reymonta 8, 
tel. 71 329 10 39.

9. Stowarzyszenie „Pierwszy Krok”: 
Wrocław, ul. Domasławska 30, 
tel. 71 342 00 68. 

Jadłodajnie 
1. „Caritas” Centrum Socjalne Archi-

diecezji Wrocławskiej: Wrocław, ul. 
Słowiańska 17, tel. 71 372 19 86.

2. Jadłodajnia przy Klasztorze Fran-
ciszkanów: Wrocław, al. Kasprowicza 26, 
tel. 71 327 35 93.

3. Parafia Św. Elżbiety:   Wrocław, 
ul. Grabiszyńska 103, tel. 71 783 37 91.

4. Fundacja Sancta Familia: 
Wrocław, ul. Monte Cassino 64, 
 tel. 71 348 32 30.

(red)

Z początkiem grudnia ruszyła 
kampania „Zbadaj wiek swojego 
serca” organizowana przez Wro-
cławski Oddział Polskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego przy 
współpracy Urzędu Miejskiego 
oraz lekarzy rodzinnych i pod-
stawowej opieki zdrowotnej. Jej 
celem jest ocena ryzyka wystą-
pienia zawału serca i udaru mó-
zgu u mieszkańców Wrocławia 
w wieku 40-65 lat.

Osoby z dostępem do internetu 
będą mogły wykonać test spraw-
dzający stan zdrowia na stronie 

internetowej. Aby go wypełnić 
należy znać poziom cholestero-
lu oraz ciśnienie skurczowe krwi. 
Do 29 grudnia można się także 
zgłosić się do Centrum Medyczne-
go „Dobrzyńska” w celu wykonania 
bezpłatnych badań oraz oceny ry-
zyka zachorowania.

Polska znajduje się w grupie 
krajów UE o wysokim ryzyku za-
chorowalności na choroby układu 
krążenia. Z danych GUS wynika, że 
w 2011 r. choroby te były przyczyną 
46 proc. zgonów wśród mężczyzn 
i aż 52 proc. wśród kobiet.

Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców, aby nie 
pozostawać obojętnym na osoby, które potrzebują pomocy, zwłasz-
cza w sytuacjach, kiedy temperatura na dworze spada poniżej zera 
i istnieje realne zagrożenie wyziębienia organizmu. 

Do 31 grudnia we Wrocławiu  realizowana będzie kampania 
zdrowotna „Zbadaj wiek swojego serca”. Celem kampanii jest 
ocena ryzyka wystąpienia zawału serca i udaru mózgu na pod-
stawie określonych czynników – poziomu cholesterolu, pod-
wyższonego ciśnienia, palenia tytoniu, wieku, płci. 

Pomoc  bezdomnym

Ile lat ma twoje serce?

Zapowiedź likwidacji przejścia 
podziemnego na skrzyżowaniu uli-
cy Świdnickiej i Kazimierza Wiel-
kiego wzbudziła w mieście wiele 
emocji, w tym protestów, co spowodo-
wało zmianę koncepcji przebudowy. 
W listopadzie władze miasta poin-
formowały, że podziemny ciąg dla 
pieszych zostaje, zmieni się tylko 
jego wygląd. Po zrealizowaniu inwe-
stycji piesi będą mogli przechodzić 
przez ulicę zarówno górą, jak i dołem. 
Przejście tunelem będzie zwężone, 
a w jego części znajdzie się galeria 
sztuki dostosowana dla osób niepeł-
nosprawnych. Do galerii będzie można 
zjechać windą. Galeria będzie mieć od 
strony korytarza szklaną ścianę, więc 
każdy będzie mógł ją podziwiać bez 
wchodzenia do środka. W ramach całej 
inwestycji poszerzone zostanie dotych-
czasowe przejście dla pieszych bliżej ul. 
Widok. Powstaną podwójne przystanki 
tramwajowe, co ma upłynnić ruch na 
torowisku przy ul. Kazimierza Wielkie-
go. Główne przejście dla pieszych łą-
czące dwa brzegi ulicy Świdnickiej bę-
dzie usytuowane dokładnie pomiędzy 
miejscami zatrzymywania tramwajów. 
Pojawią się też drobne, nowe elementy 
dla rowerzystów. 

Miasto zapewnia, że przebudowa 
w żaden sposób nie zmieni sytuacji 
kierowców. Dalej będą trzy pasy ruchu 
na nitce północnej i południowej, nie 
zmienią się także znaki pionowe. Wyjąt-
kiem jest likwidacja zatoki przystanko-
wej na wysokości Baru Barbara. Jednak 
to będzie mieć minimalny wpływ na 
ruch samochodowy. Zamiast w zatoce, 

autobus linii K będzie się zatrzymywał 
na wyznaczonym na jezdni miejscu. 
Kierowcy nie powinni w zasadzie tego 
odczuć, gdyż autobus K to jedyna li-
nia dzienna, która się tam zatrzymuje. 

Zasadniczo nie zmienią się długości 
cykli świetlnych. Pozostaną również 
wszystkie obecne pasy ruchu. 

Obecny projekt został mocno okro-
jony względem pierwotnych planów. 
Zrezygnowano m.in. z nietypowych 
wiat przystankowych, które mia-
ły być przykryte wielką konstrukcją 
z prętów z włókna szklanego sięgają-
cą aż 5 piętra. Membrana miała przy-
pominać, że w tym miejscu kiedyś 
stały kamienice – zanim nie zostały 
wyburzone w latach 70. pod trasę  

W- Z. Zrezygnowano z nich, bo kolejne 
oferty wykonawców były zbyt drogie. 
Przejście podziemne przebuduje firma 
Pro-Tra Building za 13 mln zł. 

IS

Jeszcze w grudniu ruszy przebudowa Przejścia Świdnickiego. Nie po-
mogły protesty wrocławian. Przejście, które dla wielu ma znaczenie 
symbolicznie diametralnie zmieni swój wygląd.

Przejście Świdnickie 
zostaje – tylko jakie?

Wyciągi Bartuś – Stacja Narciarska Zieleniec Ski 
Arena. Doskonale przygotowane, na bieżąco ratrakowa-
ne, naśnieżane i oświetlone, co umożliwia jazdy nocne.

 Centrum Szkolenia Ski & Snow Bartuś  
– lekcje pod okiem wykwalifikowanych instruktorek  
i instruktorów narciarstwa oraz snowboardu. Państwa 
milusińscy z pewnością będą czuli się u nas bezpiecz-
nie! Zapraszamy też dorosłych, którzy po przerwie chcą  
w komfortowy i bezstresowy sposób podszlifować swoją 
technikę jazdy, lub po prostu się jej nauczyć.

Bartuś-Zieleniec wyciągi, centrum szkolenia, 
wypożyczalnia, bar

Wyciągi Bartuś
tel. 506 659 177, 500 271 665
wyciagi.bartus@gmail.com 

Szkoła Bartuś
tel. 500 606 228 (zapisy na lekcje)
tel. 500 271 665 (grupy zorganizowane)
szkola.bartus@gmail.com

www.bartus-zieleniec.com
/csbzieleniec

Bartuś-Zieleniec
R E K L A M A
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• całodobowo wykonujemy przewozy osób zmarłych
• kompleksowo organizujemy ceremonie pogrzebowe, zajmując się wszystkimi formalnościami
• oferujemy usługi w zakresie ekshumacji na terenie kraju
• organizujemy ceremonie pogrzebowe osób nieposiadających świadczeń ZUS 
• NOWOŚĆ! Plany pogrzebowe – ostatnie pożegnanie zgodnie z Twoją wolą
• dysponujemy własną nowoczesną chłodnią
• organizujemy kremacje wraz z pożegnaniem, w dogodnych terminach
• wykonujemy międzynarodowe przewozy osób zmarłych
• gwarantujemy ceny usług i akcesoriów funeralnych zawsze niższe niż u konkurencji

KOMFORTOWE WNĘTRZA, PRZESTRONNE KAPLICE, SALE POŻEGNAŃ
(z możliwością obserwacji momentu wprowadzenia trumny do pieca kremacyjnego)

Podczas „drzwi otwartych”, odpowiemy na wszystkie pytania, oprowadzimy po obiekcie.
Pokażemy, jak pracujemy i przekonamy, że warto nam zaufać!

www.gloria.wroc.pl
www.krematoriumgloria.pl

Telefon całodobowy: 71 338 19 19

Już wkrótce otworzymy jedyne we Wrocławiu KREMATORIUM 
z kompleksową infrastrukturą domu pogrzebowego przy ul. Kwiatkowskiego 13

ul. Zaporoska 85
czynne: 

pon-pt: godz. 8-17
sob.: godz. 9-13

24h: 71 338 19 19

ul. Włodkowica 35
czynne: 

pon-pt: godz. 8-16
sob.: godz. 9-13

24h: 71 344 39 46

ul. Trzebnicka 72
czynne: 

pon-pt: godz. 8-16
sob.: godz. 9-13

24h: 71 794 01 07

ul. Legnicka 62
czynne: 

pon-pt: godz. 8-16
sob: godz. 9-13

24h: 519 178 663

ul. Św. Antoniego 22
czynne: 

pon-pt: godz. 8-16
sob: godz. 9-13

24h: 71 343 77 31

ul. Dolnobrzeska 4
czynne: 

pon-pt: godz. 8-16
sob: godz. 9-13

24h: 71 349 58 84

ul. Bema 15
czynne: 

pon-pt: godz. 8-16
sob: godz. 9-13

24h: 71 794 01 12

WKRÓTCE OTWARCIE
nowego punktu 
obsługi klienta

przy ul. Grabiszyńskiej!
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W ubiegłym roku obroty 
e-kantorów podwoiły się sięga-
jąc 20 miliardów złotych. Łącznie 
w 2013 r. e-kantory obsłużyły sto ty-
sięcy klientów, co przełożyło się na 
5 mld zł z transakcji kupna i sprze-
daży walut. W sumie w ubiegłym 
roku użytkownicy realizowali w ten 
sposób średnio jedną transakcję na 
minutę.

W porównaniu do ofert banków 
i kantorów stacjonarnych wymie-
niający zaoszczędzili łącznie blisko 
140 mln zł. O tempie rozwoju tego 
rynku świadczy fakt, że według 
szacunków obecnie internetowe 
kantory wymiany walut obsługują 
ponad pół miliona klientów. - Z na-
szych analiz wynika, że są to głów-
nie osoby korzystające z kredytów 
walutowych, osoby pracujące i wy-
poczywające zagranicą oraz przed-
siębiorstwa – mówi Małgorzata 
Stachowiak, ekspert internetowego 
kantoru wymiany walut Amronet.
pl. – Najbardziej popularne waluty 
jakie oferują e-kantory to PLN, EUR, 
USD, GBP oraz CHF. Jedyną opłatą, 
jaką nasi klienci ponoszą jest nie-
wielka prowizja od 0,2% do 0,08%. 
Jej koszt jest naliczany w zależno-
ści od wartości przewalutowanej 
kwoty. W Amronet.pl nie pobiera-
my natomiast spreadu walutowe-
go. Na naszej stronie internetowej 
każdy klient za pomocą kalkulatora 
walut może obliczyć na bieżąco, 
ile skorzysta na wymianie u nas w 
stosunku do takiej samej transakcji 
w banku lub kantorze stacjonarnym 
– wyjaśnia Małgorzata Stachowiak. 

Dynamiczny rozwój tych kan-
torów umożliwiła uchwalona w 
2011 roku tzw. ustawa antyspre-
adowa. Dzięki wprowadzeniu jej 
w życie banki zostały zobowią-

zane do umożliwienia kredyto-
biorcom spłaty kredytów poprzez 
samodzielnie kupioną walu-
tę. Dodatkowo banki nie mogą 
z tego tytułu naliczać żadnych 
dodatkowych kosztów. Właśnie 
z tych zapisów korzystają inter-
netowe kantory wymiany walut 
oferując klientom kupno dowol-
nej waluty po niższym spreadzie. 
A co to znaczy niższy spread? 
To korzystniejsza dla klienta kan-
toru internetowego różnica mię-
dzy kupnem a sprzedażą waluty 
niż ta, jaką oferują banki i kantory 
stacjonarne. 

- Aby korzystać z wymiany wa-
lut za pomocą Internetu wystarczy 
mieć konto walutowe oraz dokonać 
bezpłatnej rejestracji. Natomiast w 
celu spłacania kredytu hipoteczne-
go wystarczy posiadać konto walu-
towe techniczne. Jeżeli klient po-
siada kredyt hipoteczny na dom lub 
mieszkanie w walucie, to wystarczy, 
że w platformie www.amronet.pl 
doda swoje konto techniczne do 
spłaty kredytu, co spowoduje auto-
matycznie przekierowanie zakupio-
nej waluty na to właśnie konto. In-
formujemy o tym, gdyż do zakupu 
waluty nie potrzebujecie Państwo 
zakładania odrębnego konta walu-
towego – tłumaczy dalej Małgorza-
ta Stachowiak.

Zaletą tych kantorów jest także 
to, że są do dyspozycji 7 dni w ty-
godniu, przez 24 godziny na dobę, 
w związku z czym zlecenie zreali-
zować można z dowolnego miejsca 
(np. przebywając w domu, hotelu, 
siedzibie firmy czy nawet będąc w 
trasie) o dowolnej porze. Wymiany 
można dokonać także w święta i dni 
wolne od pracy.  Jedynie wypłata 
dojdzie do skutku dopiero w pierw-

szy dzień roboczy, gdyż zależy to 
od godzin pracy banków. 

Tzw. „zasilenie portfela” to dru-
gi, niezbędny krok aby można było 
dokonać wymiany walut za pośred-
nictwem internetowej platformy. 
W praktyce oznacza to, że należy 
przelać środki ze swego rachunku 
bankowego na konto w e-kantorze. 

W takim kantorze jak Amronet.
pl wypłaty środków dokonać można 
szybko i bezproblemowo, generu-
jąc zlecenie wypłaty, logując się na 
swoim koncie. Po wypełnieniu nie-
zbędnych danych wystarczy kliknąć 
przycisk „Wypłać pieniądze”. System 
automatycznie przesyła do klienta 
wygenerowany, jednorazowy KOD 
SMS, niezbędny do zatwierdzenia 
wypłaty. Trzeba go umieścić w polu 
„Wprowadź smsKod”, a następnie 
zaakceptować. Prawidłowo złożoną 
dyspozycję niezwłocznie potwier-
dza odpowiedni komunikat oraz po-
wiadomienie e-mailem. - Klientom 
zależy także na tym, aby transakcje 
jakie dokonują przez Internet oraz 
ich dane osobowe były bezpieczne. 
Dlatego platforma Amronet.pl przy-
wiązuje do tego ogromną wagę. 
Gwarantujemy, że informacje te nie 
zostaną ujawnione innym osobom i 
firmom – mówi ekspert Amronet.pl. 
- Zgodnie z obowiązującą ustawą, 
zgłaszamy je natomiast to ogólno-
krajowego rejestru zbioru danych 

osobowych, przy czym każdy z klien-
tów ma wgląd do swoich danych, 
możliwość ich modyfikacji oraz usu-
nięcia. Ich skuteczną ochronę za-
pewnia szyfrowane łącze, opatrzone 
certyfikatem SSL EV. Dodatkowo dla 
podwyższenia poziomu nienaruszal-
ności danych wprowadziliśmy limit 
czasowy każdej sesji. Od momentu 
zalogowania się wynosi on 15 minut 
– wyjaśnia Małgorzata Stachowiak.

Inną zaletą internetowych 
kantorów wymiany walut jest to, 
że osoby przedsiębiorcze mogą 
wykorzystać je do tego, aby do-
datkowo zarabiać. Wystarczy na 
bieżąco śledzić wahania kursu wa-
lut na rynku i wiedzieć jakie działa-
nia wykonać by uzyskać fundusze 
dzięki aktywnej wymianie walut 
przez Internet. Jednym słowem 
takie platformy umożliwiają grę 
na kursach walut, czyli możliwość 
celowego kupowania walut taniej 
i sprzedawania drożej. Może być 
to naprawdę ciekawa i zarazem 
efektywna forma zarobku. 

- Dzięki temu, że na bieżąco udo-
stępniamy notowania, jak również 
dzięki opcji samodzielnego wyboru 
kursu naszym klientom jest zdecy-
dowanie łatwiej osiągnąć pożąda-
ne efekty w grze rynkowej – ocenia 
Małgorzata Stachowiak z Amronet.
pl. - Jak wszyscy wiemy, czasem 
wartość danej waluty zmienia się 
z dnia na dzień, a nawet z minuty 
na minutę. Co za tym idzie waluta, 

którą kupiliśmy tydzień temu, może 
być dziś warta dużo więcej. Gdy 
kurs danej waluty zniżkuje opłaca 
się ją kupić, następnie przechować 
pieniądze na swoim koncie w Am-
ronet.pl, ponownie zaś wystawić 
na giełdę walut gdy notowania wi-
docznie wzrosną. Wiadomo też, że 
im większa suma, tym więcej uda 
się zyskać, ale wymaga to zachowa-
nia rozsądku i minimalnej wiedzy 
rynkowej. Nasza firma oferuje też 
codzienne komentarze walutowe, 
które mogą pomóc w podejmowa-
niu decyzji inwestycyjnych.

(red) 

Przed nami czas spotkań z bliskimi, którzy często wracają z zagra-
nicy specjalnie na święta. To także okres zakupów wiktuałów na 
świąteczny stół i prezentów. Jak dobrze wymienić walutę zarobio-
ną w pracy w innym kraju? Przyglądamy się internetowym kanto-
rom wymiany walut, których popularność ciągle rośnie. 

E-kantory 
coraz bardziej popularne

KALEJDOSKOP BIZNESU

R E K L A M A
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- Przede wszystkim nie zgadzam się 
z tym, że przeszła moda na karpia! Uwa-
żam raczej, że pojawiło się znacznie wię-
cej innych możliwości spożywania ryb. 
Kiedyś karp był w zasadzie jedyną do-
stępną rybą (chyba że wujek-wędkarz 
czasami coś złowił), z tego też powodu 
karpie utrwaliły się w tradycji rodzinnej 
i ogólnopolskiej – była to ryba podawa-
na tradycyjnie na wigilijnym stole i to 
był właściwie jedyny czas, kiedy się kar-
pia podawało – poza świętami Bożego 
Narodzenia rzadko kiedy kupowano 
go ot tak, po prostu. Natomiast w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat pojawiło się na 
rynku wiele różnych, niekiedy egzotycz-
nych specjałów, które są przygotowane 
w sposób ułatwiający życie gospody-
niom domowym – są albo filety, albo 
paluszki, albo porcjowane w inny spo-
sób kawałki. W takich formach spotka-
my w sklepach łososie norweskie, pan-
gi, wszelkie ryby morskie, owoce morza, 
krewetki, i inne dziwolągi (śmiech). 
W moim niewielkim, osiedlowym sklepi-
ku widziałem płetwę rekina. Więc moim 
zdaniem to nie jest tak, że moda na kar-
pia przeszła, tylko pojawiły się inne ryby, 
których wcześniej po prostu nie było, a 
które okazały się łatwiejsze w konsump-
cji i konkurencyjne cenowo. Sam karp 
trzyma się i będzie trzymał całkiem nie-
źle, bo jest uznawany za rybę tradycyjną, 
a tradycja to dla Polaków rzecz bardzo 
ważna.

Karp żywy, świeży czy mrożony?
- Najlepiej żywy. A dlaczego? Żywy 

karp to gwarancja świeżości. Niejed-
nokrotnie w minionych czasach ryby, 
które były sprzedawane jako mrożo-
ne czy filetowane niespecjalnie słu-
żyły konsumentom, bo zdarzało się, 
że były rozmrażane, nieprawidłowo 

Nie mamy gotowego rozwiąza-
nia. Idealnych prezentów jest tyle, 
ile osób, którym chcemy je wręczyć. 
Mamy jednak kilka wskazówek, któ-
re mogą pomóc w wyborze.

Dla kogo prezent?
To sprawa podsta-
wowa. Trzeba po-
starać się o dobre 
„rozpoznanie” oso-
by, której prezent 
mamy sprawić. 
Wiemy przecież, 
że to mama, dzia-
dek, siostra lub 
ukochany. Trzeba 
się jednak zasta-
nowić, co najbar-
dziej lubi osoba, 
której prezent szy-
kujemy. Okazuje 
się, że to wcale nie 
jest łatwe, bo cza-
sem tylko wydaje 
się nam, że znamy 

kogoś bardzo dobrze.
Mama może się rozczarować 

kolejnym sprzętem kuchennym – 
nawet tym najwyższej klasy, bo co 

roku coś do kuchni dostaje i czuje, 
że traktujemy ją tylko jak kuchar-
kę, a ona właśnie marzy o karne-
cie do SPA lub innym prezentem 
takim „tylko dla niej”, a nie mikse-
rem, przy pomocy którego będzie 
pichcić domowe obiadki dla całej 
rodziny. 

Dziadek (ma już swoje lata, 
jest poważny i rozsądny) marzy 
o przejechaniu się bolidem F1, 
a tymczasem planujemy dla niego 
album ze zdjęciami z jego rodzin-
nych stron. 

Ukochany dostanie nową grę kom-
puterową? Może to i dobry prezent, tyl-
ko wspólne święta mamy z głowy, bo 
utknie przed monitorem na całe dnie, 
a my będziemy udawać, że dobrze się 
z nim bawimy...

Dlatego warto w czasie gorączki 
zakupów zastanowić się, kim napraw-
dę jest ten ktoś, komu robimy prezent, 
może dyskretnie podpytać innych, czy 

Ostatnio mija moda na jedzenie karpia – ludzie zaczęli się od kon-
sumpcji odżegnywać, czy to z powodów etycznych („To niemoral-
ne zabijać żywe istoty w przeddzień narodzenia Pańskiego!”), czy 
smakowych („Karpie są tłuste, cuchną mułem i mają więcej ości niż 
mięsa”). Co można polecić karpiowym sceptykom w ramach zastęp-
stwa? Jak wybrać najlepszego karpia? Jak pokonać wszechobecne 
w karpim tułowiu ości? Na te i wiele innych pytań odpowie doktor 
habilitowany inżynier Ryszard Polechoński, profesor nadzwyczajny 
w Zakładzie Hydrobiologii i Akwakultury Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu.

Karp trzyma się nieźle 
– krótka rozprawa

Idealny prezent 
– marzenie obdarowującego

Nie ma chyba nikogo, kto chciałby wręczyć bliskim złe prezenty. Miło jest spełniać marzenia, szcze-
gólnie w świątecznym czasie, kiedy wiemy, że przede wszystkim dzieci czekają na wymarzone po-
darunki od świętego Mikołaja i gwiazdki. Jak zatem wybrać dobry prezent?

przechowywane. Teraz to już się ra-
czej nie zdarza – sklepy sprzedające 
ryby bardzo dbają o higienę i łatwo 
to stwierdzić, bo nawet ten typowo 
rybi zapaszek nie jest tak intensyw-
ny. Mówimy, że karp trąci mułem, ma 
ości i jest tłusty… Jeśli chodzi o znaw-
ców karpia i jego smakoszy, to twier-
dzą właśnie, że tłuszczyk, który ryba 
zawiera, nadaje specjalnego smaku 
i to jej walor, a nie wada. Smakosz 
wędlin powie, że szynka, jeśli nie ma 
paseczka tłuszczu, to jest mało atrak-
cyjna – znam takich smakoszy, którzy 
wolą wędzony boczek od polędwi-
cy. Tłuszcz w ogóle jest nośnikiem 
smaku i zapachu, bo pozbawione 
tłuszczu mięso jest „papierowe”, ja-
łowe. Po drugie, te tłuszcze, które są 
zawarte w rybach z punktu widzenia 
dietetyków są bardzo wartościowe 
i łatwo przyswajalne. Przede wszyst-
kim w rybach morskich, ale u karpia 
też można takowe znaleźć.

Wspomniałem o żywym kar-
piu, ale tu pojawia się problem, jak 
tego karpia humanitarnie potrak-
tować w ostatnich chwilach jego 
życia. Obecnie prowadzona jest na 
bardzo szeroką skalę akcja, która 
zmierza do tego, by ryby nie cier-
piały katuszy związanych ze sprze-
dażą.). Sytuacja z roku na rok się 
poprawia, warto też kupować ryby 
)u tych sprzedawców, którzy po-
trafią zapewnić im dobre warunki. 
Większość profesjonalnych stoisk 
rybnych oferuje usługę uśmiercania 
ryby na miejscu – to chyba najlepszy 
sposób, żeby uniknąć zbędnego za-
mieszania. Przenoszenie karpia w fo-
liowej reklamówce to męczarnia dla 
ryby. Dlaczego ludzie powinni dbać 
o to, by ryba nie cierpiała w trakcie 

transportu? Przede wszystkim z  po-
wodów etycznych, ale należy też 
zdawać sobie sprawę, że ryba zamę-
czona na śmierć ma gorsze walory 
smakowe, bo jej mięso przesycone 
jest substancjami stresowymi. 

Co z tym mułem?
- Może się zdarzyć, że ryba (nie 

tylko karp, ale i większość ryb słodko-
wodnych, np. lin) charakteryzuje się 

zapachem mulistym, błotnistym. Nie 
każdy go lubi, ale jest to efekt tego, 
że taka ryba została świeżo złowiona 
z jakiegoś stawu hodowlanego albo 
jeziora i ten zapach jest silnie wyczu-
walny. Natomiast ryby hodowlane 
przechodzą cały proces oczyszczania. 
Mniej więcej w październiku zaczyna 
się odławiać je ze stawów i trafiają one 
do niedużych basenów, w których sto-
sowany jest bystry przepływ czystej, 

klarownej wody. Karpie, bo o nich tutaj 
mówimy, przebywają w nich do czasu, 
kiedy będą kierowane do sprzedaży, 
czyli do okresu przedświątecznego. 
W tych basenach już nie żerują, opróżnia 
się ich przewód pokarmowy, pozbywa-
ją się tego mulistego zapachu. Krótkie 
wyjaśnienie: niekarmionym rybom nie 
dzieje się krzywda. Karp to ryba, która 
może być nazwana ciepłolubną – naj-
lepiej czuje się w temperaturze około 
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ostatnio nie rozmawiali o spełnianiu 
marzeń i dopiero wtedy zacząć polowa-
nie na idealny prezent.

Za jaką cenę?
Jeśli mamy budżet nieograni-

czony, to tej kwestii w ogóle nie 
ma. Niestety mało kto z nas jest 
krezusem i musimy pogodzić 
koszty podarków z funduszami, 
jakimi dysponujemy. 

Dlatego warto o prezentach my-

śleć dużo wcześniej i zacząć odkładać 
na nie drobne sumy. Ich braku nie 
odczujemy w portfelu, a np. przez pół 
roku może zebrać się niezły budżet. 
Poza tym mając więcej czasu mamy 
też szanse na trafienie lepszych oka-
zji zarówno cenowych jak i jakościo-
wych. Dobrze też jest zaplanować 
ile chcemy wydać na prezent dla po-
szczególnej osoby i trzymać się tego 
planu. Inaczej będziemy mieć niezły 
(nie świąteczny) pasztet.

Wybieraj mądrze
W zakupowej gorączce warto 

na chwilę się zatrzymać i jeszcze 
pomyśleć czy kupujemy właściwy 
prezent. Zastanówmy się kilka razy 
i może ponownie podpytajmy, czy 
prezent będzie właściwy. 

Wszystkim życzymy radosnego 
odpakowywania prezentów i uśmie-
chów na twarzach tych, którzy zostali 
przez nas obdarowani.

ISKA

Chcesz podarować odrobinę piękna 
bliskiej osobie?
Wizyta w Coco-Time 

będzie prezentem najbardziej trafionym

Nie masz pomysłu na prezent ?
Salon Coco-Time oferuje specjalnie skrojone  
pakiety dla każdego w atrakcyjnych cenach

Coco-Time 
ul. Trawowa 53 A, Muchobór Wielki
54-614 Wrocław
tel. 71 308 90 91, 881 473 733
e-mail: recepcja@coco-time.pl
www.coco-time.pl

Nowoczesna medycyna estetyczna i kosmetologia profesjonalna 
to nasza specjalność

20 stopni. Kiedy temperatura wody 
spada poniżej 10 stopni, ryby stają się 
ospałe, mało aktywne i przestają jeść, 
nawet jeśli wokół nich jest mnóstwo 
pokarmu. Karpie w środowisku natu-
ralnym od października do marca są 
w letargu – oddychają bardzo powoli, 
serce uderza bardzo wolno, ryba jest w 
głębokim uśpieniu – taka jest specyfi-
ka jej fizjologii. Wracając do mulistego 
zapachu – nie pochodzi on z samych 
tkanek ryb (mięsa), tylko jest efektem 
tego, że do skóry, skrzeli, płetw przy-
czepiają się drobinki błotnistych za-
nieczyszczeń. Karp, który trąci mułem 
nie jest szkodliwy dla zdrowia. Oprócz 
walorów zapachowych i smakowych 
nie przynosi żadnej szkody. No chyba, 
że ktoś nie ma wyspecjalizowanego 
zmysłu węchu i od ryby zamulonej nie 
odróżni ryby zwyczajnie nieświeżej... 
Czy można stwierdzić u żywej ryby, czy 
została dobrze opłukana? Teoretycznie 
tak – wystarczy odchylić pokrywę skrze-
lową i zobaczyć, jak wyglądają skrzela 
(to taka piórkowata, drobna struktura). 
Jeśli skrzela są w zdrowym, różowo-
czerwonym kolorze, nie mają ubytków 
i nie widać zawiesin czy brudów, które 
się przyczepiły, to znaczy, że ryba prze-

bywała w czystej wodzie, odpowied-
nich warunkach i jest po prostu dobra. 
Ja bym się jednak aż tak bardzo nie suge-
rował zapachem – karpie, które są u nas 
sprzedawane pochodzą z różnych, cza-
sem niepewnych źródeł. Każdemu na-
bywcy żywego karpia polecałbym, żeby 
zainteresował się różnymi wywieszka-
mi w sklepach rybnych. Stawy Milickie 
S.A., przedsiębiorstwo z Doliny Baryczy, 
bardzo dba o to, żeby ich produkt był 
dostrzegany i odróżniany. Karpie ho-
dowane w tym przedsiębiorstwie mają 
specjalne certyfikaty, które gwarantują 
jakość. Nasze badania dowiodły, że mię-
so karpi jest najmniej obciążone zanie-
czyszczeniami (np. metalami ciężkimi) 
w porównaniu z innymi gatunkami ryb 
(rzecznymi i morskimi). Trzeba jednak 
pamiętać, że handlowcy nie zawsze gra-
ją uczciwie – kupują tonę karpi z Milicza, 
otrzymują na to certyfikat, świadectwo 
zdrowia od ichtiopatologa (lekarza we-
terynarii specjalizującego się w choro-
bach ryb), wywieszają go, a potem ku-
pują jeszcze 20 ton ryb niewiadomego 
pochodzenia (bo np. ceny zakupu były 
korzystniejsze) i pod szyldem karpia mi-
lickiego sprzedają produkty z „innego 
źródła” – tak to delikatnie nazwijmy.

Ość niczym kość w gardle stająca
- To, co my nazywamy popularnie 

ośćmi to dwa rodzaje wewnętrzne-
go szkieletu ryby. Duże, długie, ko-
ściste wyrostki to żebra. Z nimi naj-
łatwiej sobie poradzić, bo najlepiej 
je widać i łatwo je usunąć. Kłopot 
bywa z tymi drobnymi, igiełkowaty-
mi tworami, które nie są połączone 
ze szkieletem wewnętrznym i to są 
te właściwe ości. Znajdują się mię-
dzy fragmentami mięśni i spełniają 
u ryby dosyć istotną rolę, bo koor-
dynują ruch mięśni obu stron ciała 
i dzięki nim ryba sprawnie pływa. Z 
punktu widzenia konsumenta spra-
wiają one kłopot, bo taka ostka, jeśli 
trafi gdzieś do przełyku i wbije się w 
podniebienie czy w język staje się 
przyczyną kłopotów. Złota rada na 
wbite ości? Przede wszystkim nie 
zjadać! A poważnie? Rady o piciu 
czerwonego wina można włożyć 
między bajki. Jeśli ość utkwiła w 
jamie ustnej, najlepiej starać się ją 
wyjąć poprzez przepłukanie ust czy 
mechaniczne wyjęcie szczoteczką 
do zębów czy pęsetką. Natomiast 
jeśli trafiła ona do przełyku, to dobrą 
metodą jest zjedzenie miękiszu buł-

ki czy chleba, co spełni rolę gąbki, 
tłoczka, który przepchnie tę ość. Nie 
jest ona groźna dla życia, bo w żo-
łądku jest rozpuszczana, ale po dro-
dze kłuje, drapie, czasami powoduje 
odruch wymiotny, bo organizm się 
broni przed intruzem, jest to bardzo 
nieprzyjemne. Jest jednak sposób 
na jedzenie karpiowego fileta bez 
przykrości związanymi z ośćmi. Kie-
dy wyfiletujemy rybę i pozbędziemy 
się tych dużych ości, należy ostrym 
nożem, gęsto, co pół centymetra, 
ponacinać dosyć głęboko filet. Dzię-
ki temu cieniutkie osteczki rozpusz-
czą się podczas smażenia ryby na 
gorącym tłuszczu. A dzwonka? Ten 
sposób także działa, pod warunkiem,  
że dzwonka są wąskie. Niektórzy 
robią parocentymetrowe, grube, 
wtedy trudno się spodziewać, że 
tłuszcz wniknie wewnątrz i zrobi, co 
ma zrobić. 

A jeśli nie karp, to co?
- Śledzik! Na różne sposoby – 

może być obsmażany, marynowa-
ny, może być robiony na 50 różnych 
sposobów. Zauważyłem, że na sto-
ły wigilijne, oprócz karpia, trafiają 

także pstrągi, które są o wiele ła-
twiejsze w przygotowaniu, nie mają 
kłopotliwych ości, wielkością są do-
stosowane do potrzeb jednej osoby, 
a w dodatku są smaczne i mniej tłu-
ste od karpia. Nie polecam jedynie 
pangi, bo jest mocno podejrzana. 
Jest to ryba pochodząca z dalekich 
krain, głównie z Azji południowo-
wschodniej,  Wietnamu i tamtych 
okolic. Hodowana jest w bardzo 
kiepskich warunkach środowisko-
wych – stawy, w których pangi są 
przetrzymywane, charakteryzują się 
kiepską jakością wody, bardzo wie-
loma zanieczyszczeniami, w hodow-
li tych ryb stosowane są antybiotyki, 
które mają zapobiegać chorobom, 
zakażeniom, infekcjom (więc po-
dawane są nie leczniczo, a profilak-
tycznie), karmione są byle czym i 
z tego powodu jakość tego mięsa 
jest marna, chociaż wygląda całkiem 
przyjemnie. Z ciekawości parę razy 
taką pangę jadłem, żeby zobaczyć, 
co to jest i… smaczna jest. Ale ham-
burger też jest smaczny. I chipsy też 
są smaczne… Ja życzę wszystkim 
smacznego karpia!

Wysłuchała Nina Elwira Matyba
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Bez zaświadczeń o dochodach!
do 20 000 zł na dowolny cel

Wystarczy
 wyciąg z banku! tel. 71 337 58 17

tel. 71 330 77 41

KREDYTY

Czynne: 9 -17, zadzwoń:

konsolidacje • oddłużenia

Wrocław: Rynek 42/43 lok. 2
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Na początku człowiek gubi się 
w drodze z sali do sali, nie pamięta 
nazwisk wykładowców, a do tego 
ciągle myli ich tytuły (pół biedy, jak 
do magistra powie doktorze, ale w 
odwrotnym przypadku konsekwen-
cje mogą być dotkliwe).

W dodatku młody adept sztuk ta-
jemnych nadgorliwie przygotowuje się 
na wszystkie bez wyjątku zajęcia, kseru-
je dziesiątki stron z literatury fachowej, 
siedzi na każdym jednym wykładzie, 
choć krzesło już po 3 minutach zaczyna 
go gryźć w wiadomo co i ma osobny 
zeszyt do każdego przedmiotu. Skrzęt-
nie robi notatki, zapisując słowa wykła-
dowcy z takim pietyzmem, że nawet 
odchrząknięcia prelegenta zaznaczone 
są odpowiednim piktogramem.

Nie samą uczelnią student żyje 
– po zajęciach świeżo upieczony żak 
schodzi do akademickiego podziemia. 
Imprezy, nowe znajomości i poranki, 
których wolałoby się jednak nie do-
żyć… Z biegiem czasu okazuje się też, 
że jeden zeszyt do wszystkich przed-
miotów to optymalne rozwiązanie, 
a w żyłach może płynąć więcej alkoho-
lu niż krwi. Stuprocentowa frekwencja 
na zajęciach, która dotychczas zajmo-
wała priorytetowe miejsce na liście 
ambicji, oddaje palmę pierwszeństwa 
wykorzystaniu wszystkich dozwolo-
nych na zajęciach nieobecności.

I tak właśnie powstaje sielanka 
– nikt się już nie gubi, nikt się już 
nie myli, spora część braci akade-
mickiej wzięła sobie do serca apele 
ekologów i nie kseruje wszystkiego, 
co wpada im w ręce (właściwie to ni-
czego już nie kseruje), a pieniądze, które 
udało się zaoszczędzić w punkcie ksero, 
trwoni na wieczornych integracjach. Nie 
szkodzi, że grupa zdążyła się zintegrować 

w połowie października. Że cały rok zdą-
żył się zintegrować w połowie paździer-
nika! Integracja to proces, nie zdarzenie!

Na tę błogą sielankę pada w pew-
nym momencie roku akademickiego 
cień grozy. Do sesji jeszcze miesiąc i na-
gle okazuje się, że jednego dnia ma się 
3 kolokwia. Nie może być trzech kolo-
kwiów jednego dnia! – krzykniecie. Nie 
ma problemu, będzie to więc kartków-
ka. Kartkówka z całego semestru to nie 
kartkówka? Nie róbcie z siebie ofiar… 
I choć wydawało się, że w pierwszym 
miesiącu roku będą jeszcze takie luzy, 
jak w grudniu czy listopadzie, to stu-
denci zaczynają czuć na karku lodowaty 
oddech końca semestru. Ilość ludzi pod 
punktem ksero przypomina frekwencją 
koncert topowej gwiazdy, najczęściej sły-
szane na korytarzu słowa to „masz z tego 
notatki?!” i wszędzie pojawiają się małe, 
zielone książeczki z czarnym grzbietem. 
Niech podniesie rękę ten, kto zawsze 
bezbłędnie uzupełnia indeks! I dlacze-
go, na Boga, te rubryczki są takie mikro-
skopijne, przecież nazwa tego przed-
miotu zajmuje 3 linijki – jak to wpisać 
w ten prostokącik?!

Wśród studenckich wyzwań stoi 
najważniejsze – pierwszy egzamin 
na studiach. Student rzetelnie prze-
gląda listę zagadnień, bibliografię 
do przedmiotu oraz własne notatki. 
Pielgrzymuje do biblioteki regularnie 
i pokornie. Zastanawia się, czy rozbicie 
namiotu pod biblioteką podlega jakiejś 
karze. W jego krwi regularnie wzrasta 
stężenie kofeiny.  Noc przed egzaminem 
wydaje się być krótsza o kilka godzin. 
Rano student przywdziewa na siebie ele-
ganckie wdzianko i bladozielony wkracza 
na uczelnię. Oczywiście targając ze sobą 
dwie teczki notatek, bo jeszcze pod salą 
się douczy.  Egzamin przebiega zgodnie 

z jednym ustalonym scenariuszem:
1. Pytania są zgodne z listą zagadnień 

i dotyczą dokładnie tego, czego student 
zdążył się nauczyć;

2. Pytania są zgodne z listą zagadnień 
i dotyczą dokładnie tego, czego student 
nie zdążył się nauczyć;

3. Pytania dotyczą wpływu zorzy po-
larnej na pingwiny.

Bez względu na to, z którym sce-
nariuszem przyszło się studentowi 
zmierzyć, zawsze po egzaminie żałuje, 
że się tyle uczył. Idzie więc odreago-
wać. W do domu, mimo że ma w pa-
mięci ostatnie wydarzenia, ponow-
nie obkłada się literaturą i notatkami 
celem przygotowania się do kolej-
nego egzaminu w sesji. I tak w kółko, 
aż do ostatniego sprawdzenia wiedzy 
w styczniu… W końcu studentowi udaje 
się zdać indeks w dziekanacie i półprze-
źroczysty z wrażenia zadaje sobie pytania 
„Jakim cudem ludziom udaje się dotrwać 
do piątego roku, skoro mnie ledwo udało 
się przeżyć semestr?!”.

Nie ma jednak tego złego – z biegiem 
semestrów student nabiera doświadcze-
nia. Rozsądniej dysponuje nieobecno-
ściami na zajęciach, wykłady ocenia pod 
kątem ich przydatności, a nie tego, czy są 
obowiązkowe czy nie (wyciszę to poru-
szenie, które prawdopodobnie właśnie 
się obudziło – nawet, jeśli z definicji wy-
kład jest nieobowiązkowy, to teoria wie-
lokrotnie mija się na studiach z praktyką). 
Odkrywa, że pozycje wypisane na liście 
lektur można zastąpić innymi, bardziej 
przyjaznymi książkami i opracowaniami,  
że sesję, jak każdego potwora, można 
oswoić – może niekoniecznie wpychając 
mu do paszczy ciasteczka (choć ta me-
toda też się niejednokrotnie sprawdziła), 
ale nie ma takiego wroga, którego nie 
dałoby się pokonać. 

Po czterech 4 latach studiów, dwóch 
pracach dyplomowych i niezliczonej ilo-
ści prac semestralnych powiem jedno... 
Bądźcie dzielni!

Nina Elwira Matyba

Przed nami Przegląd Piosenki 
Debilnej, Potyczki Kabaretowe i wy-
jątkowa Gala. Do udziału w przed-
sięwzięciu zapraszamy kabareciarzy 
i kabareciarki, solistów – indywiduali-
stów i konstelacje gwiazd. Zdolnych 
początkujących i zmanierowa-n y c h 
acz nadal zabawnych weteranów. 
Ocenią Was historia i publika. Do za-
jęcia miejsc na widowni zapraszamy 
wszystkich miłośników dobrego hu-
moru z najwyższej półki.

Gdzie i kiedy będziemy się śmiać? 
Od 11 do 14 grudnia. Projekt fi-
nansowo wspiera Miasto Wrocław, 
a samo wydarzenie jest organizowane 
w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 
WROCŁAW 2016.

Podczas festiwalu będzie można 
spotkać takie osobistości jak: Jerzy 
Skoczylas, Tomasz Jachimek, Wojtek 
Kowalczyk, Kabaret Inaczej, Kabaret 
Nic Nie Szkodzi i wielu, wielu innych 
(ponad 25 wykonawców). Całość 
zwieńczy uroczysta gala finałowa po-
święcona twórczości Jana Kaczmarka, 
jednego z założycieli kabaretu ELITA, 
autora, aktora, znakomitego radiow-
ca, ale przede wszystkim poety, któ-
ry pozostawił nam ponad dwieście 
wspaniałych piosenek.

Kabaretowy Międzynaro-
dowy festiwal WROCEK, zwany 
na początku „Festiwalem Po-
zytywnej Kultury Studenckiej” 

to pomysł, który powstał 
w środowisku akademickim Poli-
techniki Wrocławskiej. 

W czasach mniej nam odległych 
w grupie młodych twórców zakieł-
kowała idea wskrzeszenia kultury 
kabaretowej we Wrocławiu. Zmate-
rializowała się w postaci pierwszego 
festiwalu w 2003 r. Świetne przyję-
cie wśród publiczności i środowiska 
zaowocowało kolejnymi edycjami. 
Od 2004 r. integralną częścią WROCKA 
staje się „Festiwal Piosenki Debilnej” 
– wydarzenie, które zostało zainicjo-
wane przez artystyczne środowisko 
studenckie dzisiejszego Uniwersytetu 
Przyrodniczego, tradycja wrocławska 
sięgająca lat 80. 

Kolejny rok to „umiędzynarodowie-
nie” festiwalu – udany pomysł zapro-
szenia kabaretów z zagranicy. WROCEK 
stał się jedynym tego typu wydarze-
niem w kraju i jednym z nielicznych 
w Europie! Potwierdziło  się, że tym 
co może łączyć jest poczucie humoru. 
W grudniu 2006 r. WROCEK wraz z lau-
reatami festiwalu gościł w Londynie.

Ostatnia edycja festiwalu miała miej-
sce w 2013 roku. Przez środowisko i pu-
bliczność przyjęta była z entuzjazmem, 
przy czym zwrócić należy uwagę na 
fakt, iż oczekiwania i apetyty rozbudzo-
ne przez minione lata były niemałe. 

Więcej na http://festiwalwrocek.pl
(materiał organizatora)

Pierwszy rok studiów to prawdziwe koszary. Jeszcze tak nie myśli-
cie? Przekonacie się już niedługo na własnej skórze, albo przeczy-
tajcie poniższy tekst.

Studenckie życie
– subiektywny obraz doświadczeń różnych

Międzynarodowy
Festiwal Kabaretowy 

WROCEK 

nadchodzi!

KALEJDOSKOP STUDENTA

Już  po raz kolejny organizatorzy i kabarety poddadzą próbie dystans 
do rzeczywistości i poczucie humoru mieszkańców Wrocławia. Dzięki 
żartom, skeczom i piosenkom serwowanym podczas festiwalowych 
wieczorów zakończymy rok 2014 w lepszych humorach.

15%
rabatu
Promocje się nie łączą 

HURTOWNIA OPTYCZNA

HURT-DETAL

ul. Rogowska 46b/1
tel. 71 355 54 43
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NASZE SALONY:
BEŁCHATÓW • INOWROCŁAW • KALISZ
• KRAKÓW • KUTNO • LUBLIN • PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI • PŁOCK • RADOMSKO • RZGÓW 
• SKIERNIEWICE • TOMASZÓW MAZOWIECKI 
• WIELUŃ • WROCŁAW • ZABRZE

Wrocław, CH Korona 
lokal B41, ul. Krzywoustego 126
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wtorek, 9 grudnia,
cykl: „Zdrowie seniora”

Wrocławskie Centrum Seniora, 
pl. Dominikański 6, sala 210, II piętro, 
godz. 14, wstęp bezpłatny, obowią-
zują zapisy.

„Bóle kręgosłupa – jak sobie 
z nimi radzić”.

Wrocławskie Centrum Seniora 
serdecznie zaprasza do udziału w 
spotkaniu, na którym będzie okazja 
dowiedzieć się jak sobie radzić z bó-
lami kręgosłupa, jakie są przyczyny 
ich powstawania, co robić żeby nas 
mniej bolało, jakie ćwiczenia mogą 
być wykonywane. Podczas spotka-
nia będzie można również uzyskać 
informacje o tym, jaki sprzęt jest 
pomocny do ćwiczeń, a także jakie 
gorsety są właściwe.

Wykład poprowadzi konsul-
tantka medyczna i fizjoterapeutka, 
pani Monika Fabin.

Terminy i tematy kolejnych spo-
tkań:

13 stycznia 2015, godz. 14
Stomia: czym jest stomia oraz jak 
z nią żyć aktywnie.

10 lutego 2015, godz. 14
Inkontynencja  (nietrzymanie 
moczu) 

10 marca 2015, godz. 14
Akcesoria przeciwżylakowe: rajsto-
py, pończochy, skarpety profilak-
tyczne.

14 kwietnia 2015, godz. 14
Profilaktyka zdrowia: zdrowy sen, 

ćwiczenia w domu, magiczne pro-
dukty leczące wszystkie choroby, 
jak nie dać się naciągnąć akwizyto-
rom, czym są suplementy diety.

wtorek, 16 grudnia 2014 
Wrocławskie Centrum Seniora, 

pl. Dominikański 6, sala 210, II piętro, 
godz. 14, wstęp bezpłatny, obowią-
zują zapisy.

„Tradycje Bożego Narodzenia”, 
cykl: „Polskie obyczaje i tradycje”

Podczas kolejnego spotkania 
w ramach cyklu „Polskie obyczaje 
i tradycje”, jego twórcy – grupa 
seniorów O-CAL-eni, przybliżą 
obyczaje związane z najbardziej 
wyczekiwanym świętem w roku. 
Opowiedzą o różnych podaniach 
i legendach dotyczących 12 wi-
gilijnych potraw, zachęcą rów-
nież uczestników do wspólnego 
śpiewu tradycyjnych kolęd i pa-
storałek oraz do żywej dyskusji 
i dzielenia się swoimi doświadcze-
niami na temat tradycji kultywo-
wanych we własnych rodzinach 
i regionach pochodzenia.

piątek, 19 grudnia 2014 
Wrocławskie Centrum Seniora, 

pl. Dominikański 6, sala 210, II piętro, 
godz. 14, Wstęp bezpłatny, obowią-
zują zapisy.

„Świątecznie z esperantem i ja-
pońską poezją haiku”, cykl: „Jaki 
wspaniały jest ten świat”.

Kolejne spotkanie, w ramach cy-
klu „Jaki wspaniały jest ten świat”, 
którego organizatorami jest Cen-

trum Edukacji Międzykulturowej 
– Biuro Regionalne Wrocław oraz 
Wrocławskie Centrum Seniora, 
podzielone jest na dwie części 
i ma dwie prowadzące: Małgorzatę 
Komarnicką (dyrektor CEM-BRW) 
i Annę Ejfler (kierownik Sekcji Ha-
iku), które wystąpią w oryginal-
nych strojach japońskich.

W pierwszej części programu, 
wiersze haiku czytane w między-
narodowym języku esperanto 
zaprezentują autorki i zarazem 
członkinie Sekcji Haiku w Uniwer-
sytecie Ekonomicznym. Przedsta-
wiona będzie historia i ceremoniał 
parzenia herbaty z jej degustacją 
oraz babeczkami z niespodzianką. 
Druga część spotkania dedykowa-
na jest świątecznym życzeniom, 
zwyczajom i degustacji pysznych 
ciast oraz innym niespodziankom, 
które owiane są nutką tajemnicy, 
a związane z podsumowaniem 
pierwszej rocznicy cyklu.

Jest bowiem co świętować: in-
teresujący ludzie, łączący ich język 
esperanto, różne pasje i życiowe 
doświadczenia, pełna widownia…  
a wszystko to możliwe do prze-
życia zawsze raz w miesiącu. Taki 
właśnie jest cykl „Jaki wspaniały 
jest ten świat”.

Zapisy na wydarzenia:
Wrocławskie Centrum Seniora, 

50-159 Wrocław, pl. Dominikański 
6, pok. 20, tel. 71 772 49 38, czynny 
w godz. 09-15

e-mail: wcs.kokoszkiewicz@gmail.com.

Szczegóły na stronie:
www.seniorzy.wroclaw.pl

Seniorzy licznie przybyli, aby do-
wiedzieć się jak wykorzystywać ruch 
w swoim życiu, by lepiej widzieć, 
słyszeć, pisać, poruszać się, myśleć, 
porozumiewać się i być dobrze 
zorganizowanym. Inaczej mówiąc: 
co zrobić, żeby być doskonalszym 
we wszystkim co robimy.

Słuchacze byli zachwyceni, kiedy 
dowiedzieli się, że nie trzeba wkła-
dać wielkiego wysiłku w codzienne 
działania, żeby nasze życie było bar-
dziej twórcze, kreatywne, efektywne 
i inspirujące. Wystarczy systematycz-
ność i cierpliwość w tym, co robimy, 
a efekty przyjdą same.

W pierwszej części wykładu pro-
wadząca przybliżyła teoretyczne 
podstawy stosowania metody Kine-
zjologii Edukacyjnej opracowanej 
przez Paula E. Dennisona.

W drugiej części seniorzy w prak-
tyce poznali cztery proste ćwiczenia, 
które stosowane codziennie, mogą 
udoskonalić życie każdego człowie-
ka. Magister Wanda Dąbrowska, pro-
wadząca wykład i ćwiczenia, powie-
działa o tej metodzie: – jest to metoda 
działania na zasadzie małych zmian, 
a te małe zmiany mogą prowadzić 
m.in. do wycofania się paraliżu 
i schorzeń powypadkowych. Po-
dobnie jak w przysłowiu „kropla 
drąży skałę”. Seniorzy dowiedzieli 
się ponadto, jak korzystnie wpłynąć 
na stan równowagi psychicznej, po-

czucie własnej wartości, lepszą or-
ganizację wewnętrzną i zewnętrzną, 
komunikację ze sobą i z innymi, i w 
konsekwencji jak podejmować wła-
ściwe decyzje we właściwym czasie.

Wykład był bardzo pouczający 
i został przyjęty z dużym entuzja-
zmem. Seniorzy byli bardzo zain-
teresowani możliwością kolejnego 
spotkania z mgr Wandą Dąbrow-
ską.

Wrocławskie Centrum Seniora 
składa szczególne podziękowania 
panu Tadeuszowi Wilkowi – senioro-
wi, wolontariuszowi WCS za piękne 
zdjęcia ze spotkania.

Już teraz zapraszamy na kolejny 
wykład mgr Wandy Dąbrowskiej. 

Zapisy: tel. 71 772 49 38, czynny  
godz. 9.-15, e-mail: wcs.kokosz-
kiewicz@gmail.com, osobiście: 
pok. 20. Więcej informacji na 
stronie www.seniorzy.wroclaw.pl

Kamil Zychmański, WCS

Grudniowe spotkania 
we Wrocławskim Centrum Seniora

KALEJDOSKOP SENIORA

We  wtorek 4 listopada we Wrocławskim Centrum Seniora odbył 
się wykład mgr Wandy Dąbrowskiej – certyfikowanej instruktor-
ki Kinezjologii Edukacyjnej, ARTE-Kinezjologii oraz Kinezjologii 
w Biznesie i Zarządzaniu.

Gimnastyka  mózgu 
drogą do doskonalenia
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data godz. spektakl miejsce

5.12 – piątek 18 Kolacja na cztery ręce Scena Kame-
ralna

5.12 – piątek 20 Mayday2 Duża Scena

6.12 – sobota 19 Psychoterapia czyli sex w 
życiu człowieka Duża Scena

7.12 – niedziela 18 Psychoterapia czyli sex w 
życiu człowieka

Scena Kame-
ralna

8.12 – ponie-
działek 11 Zemsta Duża Scena

11.12 – czwar-
tek 20 Kolacja dla głupca Duża Scena

12.12 – piątek 20 Kolacja dla głupca Duża Scena

13.12 – sobota, 20 Boeing Boeing Duża Scena

14.12 – nie-
dziela 20 Boeing Boeing Duża Scena

15.12 – ponie-
działek 11 Zemsta Duża Scena

18.12 – czwar-
tek 20 Przyjazne Dusze Duża Scena

19.12 – piątek 20 Przyjazne Dusze Duża Scena

31.12 – środa 17 Psychoterapia czyli sex w 
życiu człowieka

Scena Kame-
ralna

31.12 – środa 18:30 Szalone nożyczki Duża Scena

31.12 – środa 20:45 Trzy razy łóżko Scena Kame-
ralna

31.12 – środa 22:15 Czysta komercja Duża Scena

Uczestnicy spotkań będą mieli 
możliwość świeżego spojrzenia na 
bogactwo i muzyczne zróżnicowa-
nie tradycji polskich regionów, a w 
sposób szczególny terenu Dolnego 
Śląska. Wykłady połączone z pre-
zentacją fragmentów nagrań po-
prowadzi Joanna Skowrońska (Pie-
śni Odzyskane, Fundacja Ważka).

7 grudnia, godz. 12
Muzyczna mapa Polski

14 grudnia, godz. 12
Muzyczne tradycje na Dolnym Śląsku

21 grudnia, godz. 12
Kolędy, pastorałki – bożonarodze-

niowe warsztaty śpiewu i rękodzieła

W grudniowe niedziele Muzeum Etnograficzne zaprasza na otwarte 
spotkania z cyklu „Polska muzyka tradycyjna – współczesne konwen-
cje, stylizacje, próby rekonstrukcji”.

Repertuar Teatru Komedia na grudzień 2014

Muzyczne muzeum

Niektóre kobiety odejmują 
sobie lat, ukrywają swój wiek. 
Jak Pani do tego podchodzi?

- Muszę przyjąć z całym bogac-
twem inwentarza zalety i wady mo-
jego zawodu – w każdej dostępnej 
gazecie, w internecie, są wyczerpu-
jące informacje dotyczące mojej 
osoby. Mam tyle lat, ile mam i się 
cieszę. Każdy wiek ma swoje sło-
neczne dni.

A co Pani sądzi o młodym po-
koleniu?

- Młodzież jest cudowna, wspa-
niała! Zamiast narzekać na ich za-
chowanie, język, nieobyczajność, 
itd., itp., uderzmy się w piersi. 
Ile czasu w przekazywaniu wiedzy, 
tradycji, kultury i doświadczenia 
poświęcamy młodym ludziom, 
jakie przekazujemy im wzorce? 
Dajmy im trochę czasu, aby mogli 
zrozumieć, że mamy rację. Przypo-
mnijmy sobie, jak my w ich wieku 
przejmowaliśmy „nauki” dorosłych.

Jest Pani osobą, którą cechu-
je ogromna energia i chęć do ży-
cia. Gdzie są tego źródła? Skąd 
to się w Pani bierze?

- Z życia, z samego życia. Miałam 
szczęście spotkać bardzo wielu wy-
bitnych ludzi. Los nie szczędził mi 
różnych doświadczeń z dużą dawką 
goryczy i teraz już wiem na pewno, 
że każdy dzień powinno się SMA-
KOWAĆ.

A kto i kiedy zapewniał, że życie 
ma być radosne? Jednostajność 
jest nudna, usypia – można się nie 
zorientować, że nam wszystko ucie-
kło przez palce…

Co jest dla Pani najważniejsze 
w życiu?

- Nie ma tak, że coś jest najważ-
niejsze. Po prostu żyję, chłonę to, 
co się dzieje wokół. I dzielę się tym 
z moimi znajomymi, przyjaciółmi. 
I wyciągam wnioski z doświadczeń. 
Za mało wyciągamy na co dzień 
wniosków – i z historii, i z zachowa-
nia. Dopiero kiedy  jest jakaś afera, 
to się interesujemy – uwielbiamy 
newsy! Tylko co z tego, news prze-
latuje i nic z niego nie zostaje. A 

ja chcę, żebyśmy smakowali życie, 
żebyśmy się radowali, bo ten cały 
smutek, niezadowolenie, które sami 
sobie najczęściej sprawiamy, to jest 
moim zdaniem wielki grzech wo-
bec Stwórcy. Mieć pięć zmysłów 
i ich nie wykorzystywać w pełni to 
jest objaw pychy… I czytanie! To 
właściwie trochę moje obciążenie 
lekturami, bo ja od dziecka czytałam, 
mama mi czytała. Najczęściej bio-
grafie różnych ludzi, wspaniałych… 
Na życiorysach wielkich ludzi, którzy 
również mieli wzloty i upadki, uczy-
łam się. I uczę się do tej pory, to nie 
ma końca.

Nina Elwira Matyba

Rozmowa  z Emilią Krakowską, aktorką którą mamy okazję 
podziwiać na deskach Wrocławskiego Teatru Komedia.

Jak upokorzyć metrykę? 
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Trochę o drzewkach...
Tradycja choinek narodziła się 

w Alzacji, gdzie wstawiano drzewko do 
domu i ubierano je ozdobami z papie-
ru i jabłkami, co miało nawiązywać do 
rajskiego drzewa. Zwolennikiem tego 
zwyczaju był Marcin Luter, który zalecał 
spędzanie świąt w domowym zaciszu. 
Choinki stały się więc szybko popularne 
w protestanckich Niemczech.

I właśnie z Niemiec choinka 
przyszła pod nasze strzechy. Przy-
nieśli ją w okresie zaborów nie-
mieccy protestanci. Początkowo 
zwyczaj przyjął się w miastach i 
stamtąd dopiero przeniósł się na 
wieś, w większości wypierając tra-
dycyjną polską ozdobę, jaką była 
podłaźniczka czy jemioła, oraz 
zastępując znacznie starszy sło-
wiański zwyczaj (znany jeszcze 
z obchodów Święta Godowego) 
dekorowania snopa zboża, zwane-
go Diduchem. Dziś nie wyobraża-

my sobie świąt Bożego Narodzenia 
bez choinki. Chociaż różni się ona 
bardzo od drzewek sprzed 200 lat.

Naturalność i plastik
– co z tym zrobić?

Dziś do wyboru,do koloru, możemy 
przebierać w choinkach naturalnych 
(świerki, sosny) i sztucznych, produko-
wanych z tworzyw imitujących właśnie 
prawdziwe drzew, bądź też choinkach 
w rozmaitych kolorach (nawet bordo-
wych czy srebrnych i złotych), które 
szczególnie modne były pod koniec lat 
90. XX w. 

 Jaka jednak choinka by nie była, 
będzie stała w domu do Święta Trzech 
Króli, czyli do 6 stycznia bądź też Matki 
Boskiej Gromnicznej, czyli do 2 lutego, a 
potem trzeba będzie ją usunąć.

Jak to zrobić? Jeśli mamy w domu 
żywe drzewko, które już uschło, nie 
możemy go jak kiedyś wyrzucić zwy-
czajnie do śmietnika pod domem, jest 

to bowiem odpad zielony, a takie na-
leży selektywnie zbierać. Według obo-
wiązujących od niedawna przepisów 
choinka jest odpadem wielkogabary-
towym i nie jest traktowana na równi 
z innymi śmieciami. 

Choinki można samemu oddać 
do PSZOK-a, czyli Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
We Wrocławiu działają dwa PSZOK-i: 
przy ul. Kazimierza Michalczyka 9, 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8 do 17, a w soboty 
w godzinach 8-16 oraz przy 
ul. Janowskiej 51, czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach 7-15.

W ubiegłym sezonie świątecz-
nym w styczniu br. roku Ekosystem 
– firma odpowiedzialna za gospodarkę 
śmieciową w mieście prowadziła też 
raz w tygodniu odbiór choinek bezpo-
średnio z miejsc gromadzenia śmieci. 
W tym roku taka zbiórka też będzie pro-
wadzona, zatem wrocławianie mogą 
być spokojni. Choinki będą wywożone 
w dniach 5.01.2015-6.02.2015. Szczegó-
ły będą podane na stronie internetowej 
www.ekosystem.wroc.pl oraz pod nu-
merami telefonicznymi BOK-u.

Sztuczna choinka, jak sama nazwa 

wskazuje, jest wykonana z tworzywa 
sztucznego. W większości przypadków 
rozkłada się na drobne elementy, zatem 
po zdemontowaniu możemy ją wyrzucić 
do pojemnika przeznaczonego na pla-
stik. Oczywiście taka choinka służy nam 
dłużej niż jeden rok i pozbywamy się jej 
dopiero wówczas, kiedy mimo ozdób 
przestaje cieszyć nas swoją urodą.

Ozdoby – śmieci
Na choince zawieszamy ozdoby – 

jedni mniej, drudzy więcej. Już przy 
ubieraniu drzewka może się zdarzyć, 
że bombka rozbija się na kawałki. Nie 
zostaje wtedy nic innego niż pozbiera-
nie jej zmiotka i wyrzucenie do śmieci. 
Ale uwaga, nie wyrzucamy jej do kubła. 
Należy pamiętać, że większość bombek 
wykonana jest z tworzywa sztucznego, 
a nie czystego szkła. Nie nadają się do 
recyklingu, dlatego bombki wyrzucamy 
do pojemników na odpady zmieszane.

Podobnie czynimy z innymi 
ozdobami, które straciły swój urok 
po rozebraniu choinki i postanowi-
my je wyrzucić. Ozdoby wykonane 
są z różnych materiałów i powinny trafić 
do odpowiednich pojemników przezna-
czonych do segregacji różnych odpa-

dów. Niestety, włosie anielskie, łańcuchy 
wykonane ze złotych lub innych „igiełek” 
z plastiku, figurki aniołków, łańcuchy 
z lampkami (ale bez żarówek) wyrzuca-
my do odpadów zmieszanych, bo nie na-
dają się do powtórnego wykorzystania. 
Może zatem warto zwracać uwagę przy 
zakupie ozdób na materiał, z jakiego są 
wykonane, ułatwi nam to w przyszłości 
odpowiednią segregację. Łańcuchy wy-
konane przez dzieci w większości przy-
padków z papieru – trafiają do pojemnika 
z niebieską naklejką na papier i tekturę. 
Tam też powinny się znaleźć ozdoby 
z bibuły oraz wycinanki z kolorowego 
papieru.

W wielu domach kultywuje się wie-
szanie na choince jabłek i cukierków. 
Oczywiście nikt cukierków do śmieci 
nie wyrzuca, bo raczej nie zdarza się, 
aby tak długo wisiały na drzewku,  „giną” 
podbierane przez najmłodszych tuż po 
Wigilii i rzadko kiedy zdarza, się by wi-
siały jeszcze dwa tygodnie na gałązce. 
Co innego jabłka, które zapomniane 
mogą spaść z choinki. Wówczas pamię-
tajmy, że są to odpady organiczne i rów-
nież należy wyrzucić je d pojemnikana 
odpady zmieszane.

Coraz bardziej popularne są ozdoby 
z papier-mâché. Chociaż są to ozdoby 
papierowe, nie powinny trafić do niebie-
skiego pojemnika. Ten papier nasączony 
jest substancjami wiążącymi takimi jak 
klej czy gips oraz zawiera dodatki kredy 
barwników i konserwantów. Należy go 
zatem potraktować jak papier brudny 
i wyrzucić do czarnego pojemnika. Tam 
też powinny znaleźć się potłuczone kie-
liszki, które rozbiliśmy by w Nowym Roku 
sprzyjało nam szczęście oraz korki od 
szampana, którym witaliśmy Nowy Rok.

Szczęścia w Nowym Roku wszyst-
kim czytelnikom składa zespół Eko-
systemu – na stronie www.ekosystem.
wroc.pl znajda Państwo więcej infor-
macji na temat zasad segregacji odpa-
dów we Wrocławiu.

Izabela Siwińska (TS)

Wiem, święta dopiero przed nami i wszyscy czekamy na nie 
z utęsknieniem. Mam jednak nadzieję, że w świątecznym 
czasie znajdą Państwo chwilę na przyjemność czytania na-
szego magazynu, a wtedy ten artykuł będzie jak znalazł.

Jak się pozbyć choinki, 
czyli święta, święta i po świętach
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wiński,
kompo-

zytor

rzeczy
zdobyte

na
wojnie

między
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zaklęcie
produ-
kuje

Celero-
ny
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INFoRMAToR MIEjSKI
TElEFoNY AlARMowE 

Ogólnokrajowy numer alarmowy – 112
Policja – 997
Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Straż Miejska – 986

wAżNE KoNTAKTY

Pogotowie Cieplne – 993
Pogotowie Energetyczne – 991, 71 329 10 81,  
71 329 10 82
Pogotowie Elektryczne – 71 351 13 33, 71 348 65 11
Pogotowie Gazowe – 992, 71 341 14 97, 71 343 12 17
Pogotowie Wodociągowe – 994, 71 372 40 02
Pomoc drogowa – 71 96 37
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne (instalacje 
mieszkaniowe) – 71 348 53 14
Pogotowie Kanałowe – 71 329 13 15
Pogotowie Rzeczne – 71 328 41 04
Pogotowie sygnalizacji świetlnej ulic – 71 353 62 37
Pogotowie Weterynaryjne – 71 337 36 36
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt – 501 334 268
Policyjna Izba Dziecka – 71 340 31 78
Pogotowie Opiekuńcze – 71 364 29 79, 71 364 27 70
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 
Strzegomska 6 – 71 782 23 00 do 03 
Narodowy Fundusz Zdrowia: infolinia – 71 94 88 
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ , ul. Joannitów 6
Miejska Stacja Sanitarno-epidemiologiczna, ul. 
Kleczkowska 20 – 71 329 58 43 

PoMoC oSoBoM 
NIEPEŁNoSPRAwNYM 

Wrocławski Ośrodek Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych, ul. Włodkowica 8  
– 71 344 17 34
Polski Związek Głuchych ul. Braniborska 2/10  
– 71 373 59 37, 71 321 32 02
Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Miejskiego i jego jednostek 
– 71 777 77 77
Biuro Rzeczy Znalezionych MPK, ul. B. Prusa 75-79  
– 71 372 28 90
Port Lotniczy Wrocław: przedmioty zagubione na 
lotnisku oraz w terminalu – 71 35 81 437, informacja 
o zagubionym bagażu – 71 35 81 387

wRoCŁAwSKIE oSIEdlA

Bieńkowice    Przewodniczący Zarządu Osiedla: 
Andrzej Siciński. Adres korespondencyjny organów 
osiedla (brak siedziby): ul. Ziemniaczana 20,  
e-mail: bienkowice@osiedle.wroc.pl

Biskupin-Sępolno-dąbie-Bartoszowice   
Siedziba: ul. Pautscha 4, 51-637 Wrocław,  
tel. 71 345 28 83, e-mail: biskupin@osiedle.wroc.pl, 
e-mail: rada.osiedla.biskupin@gmail.com 

Borek   Siedziba: al. Lipowa 6, 53-124 Wrocław,  
tel. 71 337 22 22, e-mail: ro.borek@neostrada.pl,
e-mail: borek@osiedle.wroc.pl
Brochów   Siedziba: ul. Koreańska 1,  
52-121 Wrocław, e-mail: brochow@osiedle.wroc.pl

Gaj   Siedziba: ul. Krynicka 80, 50-535 Wrocław,  
tel. 71 373 15 50, e-mail: gaj@osiedle.wroc.pl

Gajowice   Siedziba: ul. Lwowska 43,  
53-515 Wrocław, tel. 71 361 18 49,  
e-mail: gajowice@osiedle.wroc.pl

Gądów-Popowice Płd.   Siedziba: ul. Lotnicza 22,  
54-155 Wrocław, e-mail: gadow@osiedle.wroc.pl

Grabiszyn-Grabiszynek   Siedziba:  
ul. Blacharska 12/1, 53-206 Wrocław, tel. 71 360 11 17  
(poczta głosowa czynna całą dobę). Adres do 
korespondencji: al. gen. Józefa Hallera 149,  
53-201 Wrocław

Huby   Siedziba: ul. Gliniana 55/2, 50-525 Wrocław, 
tel. 71 336 96 22, e-mail: huby@osiedle.wroc.pl

jagodno   Siedziba: ul. Jagodzińska 15,  
52-129 Wrocław, e-mail: jagodno@osiedle.wroc.pl

jerzmanowo-jarnołtów-Strachowice- 
-osiniec   Siedziba: ul. Jerzmanowska 102 
(świetlica), 54-530 Wrocław,  
e-mail: jerzmanowo@osiedle.wroc.pl

Karłowice-Różanka   Siedziba: ul. Bałtycka 8, 
51-120 Wrocław, tel. 71 372 70 08,
e-mail: karlowice@osiedle.wroc.pl

Klecina   Siedziba: ul. Wałbrzyska 26,  
52-314 Wrocław, e-mail: klecina@osiedle.wroc.pl

Kleczków   Siedziba: ul. Kleczkowska 1a/1,  
50-227 Wrocław, e-mail: kleczkow@osiedle.wroc.pl

Kowale   Przewodniczący Rady Osiedla: Marek Żuk.
Siedziba: ul. Kowalska 71, 51-424 Wrocław,
tel. 71 345 73 07, e-mail: kowale@osiedle.wroc.pl

Krzyki-Partynice   Siedziba: ul. Wiosenna 14,  
53-017 Wrocław, tel. 71 362 83 92
e-mail: krzyki@osiedle.wroc.pl

Księże   Siedziba: ul. Głubczycka 3,  
Szkoła Podstawowa nr 99, 52-026 Wrocław,
e-mail: ksieze@osiedle.wroc.pl

Kuźniki   Siedziba: ul. Sarbinowska 19-21,  
54-317 Wrocław, e-mail: kuzniki@osiedle.wroc.pl

leśnica   Siedziba: ul. Płońskiego 13/1,  
54-002 Wrocław, tel. 71 349 44 96
e-mail: lesnica@osiedle.wroc.pl

lipa Piotrowska   Siedziba: ul. Tymiankowa 3, 
51-180 Wrocław, tel. 71 346 20 80
e-mail: lipa_piotrowska@osiedle.wroc.pl

Maślice   Siedziba: ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław,
tel. 71 733 68 26, e-mail: maslice@osiedle.wroc.pl

Muchobór Mały   Siedziba: ul. Szkocka 99c,  
54-402 Wrocław, tel. 794 920 871,
e-mail: muchobor_maly@osiedle.wroc.pl 

Muchobór wielki   Siedziba:  
ul. Stanisławowska 99, 54-611 Wrocław,  
e-mail: muchobor_wielki@osiedle.wroc.pl 

Nadodrze   Siedziba: ul. Rydygiera 43,  
50-248 Wrocław, tel. 71 796 42 21
e-mail: nadodrze@osiedle.wroc.pl

Nowy dwór   Siedziba: ul. Nowodworska 51/3,  
54-433 Wrocław, tel./faks 71 784 44 48
e-mail: nowy_dwor@osiedle.wroc.pl

ołbin   Przewodnicząca Rady Osiedla: Ewa Steller.
Siedziba: ul. Na Szańcach 14, 50-320 Wrocław
tel. 71 321 13 48, e-mail: olbin@osiedle.wroc.pl

ołtaszyn   Siedziba: ul. Pszczelarska 7,  
52-210 Wrocław, tel. 71 368 19 34 
e-mail: oltaszyn@osiedle.wroc.pl

oporów   Siedziba: ul. Wiejska 2/4, 52-411 Wrocław
tel. 71 363 54 17, e-mail: oporow@osiedle.wroc.pl

osobowice-Rędzin   Siedziba:  
pl. Wyzwolenia 4, 51-005 Wrocław,  
e-mail: osobowice@osiedle.wroc.pl

Pawłowice   Adres korespondencyjny:  
ul. Jeziorowa 23 K, 51-252 Wrocław,
e-mail: pawlowice@osiedle.wroc.pl 

Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.    
Siedziba: ul. Rękodzielnicza 1,  
54-135 Wrocław, tel. 71 353 68 23,  
e-mail: pilczyce@osiedle.wroc.pl

Plac Grunwaldzki   Siedziba:  
ul. Sępa-Szarzyńskiego 51, 50-351 Wrocław,  
tel. 71 321 12 85,  
e-mail: plac_grunwaldzki@osiedle.wroc.pl

Polanowice-Poświętne-ligota    
Siedziba: ul. Kamieńskiego 190, 51-124 Wrocław,
tel. 71 325 60 91, kom. 604 308 474,
e-mail: polanowice@osiedle.wroc.pl

Powstańców Śląskich    
Siedziba: ul. Gajowicka 96a, 5 
3-422 Wrocław, tel. 71 362 70 89,
e-mail: powstancow_slaskich@osiedle.wroc.pl

Pracze odrzańskie    
Siedziba: ul. Stabłowicka 141,  
54-062 Wrocław, tel. 71 354 28 02
e-mail: pracze_odrzanskie@osiedle.wroc.pl

Przedmieście oławskie  
– nie ma wybranej rady

Przedmieście Świdnickie    
Siedziba: ul. Piłsudskiego 37,  
50-032 Wrocław, tel. 71 344 53 42,  
e-mail: przedmiescie_swidnickie@osiedle.wroc.pl

Psie Pole-Zawidawie    
Siedziba: ul. Krzywoustego 284,  
51-310 Wrocław, tel. 71 326 08 75,  
e-mail: psie_pole@osiedle.wroc.pl

Sołtysowice   Siedziba: ul. Sołtysowicka 51,  
51-168 Wrocław, tel. 71 325 63 20,
e-mail: soltysowice@osiedle.wroc.pl

Stare Miasto   Siedziba:  
ul. Białoskórnicza 17/18, 50-134 Wrocław,  
tel./faks 71 343 65 39,
e-mail: stare_miasto@osiedle.wroc.pl

Strachocin-Swojczyce-wojnów    
Siedziba: ul. Swojczycka 118,  
51-501 Wrocław, tel. 71 348 38 29,  
e-mail: strachocin@osiedle.wroc.pl

Szczepin   Siedziba: ul. Zachodnia 1,  
53-643 Wrocław, tel. 71 359 19 31
e-mail: szczepin@osiedle.wroc.pl 

Świniary   Siedziba: ul. Pęgowska 14,  
51-180 Wrocław, e-mail: swiniary@osiedle.wroc.pl

Tarnogaj   Siedziba: ul. Henrykowska 2,  
50-503 Wrocław, tel. 71 333 95 16
e-mail: tarnogaj@osiedle.wroc.pl

widawa   Adres korespondencyjny:  
ul. Kominiarska 26, 51-180 Wrocław,
e-mail: widawa@osiedle.wroc.pl

wojszyce   Siedziba: ul. Przystankowa 32,  
52-235 Wrocław, tel. 71 364 47 85
e-mail: wojszyce@osiedle.wroc.pl

Zacisze-Zalesie-Szczytniki    
Siedziba: ul. Parkowa 38/40/3,  
51-616 Wrocław, tel. 71 348 53 27,  
e-mail: zacisze@osiedle.wroc.pl

żerniki   Siedziba: ul. Rumiankowa 34/38b,  
54-510 Wrocław, e-mail: zerniki@osiedle.wroc.pl

wroclawianin   pl
kalejdoskop miejskiWROCLAWIANIN.INFO



16 nr 8, grudzień 2014

be
zp
ła

tn
y 

m
ie

si
ęc

zn
ik

 |
 z

da
rm

a 
m
ěs

íč
ní

 |
 k

os
te

nl
os

en
 m

on
at

lic
he

n

nr 9 

ISSN 2353-2076

LIPIEC 2014
ČERVENEC/JULI 2014
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KANCELARIA TŁUMACZEŃ 
PRZYSIĘGŁYCH I ZWYKŁYCH
– tłumaczenie przysięgłe i zwykłe, pisemne
 i ustne wszystkich języków europejskich
– pomoc przy rejestrowaniu i prowadzeniu
 �rmy w Niemczech
– zwrot podatku z zagranicy
– dochodzenie odszkodowań
– pomoc w sprawach urzędowych

PROMOCJA

Nowa perspektywa UE 
– stanowisko Dolnego Śląska str. 4  

Polsko-czeski projekt
 naprawy dróg str. 6  

Polsko-český projekt
opravy silnic str. 7  

Zmiany w kapitule
Änderungen im Kapitel

str. 8
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Moje podwórko – wspólna przestrzeń str. 4Ostatni lot „ikara” str. 4

Targi pracy 
– szansa dla każdego str. 4

Wrocław w pigułce
str. 6
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tel. 71 348 82 48
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