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Pierwsza edycja programu poka-
zała, że mieszkańcy polskich miast 
chcą i potrafią zmieniać swoje otocze-
nie oraz dbać o wspólną przestrzeń. 
Powstało 25 kreatywnych inicjatyw 
m.in. w Szczecinie, Warszawie, Kra-
kowie, Olsztynie czy Bydgoszczy. 
Wszystkie projekty angażowały i jed-
noczyły wokół siebie ludzi, którym 
zależy na tym, by ich miasta stawały 
się lepsze. Dlatego też tegoroczna 
odsłona LECHSTARTERA koncentru-
je się na zmianach, dzięki którym 
społeczności, sąsiedztwa czy grupy 
z podobnymi zainteresowaniami 
i potrzebami, będą mogły jeszcze 
bardziej się integrować. -Miasta są na-
turalną przestrzenią budowania więzi 
międzyludzkich. Jesteśmy przekona-
ni, że w ich mieszkańcach drzemie 
mnóstwo pozytywnej energii, trze-

ba tylko pomóc ją uwolnić. Dlatego 
właśnie ich Leszek Chmielewski chce 
inspirować do działania. Chcemy, 
aby powstały projekty naprawdę 
zmieniające życie w mieście i skrojo-
ne dokładnie pod tych, którzy wła-
śnie na takie projekty liczą i czekają. 
zBo Leszek Chmielewski uwalnia po-
tencjał i energię, jaka drzemie w mie-
ście i jego mieszkańcach - zachęca 
Karolina Hasińska, przedstawiciel 
Lecha Premium, organizatora LECH-
STARTERA.

Jak zdobyć granty od Leszka 
Chmielewskiego, czyli LECHSTAR-
TER w pigułce

Zgłoszenia do programu będą 
pr z yjmowane od 1 do 22 lute -
g o  z a  p o ś r e d n i c t w e m  s t r o ny : 
www.lechstarter.pl. Stowarzyszenia, 

fundacje i inne podmioty działające 
na rzecz lokalnych społeczności, wy-
szczególnione w regulaminie, mogą 
zgłaszać tam swoje projekty. Pomysły 
muszą dotyczyć jednego z trzech no-
wych obszarów tematycznych. Są to:

Innowacje dla miasta i ludzi, czyli 
projekty wykorzystujące nowe tech-
nologie w rozwiązaniach (aplikacje, 
urządzenia etc.) usprawniających 
funkcjonowanie w miastach.

• Miejskie akcje i kooperacje, czyli 
organizacja wydarzeń, warsztatów 
i innych aktywności dla mieszkańców.

• Nowa miejska przestrzeń, czyli 
powstawanie nowych miejsc, rewi-
talizacja starych przestrzeni, które 
będą miejscami integracji i spędza-
nia czasu.

Wnioski spełniające kryteria for-
malne trafią w marcu pod obrady 
eksperckiego Jury, które wybierze 
45 najciekawszych. Jednak głos de-
cydujący w LECHSTARTERZE będą 
mieć internauci, w ogólnopolskim 
głosowaniu! W maju nastąpi ogło-
szenie wyników – głosujący wyłonią 
15 inicjatyw, które zdobędą granty od 
Leszka Chmielewskiego w formie pię-
ciu grantów o wartości 100 000 zł lub 
dziesięciu mikrograntów na 50 000 zł. 
Realizacja zwycięskich projektów po-
trwa do 30 września tego roku.

Dobry projekt, czyli jaki?
Podczas drugiej edycji LECHSTAR-

TERA w skład jury wchodzą eksperci, 
których znakiem rozpoznawczym jest 
nieszablonowe myślenie i zaangażo-
wanie w tematykę przestrzeni pu-
blicznej. Teresa Latuszewska–Syrda, 
założycielka Fundacji Urban Forms, 
odpowiada za obszar Miejskie akcje 
i kooperacje i będzie oceniać m.in. 
użyteczność oraz dostosowanie pro-
jektów do realnych potrzeb społecz-
ności. - Miasta to nie tylko budynki 
czy ulice. To przede wszystkim ludzie 
i dlatego potrzebne są wspólne ini-
cjatywy i miejsca, w których można 
się spotykać i wychodzić z domów, 
by rozwijać swoje zainteresowania, 
poznawać sąsiadów. Czekam na pro-
jekty śmiałe, odważne, niezwykłe, 

ładne oraz takie, które będę spełnie-
niem nie tylko potrzeb, ale i marzeń 
mieszkańców – podkreśla jurorka.

Innowacje dla miasta i ludzi to ob-
szar kompetencji Yuriego Drabenta, 
pioniera branży social media w Pol-
sce. Zwraca on uwagę, że nowe tech-
nologie, które mają służyć mieszkań-
com, powinny przede wszystkim być 
pożyteczne oraz intuicyjne – łatwe w 
obsłudze dla każdego użytkownika. 
-Czekam na projekty, które nie będą 
przerostem formy nad treścią, czymś 
nierealnym do zrealizowania. Taki po-
mysł np. aplikacji ma dobrze działać 
i ułatwić mi życie. Sam chcę z takich 
rozwiązań korzystać, bo miasta roz-
wijają się w tempie astronomicznym, 
a innowacyjne rozwiązania często 
pozwalają mi żyć efektywniej – wy-
jaśnia.

Filip Springer – reporter, fotograf, 

autor publikacji o architekturze miast, 
odpowiedzialny za obszar Nowa miej-
ska przestrzeń, zaznacza, że powstałe 
miejsca muszą być dobrze przemyśla-
ne: innowacyjne, estetyczne, ale tak-
że atrakcyjne pod względem swojego 
przeznaczenia. –Projekty upiększają-
ce miasta nie zawsze potrafią łączyć 
mieszkańców, dlatego będę zwracał 
uwagę na cel i rolę pomysłu; jak za-
pewni on sobie zainteresowanie spo-
łeczności i odpowie na jej potrzeby. 
Przestrzeń publiczna w polskich mia-
stach się kurczy, dlatego liczę na to, 
że takie działania pozwolą wyznaczyć 
nowy trend w kreowaniu nowych 
wspólnych przestrzeni – zdradza 
swoje kryteria oceny juror.

R e g u l a m i n  p r o g r a m u  L ECH -
STARTER znajduje się na stronie  
www.lechstarter.pl

URUCHOM WYOBRAŹNIĘ, A LESZEK URUCHOMI ŚRODKI! 
Rozpoczęła się druga odsłona LECHSTARTERA – programu zmieniającego polskie miasta. Od 1 lutego można zgłaszać pomysły na tworzenie nowych miejsc integracji, organizację 
miejskich aktywności i inicjatyw lub wykorzystanie innowacyjnych technologii. Wszystkie projekty muszą mieć jeden cel – usprawniać życie w mieście i łączyć mieszkańców. 
Ogólnopolskie głosowanie wyłoni 15 najciekawszych inicjatyw, a na ich realizację marka Lech Premium, organizator akcji, przeznaczy aż milion złotych! Więcej na www.lech-
starter.pl

Z DRUGIEJ STRONY
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Amerykańscy żołnierze stano-
wią część 4. Dywizji Piechoty. Jest 
to jednostka z długimi tradycja-
mi. Została sformowana w 1917r. 
i  zdąż y ł a  jes zc ze w ziąć  udzia ł 
w działaniach zbrojnych w Euro-
pie podczas I wojny światowej. W 
czasie II wojny światowej lądowa-
ła w Normandii w trakcie operacji 
„Overlord”, wyzwalała Paryża, jako 
pierwsza amerykańska jednostka 
przekroczyła granicę Niemiec. Na-
stępnie walczyła podczas wojny 
w Wietnamie, potem prowadziła dzia-
łania zbrojne w Iraku i Afganistanie. 
Od kilkudziesięciu lat jednostka 
stacjonuje w Ford Carson koło Co-
lorado Springs, u podnóża Gór Ska-
listych w stanie Kolorado. Wojska 
amerykańskie stacjonujące w Polsce 
będą zmieniać się rotacyjnie.

Pierwszą 9-miesięczną zmianę 
będzie pełnić właśnie 3. Pancerna 
Brygadowa Grupa Bojowa 

(Armored Brigade Combat Team, 
ABCT) z 4. Dywizji Piechoty.

Potencjał bojowy liczącej 3,5 ty-
siąca żołnierzy brygady, to: 87 czoł-
gów Abrams, 144 bojowych wozów 
piechoty Bradley, 18 armatohaubic 
Paladin o kalibrze 155 mm, 419 pojaz-
dów HMMWV, ponad 400 pojazdów 
gąsienicowych (logistycznych i do-
wodzenia) oraz ponad 900 różnego 
typu samochodów i ciężarówek.

Amerykańscy żołnierze będą sta-
cjonować m. in. na Dolnym Śląsku 
w Bolesławcu i Świętoszowie oraz 
w województwie lubuskim w Żaga-
niu i Skwierzynie. Na wybór takich 
lokalizacji miała wpływ istniejąca 
infrastruktura wojskowo-koszarowa 
oraz bliskość poligonów. Amerykanie 
mają się na nich szkolić i doskonalić 
procedury działania wspólnie z Woj-
skiem Polskim.

Pierwsza grupa 250 amerykańskich 
żołnierzy przyleciała samolotem 

Jumbo-jet na wrocławskie lotnisko 
w Strachowicach 7 stycznia. Stamtąd 
autobusami pojechali do Żagania. 
W czasie gdy żołnierze byli przerzu-
cani drogą powietrzną, ciężki sprzęt 
przypłynął drogą morską do niemiec-
kiego portu Bremerhaven. Stamtąd 
na własnych kołach lub koleją poje-
chał do Polski. Uroczyste powitanie 
pierwszej kolumny amerykańskich 
pojazdów wojskowych odbyło się 
na dawnym przejściu granicznym 
w Olszynie 12 stycznia br. Oficjalne 
powitanie z udziałem premier Beaty 
Szydło oraz ministra obrony narodo-
wej Antoniego Macierewicza miało 
miejsce 14 stycznia br. w Żaganiu. 
Tego samego dnia we wszystkich 
miastach wojewódzkich, w tym i we 
Wrocławiu odbyły się pikniki „Bez-
pieczna Polska”. W stolicy Dolnego 
Śląska został on zorganizowany prze 
Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we 

Wrocławiu.
Prezentowali się na nim żołnie-

rze z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej 
z Żagania, 22 Karpackiego Batalionu 
Piechoty Górskiej z Kłodzka, 3. Wro-
cławskiej Brygady Radiotechnicz-
nej, 23 śląskiego pułku artylerii oraz  
2 Wojskowego Szpitala Polowego 
z Wrocławiu. Na piknik przyjechało 
również kilkunastu amerykańskich 
żołnierzy, którzy zaprezentowali 
swoje uzbrojenie osobiste oraz wie-
lozadaniowy samochód terenowy 
HMMWV, zwany potocznie Humvee. 
Pokazano również sprzęt będący 
na wyposażeniu naszej armii, m. in. 
kołowy transporter opancerzony 
Rosomak, wyrzutnię rakiet WR-40 
Langusta, czy kołową haubico-arm-
tatę Dana. Niestety, wbrew zapowie-
dziom i relacjom innych mediów, do 
Wrocławia nie dotarł czołgu Leopard 
2A5. Mimo mrozu piknik cieszył się 
dużym zainteresowaniem mieszkań-

ców. Na zmarzniętych czekała m. in. 
ciepła grochówka ugotowana przez 
żołnierzy z 10. Brygady Logistycznej 
z Opola.

Uroczystość uświetnił występ 
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu oraz po-
kaz musztry paradnej w wykonaniu 
podchorążych z Wyższej Szkoły Ofi-
cerskiej Wojsk Lądowych. 

SOJUSZNICY NA DOLNYM ŚLĄSKU
Szerokokadłubowymi samolotami pasażerskimi Jumbo-jet, pojazdami wojskowymi i koleją przez Niemcy dotarli do Polski amerykańscy żołnierze 3. Pancernej Brygadowej Grupy 
Bojowej (Armored Brigade Combat Team – ABCT). Wszystko to w ramach operacji „Atlantic Resolve”, czyli wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Ruszyła sprzedaż biletów na 
film „Harry Potter i kamień 
filozoficzny”, któremu będzie  
towarzyszyć koncert Narodowej 
Czeskiej Orkiestry Symfonicznej.  

Wydarzenie odbędzie się 11 kwiet-
nia w Hali Stulecia. Bilety dostępne 
są na portalu eventim.pl.  Uczestnicy 
koncertu obejrzą film na 480-calo-
wym ekranie HD przy akompania-
mencie orkiestry.  

Star y Klasztor zaprasza na 
Bułgarskie Święto Wina „Trifon 
Zarezan”. Impreza odbędzie się  
12 lutego.  

Podczas wydarzenia będzie można 
nauczyć się tradycyjnych bułgarskich 
tańców. Odbędzie się także prezentacja 
obyczaju podcinania winorośli, a znaw-
ca wina Stojan Uzunov opowie o samym 
święcie. Muzycznie usłyszymy zespół 
Sarakina Balkan Band. Nie zabraknie 

degustacji bułgarskich win. Bilety w ce-
nie 35zł dostępne w klubie. Rezerwacje: 
bilety@o2.pl 

16 lutego o 19:00 w Hali Stule-
cia odbędzie się występ gru-
zińskiego Baletu Narodowego  
„Sukhishvili” składającego się 
z ponad 100 tancerzy i orkiestry.  

Występ zespołu nazwano „naj-
lepsz ym show na Broadwayu”, 

w Australii uznany był za „ósmy 
c u d  ś w i a t a ”.  G r u z i ń s k i  B a l e t  
Narodowy „Sukhishvili” powstał 
70 lat temu i bazuje na tradycyj-
nych tańcach narodowych, ale żeby 
w ys tępy był y  jes zc ze b ardziej 
spek takularne,  powstał y nowe 
u k ł a d y .  B i l e t y  d o s t ę p n e  n a  
eventim.pl 

Ten Typ Mes wystąpi w klubie 
Bezsenność przy ul. Ruskiej 51.  

19 lutego o 20:00 odbędzie się 
koncert w ramach trasy „Tour de 
AŁA” promującej najnowsz y al -
bum. Na płycie usłyszymy m.in. Izę 
Lach i Dawida Podsiadło. Ten Typ 
Mes ma na swoim koncie 10 albu-
mów (w tym dwa złote) swobodnie 
mieszających rap z elektroniką, 
g-funkiem i jazzem. Bilety w cenie 
40 zł można zakupić na portalu 
ticketomat.pl

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

Z MIASTA
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Spotkanie zgromadziło około 
100 osób z bardzo różnych dziedzin 
biznesu. Widoczna była przewaga 
pań. Części przeznaczone na nawią-
zywanie osobistych kontaktów po-
między uczestnikami konferencji tzw. 
networking, to bardzo miłe, szalenie 
dynamiczne krótkie spotkania. Ne-
tworking pozwala pozyskiwać cenne 
kontakty biznesowe oraz osobiście 

poznawać przedsta-
wicieli i właścicieli 
f irm w przyjemnej 
atmosferze niezobo-
wiązującej rozmowy. 
Ważne jest aby krótko 
przedstawić to co się 
robi, czym zajmuje 
w firmie, bądź co jest 
przedmiotem pasji 
rozmówcy. Pozwa-
la to szybko przejść 

od, czasem nudnych szczegółów, 
do rozmowy na temat tego, gdzie 
moglibyśmy znaleźć wspólną płasz-
czyznę działalności, jak moglibyśmy 
sobie pomóc w rozwijaniu biznesu. 
Potrzeba było chwili, by móc zapa-
nować nad tą energią i skupić się na 
ciekawych wykładach.

W części praktycznej zaprezento-

wali się prelegenci, będący zarówno 
praktykami jak i trenerami biznesu. 
Mieliśmy przyjemność wysłuchać 
3 wystąpień: Romy Szafarek (ekspert 
ds. wizerunku), która zaproponowała 
by „Ubrać się w sukces – najważniej-
sze tajniki dobrego stylu”, Andrzeja 
Babiarza (inwestor, Anioł Biznesu), 
który wyjaśniał „Jak pozyskiwać fun-

dusze na rozwój firmy?” oraz 
Przemysława Huminieckiego 
(trener i coach biznesu), któ-
ry w mini warsztacie pt. „Jak 
przedstawiać się w sposób, 
który wzbudza ciekawość, a nie 
odstrasza sprzedażą?” – zdra-
dzał tajniki autoprezentacji. 

Nad całością organizacyjną 
spotkania czuwał 
z e s p ó ł  E v e n t y 
Diamenty. Zde-
cydowanie warto 
brać udział w tego 
typu spotkaniach, 
w y c h o d z i  s i ę 
z nich z nową energią, 
często nowymi pomy-
słami i co ważne z no-
wymi kontaktami, które 
często byłoby nam trud-

no nawiązać w inny sposób. A wszyst-
ko w szalonej, towarzyskiej atmosfe-
rze sprzyjającej rodzeniu się nowych 
pomysłów.

– Nasza oferta jest bardzo różno-
rodna. Znalazły się w niej sporty za-
równo indywidualne, jak i  zespołowe. 
Co ważne, w niektórych dyscyplinach 
mogą brać udział całe rodziny – mówi  
Magdalena Krause-Pietkiewicz, rzecz-
niczka prasowa OMW.

Warto podkreślić, że wśród propo-
zycji OMW są sporty, które będą roz-
grywane w ramach The  World Games 
2017. Wrocławianie mogą spróbować 
swoich sił w takich konkurencjach jak: 
bieg  na orientację, bowling, ergowio-

sła, petanka, squ-
ash, tenis ziemny, 
ultimate.

- Myślę, że dużo 
f r a j d y p r z y nie -
sie uczestnikom 
OMW nasza no-
wość, czyli bubble 
soccer. Jest to  wi-
dowiskowy i bez-
pieczny sport. Za-
wodnicy biegają 
za piłką i próbują 

zdobyć gola, a ubrani są w wielkie 
przezroczyste kule, z których wysta-
ją im tylko nogi. Kule zderzają się  ze 
sobą, a znajdujący się w nich gracze 
wywracają się, turlają się na wszyst-
kie strony. Niemal  każda interakcja 
na boisku kończy się spektakularnymi 
fikołkami – mówi Krause-Pietkiewicz.

Jeszcze w tym miesiącu do rywali-
zacji włączą się sympatycy badmin-
tona oraz szachów.  W marcu czeka 
nas otwarcie sezonu biegowego. 
W sobotę, 4 marca, wystartuje II Bieg 

dla  Hospicjów  na dystansie ok. 4 km. 
Rozpoczęcie zawodów zaplanowano 
na g. 11.00. Start i meta znajdują się  
na terenie kompleksu Stadionu Olim-
pijskiego.

Warto dodać, że uczestnictwo 
w imprezach pod szyldem OMW jest 
bezpłatne. Szczegółowe  informacje  

o dyscyplinach, miejscach i terminach 
rozgrywania zawodów znajdują się 
na stronie  www.omw.wroc.pl.

Lista wszystkich konkurencji OMW: 
badminton, biegi długie, biegi na 
orientację, bowling, bubble  soc-
cer, ergowiosła, kajakarstwo i łodzie 
smocze, koszykówka, petanka, piłka 

nożna halowa,  rowerowa jazda  na 
orientację, squash, siatkówka, siat-
kówka plażowa, streetball, szachy dla 
dorosłych, szachy dla  dzieci  i mło-
dzieży, tenis stołowy, tenis ziemny, 
ultimate, wspinaczka sportowa.

NETWORKING – TO DZIAŁA! 
W poniedziałek 23 stycznia, w hotelu Invite przy ul. Hubskiej 54 we Wrocławiu, odbyła się trzecia edycja „Wielkiej wymiany kontaktów”. Spotkanie, które cyklicznie odbywa się 
w dużych miastach Polski, jest bardzo udaną częścią działalności „Projektu Liderka”.

RUSZYŁA 25. EDYCJA  
OTWARTYCH MISTRZOSTW WROCŁAWIA

W weekend, 11-12 lutego, odbyły się już pierwsze zawody. Organizatorzy OMW oferują miłośnikom sportu aż 21 dyscyplin. W tym roku fani OMW po raz pierwszy w historii zawo-
dów zagrają balonowymi piłkami. Zmagania sportowców-amatorów potrwają do końca grudnia 2017 r.

tekst i zdjęcia: Aleksandra Wiśniewska

(red)

AKTUALNOŚCI
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R E K L A M A

Jeśli chcesz być elegancki, garni-
tur ze studniówki czy wesela kole-
gi w zupełności wystarczy 

Na pewno! moda w garniturach 
nie zmienia się tak szybko. Nikt nie 
zauważy, że twój garnitur nie jest 
z zeszłego roku. No chyba że zmie-
niłeś mocno rozmiar. Nie upadaj na 
duchu, jeśli spodnie się nie dopinają 
to wystarczy zapiąć guzik na gumkę 
recepturkę. Na wierzch zakładasz 
długą koszulę, zasłoni co ma zasło-
nić i doda luzu. Marynarki nie zapinaj. 

Reszta nieważna, jeśli dobrze 
dobierzesz koszulę  

Najlepsza okazja by włożyć koszu-
lę, która na długo zapadnie w pamię-
ci twojej wybranki. Zapomnij o bez-
płciowych, jednobarwnych, nudnych 
koszulach. Na pewno masz jakąś 
krwiście czerwoną lub w barwne ha-
wajskie motywy. Można np. połączyć 
wygodę z elegancją. Błyszcząca, saty-
nowa koszula, noszona do odpowied-
nio dobranych spodni sportowych 
z 3 paskami i uzupełniona czapką 

z daszkiem, będzie idealna na tą 
okazję. 

Jeśli naprawdę nie wiesz co masz 
dla niej założyć, wybierz skórzane 
spodnie!

Skórzane spodnie są cool, dosłow-
nie i w przenośni. Jeśli jest bardzo 
zimno to włóż pod spód kalesony 
z polaru. Nie będzie ich widać a bę-
dziesz wyglądał na twardziela i nie-
grzecznego chłopca. Dziewczyny 
lubią niegrzecznych, więc twoje 
szanse rosną. Pięciodniowy, nieujarz-
miony zarost na twarzy plus ciemne 
obwódki paznokci, sugerujące częste 
naprawy motocykla dopełnią całości 
mocnego, męskiego wizerunku. 

Zapisz się w jego pamięci dzięki 
odpowiednio dobranej stylizacji 
walentynkowej

Nie możesz się zdecydować? Tylko 
sukienka, najlepiej czerwona. Kolor 
zleje się z dekoracją z czerwonych 
serduszek, czerwonych wstążeczek, 
czerwonych obrusów confetti i spa-

ghetti. Jeśli nie masz super figury to 
twój kształt też będzie trudniejszy do 
rozszyfrowania. Głęboki dekolt mile 
widziany, na pewno nie odciągnie 
uwagi od twoich pięknych oczu. 

Nie pytaj go gdzie idziecie, po 
co? Jeśli posłuchasz rady, będziesz 
wyglądać dobrze w każdym lokalu 

Wybierz strój wygodny, on i tak nie 
zna się na modzie. Sukienka w kwiaty 
zawsze będzie kobieca, bez względu 
na krój. Możesz pożyczyć taką od cio-
ci, vintage jest przecież modne. Do 
tego luźny sweter w którym czujesz 
się swojsko. Świetnie sprawdzą się też 
sukienki mocno błyszczące, będzie 
cię widać, pięknie odbijesz każde 
oświetlenie pomieszczenia w któ-
rym się znajdziesz. Do tego możesz 
dyskretnie posypać włosy brokatem, 
uzupełni całość. 

Bez względu na sytuację, włóż 
szpilki, on oszaleje 

Dla tych, które koniecznie chcą zro-
bić piorunujące wrażenie i poświęcą 

dla tego efektu nawet swoje zdrowie 
- szpilki są ekstra!. Nawet jeśli jest lód 
i ziąb, to warto. Ślizgasz się, to wes-
przyj się na silnym męskim ramieniu. 
Dasz radę dojść te dwa kilometry do 
kawiarni, tam sobie odpoczniesz. Na 
co dzień może i nie chodzisz na obca-
sach i właściwie to nie potrafisz, nogi 
ci się gną we wszystkie strony a pal-
ce przeszywa ból. Ależ co efekt, kiedy 

z ulgą zarzucisz nogę na nogę.
Aha, chyba najważniejsze! nie za-

pominajcie, że randka czasem koń-
czy się pozbawieniem przeciwnika 
stylowego przyodziewku. Warto pa-
miętać o tym co się ma pod spodem, 
wybierzcie więc eleganckie kalesony 
lub majtki modelujące z koronką.  
Ale to temat na odrębny poradnik.

ŚWIĘTY WALENTY ZA GŁOWĘ SIĘ ŁAPIE!
Ludzie! nie dajmy się zwariować, walentynki są dla sklepów i producentów gadżetów a nie dla zakochanych, mających się zakochać lub próbujących w sobie zakochać kogoś. 
Randka jak każda inna tylko że w lutym. Nic nie poradzę na obłęd emocjonalny, ale zawsze podpowiem jak dobrze wyglądać.

Wasza Żenuła Szanel
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Skąd czerpie Pani inspirację do 
swoich powieści?

Agnieszka Lingas-Łoniewska: 
Zawsze mówię, że pisarz to taka gąb-
ka, która nasiąka po prostu wszystkim, 
a potem wyciska z tego nową esencję 
i powstaje nowy pomysł. Trzeba być 
otwartym, trzeba słuchać. Spotykam 
różnych ludzi, czytam różne książki, 
oglądam filmy, słucham muzyki i to 
wszystko najzwyczajniej w świecie 
kotłuje się w mojej głowie. Konspekt 
na trzy tomy mojej kolejnej serii, którą 
planuję napisać na 2018 rok wymyśli-
łam pod prysznicem. Pomysł po pro-
stu pojawił się w mojej głowie. 

Jest już pomysł. I co dalej?
A.L-Ł: Zależy od tego, jaki temat 

chcę poruszyć. Przede wszystkim 
najpierw rozmawiam z ludźmi, któ-
rzy mogą bezpośrednio dostarczyć 
mi potrzebnych materiałów. Tak było 
w przypadku pisania książki, „Zakręty 
losu”, w której jest poruszany wątek 
mafii. Wtedy rozmawiałam z trze-

ma takimi grupami „zawodowymi”. 
W przypadku „Skazanych na ból” 
przedstawiony jest świat skinheadów 
– przeniknęłam do niego. Na począt-
ku był bardzo wrogi, bardzo zamknię-
ty, nikt nie chciał ze mną rozmawiać. 
Potem jedna osoba się otworzyła i da-
lej było już łatwiej. „Piętno Midasa” 
– czyli powieść o płatnym mordercy 
z Trójkąta Bermudzkiego – tutaj trze-
ba było zebrać informacje związane 
z pracą policji. Tak się składa, że za-
wsze mam gdzieś znajomych, którzy 
pracują w różnych branżach, więc 
zbieram ten materiał bezpośrednio 
ze źródła.

Jeżeli jest to książka bardziej oby-
czajowa – wtedy piszę tylko na pod-
stawie własnych doświadczeń. Potem 
tworzę konspekt i siadam do pisania. 
To dla mnie nałóg. Tworzę codziennie, 
do południa i późnym wieczorem, 
właściwie w nocy. Stosuję zasadę 
Stephena Kinga, który mówi, że jeże-
li chce się ukończyć książkę w jakimś 
rozsądnym terminie, to trzeba pisać 

każdego dnia. Nawet gdy wyjeżdżam, 
to zawsze zabieram ze sobą laptopa. 
Pisarz musi być bardzo obowiązko-
wy, zdesperowany, zdeterminowany 
i nastawiony na nieustanną walkę ze 
słabościami. 

Czy w takim razie w pracy pisa-
rza są jakieś minusy?

A.L-Ł: Nie, ja bardzo lubię to co ro-
bię. Jestem na rynku wydawniczym 
od lat siedmiu. Od ponad trzech zaj-
muję się tylko pisaniem i jeżdżeniem 
na spotkania autorskie. Najważniejsze 
w życiu jest robienie takich rzeczy, 
które sprawiają nam przyjemność 
– zawsze to powtarzałam i dążyłam 
do tego, żeby być „wolnym ptakiem”. 
Jestem osobą niezależną i nie lubię 
się wpasowywać w jakieś z góry na-
rzucone normy, a praca pisarza daje 
mi pełną swobodę.

Lubi Pani pisać przy muzyce.
A.L-Ł: Muzyka jest moją wielką 

inspiracją. Czytelnicy, którzy znają 
moje powieści wiedzą, że we wszyst-
kich moich książkach znajdują się 
piosenki, które mnie inspirowały. Tej 
playlisty można również słuchać na 
moim kanale na YouTube, więc wielu 
czytelników wzmacnia w ten sposób 
przekaz podczas czytania moich 
książek. Wiem, co mam pisać i wtedy 
szukam sobie konkretnego utworu. 
Potem ta piosenka stanowi albo ty-
tuł rozdziału, albo znajduje na samym 
końcu w zbiorczej playliście.

Dlaczego tak ważne jest utrzy-
mywanie stałego kontaktu z fana-
mi?

A.L-Ł: Bez czytelników nie ma 
nas autorów. Moglibyśmy dalej so-
bie pisać do szuflady albo dawać 
swoje teksty do przeczytania bratu 
lub koleżance. Czytelnicy są tą siłą, 
która napędza wszystko. Mam bar-
dzo dużą grupę czytelników, takich 
bardzo, bardzo wiernych. Dwa lata 
temu utworzyłam grupę fanowską 
„SektaAgnes”. Mieliśmy już dwa zjaz-
dy we Wrocławiu. W tej chwili jest tam 
około 2 tys. fanów. To jest taka gru-
pa, w której rozmawia się o wszyst-
kim i, co najważniejsze, te osoby się 
ze sobą zaprzyjaźniły. To są czasami 
panie, które mieszkają nawet 600 km 
od siebie! Rozmawiają ze sobą, gdy 
mogą to się spotykają i to jest niesa-
mowite.

„Idź się powieś” czy „Twój mąż 
musi cię nie kochać” to tylko przy-
kłady internetowego  hejtu kiero-
wanego w Pani stronę. W jaki spo-
sób Pani sobie z nim radzi?.

A.L-Ł: Na początku bardzo mi było 
ciężko. Przejmowałam się. Zwłaszcza, 
że dość dużo takich bezpośrednich, 
osobistych wycieczek do mnie trafia-
ło. W tej chwili, nabrałam już trochę 
gruboskórności. Pomagam innym 
autorom, którzy są jeszcze na po-
czątku swojej drogi, jakoś sobie z tym 
poradzić. Myślę, że w przypadku ta-
kiego typowego chamskiego hejtu 
najlepsza jest ignorancja, bo nic tak 
nie napędza hejtera jak reakcja. Trze-
ba jednak odróżnić hejt od krytyki. 
Tą ostatnią się oczywiście przejmuję 
i analizuję, co faktycznie było nie tak 
i nad czym trzeba by było popraco-
wać. Mimo tych 21 napisanych po-
wieści, uważam, że pisarz jest takim 
tworem, który powinien się cały czas 
rozwijać i uczyć. Nigdy nie może spo-
cząć na laurach, bo jeżeli powie, że już 
wie wszystko i robi to najlepiej, to bę-
dzie początek jego końca.

Pisarz na wakacjach. Można 
odpocząć od wymyślania nowych 
fabuł, czy jednak zawsze gdzieś 
powstają, nawet w trakcie urlopu?

A.L-Ł: Z tyłu głowy zawsze coś 
jest. Często się śmieję, że mam jakiś 
uszczerbek na mózgu, ponieważ mój 
chyba nigdy nie odpoczywa (śmiech). 
Wakacje mam zawsze przez dwa mie-
siące. Nigdy w tym czasie nie piszę. 
Na cały miesiąc jadę do Chorwacji, do 
południowej Dalmacji, gdzie razem 
z rodziną wynajmujemy domek. Dru-
gi miesiąc poświęcam na różne wy-
cieczki z moją piętnastoletnią córką.

„Brudny świat” ukazał się w Sta-
nach Zjednoczonych. Czym się 
różni wydawanie w USA od wyda-
wania w Polsce?

A.L-Ł: Przede wszystkim czasem. 
U nas, z reguły, proces wydawniczy 
trwa około sześciu miesięcy. Na to 
się składają oczywiście prace redak-
cyjne, korekta autorska, projekto-
wanie okładki. Potem poprawia 
się jeszcze takie ostateczne błędy 
w egzemplarzu sygnalnym. W Sta-
nach zamyka się to w dwa miesią-
cach. Te wydawnictwa są często 
dużymi korporacjami, w których 
pracuje mnóstwo osób. Na każdym 

etapie kilkanaście działów zajmu-
je się danym elementem powsta-
wania książki. Przykładowo grafik 
czyta powieść zanim zrobi okładkę 
do niej. U nas tego nie robi.

Prowadzi Pani stronę interneto-
wą „Czytajmy polskich autorów”. 
Skąd pomysł na promowanie ro-
dzimej twórczości?

A.L-Ł: Pojechałam do Warszawy, 
miałam tam promocję książki i spo-
tkałam kilka polskich autorek i tak 
naprawdę każda z nich już miała 
jedną lub dwie książki na koncie. 
W ogóle o tych książkach wcześniej 
nie słyszałam. U nas był modny wtedy 
„Zmierzch”, więc gdzie się wchodziło 
do księgarń to wszędzie była Stephe-
nie Meyer. Zdenerwowało mnie to. 
Stwierdziłam, że założę portal, który 
będzie promował tylko polską lite-
raturę. Wiele bibliotekarek mi mówi, 
że z niego często korzystają. Gdy 
mają coś zamówić to najpierw patrzą, 
co nowego się ukazało i wtedy zama-
wiają te książki do swoich katalogów, 
także myślę, że cel został osiągnięty. 
Prowadzę jeszcze projekt „Pisarka 
czyta”, gdzie również promuję litera-
turę na Facebooku.

Czy zdarzają się Pani momenty 
kryzysu twórczego, braku weny?

A.L- Ł: Nie nazywam tego bra-
kiem weny. Nie ma czegoś takiego 
jak wena, tylko jest lenistwo. Wtedy 
najczęściej albo słucham muzyki 
albo oglądam seriale. Czytam inne 
książki. Oczyszczam trochę umysł 
i potem wszystko wraca – ta chęć 
i pasja. Myślę, że to jest najważniej-
sze, żeby nie pisać na siłę i żeby nie 
pisać dlatego, że ma się deadline. Gdy 
słyszę czasem wypowiedzi moich ko-
legów i koleżanek, że książka już jest 
w przedsprzedaży w księgarniach, 
a oni dopiero mają połowę – to mnie 
to po prostu przeraża, w życiu bym się 
na takie coś nie zgodziła. Zresztą mój 
wydawca nigdy nie robi nic takiego. 
Książka ukazuje się w przedsprzedaży 
dopiero wtedy kiedy jest już oddana 
do wydawnictwa. Myślę, że to jest 
bardzo ważne dla zdrowia psychicz-
nego pisarza.

Co radzi Pani debiutantom?
A.L-Ł: Trzeba mieć dobry pomysł, 

przygotować się do niego. Jeżeli 
wymaga zebrania materiałów z ze-

PISANIE TO DLA MNIE NAŁÓG
Jak wygląda praca pisarza? Agnieszka Lingas-Łoniewska na rynku wydawniczym obecna jest 7 lat. W tym czasie wydała 21 książek. Jak przyznaje, była dzieckiem z wybujałą 
wyobraźnią, a swoje pomysły zaczęła w końcu zapisywać na papierze. Teraz opowiada o swojej pracy, sekcie i sposobach na radzenie sobie z internetowym hejtem.
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wnątrz należy to zrobić. Merytoryka 
w książkach jest niezwykle ważna, 
ponieważ czytają je osoby związane 
np. z danymi zawodami. Nie wszyst-
ko można zwalać na licentia poetica, 
prawda? (śmiech) Przede wszystkim 
trzeba czuć, że chce się to robić, a nie 
tylko z chęci zobaczenia swojej książ-
ki na półce. Nie jest łatwo w tej chwili 
zadebiutować w Polsce, ponieważ 
jest bardzo dużo osób, które piszą. 
Mam taki przykład mojej koleżanki 
i jednocześnie wiernej czytelniczki, 
Anny Szafrańskiej, która przez pięć lat 
szukała wydawcy i w ubiegłym roku 
ukazała się jej książka „Widmo grze-
chu”. W tej chwili podpisała umowę 
na kolejne powieści, bo przez ten cały 
czas pisała do szuflady. To jest też do-
bra metoda. Gdy podpisałam pierw-
szą umowę wydawniczą w 2009 roku, 
to miałam już osiem książek napisa-
nych. Wydawcy lubią takich pisarzy, 
którzy są płodni. A co ważniejsze, czy-
telnicy nie lubią zbyt długo czekać na 
kolejną powieść ulubionego autora.

Jaka książka wywarła na Pani 
największe wrażenie?

A.L-Ł: Moją ukochaną książką, 
jeszcze z czasów studiów jest „Pan 
Tadeusz” Adama Mickiewicza. Ko-

cham epokę romantyzmu i motyw 
bohatera romantycznego, który z re-
guły przenoszę do moich książek. Bo-
hater romantyczny był taką postacią 
bardzo dwuznaczną moralnie. Często 
postępował źle, a potem nagle nastę-
powała przemiana w skutek miłości 
do ojczyzny. U mnie jest to miłość do 
kobiety.

W każdym roku znajdzie się taka 
powieść, która na mnie zrobiła wra-
żenie. Obecnie jestem zakochana 
w twórczości Larsa Keplera. To mał-
żeństwo, które tworzy pod pseudo-
nimem serię kryminałów, thrillerów 
psychologicznych, bardzo brutalnych 
i pogmatwanych. Czekam obecnie na 
kolejny tom, który się ukaże w kwiet-
niu 2017. 

A poza literaturą? Jakie są Pani 
inne pasje?

A.L-Ł: Bardzo pomagam zwierzę-
tom. Oprócz tego, że mam swoje czte-
ry koty i psa, to również biorę udział 
w aukcjach charytatywnych. Gdy jeż-
dżę po Polsce na spotkania w biblio-
tekach – w 2016 roku byłam na 62 – to 
prowadzę taką akcję „Karma zamiast 
kwiatka”. Z reguły biblioteki dają pi-
sarzom na zakończenie spotkania 
kwiaty, ja proszę o karmę. Zawsze 

na koniec każdego półrocza 
zawożę je do schroniska, 
u nas we Wrocławiu. Lubię 
także spacery z kijkami. To 
dla mnie taki moment, kiedy 
mogę sobie myśleć o różnych 
rzeczach i wymyślam książ-
ki. W taki sposób powstała 
m.in. koncepcja czwartego 
tomu „Zakrętów losu: Nowe 
pokolenie”. Jest to też taki 
moment, kiedy mogę sobie 
trochę popracować nad swo-
im kręgosłupem, bo jak sie-
dzę przed komputerem non 
stop i piszę to wiadomo, że 
dobrze nie jest. I jestem uza-
leżniona od seriali. To niezbyt 
dobre dla pisarki, zwłaszcza 
gdy się wciągnie w jakąś se-
rię. Teraz oglądam „House 
of Cards” z wyśmienitym  
Kevinem Spacey’m.

„ B o y s  f r o m  H e l l ”  t o  
n a j n o w s z a  p o w i e ś ć 
Agnieszki Lingas-Łoniewskiej. 

R E K L A M A

Z Agnieszką Lingas-Łoniewską  
rozmawiała Anna Wójcik
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W internecie jest kilka bardzo 
popularnych portali, które naśmie-
wają się ze zdjęć i ofert mieszkań 
na wynajem. Szczególnie tych, 
które swoim wyglądem przypra-
wiają o dreszcze, czyli np. nie 
remontowanych od czasów PRL, 
z wystrojem z poprzedniej epoki 
czy „innowacyjnymi” rozwiązania-
mi, typu pokój zrobiony z piwnicy  
albo muszla toaletowa w kuchni. 
Czy wiele jest jeszcze takich miesz-
kań we Wrocławiu?

- Na całe szczęście takich miesz-
kań jest coraz mniej. Mieszkania 
o tak niskim standardzie general-
nie wynajmowane są bezpośrednio 
przez właścicieli. Jest to zapewne 
związane z prowizją, którą pobiera 
biuro nieruchomości. 

Jakie są ceny takich mieszkań we 
Wrocławiu, czy są one zawyżone 
Pani zdaniem czy odpowiednie do 
ich stanu ?

-  Z  r e g u ł y  ce ny  m i e s z a ń we 
Wro cławiu są bardzo w ysok ie. 
Moim zdaniem podyktowane jest 
to przede wszystkim zaintereso-
waniem klientów zagranicznych, 
którzy są w stanie zapłacić więcej. 
Wiadomo, że dotyczy to wyższe-
go standardu, ale wpływa tak że 
na cenę tych mieszkań w gorszym 
czy wręcz złym stanie. Poza tym 

mieszkań jest za mało, jak na po-
trzeby rynku, więc zawsze znajdą 
się desperaci.. . Niestety ceny ta-
kich mieszkań są mocno zawyżone 
w stosunku do ich wartości.

Czyli takie mieszkania się wynaj-
mują. Przede wszystkim komu?

- Tego typu mieszkania wynaj-
mowane są bezpośrednio przez 
właścicieli. Znajdują swoich klien-
tów przede wszystkim wśród stu-
dentów, szczególnie tych, którzy 
przegapili czas na szukanie i nagle 
zostali bez mieszkania, tuż przed 

rozpoczęciem semestru. Często są 
to nieobeznani z rynkiem nieru-
chomości we Wrocławiu studenci 

1 roku. Drugą dużą grupą, która 
może decydować się na tego typu 
wybór, są osoby samotne – pracu-
jące, np. robotnicy kontraktowi na 
czas określony lub robotnicy z za-
granicy, którym takie lokum czasem 
zapewnia pracodawca.

Jak Pani sądzi, dlaczego właści-
ciele nie chcą remontować takich 
mieszkań?

- Wydaje mi się, że wynika to z nie-
świadomości tego jak wygląda ry-
nek, za lepszy lokal przecież można 
dostać wyższą cenę i mieć „lepsze-
go” najemcę. Poza tym z doświad-
czenia spokojnie mogę powiedzieć, 
że każdy właściciel  mieszkania 
uważa, że jego nieruchomość jest 
najlepsza na świecie. A w związku 
z tym, że mało jest mieszkań, to na 
pewno ktoś się znajdzie. Najlepiej 
nie inwestować i czekać kiedy na-
jemca zapłaci za czynsz.

Skąd się bierze takie przekona-
nie o tym że, to są super oferty? 
Kiedy czytamy takie ogłoszenia, 
to czasem zastanawiamy się czy 
właściciel żyje w tej samej rzeczy-
wistości co my?

- Jak mówiłam – z przeświad-
czenia, że i tak się wynajmie. Może 
także wynika to z mentalności typu- 
sąsiadka wynajęła za cenę 2000 zł 

plus opłaty to ja taniej nie wynajmę 
:), bo moje nie jest gorsze. No i cza-
sem całkowita nieświadomość jak 
wygląda teraz mieszkanie do wy-
najęcia, częsta szczególnie wśród 
w ynajmujących seniorów. Takie 
osoby rzadko porównują miesz-
kania do wynajęcia w internecie, 
a ofertę wrzuca im znajomy lub ktoś 
z rodziny. 

Jakie było najgorsze mieszkanie, 
które Pani widziała?

- Najgorsze... to może zbyt moc-
ne określenie. Może najbardziej 
niekomfortowe, to takie, w którym 
toaleta jest na korytarzu, ale było to 
dobrych kilka lat temu.

Czy na przestrzeni lat widać 
jakieś zmiany? Kiedyś kiepskich 
ofert było było więcej, a teraz jest 
mniej ?

- Zdecydowanie! Obecnie więk-
szość mieszkań kupowanych pod 
inwestycję wynajmu, wykańcza-
nych jest w dobrym standardzie. 
Standard now ych mieszkań jest 
zdecydowanie wyższy od standar-
du mieszkań sprzed pięciu czy dzie-
sięciu lat. Świadomy wynajmujący 
inwestuje w swoją nieruchomość, 
coraz mniej jest takich „ smacz-
ków” w naszym mieście. W tej chwili 
mieszkania są wyposażone nie tylko 
w sprzęty AGD i RTV, ale spotykam 
oferty, gdzie właściciel wyposaża 
mieszkania nawet w sztućce, zasta-
wy stołowe, pościel czy ręczniki.

BYLE CO DO WYNAJĘCIA – I TAK BĘDĄ CHĘTNI?
O jakości mieszkań do wynajęcia we Wrocławiu rozmawiamy z Magdaleną Orłowską,  specjalistą ds. nieruchomości w ADVICE nieruchomości

(red)

Od początku 2017 r. rynek kre-
dytów hipotecznych symbolicznie 
wkroczył w erę konserwatywnego 
pożyczania. Zakończył  się cykl stop-
niowego podnoszenia wymogów 
dotyczących minimalnego wkładu 
własnego zapoczątkowany w 2014 r.  

Komisja Nadzoru Finansowego, chcąc 
skłonić banki do wyeliminowania z 
oferty produktów, w których klient 
mógł  otrzymać finansowanie na 
całą wartość kupowanej nierucho-
mości (a czasem nawet na ponad 
100 proc. ceny), zaleciła  stopniowe 

wprowadzanie limitów minimalnego 
zaangażowania kredytobiorców. Do-
celowym poziomem miała być jedna  
piąta ceny mieszkania.

Wejście w życie rekomendacji 
określającej maksymalną wysokość 
wskaźnika LTV (długu do wartości 
nieruchomości) nie  oznacza, że ku-
pujący lokal muszą dziś posiadać 
w gotówce 20 proc. ceny mieszkania. 
Nadzór dopuścił bowiem  możliwość 
dodatkowego zabezpieczenia części 
minimalnej wymaganej wpłaty. Klient 
bezwzględnie musi wyłożyć połowę  
z oczekiwanego minimum – 10 proc. 
wartości nieruchomości.

- Lista banków, które gotowe są kre-

dytować 90 proc. wartości inwestycji 
nieco się skróciła. Pod koniec grudnia 
o  zmianach dotyczących minimalne-
go wkładu własnego poinformował 
Eurobank i Bank BGŻ BNP Paribas. 
Te instytucje  zaostrzyły warunki. Na 
poluzowanie polityki kredytowej zde-
cydował się z kolei Bank Millennium, 
który dziś oferuje kredyty  z 10-pro-
centowym wkładem własnym – wska-
zuje Michał Kisiel, analityk Bankier.pl.

2 stycznia ruszył także ponownie 
nabór wniosków o dofinansowanie 
w ramach programu „Mieszkanie dla 
młodych”.  Dopłata może pozwolić,  
w zależności od ceny mieszkania 
i  liczby w ychow ywanych przez 

kredytobiorców dzieci, pokryć  część 
lub całość wymaganego wkładu 
własnego.

- Ze staraniami o dopłatę nie warto 
czekać. Środki w 2016 r. rozeszły się 
w ciągu trzech miesięcy, a tym roku  
zainteresowanie programem „Mdm” 
może być jeszcze większe. Schemat 
„Mieszkanie dla młodych” zakończy 
się w 2018  r. - to graniczna data, na 
którą przypadać może wypłata dofi-
nansowania – podkreśla Michał Kisiel.

W i ę c e j  i n f o r m a c j i :  
http://www.bankier.pl/wiadomosc/
Zmiany-w-kredytach-hipotecznych-
od-1-stycznia-2017-r-7491543.html

WAŻNE ZMIANY W KREDYTACH HIPOTECZNYCH
Zmiany dotyczące wkładu własnego i wznowienie przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach  programu „Mieszkanie dla młodych” to najważniejsze wydarzenia po-
czątku roku na rynku kredytów  hipotecznych. Część kredytodawców modyfikuje oferty, ale klienci dysponujący mniejszymi oszczędnościami  nadal mogą liczyć na otrzymanie 
kredytu.

Magdalena Orłowska
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Bardzo ważna przy tworzeniu aran-
żacji tego mieszkania była ergonomia 
użytkowania tej niewielkiej przestrze-
ni. Rozkład mieszkania został bardzo 
dobrze zaprojektowany, wykorzysta-
liśmy to bezlitośnie. Zabudowaliśmy 
praktycznymi meblami właściwe 
nisze, co zwiększyło użyteczność, 
jednocześnie nie zabierając prze-
strzeni, która według nas jest dobrem 
nadrzędnym. Chodziło też o wyko-
rzystanie przestrzeni w taki sposób, 
aby w komfortowych warunkach 
odpoczywać, relaksować się, ale też 
gotować i jeść czy ostatecznie pra-
cować. Mieszkanie jest bardzo kla-
rowne w formie bez wielu mocnych 
akcentów. Estetyczną , oryginalną do-
minantę stanowi własnoręcznie zro-
biony stolik kawowy w salonie. Wy-
konaliśmy też samodzielnie dekoracje 
ścienne wykorzystujące tkaniny i au-
torskie zdjęcia. Mocny akcent stanowi 
kuchnia i łazienka. Chcieliśmy stwo-
rzyć wnętrze ładne, współczesne, 
charakterystyczne ale na tyle neutral-
ne, by można je było „dopasować” do 
różnych odbiorców. Jest w nim sporo 
naszego ducha i gustu, ale staraliśmy 
się by najemca nie czuł, że wchodzi 
w czyjś intymny świat. Jeśli idzie o 
inspiracje mieszkanie jest mieszan-
ką stylu skandynawskiego ze stylem 
współczesnym oraz z elementami 
hygge (z wyeliminowaniem aspektu 
osobistej historii). Jasno, przytul-
nie, optymistycznie, wygodnie, bez 
nadmiernej ekstrawagancji. Wnętrze 
udowadnia, że wbrew stereotypom 
biel, szarości, czy czerń w odpowied-

niej aranżacji mogą stworzyć przytul-
ne miejsce do życia. W tym wypadku 
mieliśmy ograniczony budżet (co nie 
znaczy, że go nie było ;)). Jednak, aby 
maksymalnie dobrze go wykorzystać 

wiele rzeczy robiliśmy samodzielnie. 
Przykładem może być autorski stolik 
kawowy z żeliwnymi nogami z roślin-
nymi ornamentami oraz blatem z li-
tego drewna dębowego. Wiele prac 
wykończeniowych to nasze dzieło 
– położenie betonu ozdobnego, po-
malowanie wszystkich ścian i sufitów, 
wykonanie listew podłogowych, 
położenie wykładziny. Napracowa-
liśmy się, zarówno przy większych 
jak i mniejszych detalach. Mieszka-
nie jest można powiedzieć uszyte 
na miarę. Kuchnia i bardzo obszerne 
szafy, wykorzystujące przestrzeń od 
podłogi po sufit zostały zaprojek-
towane specjalnie dla niego. Dzięki 
takiemu zabudowaniu uzyskaliśmy 
bardzo dużą kubaturę do przecho-
wywania w przedpokoju i sypialni, 
eliminując konieczność dodatkowych 
mebli w łazience, czy salonie.

Największym wyzwaniem tej re-
alizacji było „spięcie” wszystkiego 
w bardzo krótkim czasie i nie wpro-
wadzanie zbyt wielu osobistych 
elementów. Przeważnie tworzymy 
bardzo dogłębnie poznając potrzeby 
osób, które w danej przestrzeni będą 
mieszkały. W tym przypadku musieli-
śmy szukać uniwersalizmu z charak-
terem. To nie jest łatwe, ale sądzę, że 
tu udało nam się to całkowicie.

Jeśli mieszkanie przeznaczone 
jest dla konkretnego odbiorcy, wraz 
z jego indywidualnymi potrzebami, 
słuchanie to podstawa naszej dzia-
łalności. Słuchanie i naprowadzanie, 
czyli dużo rozmów. Musimy bardzo 
dobrze poznać osobę, która będzie 
korzystać z zaprojektowanego przez 
nas wnętrza. Bo to będzie jego wnę-

trze, nie nasze. Chce-
my dopasować się do 
potrzeb, możliwości 
f i n a n s o w y c h  o r a z 
wymagań przestrzen-
nych. Często musimy 
wskazywać „właściw-
sze” rozwiązania, ale 
z aw s z e  k i e r u j e my 
się dobrem klienta. 
Najwdzięczniejszym 
zadaniem jest prze-
robić na projekt to, co 
klientowi się podoba, 
o czym nawet nie zdawał sobie spra-
wy albo miał do tej pory inne wyobra-
żenia, albo nie miał go wcale, co też 
jest nierzadkie.

Oczywiście mamy swój rozpozna-
walny styl i nasze dotychczasowe 
realizacje przyciągają do nas osoby, 
którym już coś naszego się spodo-
bało. Jednak nie możemy i nie chce-
my nikogo do niczego zmuszać. 
Nie chcemy się również zamykać na 
nowe. Ciągle poszukujemy, uczymy 
się, rozglądamy. Potrzeby klienta są 
najważniejsze i odkrywanie ich to dla 
nas bardzo ważny i wręcz ekscytujący 
etap tworzenia. Ostatecznie jesteśmy 
po to, żeby zebrać wszystko w całość 
i na koniec zrobić dobry i estetyczny 
projekt a potem pomóc go zrealizo-
wać. Z naszych obserwacji wynika, że 
zapotrzebowanie na projektowanie 
wnętrz we Wrocławiu rośnie. Wrocła-
wianie zwyczajnie zaczynają sobie 
zdawać sprawę, że aby mieszkanie 
wyglądało tak, jak to sobie wyma-
rzyli, to potrzebują specjalisty, które 
te marzenia zmaterializuje i przełoży 
na ciekawy projekt. Zaczynają sobie 

również zdawać sprawę z tego, że ten 
wydatek może mocno zmniejszyć 
potencjalne koszty, jakie mogliby 
ponieść, gdyby robili to sami. Można 
powiedzieć, że korzystanie z projek-
tanta czy dekoratora wnętrz zwyczaj-
nie się opłaca.

MIESZKAJ STYLOWO I Z POMYSŁEM
Bartosz Czuba i Marek Szklarz to specjaliści od aranżacji wnętrz. Dostali za  zadanie urządzić dwupokojowe mieszkanie, o powierzchni niecałych 40 m kw,  na wrocławskim Śród-
mieściu, na osiedlu Promenady Wrocławskie. Lokal  składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, sypialni, przedpokoju  oraz łazienki. To inwestycja z przeznaczeniem 
na wynajem krótko- lub  długoterminowy. Zobaczcie, jak sobie poradzili.

Bartosz Czuba /Marek Szklarz
Deko Deko

facebook.com/dekodekoracji
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Przedstawiciele branży ogrodów 
zoologicznych dostrzegli Afrykarium 
i uznali je za 4 cud w świecie ogro-
dów zoologicznych.

Jest to ważne wyróżnienie, ponie-
waż wrocławskie oceanarium zosta-
ło zauważone przez branżę, a także 
dlatego, że znalazło się na 4 miejscu, 
po trzech ogrodach amerykańskich, 
a przed Szwajcarami i Niemcami.

„Wzbudziliśmy zainteresowanie 
już na etapie oficjalnej prezentacji 
planów na powstanie Afrykarium. 
Jest to bowiem pierwsze na świe-
cie oceanarium poświęcone faunie 
jednego kontynentu – tu: Afryce, co 
uznano to za innowacyjny i odważny 
pomysł. Inne oceanaria prezentują 
zazwyczaj faunę kilku kontynentów 
w jednym obiekcie. Doceniono rów-
nież architekturę Afrykarium i roz-
wiązania technologiczne – głównie 
nowatorskie dzięki modyfikacjom 

zastosowanym pod kątem stwo-
rzenia idealnych warunków życia 
dla zwierząt, które uzyskano dzięki 
współpracy i doświadczeniu zagra-
nicznych ogrodów oraz stałemu 
dialogowi z opiekunami zwierząt, 
którzy najlepiej znają potrzeby swo-
ich podopiecznych.” – czytamy w ko-
munikacie ZOO.

Siedem nowych cudów z zoo:
1. Giants of the Savanna – Dallas Zoo 

(2010)
2. African Grasslands – Omaha Zoo 

(2016)
3. Conrad Prebys Africa Rocks – San 

Diego (2017)
4. Afrykarium, Wroclaw (2014)
5. Kaeng Krachan Elephant House - 

Zürich Zoo (2014)
6. Yukon Bay – Hanover Zoo (2010)
7. Gondwanaland – Leipzig Zoo 

(2011)

Dolina Bar yc z y to popularne 
określenie obszaru rozciągającego 
się wzdłuż rzeki Baryczy,  niezwy-
kle urokliwy zakątek na pograniczu 
Dolnego Śląska i Wielkopolski. Sze-
rokie rozlewiska  rzeki z rozległymi 
terenami bagiennymi i mokradłami 
sprzyjały zakładaniu stawów na tym  
terenie. Przyjmuje się, że mieszkań-
cy okolicy zajmowali się hodowlą 
ryb sporadycznie już w  XII stuleciu, 
choć samym rybołówstwem znacz-
nie wcześniej.

Dzisiejsi mieszkańcy Doliny Ba-
r yc z y kult y wują wielowiekowe 
tradycje rybackie, hodując w  miej-
scowych stawach sumy, jesiotry, 
szczupaki, sandacze, amury, tołpygi, 
karasie i słynne  karpie. Przysmakami 
przygotowanymi z tych ryb można 
delektować się w wielu gościnnych  
gospodarstwach agroturystycznych 
oraz restauracjach mieszczących się 
w Dolinie Baryczy. Są  wśród nich po-
trawy nagrodzone w konkursach ku-
linarnych rozgrywanych podczas Dni  
Karpia, których finałem jest konkurs 
kulinarny Mistrz Karpia.

Tradycyjny już konkurs Mistrz 
Karpia jest uwieńczeniem wielu lat 
starań restauratorów z  Doliny Bary-
czy, by karp w najlepszym wydaniu 
dostępny był na co dzień w ofercie 
lokalnej  gastronomii. Organizato-
rem tego wydarzenia jest Stowa-
rzyszenie „Partnerstwo dla Doliny  
Baryczy”. W tym roku pierwsza część 
konkursu odbyła się 9 stycznia w re-

stauracji Stary Młyn  w Niesułowicach. 
Dania konkursowe przygotowały re-
stauracje: Hotel&Restauracja Libero,  
restauracja Grabownica, restauracja 
Parkowa, Zagroda Grabownica, re-
stauracja Lido,  Karczma Rybna Ruda 
Żmigrodzka, smażalnia ryb U Bartka, 

restauracja Wigwam Górecznik,  re-
stauracja Trzcieliny, Hubertówka oraz 
restauracja w Starym Młynie.

Potrawy oceniało profesjonalne 
jury: Agnieszka Hajbura-Michałowska, 
Zbigniew Koźlik, Grzegorz Pomietło, 
Tobiasz Herman, Simons Cooks oraz 
niżej podpisana. W konkursie  wzięło 
udział 11 podmiotów z Doliny Bary-
czy. Jurorzy oceniali 17 potraw, w tym  
11 dań w  konkurencji obowiązkowej 
– wybranej przez uczestników kolacji 
rybnej podczas Dni Karpia  2016 (naj-
lepsza potrawa „Ryby do syta”) – oraz 
6 dań w konkurencji dodatkowej. Była 
to  całkiem nowa potrawa, oczywiście 
z rybą w roli głównej.

– Poziom potraw konkursowych 
z roku na rok jest coraz wyższy, wi-
dać wyraźny progres.  Coraz czę-
ściej pojawiają się zaskakujące sma-
ki, połączenia produktów. Widać,  
że  restauratorzy mają pasję, nato-
miast za mało potrafią mówić pozy-
tywnie o sobie, o tym, co  robią, opo-
wiadać o swoich potrawach, chwalić 
się tym co najważniejsze  – umiejęt-
nościami,  pasją, kulinarnym dzie-

dzictwem – podsumował pierwszą 
cześć konkursu Mistrz Karpia 2016  
przewodniczący jury Zbigniew Koźlik.

Podczas konferencji podsumowu-
jącej Dni Karpia 2016, która odbyła 
się 19 stycznia w Domu Gościnnym  
w Jaworze (gm. Cieszków), poznali-
śmy laureatów konkursu. I tak: w kon-
kurencji  obowiązkowej (najlepsza po-
trawa kolacji rybnych „Ryba do syta”) 
pierwsze miejsce zajęła  restauracja 
Wigwam Górecznik. Najwięcej punk-
tów uzyskał sum w leśnych grzybach. 
Drugie  miejsce przypadło w udziale 
restauracji W Starym Młynie w Niesu-
łowicach za paluszki  karpiowe w so-
sie beszamelowym z owocami z Doli-
ny Baryczy. Trzecie miejsce przyznano  
restauracji Hubertówka za filet 
z karpia w sosie pomarańczo-
wym z sałatką z buraków z  se-
rem kozim.

Z kolei w konkurencji do-
datkowej (potrawa z karpia 
– „Nowość w menu”) pierw-
sze miejsce  zajęła Zagroda 
Grabownica z Grabownicy 
Milickiej. Najwięcej punktów 

otrzymał chowder z  karpia. Drugie 
miejsce przypadło w udziale restaura-
cji Grabownica z Grabownicy Milickiej 
za  karpia w aromacie piwnym poda-
nego z sosem chrzanowym, a trze-
cie – restauracji Parkowa  z Milicza 
za pikantne pulpety z karpia w sosie 
grzybowym podane z ryżem.

Tytuł Mistrz Karpia – Nagroda Pu-
bliczności 2016 otrzymała restaura-
cja Libero. Największą  liczbę głosów 
publiczności uzyskała rozgrzewającą 
zupę z ryb słodkowodnych.

Gratuluję i życzę dalszych sukce-
sów kulinarnych!

KTO ZOSTAŁ MISTRZEM KARPIA?
Sum w leśnych grzybach, przygotowany przez restaurację Wigwam Górecznik, chowder z  karpia z Zagrody Grabownica oraz rozgrzewająca zupa z ryb słodkowodnych z restauracji  
Libero, to zwycięskie potrawy konkursu kulinarnego Mistrz Karpia 2016 w Dolinie Baryczy.

SIEDEM ZOOLOGICZNYCH CUDÓW ŚWIATA  
– WŚRÓD NICH WROCŁAWSKIE ZOO

Afrykarium Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego zostało ogłoszone czwartym cudem  świata wśród ekspozycji ogrodów zoologicznych na całym świecie.

Barbara Jakimowicz-Klein

W REGIONIE
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Moda na zdrowe jedzenie jest 
wyznacznikiem stylu życia. Życia, 
które większość z nas chce przeżyć 
w zdrowiu dzięki superfood.

Ogólna definicja, która oddaje cha-
rakter super jedzenia, zwraca uwagę 
na nieprzetworzone produkty spo-
żywcze, bogate w składniki odżyw-
cze, które w sposób szczególnie ko-
rzystny wpływają na nasz organizm, 
a także na nasze samopoczucie, czym 
przyczyniają się do wyższego kom-
fortu życia.

Bogactwo skład-
ników prawnie chro-
nione

Ws p ó l ny m  m i a -
n ow nik i e m ,  k tó r y 
wyróżnia te produkty 
od innych, jest duża 
zawartość cennych 
sk ładników tak ich 
jak: witaminy, mine-
rały oraz fundamen-
talne antyoksydanty 
i  k w a s y  t ł u s z c z o -
w e ,  w y s t ę p u j ą c e 
w stężeniach w yż-

szych niż standardowo.
Niestety, termin superfood jest 

tak że mocno nadwyrężany mar-
ketingowo, przez co idea super je-
dzenia po trosze została rozmyta. 
Aby chronić interesy konsumen-
tów, w 2007 roku Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
wprowadził zakaz nazywania pro-
duktów „superfood” i tym samym 
wprowadzania ich na rynek, jeśli nie 
posiadają wiarygodnych badań na-
ukowych, potwierdzających wyjąt-
kowe właściwości produktu.

Super natka pietruszki i ekstra 
kasza jaglana

Podsumowując, każdy z nas, jeśli 
chodzi o listę superfood, spotkał się 
z tymi produktami. Moda na jedze-
nie przetworzone spowodowała, że 
zaczęliśmy się oddalać od tego, co 
natura dała nam najlepszego.

Warto wrócić do korzeni i zamiast 
wydawać pieniądze na kolejne ap-
teczne suplementy diety, z produk-
tów, które podajemy w ramce (oczy-

wiście to nie jest 
kompletna lista 
superfood), skon-
struować własną, 
spersonalizowa-
ną listę superfo-
od, którą na co 
dzień będziemy 
wykorzystywać 
w  d i e c i e .  B a r-
dzo s ię  można 
zdziwić, widząc 
na tej liście na-
s z e  p o p u lar n e 
owoce, warzywa 
i przyprawy.

 
Niestety, nie wszystko, co jest na-
z y wanie super jedzeniem, nim 
z definicji być musi. Jeśli nie jest od-
powiednio uprawiane i pozyskiwane, 
to naturalnie nim nie będzie. I co naj-
ważniejsze, nie musimy mieć worka 
pieniędzy, aby żyć zdrowo i wspierać 
rodzimych producentów. Warto za-
tem do swojej diety wprowadzić su-
perfood i cieszyć się lepszą jakością 
życia. 

Piątek przeznaczony będzie na 
szkolenia, warsztaty i prezentacje dla 
firm i instytucji z branży  turystycz-
nej. Oczywiście wszystkie stoiska 
targowe będą czynne dla wszystkich 

odwiedzających.  Przed trzy dni tar-
gowe odbywać się będzie Festiwal 
Podróżników. Ponownie zaproszono  
ciekawych i inspirujących podróżni-
ków, którzy opowiedzą o swoich wy-

prawach. Sam festiwal, jak  i całe targi 
odwiedzą goście specjalni, a wśród 
nich Tomek Michniewicz.

Nie zapomniano też o najmłod-
szych. Dla nich organizatorzy przy-
gotowali kolorowe i angażujące  
atrakcje, by już od dziecka zaszczepić  
w nich duch podróżowania.

Dla smakoszy przygotowano ko-
lejną odsłonę Festiwalu Kulinarnego. 
Znakomici kucharze  zaprezentują 
najróżniejsze potrawy – i te egzotycz-
ne i te bardziej lokalne. Nie zabraknie  
produktów regionalnych i rzemieślni-
czych. Kulinaria są ważnym elemen-
tem podróży, który  bardzo cenimy. 
Pewnie dlatego, Festiwal Kulinarny 
cieszy się bardzo szerokim zaintere-
sowaniem.  Tak będzie i w tym roku. 
Organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji.

Piątek będzie poświęcony kuchni 

z całego świata – japońskiej, francu-
skiej i włoskiej. Najlepsi  fachowcy 
przygotują pyszne dania charakte-
rystyczne dla wymienionych krajów.

W sobotę odwiedzający posmaku-
ją tradycyjnych kuchni regionalnych. 
Zasmakujemy w potrawach  m.in. 
z Dolnego Śląska, z Wielkopolski,  
z woj. Warmińsko-Mazurskiego oraz 
Śląska. Na scenie  
odbędą się poka-
zy i konkursy z na-
grodami.

Niedziela bę -
dzie odpoczyn-
kiem po sy tych 
daniach z piątku 
i  s o b ot y.  A  jak  
odpoczynek, to 
przy  dobrej kawie 
i słodkościach lub 
przy winie. Bariści 

zaparzą nam wyśmienitą kawę, ale 
też pokażą  alternatywne sposoby 
jej parzenia. Dla miłośników wina – 
warsztaty sommelierskie.

W ramach festiwalu pojawią się 
również wystawcy z produktami re-
gionalnymi i ekologicznymi.  Festiwal 
odbędzie się pod naszym patronatem 
– polecamy!

SUPERFOOD, CZYLI SUPER JEDZENIE  
ODKRYWANE NA NOWO?

Nie da się uniknąć tematów o zdrowym i ekologicznym jedzeniu. Świadomość konsumenta,  tego jakich pragnie produktów i na co chce wydać swoje pieniądze jest bardzo duża. 
Coraz  częściej sięgamy po produkty certyfikowane, ekologiczne coraz mniej przetworzone. W  dobrym tonie jest zaopatrywać się na powstających jak grzyby po deszczu baza-
rach w  produkty od lokalnych producentów lub też w wyspecjalizowanych sklepach z tak zwanym  super zdrowym produktem.

KULINARIA NA MTT
Weekend, 24-26 lutego, będzie trwał pod egidą podróży, zwiedzania i wszystkiego co wiąże  się z przygodą. Zapraszamy do Hali Stulecia na doroczne Międzynarodowe Targi  
Turystyczne.

Polskie superfood:
• siemię lniane
• kasza jaglana
• natka pietruszki
• szpinak
• orzechy włoskie
• żurawina
• aronia
• dynia
• rokitnik
• jarmuż
• sok z brzozy
• czosnek niedźwiedzi

Importowane superfood:
• komosa ryżowa
• jagody goji
• jagody acai
• trawa pszeniczna
• nasiona Sacha Inchi
• woda kokosowa
• mikroalgi: chlorella,spirulina

WROCŁAWIANIN OD KUCHNI

Agnieszka Hajbura-Michałowska
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Od tego numeru, w kolejnych 
wydaniach naszego miesięczni-
ka będziemy prezentować różne  
dania, serwowane we wrocław-
skich restauracjach. Nie okre-
ślamy, jakie to mają być dania 
– zupy,  dania drugie czy desery. 
Być może wybierzecie potrawę, 
która zaskoczy nas wszystkich.

W y z n a c z y l i ś m y 
jednak kryteria, jakie 
powinna spełniać po-
trawa, by można ją 
było zaprezentować  
w naszym plebiscycie.

Wystarczy spełnić 
jeden z niżej wymie-
nionych warunków

1. Każda potrawa 
powinna być skom-
ponowana z dolnoślą-
skich produktów re-
gionalnych,  lokalnych 
lub tradycyjnych.

2. Powinna wpisy-

wać się w popularny obecnie nurt 
w gastronomii: tradycyjne produkty 
–  nowoczesna kuchnia.

3. Danie ma mieć charakter histo-
ryczny – nawiązywać do wrocław-
skich receptur z przełomu XIX i  XX 
wieku oraz okresu do 1945 roku.

Do udziału w plebiscycie zaprasza-
my wrocławskie restauracje. Mamy 

nadzieję, że pomożecie  nam i wska-
żecie te miejsca, w których możemy 
znaleźć ciekawą kuchnię, wywodzą 
się z tradycji  naszego miasta i bliską 
tej tradycji.

– Naszą pizzę tworzą pasja i miłość 
do okrągłego placka – mówi Mati 
Maniak, czyli Mateusz Grzęda. Jest 
absolwentem liceum gastronomicz-
nego w Gdyni, pracował w Novote-
lu, a od października 2015 roku jest 
właścicielem pizzerii i stale zaskakuje 
amatorów okrągłych placków swoją 

niezwykłą kreatywnością. Przykła-
dy? Proszę bardzo. Specjalnie z my-
ślą o miłośnikach dolnośląskich 
smaków skomponował przysmak 
z regionalnych ingrediencji. Da-
nie ma wdzięczną nazwę Alla Ru-
sałka i jest odpowiedzią na nasze 
upodobania kulinarne. Bo prawie 
wszyscy uwielbiamy jeść pizzę 
i ruskie pierogi. Jednak Rusałka to 
wcale nie jest pizza.

Alla Rusałka 
To okrągły placek z farszem do 

ruskich pierogów, białą kiełbasą, 
bekonem, sosem śmietanowym, 
duszoną cebulą oraz szczypiorem 
i czarnuszką. Ciasto jest delikatne, 
cienkie i lekko chrupiące. Jego 

recepturę Mateusz stworzył tak, by 
zaimponowała nawet najbardziej 
wymagającym smakoszom pizzy. – 
Kluczowe znaczenie ma mąka oraz 
odpowiedni czas dojrzewania ciasta 
– mówi p. Mateusz. – Dlatego oprócz 
mąki z Młyna Jordanów, do ciasta 
dodaję także specjalną, wysokoga-

tunkową mąkę włoską, dzięki temu 
ciasto nabiera odpowiednich wła-
ściwości – dodaje. Do ciasta dodana 
jest oliwa extra virgin, niewielka ilość 
drożdży, sól i woda. Pikanterii dodaje 
niewielka ilość czarnuszki. 

Danie swój znakomity smak za-
wdzięcza dolnośląskim dodatkom, 

a są to: Twaróg Sudecki wytwarzany 
z najwyższej jakości mleka krowie-
go, które pozyskiwane jest z terenu 
Sudetów Wałbrzysko-Kamienno-
górskich, wędliny niemczańskie 
i ziemniaki od lokalnego producen-
ta. Farsz – zrobiony z ziemniaków 
i sera (pół na pół) oraz duszonej ce-

buli – przyprawiony jest tylko solą 
i świeżo zmielonym pieprzem. 

Także różne rodzaje pizzy, oferowa-
ne w tym lokalu, swój wyrafinowany 
smak zawdzięczają oryginalnym re-
cepturom Mateusza Grzędy – który 
piecze je wspólnie z Aliną Makuch 
– i dba o doskonałą jakość kompo-
nentów. W Manii Smaku można zjeść 
pizzę w trzech rozmiarach – małą, 
dużą lub XXL. Dostępne są opcje we-
gańskie, sosy do pizzy mieszane są 
przez szefa kuchni, a dodatkowym 
akcentem są świeże zioła.  

PIZZERIA MANIA SMAKU
Alla Rusałka – skomponowana przez Mateusza Grzędę – swój wyjątkowy smak  zawdzięcza dolnośląskim produktom regionalnym. Smakuje rewelacyjnie, zjada się  ją do ostat-
niego okruszka. Zresztą sami się o tym przekonajcie!

WROCŁAWIANIE WYBIERAJĄ SWOJE DANIE
Wrocław niejedno ma oblicze, także oblicze kulinarne. Jest wielokulturowe, wielodaniowe i  wielosmakowe. Zatem jak smakuje Wrocław? Chcemy, dowiedzieć się tego od Was 
–  naszych czytelników, a przede wszystkim wrocławian. Dlatego zapraszamy Was do udziału  w naszym plebiscycie pod nazwą „Wrocławianie wybierają swoje danie.

NASZ PLEBISCYT - WROCŁAWIANIE WYBIERAJĄ SWOJE DANIE

Mania Smaku 
godziny otwarcia: 
wtorek – niedziela 11.45-22.00  
zamówienia telefoniczne: 
71 307 75 75; tel. kom. 730 077 575  
odbiór osobisty: 
Ślężna 217  
www.maniasmaku.pl  
www.facebook.com/
ManiaSmakuPizzeria

Czytaj dalej na stronie obok
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Wszystkie informacje oraz regu-
lamin plebiscytu znajdziecie na na-
szej stronie  www.wroclawianin.info,  
Facebooku facebook.com/wroclawia-
nin.info oraz Instagramie  instagram.
com/wroclawianin_info/ – tu będzie-
my zamieszczać zdjęcia kolejnych 
potraw  proponowanych przez sze-

fów wrocławskich 
restauracji. Tak że  
na FB można odda-
wać głosy na  propo-
nowane dania.

Z a c h ę c a my  d o 
zabaw y – odwie -
dzajcie restauracje 
i próbujcie plebi-
scytowych potraw  

– na hasło „Wrocławianin” otrzymacie 
10% rabatu na danie, które zostało 
zgłoszone do  plebiscytu.

Życzmy smacznego i dobrej zaba-
wy. Dla głosujących mamy atrakcyjne 
nagrody, a nagrodą główną jest wy-
jazd weekendowy dla dwóch osób.

Plebiscyt będzie  zakończony pod-

czas Wrocławskiego Święta Dyni 
w Ogrodzie Botanicznym na początku  
października – wówczas dowiemy się,  
co lubią jadać wrocławianie.

W podjęciu decyzji pomogą Wam 
redaktorki naszego działu kulinar-
nego: Barbara Jakimowicz- Klein 
– członek Polskiej Akademii Sztuki 
Kulinarnej, autorka popularnych ksią-
żek kulinarnych  oraz Agnieszka Haj-
bura-Michałowska, również członek 
Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej,  
menedżer branży gastronomicznej.

Zatem startujemy – na początek 
placek wrocławski z Manii Smaku 
i barszcz wrocławski z Hotelu  Plaza 
– smacznego!

Zbigniew Koźlik, utytułowany szef 
kuchni restauracji hotelu HP Park 
Plaza, jest  prawdziwym mecenasem 
kuchni wrocławskiej. Od wielu lat 
promuje Dolny Śląsk i jego  stolicę 
właśnie przez kuchnię, m.in. pod-
czas EXPO i Dni Polskiej Gastronomii 
w Pradze.  

–  S t a r a m  s i ę  o d k r y w a ć  t o , 
co mamy w naszym regionie najlep-
szego, a później  wykorzystuję to 
w swojej kuchni – mówi mistrz kuli-
narny. – A wybór jest ogromny! –  do-
daje. I trudno nie przyznać mu racji. 
Nasz region jest prawdziwą skarb-
nicą produktów  regionalnych, tra-
dycyjnych i lokalnych. Lata praktyki 
i poszukiwań kulinarnych pozwalają  
dzisiaj p. Zbigniewowi perfekcyjnie 
łączyć tradycyjną i nowoczesną kuch-
nię. Efekt jest  wspaniały! Doskona-
łym przykładem jest:  

Jesiotr sous vide z musem 
z zielonego groszku, podany 
w sosie z szyjek rakowych 
i kopru włoskiego 

Jesiotr pochodzi z Doliny Ba-
ryczy. W miejscowych stawach 
hodowane są nie tylko karpie 
milickie, ale również inne ryby 
– sumy, jesiotry, szczupaki, 
sandacze, amury, tołpygi, liny 
czy karasie. Do przygotowania 

dania Zbigniew Koźlik wykorzystuje 
sous vide, czyli próżniową metodę 
gotowania w niskiej temperaturze. 
Rybę gotuje się 15-20 minut w spe-
cjalnym urządzeniu w temperaturze 
58 st. C. 

Smakowitymi dodatkami są mus 
z  m ł o d e g o z ie l o n e g o gros zk u 
z odrobiną bazylii oraz sos z szyjek 
rakowych i kopru włoskiego, dopra-
wiony białym winem. Danie orygi-
nalnie prezentuje się na kamieniu ze 
Strzegomia, co dodatkowo podkreśla 
regionalny charakter tego specjału. 

Inspiracją dla Zbigniewa Koźlika 
jest często kuchnia lwowska. Dlacze-
go? Bo w kuchni historycznej Galicji 
Wschodniej tkwi olbrzymi potencjał. 
Lwowskie, czy szerzej ujmując temat 
– kresowe tradycje kuli-
narne są skarbem, który 
warto wykorzystać do 
promocji regionu. W kra-
jobraz kulinarny naszego 
miasta wpisał się np.: 

Barszcz wrocławski 
K l a s y c z ny  l w o w s k i 

barszcz p. Zbigniew go-
tuje zgodnie z recepturą 
swojej teściowej. Oczy-
wiście wykorzystuje po-
chodzące z regionu pro-
dukty. Do wywaru z ja-
rzyn i boczku wędzonego, żeberek 
wędzonych lub wędzonej kiełbasy 
dodaje suszone borowiki. Nieodzow-
nym komponentem jest dodawana 
do zupy uprażona kasza gryczana. 
Zgodnie z przedwojennym przepi-

sem na koniec zupa zakwaszona jest 
sokiem z kiszonej kapusty lub ogór-
ków. Do tego świeże zioła: tymianek 
dla aromatu i koperek do podkreśle-
nia smaku.  

RESTAURACJA HOTELU HP PARK PLAZA
Barszcz wrocławski i jesiotr sous vide z musem z zielonego groszku, podany w  sosie z szyjek rakowych i kopru włoskiego, to specjały, które w pełni zasługują na  miano dań 
wrocławskich. Ich twórcą jest Zbigniew Koźlik.

Agnieszka Hajbura-MichałowskaBarbara Jakimowicz-Klein

Izabela  Siwińska

NASZ PLEBISCYT - WROCŁAWIANIE WYBIERAJĄ SWOJE DANIE

Restauracja hotelu HP Park Plaza 
ul. Drobnera 11/13 tel. 71 320 85 60
hpwroclaw@hotelepark.pl



nr 1(34), luty 201714

Od ramion w dół
 W nadchodzącym sezonie uwa-

ga projektantów skupia się przede 
wszystkim na rękawach i ramionach. 
Tendencja widoczna już od jakiegoś 
czasu wybucha z całą siłą. Rękawy 
mają rozbudowaną formę, pokryte są 
falbankami, poszerzone plisowania-
mi, czasem przyjmujące wręcz formę 

balonu, ściągniętego w nadgarstku. 
Dodatkowo uwagę zwracają silne 
akcenty barwne, hafty inspirowane 
różnymi kulturami, ale też eleganc-
kie i bogate. Rękawy są podkreślone 
przez dodatkowe ozdoby, naszycia 
czy wręcz inkrustacje. Modne też 
będą poszerzane ramiona, inspiro-
wane latami 80-tymi oraz oversizowe 
marynarki o kroju pudełka, noszo-
ne do minimalistycznego dołu lub 
zwiewnej długiej spódnicy. Chociaż 
niedawno trend na rozszerzone, 
geometryczne ramiona był bardzo 
mocno lansowany na wybiegach, to 
na ulicach nie przyjął się wcale. Zoba-
czymy jak będzie w tym roku.

Kuba – wyspa jak wulkan gorąca
Silną inspiracją zarówno w kroju jak 

i kolorystyce jest w tym roku Kuba. 
Kraj egzotyczny, inny, tajemniczy 
jednym słowem „świeży”. Hitem są 
odkryte ramiona, maxi sukienki lekkie 
jak mgła, często plisowane, falbanki, 
topy z głęboko wyciętymi rękawami 
zestawione z długimi spódnicami. 
Printy z motywami palm, owoców 
starych samochodów spotykają się 
np. z kropkami. Kreacje oparte na 
odważnych zestawieniach czerwie-
ni, pomarańczu, żółci i koloru oceanu 
nocą oraz latynoska miłość do muzyki 
i tańca będą inspiracją dla sezonu lato 
2017.

Nadal silny jest styl bohemian, 
w tym roku bardziej pastelow y, 
romantyczny i delikatny. Bardziej 
dziewczęcy niż kobiecy. Bardzo mod-
ne nie tylko w tym sezonie sukienki 
bieliźniane, na delikatnych cienkich 
ramiączkach, także tu znajdują swoje 
odzwierciedlenie. Pokryte kwiato-
wymi printami, wzorem typu paisley 
czy po prostu pastelowo cieniowane. 

Wykończone koronką, noszone są na 
proste bawełniane koszulki lub z mi-
nimalistycznym topem bardzo przy-
pominającym biustonosz (uwaga 
jeden z hitów na lato!!!!).

T-shirt forever
Poza tym nadal modne są koszul-

ki z wielkimi napisami, społecznie 
lub politycznie zaangażowanymi 
lub z wielkim logo. Ma być odważ-
nie i bezkompromisowo. Często 
pojawiają się też paski i paseczki. 
Pionowe prążki różnej grubości po-
krywały z góry na dół całe zestawy 
np. garniturowe. Poziome kolorowe 
paski królują na sukienkach. Są też 
połączenia pasów i prążków w jednej 
kreacji. Sport w eleganckim wyda-
niu to trend, który nadal się rozwija. 
Spodnie z lampasami, bluzy, drapo-
wania sportowymi białymi sznurka-
mi szyte są z delikatnych i miłych w 
dotyku tkanin. Ten trend zmiękczony 
został poprzez zestawienie z kolo-

rowymi topami, spodniami typu ha-
remki przywołując na myśl inspiracje 
street dance .

Jeśli chodzi o dodatki to piny i na-
szywki są wciąż hitem. W 2017 ma być 

ich jednak dużo więcej niż w zeszłym 
roku, dużo, kolorowo i intensywnie. 
Hitem mają być też kolczyki pasujące 
do siebie, a jednak nie takie same i po 
kilka drobnych w każdym uchu. Buty 
to osobny temat, warto tylko wspo-
mnieć główne trendy- platformy, wią-
zania i odkryte pięty.

Modny men
Moda męska to nadal niesłabnąca, 

ponadczasowa elegancja. Jednak 
w tym roku garnitury mają barwę 
stonowanej oliwki lub wysmako-
wanych piasków. Modne będzie też 
połączenie różnych odcieni żółci 
z jasną szarością. Całość ma nawią-
zywać do wczesnych lat 60 poprzez 
prosty, mocny krój oraz dobór do-
datków – okularów w grubych opra-
wach i kapeluszy. Lata 60 to nie tylko 
styl „grzecznego chłopca”, ale też 
rozpoczynająca się boho rewolucja, 
swing i pragnienie wolności. W kilku 
kolekcjach pojawiły się więc aksa-
mitne marynarki, wzorzyste o boga-
tej fakturze, ozdobione widocznymi 
guzikami. Częściej niż zwykle pojawia 
się biżuteria, kolczyki i sygnety jako 
uzupełnienie eklektycznych kreacji.

Także w modzie męskiej w codzien-
nym wydaniu pojawiły się motywy 
kubańskie. Printy na barwnych ko-
szulach, noszonych do podwiniętych 
materiałowych spodni z kantem, od-
słaniających kostkę. Do tego kapelusz 
typu panama, eleganckie skórzane, 
sznurowane buty. 

Podobnie jak w modzie kobiecej 
silnym trendem są spersonalizowane 
napisami t-shirty i kurtki. 

W następnych publikacjach będzie-
my się starali pokazać jak te trendy 
odnajdą się na naszych, wrocławskich 
ulicach. Aleksandra Wiśniewska

MUST HAVE, CZYLI TAK MUSIMY WYGLĄDAĆ WIOSNĄ 
Jesteśmy już po głównych pokazach mody na 2017 rok w Paryżu, Londynie  Mediolanie i Nowym Jorku. Trendy na wiosnę i lato oszałamiają różnorodnością.  Wybraliśmy dla was 
kilka pojawiających się na wszystkich pokazach. Mogą one stać  się podpowiedzią, czego możemy się spodziewać w tym roku na ulicach, które, jak  wiadomo, inspirują się wy-
biegami, ale mają własną dynamikę.

WROSTYLE.COM

Factory - Wrocław, mat. prasowe

Balenciaga, źródło: voque.co.uk.

Valli, źródło: VoqueMagazine

Chanel, źródło: New York Magazine

Cavalli, źródło: vogue.co.uk

Factory - Wrocław, mat. prasowe
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Przedstawienie to zderzenie współ-
czesności z dramatyczną historią 
dzieci, którym przyszło dorastać 
w strasznych czasach II wojny świato-
wej. To musical, którego bohaterowie 
postawieni zostali w obliczu bezlito-
snego zła i muszą się z nim zmierzyć. 
Broni ich jedynie Stary Doktor, który 
totalitaryzmowi przeciwstawia uni-
wersalne wartości dobra.

Głównymi bohaterami przedsta-
wienia są dzieci – bawią się, prze-
żywają pierwsze miłości i zawierają 
przyjaźnie, które mają trwać wiecznie. 
Niestety, to „wiecznie” jest brutalnie 
przerwane i nikt, nawet ich mentor 
nie może temu zapobiec.

Chociaż wszyscy wiemy, jak skoń-
czy się historia młodych bohaterów, 

do końca przedstawienia czekamy 
na cud, który pozwoli ocalić dzieci 
i ich opiekuna, niestety happy endu 
nie ma. Musical jest adaptacją brytyj-
skiego musicalu „Korczak” wyprodu-
kowanego przez Theatre Royal w Ply-

mouth pod patronatem Youth Music 
Theatre, jednej z najważniejszych 
brytyjskich organizacji promujących 
teatr muzyczny dla młodzieży. Spek-
takl miał swoją premierę w sierpniu 
2011 roku w Rose Theatre w dzielnicy 
Kingston w Londynie i zyskał wiel-
kie uznanie krytyków i publiczności. 
Polska premiera musicalu odbyła 
się w roku 2012 w Operze Podlaskiej 
w Białymstoku. Reżyserem przedsta-
wienia był znany doskonale wrocła-
wianom Roberto Skolmowski. Rów-
nież wrocławski spektakl powstał pod 
jego przewodnictwem. W rolę dzieci 
– nam współczesnych i jednocześnie 
dzieci z czasów wojny wcielili się ak-
torzy z Młodzieżowej akademii Musi-
calowej, którzy zasługują na najwięk-
sze owacje. Doktora Korczaka gra  

Damian Aleksander, jego prześladow-
cę – Tomasz Tracz. Przedstawienie 
zrealizowali: Wojciech Hejno, Daniel 
Jasiński, Joanna Kaczmarek, Tadeusz 
Płatek, Magdalena Zawartko.

Od początku dwuaktowy musical 
stworzony został na potrzeby eduka-
cji kulturalnej i artystycznej młodzie-
ży. Taki też cel przyświeca akademii, 
której działanie zapoczątkował ten 
spektakl. Jak deklarują założyciele 
Akademii Doktora Korczaka, ma ona 
stanowić miejsce spotkań ludzi z dzie-
dziny edukacji, sztuki, nauki, których 
łączy fascynacja postacią Janusza 
Korczaka. Stary Doktor, pełniący 
w swoim życiu rolę lekarza, pisarza, 

publicysty, a nade wszystko pedago-
ga, jest dla twórców projektu osobą, 
którego postawa i idee pedagogiczne 
stanowią punkt odniesienia dla dzia-
łalności Akademii.

Ak ademia D ok tora Korc z ak a  
w swoich planach przewiduje orga-
nizację licznych przedsięwzięć arty-
stycznych i edukacyjnych, otwierają-
cych współpracę różnych ośrodków 
kultury na Dolnym Śląsku. Do życia 
powołał ją zespół Ośrodka Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu. Trzymamy 
kciuki. Przedstawienie odbyło się pod 
naszym patronatem.

Iza Siwińska
fot. Maciej Borowski

Taki tytuł nosi przedstawienie, którym 19 grudnia 2016 roku zainaugurowano Akademię Doktora Korczaka – platformę edukacyjną Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

DOKTORZE KORCZAK!
POD NASZYM PATRONATEM
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Nigdy nie zapomnę dnia, kiedy spa-
cerując po nieznanej mi jeszcze czę-
ści Wrocławia, tzw. Trójkącie, natkną-
łem się przypadkiem na opuszczony, 
zabity deskami budynek. Wiedziałem, 
że mam do czynienia z neogotyckim 
obiektem sakralnym, ale nie mogłem 
zrozumieć, dlaczego w XXI wieku, 
praktycznie w centrum Wrocławia, 
znajduje się obiekt w takim stanie. 
Okazało się, że wewnątrz był obecny 
właściciel, Pan Paweł z kościoła Chry-
stusowego, bardzo życzliwy człowiek, 
który pozwolił mi wejść do środka.

Stanąłem jak wryty w sercu tej 
ruiny, oczy skierowałem w kierunku 
prezbiterium z pozostałościami ma-
lowideł, potem w górę, na bez-
chmurne niebo nad Wrocławiem 
i pomyślałem – to będzie temat 
mojej pracy magisterskiej, chcę coś 
zrobić dla tego obiektu. Kolejne 
dwa lata spędziłem na badaniach, 
podróżach w czasie, próbując roz-
szyfrować historię samej kaplicy, ale 
także kontekst w którym powstała. 
Do tej pory, na jej temat były jedynie 
wzmianki w Leksykonie Architektu-
ry oraz w Encyklopedii Wrocławia,  
jak się potem okazało nieścisłe,  
z błędną atrybucją dotyczącą autor-
stwa.

Historia samej kaplicy sięga 1852 
r o k u ,  w te d y  to  p r z e b y w a j ą ce  
we Wrocławiu diakonisy ewange-
lickie, które udzielały nieodpłatnej 
pomocy biednym i potrzebującym, 
kupiły działkę przy Klosterstrasse 
49/50 ( ul Roumalda Traugutta 112), 
na której znajdowała się gospoda Pod 

A u s t r i a c k i m 
Cesarzem oraz 
p r z y l e g a j ą c e 
doń budynki go-
spodarcze. W ten 
sposób powsta-
ła pierwsza pla-
ców k a s z p i t a -
l a  B e t h a n i e n  
(później szpital 
Marciniaka), któ-
ra przez następ-
ne lata była roz-
b u d ow y w a n a . 
Co ciekawe, był 
to pierwszy we 
Wrocławiu szpi-
tal, który udzielał 
pomocy wszyst-
kim, bez wzglę-
du na wyznanie 
czy płeć.

I n t e g r a l n ą  
częścią każdego szpitala była ka-
plica, miejsce spotkań i modlitwy. 
Pierwsza powstała wskutek adapta-
cji stajni, jednak z czasem jej prze-
strzeń okazała się niewystarczającą, 
a remont był nieopłacalny, dlate-
go podjęto decyzję o budowie nowej, 
dwukondygnacyjnej kaplicy. Projekt 
powstał w maju 1871 roku, a prace 
zakończono 13 listopada w 1872 r. 
Głównym wykonawcą oraz autorem 
projektu budynku był Friedrich Ilner, 
nigdy dotąd nie wspominany w lite-
raturze. Sama kaplica otrzymała bar-
dzo unikalne, jak na architekturę Wro-
cławia rozwiązanie, posiadała dwie 
kondygnacje, na dole zaplanowa-
no salę zebrań oraz pokoje gościnne, 
na górze kaplicę. Bardzo ciekawym 
rozwiązaniem było również zastoso-
wanie żeliwnych kolumn, które pod-
pierały strop znajdujący się nad I kon-
dygnacją. We Wrocławiu nie zachował 
się żaden budynek sakralny, w któ-
rym moglibyśmy odnaleźć podobne 
rozwiązanie. Całość została zwień-
czona przez półotwartą więźbę da-
chową, o przekroju łuku Tudorów, 
co podkreślało neogotycki charakter 
budowli oraz zwiększało optycznie 
przestrzeń. Kaplica otrzymała dość 
bogate wyposażenie, które nieste-
ty nie przetrwało do dzisiaj: kunsz-
townie wykonany ołtarz z marmu-
ru i piaskowca, lichtarze, prospekt 
organowy, witraż przedstawiający 
Zbawiciela ufundowany w 1861 roku 
przez królową, późniejszą cesarzową 
Augustę, przeniesiony tutaj z budyn-
ku starej kaplicy, czy chociażby obraz  

z wizerunkiem Chrystusa w koronie 
cierniowej wg. Guido Reni, który po-
darowała królowa – wdowa Elżbie-
ta bezpośrednio przed swoją śmiercią 
w 1873 roku. Niestety nie wiadomo, 
co stało się z obrazem.

Wraz z opuszczeniem miasta przez 
ewangelickie diakonisy, sprawujący-
mi pieczę nad kompleksem szpital-
nym Bethani en, kończą się lata świet-
ności kaplicy, która od tego momentu 
nie jest użytkowana. Zespół Betha-
nien został przekształcony w szpital 
Marciniaka, a kaplica przestała speł-
niać swoją pierwotną funkcję. 

Po wojnie piwnica, która łączy-
ła się funkcjonalnie z budynkiem 
szpitala przylegającym od zachodu, 
została przeznaczona na kotłownię. 
Na wysokości I kondygnacji zosta-
ły urządzone magazyny szpitalne, 
a kondygnacja II nie była użytkowana

W 1983 roku skarb państwa prze-

kazał budynek kaplicy wraz z do-
budowanym do niej w 1873 roku 
budynkiem gospodarczym, Kościo-
łowi Chrystusowemu, który we Wro-
cławiu liczy około 100 wyznawców. 
Miało to na celu przywrócenie kapli-
cy funkcji sakralnej. W tym samym 
roku na wniosek nowego właścicie-
la został stworzony projekt koncep-
cyjny, który zakładał przywrócenie 
pierwotnej funkcji. W kaplicy miały 
się odbywać nabożeństwa, a w przy-
legającym od wschodu budynku go-
spodarczym planowano stworzenie 
szkoły biblijnej. Piwnica miała zostać 
zaadoptowana na potrzeby zboru. 
Konserwator zabytków z Wydziału 
Kultury i Sztuki zaakceptował projekt 
dając stosowne wytyczne. Niestety, 
na planach się skończyło i do adapta-
cji ostatecznie nie doszło. W 1991 roku 
miała miejsce katastrofa budowlana, 
zawalił się dach i strop nad parterem. 

Od tego czasu kaplica popada w ru-
inę. Obecnie o losach budynku 
ma rozstrzygnąć sąd.

Pomimo wpisu do rejestru zabyt-
ków budynek pozostaje bez nadzoru 
konserwatorskiego i stopniowo po-
pada w ruinę, mam wrażanie że je-
dynie to jeszcze chroni kaplicę przed 
decyzją o wyburzeniu. Do dnia dzi-
siejszego nie zostały wdrożone żad-
ne prace zabezpieczające, a Kościół 
Chrystusowy, nie ma realnych moż-
liwości sfinansowania tego przedsię-
wzięcia. Największym wrogiem kapli-
cy Bethanien są obecnie dostające się 
do środka wody opadowe oraz śnieg. 
Przez to ściany kapicy są zawilgoco-
ne, a w momencie kiedy przycho-
dzi mróz dochodzi do rozsadza-
nia i stopniowego odpadania cegieł. 
W coraz gorszym stanie jest również 
strop odcinkowy nad piwnicą, obec-
nie zawilgocony, z licznymi ubytkami. 
Częściowo zachowała się natomiast 
oryginalna stolarka drzwiowa i okien-
na, dekoracje w postaci malowideł 
ściennych oraz detali architektonicz-
nychv i schody znajdujące się w klatce 
schodowej. Smutne jest to, że przez 
zaniedbania i błędy ludzi, tak rzad-
ki we Wrocławiu przykład ewange-
lickiej architektury sakralnej, został 
praktycznie zniszczony. W moim 
odczuciu nie jest za późno, tylko nie 
można udawać, że nie ma problemu. 
Wiele pomogłoby stworzenie cho-
ciażby prowizorycznego zadaszenia, 
w celu powstrzymania zniszczeń 
wywołanych przez wody opadowe. 
To ciekawe i magiczne miejsce, nie 
wyobrażam sobie dnia, w którym 
miałoby zniknąć z przestrzeni Przed-
mieścia Oławskiego.

KAPLICA BETHANIEN. ZABYTKI UMIERAJĄ W CISZY
Kaplica Bethanien, niegdyś architektoniczna perła przy ewangelickim szpitalu, obecnie  ruina, znajdująca się w samym sercu Przedmieścia Oławskiego przy ul. Żabia Ścieżka,  
nieopodal Traugutta.

HISTORIA JEDNEJ KAMIENICY

Piotr Pelc,
konserwator zabytków
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Co musi miasto?
Nadzór z wiązany z zimow ym 

utrzymaniem dróg, będących w 
zarządzie Zarządu Dróg i Utrzyma-
nia Miasta (zgodnie z ustawą z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych wraz z późniejszymi zmianami) 
w  imieniu i na rzecz Gminy Wrocław 
sprawuje Ekosystem sp. z o.o. Pla-
nowym oczyszczaniem zimowym 
jest objęte 1 066 km dróg. Utrzyma-
niem w standardzie II podwyższo-
nym jest objęta droga krajowa nr 98 
(dawna droga nr 8): al. Karkonoska,  
ul. Wyścigowa, ul. Ślężna, ul. Dyrekcyj-
na, ul. K. Pułaskiego, pl. W. Wróblew-
skiego, pl. Społeczny, pl. Grunwaldzki,  
al. J. Kochanowskiego, al. A. Brucknera,  
ul. B. Krzywoustego, al. JIII Sobieskie-
go. 

Utrzymaniem w II standardzie jest 
objętych 1 027 km dróg o strategicz-
nym znaczeniu dla aglomeracji miej-
skiej, tj. drogi krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe oraz drogi gminne, po 
których prowadzona jest komunika-
cja zbiorowa i o znaczącej roli komu-
nikacyjnej na obszarze dzielnicy lub 
osiedla, a także stanowiące dojazd 
do ważnych obiektów użyteczności 
publicznej. Ponadto zimowym utrzy-
maniem są objęte:
1. Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe: 
1 130 lokalizacji o pow. 1 459 361 

mkw. Parkingi: 64 lokalizacje o pow.  
75 370 mkw. 
3. Wydzielone ścieżki rowerowe: 
69 lokalizacji o pow. 122 668 mkw 
4. Przystanki komunikacji zbiorowej:  
1 728 przystanków.

Nie tylko Ekosystem
Obowiązek sprzątania błota, śnie-

gu oraz lodu z chodników wzdłuż 
posesji mają także współwłaściciele, 
użytkownicy wieczyści, zarządzający 
nieruchomością lub ją użytkujący. 
Właściciel nieruchomości ma obowią-
zek usuwać z chodników przed swo-
im domem wszelkie zanieczyszcze-
nia oraz śmieci, a także błoto, śnieg 
i lód. Droga przed posesją powinna 
być bezpieczna. Oznacza to, że skoro 
spadł śnieg, to trzeba go usunąć.

Śnieg można zgarnąć na krawędź 
chodnika (od strony drogi), ale nie 
wolno go zgarniać na jezdnię! Oblo-
dzone chodniki powinno się posypać 
solą i piaskiem.

Może się zdarzyć, że przechodzień 
złamał nogę przed waszym domem. 
Jeśli chodnik był posprzątany, posy-
pany solą, piaskiem, właściciel nie po-
winien mieć kłopotów. Jednak to on 
ponosi odpowiedzialność i musi się 
liczyć z tym, że osoba poszkodowana 
będzie żądać odszkodowania, zwrotu 
kosztów leczenia, a być może nawet 

renty w razie trwałego uszkodzenia 
ciała.

UWAGA! Za zimowe utrzymanie 
dróg wewnętrznych, osiedlowych, 
zakładowych, placów przed dworca-
mi etc. odpowiedzialni są zarządcy 
terenu. Za usuwanie śniegu i likwido-
wanie śliskości na chodnikach odpo-
wiedzialni są właściciele przyległych 
nieruchomości – zgodnie z ustawą 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
(Dziennik Ustaw z dnia 11 kwietnia 
2012 r., poz. 391).

Wykaz sprzętu specjalistycznego 
(zagwarantowany w umowach z wy-
konawcami) – w sumie 72 sztuki:
1. Pługosyparki jezdniowe z układem 
do zraszania solanką – 47 szt.
2. Pługosyparki chodnikowe – 20 szt.
3. Samochody dostawcze – 5 szt.

Drogi w zarządzie miasta są za-
bezpieczane przed śliskością przy 
wykorzystaniu kruszywa (piasku)
oraz różnych rodzajów soli (chlo-
rek sodu, chlorek wapnia, chlorek 
magnezu). Zgromadzone pr zed 
sezonem materiały (na min. 10 po-
sypań):

1. Chlorek sodu: u wykonawców 
zgromadzono do 26.10.2016 r.: 
3.877 Mg.
2. Chlorek wapnia: u wykonaw-
ców zgromadzono do 26.10.2016 
r.: 96 Mg.
3. Chlorek magnezu: u wykonaw-

ców zgromadzono do 26.10.2016 r.:  
15 Mg.
4. Kruszywo: u wykonawców zgroma-
dzono do 26.10.2016 r.: 593 Mg.

W pasie drogowym ustawionych 
zostaną także 123 skrzynie z piaskiem. 
Wykonawcy ustawią pojemniki z pia-
skiem w rejonie niebezpiecznych 
odcinków jezdni. Do oczyszczania 
przystanków, chodników, ciągów pie-
szo-rowerowych, parkingów, wydzie-
lonych ścieżek dostawa piasku może 
odbywać się na bieżąco lub poprzez 
ustawienie skrzyń.

Jezdnie w okolicach Rynku utrzy-
mywane są w stałej czystości. Pozo-
stałe jezdnie zlecane są do zamia-
tania z częstotliwością minimum  
1 raz w miesiącu, przy wystąpieniu 
sprzyjających warunków atmosfe-
rycznych.

AKCJA ZIMA JESZCZE DO KOŃCA MARCA!
Nie tylko śnieg i błoto mogą nam przeszkadzać na chodnikach i jezdniach. Problemem dla pieszych, mogą być też oblodzone, śliskie chodniki. Kto powinien o nie dbać?  
Postaramy się wyjaśnić, kto w mieście odpowiada za utrzymanie dróg zimą.

Zimowe (oraz letnie) oczyszcza-
nie miasta prowadzą wykonawcy 
(firmy), z którymi Ekosystem ma 
podpisane umowy.

Stare Miasto, Krzyki 
Przedsiębiorstwo Higieny Komu-
nalnej TRANS – FORMERS Wrocław 
Sp. z o.o. 
ul. Atramentowa 10 Bielany Wro-
cławskie, 55-040 Kobierzyce 
Dyspozytor – 71 328 70 36 

Śródmieście, Psie Pole 
Wrocławskie Przedsiębiorstwo 
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Wrocławskie lotnisko w 2016 roku 
obsłużyło ponad 2,4 miliona pasa-
żerów, czyli o ponad 100 tys. więcej 
niż rok wcześniej. To nowy rekord. 
Nie bez znaczenia jest fakt, że tylko 
w minionym roku w rozkładzie lotów 
z Wrocławia zadebiutowało aż 10 no-
wych połączeń. Które kierunki cieszą 
się największą popularnością? 

Kierunek południe
Ze statystyk wrocławskiego lotni-

ska wynika, że w 2016 roku jednym 
z najchętniej wybieranych kierun-
ków było południe Europy. Malaga, 
Alicante i Teneryfa odnotowały wy-
pełnienia samolotów na poziomie 
około 94-95%. - Rośnie oferta połą-
czeń południowych obsługiwanych 
przez cały rok, są to między innymi 
Teneryfa, Barcelona, Rzym, Bolonia 
czy Mediolan – mówi Dariusz Kuś, 
prezes Portu Lotniczego Wrocław. – 
Dochodzą też kolejne, które zostają 
w rozkładzie na zimę, na przykład 
Malta. Wynika to z faktu, że podróż-
ni coraz częściej planują wypoczynek 
również poza typowym sezonem 
wakacyjnym – dodaje prezes Portu 
Lotniczego Wrocław.

Przewoźnicy notują również do-
skonałe wypełnienia na trasach na 
Wyspy Brytyjskie – w przypadku Du-
blina i Londynu Stansted jest to około 

93%. W sumie wrocławscy pasażero-
wie mają do dyspozycji 14 połączeń 
do najważniejszych metropolii i re-
gionów Anglii, Szkocji i Irlandii.

Popularne nowości
Dużą popularnością cieszyły się 

także nowe połączenia, które zade-
biutowały w rozkładzie lotów jesie-
nią – Madryt, Manchester, Newca-
stle, Belfast oraz Kijów. Na przykład 
w przypadku stolicy Ukrainy średnie 
wypełnienie samolotów sięga około 
88%.

– To bardzo dobre wyniki w przy-
padku połączeń funkcjonujących tak 
krótko. Sukces sprawił, że Wizz Air 
zdecydował się uruchomić od kwiet-
nia połączenia do Lwowa. Cieszymy 
się, że przewoźnik docenia potencjał 
kierunków wschodnich – mówi Da-
riusz Kuś.

Lwów to nie jedyna nowość na lato 
2017. Ponadto, linie Ryanair urucho-
mią jeszcze dwa połączenia. Pierwsze 
to Lizbona, która od dawna była wy-
czekiwana przez podróżnych. Drugą 
premierą będzie Majorka, czyli jeden 
z europejskich wakacyjnych rajów. 
Oba te kierunki doskonale uzupeł-
nią siatkę kierunków południowych. 
Z Wrocławia w sezonie letnim moż-
na również polecieć do: Barcelony 
(Girona), Alicante, Bolonii, Mediola-

nu (Bergamo), Rzymu (Ciampino), 
Wenecji, a także na Teneryfę, Maltę 
i Kretę (Chania). Nowości szykują się 
także na zimę. Linie Ryanair właśnie 
zapowiedziały uruchomienie lotów 
do Izraela. Do Tel Avivu polecimy 
z Wrocławia dwa razy w tygodniu 
począwszy od sezonu zimowego 
2017/2018.

Świat w zasięgu lotu
W 2016 roku najwięcej podróż-

nych przybyło na trasach do Düs-
seldorfu (blisko 25%). Z międzyna-
rodowych połączeń sieciowych, do 
największych europejskich portów 
przesiadkowych, skorzystało w 2016 
roku blisko 343 tys. pasażerów. Poza 
Düsseldorfem z Wrocławia realizowa-
ne są loty do Frankfurtu, Monachium 
i Kopenhagi.

– O potencjale tego 
s e g m e n t u  p o ł ą c z e ń  
świadczy fakt, że prze-
woźnicy zwiększają licz-
bę rejsów. W 2016 roku 
Lufthansa wprowadziła 
6 dodatkowych lotów 
w tygodniu na trasie do 
Frankfurtu. Z Wrocławia 
można dziś wygodnie, 
z tylko jedną przesiadką 
w dużym hubie, zapla-
nować dalszą podróż, 
w tym również na tra-
sach transkontynental-
nych – mówi Dariusz Kuś.

D zię k i  pr zes iadce w hub ach 
z  Wrocławia dotrzemy na przykład 
do Nowego Jorku, Chicago, Toronto, 
Szanghaju czy Singapuru. Pasażero-
wie chętnie korzystają z tego rozwią-
zania.

Samolot zamiast pociągu
Z połączeń krajowych skorzysta-

ło łącznie blisko pół miliona pasa-
żerów, czyli o ponad 9% więcej niż 
przed rokiem. Na ten wynik złożyły 

się przede wszystkim ogromna po-
pularność dwóch połączeń na trasie 
z Wrocławia do Warszawy oraz duża 
liczba rejsów (codziennie 9). Zna-
czący wzrost odnotowały zarów-
no tanie linie Ryanair (blisko 16%), 
które od października 2016 latają 
na Lotnisko Chopina, jak i PLL LOT 
(blisko 8%).

- W 2016 roku obsłużyliśmy 10-mi-
lionowego pasażera nowego termi-
nalu i była to rodzina z Warszawy, 
która przyleciała zwiedzić miasto 
i zobaczyć wrocławskie Afrykarium. 
Odsetek tego typu podróżnych jest 
coraz większy – mówi Dariusz Kuś.

Nowościami w ofercie krajowej 
są również połączenia do Olsztyna 
i Radomia (uruchomione przez linie 
Sprint Air).

Wc z a s y z  b i u r e m p o d r ó ż y? 
Grecja!

Osoby korzystające z oferty biur 
podróży współpracujących z wro-
cławskim lotniskiem chętnie wybie-
rają greckie kurorty. Przekonują ich 
przystępne ceny, gwarancja dobrej 
pogody, a także rozwinięta baza tu-
rystyczna.

- Grecja od dawna jest hitem wśród 
podróżnych. Najlepiej świadczy o 
tym duży wybór greckich kierunków  
– latem 2017 roku będzie ich aż 8, w 
tym jedna nowość, 
czyli Kefalonia. Po 
raz pierwszy wy-
brać można rów-
nież stolicę Alba-
nii, Tiranę – mówi  
Michał Kozak, me-
nadżer ds. rozwoju 
ruchu czarterowe-
go Portu Lotnicze-
go Wrocław.

-  Wśród chęt-
nie wybieranych 

kierunków są też Wyspy Kanaryj-
skie, spośród których Fuerteventura 
i Lanzarote oferowane są przez tour 
operatorów przez cały rok – dodaje.

Trwa sprzedaż ofert na lato 2017 
z wylotem z Wrocławia. W ofercie 
biur podróży znalazło się około 30 
kierunków. Poza Grecją i Hiszpanią 
podróżujący z Wrocławia mogą liczyć  
na inne bardzo popularne propozy-
cje, między innymi Palermo, Varnę 
czy Teneryfę.

Kto lata z Wrocławia?
Wśród pasażerów największą gru-

pę stanowią Dolnoślązacy (64%), ale 
z wrocławskiego lotniska korzystają 
też chętnie mieszkańcy wojewódz-
twa opolskiego, wielkopolskiego, 
mazowieckiego i śląskiego. Sprzyja 

temu bliskość kluczowych tras - drogi 
S8 (w kierunku Warszawy), drogi kra-
jowej numer 5 (w kierunku Poznania), 
a  także autostrady A4 i drogi krajowej 
numer 8 (południe). We Wrocławiu co-
raz większą grupę stanowią  pasaże-
rowie z Czech – jednym z najchętniej 
wybieranych przez nich kierunków 
jest Teneryfa. Atutem  wrocławskie-
go lotniska są też dogodne miejsca 
parkingowe dostępne w  konkuren-
cyjnej cenie.

DOKĄD LATAMY Z WROCŁAWIA?
Malaga, Alicante i Teneryfa. Południe Europy cieszy się rosnącą popularnością wśród wrocławskich  podróżnych. Samoloty na tych trasach są wypełnione niemal w 100%.

Top 5 kierunków pod względem wypełnień w 
2016 roku

• Malaga                          95%

• Alicante                        94,3%

• Teneryfa                       94,2%

• Dublin                           93%

• Londyn Stansted       92,8%

(red)

Teneryfa

Malaga

Hala odlotów Wrocławskigo Lotniska

WROCŁAWIANIN W PODRÓŻY
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Nasza Ekstraklasa gra systemem 
30 kolejek, po których następuje 
podział na dwie grupy – mistrzowską 
i spadkową. Kolejne 7 kolejek w obu 
grupach między zespołami kształtu-
je końcową tabelę rozgrywek. Warto 
jeszcze dodać, że po rundzie zasad-
niczej zdobyte punkty dzielone są 
przez dwa. Taki podział powoduje 
ścisk w tabeli  i wnosi do rozgrywek 
dodatkowe emocje. Dobrym przy-
kładem jest sytuacja z poprzednie-
go sezonu, w którym Podbeskidzie 
Bielsko Biała zakończyło rozgrywki 
na 8 miejscu, premiowanym moż-
liwością gry o mistrzostwo Polski. 
W wyniku perturbacji  i działań komi-
sji dyscyplinarnej drużyna z Bielska 
wylądowała na 9 miejscu tylko dlate-
go, że Ruch Chorzów  i Lechia Gdańsk 
zostały ukarane odjęciem punktów. 
Dość skomplikowane, ale zadziałał 
efekt małej tabeli między drużyna-
mi z równą ilością punktów. Górale 
z Bielska w walce o utrzymanie prze-
grali praktycznie wszystkie mecze 
i ... spadli do 1 ligi ,a marzyli przecież 
co najmniej o europejskich pucha-
rach.

O długiej przerwie zimowej nieste-
ty nie mogą marzyć piłkarze ani dzia-
łacze. Kluby dają wolne swoim za-
wodnikom na dwa lub trzy tygodnie. 
Piłkarze Śląska wypoczywali w tym 
roku do 6 stycznia. Jak to bywa 
w naszym klubie, okres przerwy zi-
mowej przyniósł dużo wydarzeń.  
D o Wro cł aw ia  w ró ci ł  by ł y  p i ł -
karz Śląska ,w latach 90-tych wie-
lokrotny reprezentant Polski, były 
bramkarz Bayeru Leverkusen Adam 
Matysek. Tym razem, wyznaczo-
nym przez zarząd klubu, zadaniem 
Matyska nie będzie łapanie piłek, 
tylko nowych piłkarzy i inne zajęcia, 
z którymi musi na co dzień zmagać 

się dyrektor sportowy.
Kolejną nową postacią na Opo-

rowskiej jest trener Jan Urban ,któ-
ry prowadził m.in. Legię Warszawa 
i Lecha Poznań. Urban, podobnie jak 
Matysek, to były piłkarz, który grał 
w silnej europejskiej lidze. Reprezen-
tując hiszpańską drużynę Osasuna 
Pampeluna zapadł w pamięci kibi-
ców piłkarskich jako strzelec hat-tric-
ka 30 grudnia 1990 ... przeciwko sto-
łecznemu Realowi. Jan Urban zastą-
pił na stanowisku trenera Mariusza 
Rumaka, który po dobrym początku 
pracy we Wrocławiu stracił kontrolę 
nad drużyną.

Śląsk rozegrał w sezonie 2016/17 
jedenaście spotkań na własnym 
stadionie. Wyniki osiągnięte w tych 
meczach są przerażające. Jedno 
zwycięstwo po golu ze spalonego 
w końcówce meczu z Zagłębiem 
Lubin przy pięciu remisach i pięciu 
porażkach nie przynoszą chwały 
nikomu. Rumak doprowadził do 
jednego z najgorszych bilansów wy-
ników na własnym stadionie w dłu-
giej historii klubu . Na nic zdały się 
dobre wyniki osiągane przez wrocła-
wian na boiskach gości. Bilans 4-2-3  
na korzyść WKS jest mocno przy-
zwoity ale w rozrachunku końcowym 
powoduje tylko to, że nasza drużyna 
nie jest na dnie tabeli.

Matysek na początku pracy w Ślą-
sku zadeklarował, iż jego celem jest 
wprowadzenie do drużyny większej 
liczby Polaków. W składzie, który 
wyjechał na przedsezonowe zgru-
powanie do tureckiego Side zna-
lazło się dwunastu Polaków, w tym 
c z te re ch junio rów z  dr u gie g o  
zespołu, bez żadnego doświad-
czenie w Ekstraklasie. i tak obecnie 
drużyna Śląska to trzech Słowaków , 
dwóch Hiszpanów, jeden Portugalczyk,  

Niemiec, Gruzin, Węgier, Macedoń-
czyk, Serb,Brazylijczyk i Japończyk.

O c ze k i w ania  w s tosunk u d o 
Jana  Urbana muszą być wysokie. 
Śląsk Wrocław nie jest przypadko-
wym zespołem. Po powrocie na pił-
karskie salony w latach 2008-2015 
wrocławska drużyna zdobyła wice-
mistrzostwo, mistrzostwo, trzecie 
miejsce i czwarte miejsce. Dodając 
do tego szóste miejsce w 2009 roku 
wynik i osiągnięte w ostatniej deka-
dzie przez naszą drużynę okazały się 
najlepsze w histori i klubu. Jest to 
zasługa kolejnych trenerów. Przede 
wszystkim należy tu wymienić Ry-
szarda Tarasiewicza oraz Oresta 
Leńczyka. Nie można również pomi-
nąć Tadeusza Pawłowskiego, a także  
niedocenionego czeskiego  trenera 
Stanisława Levego.

Po latach świetności, Śląsk Wro-
cław stał się mimo wszystko piłkar-
ską wieżą Babel. Na sportowych 
portalach i w gazetach Śląskow i nie 
poświęca się dużo miejsca.

Mało kto wie, ale nasza drużyna 
odkąd wróciła na polskie piłkarskie 
salony w 2008 roku jest w samym 
czubie zbiorczej tabeli uwzględ-
niającej lata 2008-2016 (stan na 25 
stycznia br.). Wrocławianie są na 
czwartym miejscu za Legią Warsza-
wa, Lechem Poznań i Wisłą Kraków.

Warte podkreślenia są występy 
Śląska w europejskich pucharach. 
Porównując do wyczynów innych 
uznanych polskich klubów, nasz klub 
nigdy nie skompromitował  s ię 
w żadnym dwumeczu europejskich 
pucharów. Wyeliminowanie szkoc-
kiego Dundee i Lokomotiv Sofia, 
po powrocie do piłkarskiej Europy 
spotkało się z pozytywnym i niespo-
dziewanym przyjęciem przez kibi-
ców. Kolejny rok w efekcie zdobycia  

Mistrzostwa Polsk i dał możliwość 
gry w eliminacjach Ligii Mistrzów. 
Niestety po pokonaniu w dwume-
czu Buducnost Podgorica zaporą nie 
do przejścia okazał się mistrz Szwe-
cji Helsinborgs IF.

Dość gładka przegrana wrocła-
wian ze Szwedami w konsekwen-
cji doprowadziła do spotkania po 
latach między polskimi niemieckim 
klubem w europejskich pucharach. 
Pierwszy mecz eliminacji Ligii Euro-
py we Wrocławiu z Hannoverem 96, 
Śląsk, mimo wysokiej porażki może 
zapisać na plus.  Chęć ot war tej 
i bezkompromisowej piłki na długo 
zapadł w pamięci kibiców. Dodat-
kowym smaczkiem w dwumeczu 
był mecz rewanżowy. Wynik 3-5 
uzyskany we Wrocławiu i dodat-
kowo dobre połączenie autostra-
dowe do Hannoveru, przyczyniły 
się do bardzo licznego przybycia  
(2,5 tysiąca) wrocławskich kibiców na 
meczu rewanżowym. Relacje ze sta-
dionu niejednokrotnie potwierdziły,  
iż dolnośląscy kibice wytworzyli nie-
samowitą atmosferę. Nasz zespół 
rozpoczął mecz w niesamowitym 
stylu. Przemysław Kaźmierczak strze-
lił gola na 1-0 dla Śląska. Niestety 
było to ostatnie skuteczne zagranie 
naszego zespołu. Skończyło się wy-
nikiem 1-5. Mimo druzgocącej po-
rażk i pozytywnie zaprezentowali się 
wrocławscy kibice. Doping, którym 
zachęcali do gry w tym meczu przej-
dzie do historii wrocławskiego klubu.

Kolejny rok podbojów Europy 
Śląsk Wrocław rozpoczął od me-
czu ze słoweńskim klubem Rudar 
Pijevlia. Nasi piłkarze bez proble-
mów pokonali rywala.

W tr zeciej  rundzie el iminacji  
LE wrocławianie rozegrali niesa-
mowity mecz z wyżej notowanym 

rywalem belgijskim klubem Club 
Brugge. Starcie obu drużyn zapadło 
w pamięci kibiców na długie lata.  
Po wygranym we Wrocławiu meczu 
1-0 Śląsk w Bruggi zremisował 3-3 
wcześniej prowadząc 3-1. Niesamo-
wite zawody rozegrał Waldemar So-
bota. Skutkiem dobrej postawy piłka-
rza w dwumeczu z belgam i był trans-
fer do Club Brugge. Sobota dostał 
także szanse debiutu w reprezenta-
cji Polski. Niestety byłego zawodnika  
Śląska nie ma już w Belgii, a my 
wszyscy kibice marzymy co pół roku 
o  jego powrocie do Wrocławia.

Kolejnym wyzwaniem dla wrocła-
wian była hiszpańska Sevilla.

Porażka 1-9 w dwumeczu z Hisz-
panami szybko rozwiała nadzieję 
na awans do tak upragnionej fazy 
grupowej LE.

Renomowany przeciwnik pokazał 
wrocławianom różnicę klas jaka dzie-
li oba kluby. Jak się później okazało 
nasz pogromca jako jedyny w histo-
rii wygrał Ligę Europy trzy razy pod 
rząd i to w latach 2013-2016.

Kibice we Wrocławiu po latach 
świetności mają spore oczekiwania 
przed wznowieniem obecnych roz-
grywek ligowych. Nowy trener bę-
dzie próbował nawiązać do sukce-
sów  i rozbudzić nadzieję na kolejne.

12 lutego 2017 roku Śląsk rozegra 
mecz z mniej znaną Wisłą ... tym ra-
zem z Płocka mecz w ramach rozgry-
wek ekstraklasy. W sobotę 18 lutego 
o godzinie 18 wrocławianie zmierzą 
się z krakowską Wisłą. Trzymajmy 
kciuki za naszych piłkarzy i życzmy 
im powodzenia w tych trudnych me-
czach jednocześnie wspomagając  
na trybunach gorącym dopingiem.

PIŁKARSKA WIOSNA ZIMĄ
Już za kilkanaście dni wrocławski Śląsk wznowi rozgrywki ligowe. Od kilku lat runda wiosenna  zaczyna się jeszcze w listopadzie, z przerwą zimową trwającą do połowy lutego. 
Wiosna-zimą –  takie pojęcia możliwe są tylko w piłce nożnej.

Łukasz Sikora
fot. Krystyna Pączkowska/slaskwroclaw.pl

Dyrektor Adam Matysek

Trener Jan Urbanek
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