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SIERPNIOWE
NOWINKI

P

olityka ma u nas znaczący
wpływ na różne dziedziny
gospodarki. Oto dowód:
tego lata budownictwo gwałtownie przyśpieszyło! Po niedawnym, radykalnym wprowadzaniu w Polsce nowych zmian
i praworządnego porządku,
w całym kraju i także w naszym
grodzie, biznesmeni i prawnicy
zaczęli nagle finansować ekspresowe budowy nowych więzień
– luksusowych zakładów karnych. Zapewne po to, aby już
niedługo mieli gdzie siedzieć
w humanitarnych warunkach …
We Wrocławiu i okolicach
pojawiła się i grasuje nowa,
nietypowa szajka mężczyzn,
gwałcąca bab cie meto dą
„na wnuka”. Kontaktowali się
z wieloma seniorkami lecz ciekawe, iż zaledwie bardzo mała
część owych ofiar złożyła doniesienie do policji …
Przed tegoroczną inscenizacją bitwy pod Grunwaldem
wielu Polaków zaczęło się zastanawiać nad tym, kto w tym
roku wygra ową bitwę – wojska
króla Jagiełły czy krzyżackie.
Ponoć na polach bitewnych
pojawili się nawet bukmacherzy przyjmujący zakłady!
Na prezentacji naczyń renomowanej firmy proponowano nam
także zakup lanoliny. Prezenter
zachwalał ją, iż znakomicie czyści,
można się w niej kąpać a przy tym
WSZYSTKO SKUTECZNIE ZMIĘKCZA. Wtedy pani w średnim wieku
nabyła aż 3 butelki lanoliny głośno informując, że „to dla męża,
który wyjeżdża do sanatorium,
a ja chcę mieć gwarancję, że nie
będzie w stanie mnie zdradzić…”

The World Games 2017 odmieniło również prywatne
losy niektórych wrocławian.
Tak np. pod wpływem sportowych wyczynów wspinaczkowych na Nowym Targu syn mojego kolegi usiłował zaimponować pewnej miłej dziewczynie,
która nie chciała zdradzić swego aktualnego ukochanego.
Zamiast medalu pragnął
zdobyć jej niewątpliwe wdzięki.
Ponieważ ów chłopak rozmiłowany jest w filmach płaszcza
i szpady, postanowił nocną
porą, romantycznie, wdrapać
się po ścianie na 1 piętro starej
willi do pokoju swej wybranki.
No cóż, nie każdy ma alpinistyczne zdolności… Odrzuconego pechowca odwiedzamy
w szpitalu natomiast „zdobywana” waćpanna znalazła
sobie, kolejnego wielbiciela
– zawodowego nurka, z którym
bezpiecznie nurkuje w wannie.
Natomiast sympatyczna
p. Małgosia, zarazem koordynatorka akcji „Nakrętka”,
w swoim nabiałowym kiosku nr 32
na znanym targowisku „Niedźwiedzia”, postanowiła przeforsować kolejną dyscyplinę, jeszcze
nieolimpijską. Ciągle ćwiczy i
uczy klientów… żonglowania
świeżymi jajkami bez ich rozbijania! Warto przyjść i spróbować.
Niedawno, podczas odwiedzin u znajomego małżeństwa,
które wybierało się na wypoczynek nad morze, usłyszałem
taką rozmowę: „– Dlaczego
pakujesz tę długą, czarną suknię? – No wiesz, kochany, ona
może się przydać bo przecież ty
nie umiesz pływać…”
WOJCIECH MACH

NA SYGNALE
Legnica
Demontował kradzione auta
na części

31 lipca br. zlikwidowano dziuplę
samochodową na terenie powiatu
legnickiego. Zatrz ymany mężczyzna przyjmował pojazdy skradzione na terenie Polski i Niemiec.
Następnie 30-latek demontował je
na części. Na terenie dziupli zabezpieczono 6 samochodów o łącznej
wartości ok. 289 tysięcy złotych.
Obecnie policjanci pracują nad wyjaśnieniem okoliczności, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. 30-latek
usłyszał już zarzut paserstwa, za co
grozi mu do 10 lat więzienia.

Lwówek Śląski
Nożownik zatrzymany

Do aresztu trafił mężczyzna, który
25 lipca br. śmiertelnie ugodził nożem jednego z mieszkańców Lwówka Śląskiego prawdopodobnie
w wyniku działania przestępczego.
Na potrzeby śledztwa zatrzymano
kilka osób. W organizmie miały one
ponad 2 promile alkoholu. Wśród
zatrzymanych znalazł się tak że

sprawca. 64-latek przebywa obecnie w areszcie. Grozi mu dożywocie.

Jawor
Z narkotykami na ryby

Marihuana i amfetamina w słoiku
na robaki – tak narkotyki próbował
ukryć 33-letni mieszkaniec Legnicy.
Wpadł podczas rutynowej kontroli
w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą” przeprowadzonej 30 lipca br. Policjanci sprawdzali teren zalanego wyrobiska
kamieniołomów w Wądrożu Wielkim. Tam zauważyli wędkującego
mężczyznę. Gdy do niego podeszli,
zaczął się nerwowo zachowywać
i spoglądać na słoik. Sprawdzono
więc jego zawartość, a badania wykazały że znajdują się w nim amfetamina i marihuana. Mężczyźnie grozi
teraz do 3 lat więzienia.

Wrocław
Zatrzymano podejrzanego
o zabójstwo tłumaczki

66-letni obywatel Ukrainy został
zatrzymany 28 lipca br. Był poszukiwany przez policję w sprawie zabój-

stwa 73-letniej tłumaczki języków
wschodnich. Do zdarzenia doszło
3 lutego w jednym z mieszkań
w dzielnicy Wrocław Fabryczna.
Podejrzany prawdopodobnie
wyjechał poza granice kraju zaraz
po zabójstwie. Pod koniec lipca
policjanci otrzymali informację,
że może on przebywać na Dolnym Śląsku. Został zatrzymany
w okolicach Dworca Głównego
we Wrocławiu. Był zaskoczony pojawieniem się policji. Przyznał się
do zabójstwa tłumaczki. Obecnie
przebywa w areszcie i grozi mu
nawet do 25 lat więzienia lub dożywocie.

Głogów
Nastolatka brutalnie pobiła
40-letnią kobietę

Policjanci zatrzymali 13-letnią
dziewczynę 26 lipca br. Nastolatka przyznała się do pobicia, ale
nie potrafiła wyjaśnić dlaczego to
zrobiła. Całe zdarzenie telefonem
komórkowym nagrał świadek.
Pobita 40-latka twierdzi, że została zaatakowana bez żadnego
powodu, przewrócona na ziemię
i dotkliwie pokopana. Nastolatką
zajmie się teraz sąd dla nieletnich.
Anna Wójcik
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
XX
„The World Games”
na wystawie

Mimo, że rozgrywki już za nami
w Muzeum Poczty i Telekomunikacji
we Wrocławiu do 13 sierpnia można
oglądać wystawę poświęconą 10.
Światowym Igrzyskom Sportowym.
Zaprezentowano na niej ponad 300 miniaturowych dzieł sztuki obrazujących
niemal wszystkie dyscypliny The World
Games. Bilety w cenach od 6 do 8 zł.

XX
BuskerBus 2017

Po raz 21. Rynek zamieni się
w scenę. W sierpniowy weekend
(19-20.08) we Wrocławiu zagoszczą

nr 7(40), sierpień 2017

artyści festiwalu BuskerBus. Ponad
20 grup zaprezentuje szeroki wachlarz
dyscyplin artystycznych. Zobaczymy
m.in. akrobacje, taniec brzucha, pokazy ognia, sztuczki z balonami i balansowanie na rolla bolla. Występom towarzyszyć będzie również muzyka na
żywo. Artyści pochodzą m.in. z Japonii,
Nowej Zelandii, Francji, Grecji i Polski.
W Przejściu Żelaźniczym będzie można
wziąć udział w warsztatach kuglarskich,
spotkaniach z autorami i cyrkowym
jam session. Natomiast późnym wieczorem w Klubie PROZA przy Przejściu
Garncarskim rozpocznie się widowisko
BuskerBus Kabaret. Wstęp na wszystkie
wydarzenia jest bezpłatny.

XX
Światowy kongres
bibliotekarstwa i informacji
IFLA

Największe i najważniejsze wydarzenie związane z bibliotekarstwem i
informacją naukową. W dniach 19-25
sierpnia do Wrocławia zjadą goście z
całego świata Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyć będzie 83. Generalne
Zgromadzenie członów IFLA pod hasłem„Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo.” W Hali Stulecia, we Wrocławskim
Centrum Kongresowym będzie można
również obejrzeć wystawę gromadzącą stoiska oferujące rozwiązania technologiczne dla bibliotek. Dodatkowe

informacje dostępne są na stronie
www.2017.ifla.org

XX
„Kwiaty Polskie” w galerii
Dizajn

Do 20 sierpnia można oglądać wystawę poświęconą florystyce we wrocławskiej galerii Dizajn. „Kwiaty Polskie” to
zmieniające się co dwa tygodnie spektakularne instalacje kwiatowe prezentowane przez Dorotę Kwiotek, Joannę
Rospondek, Zygmunta Sieradzana oraz
Kwiaty&Miut. Wstęp wolny.

XX
Warsztaty tańca irlandzkiego

Do 24 sierpnia można wziąć udział
w warsztatach tanecznych w Klubie
pod Kolumnami. Tańca irlandzkiego
uczy Małgorzata Szarycz, certifikowana
instruktorka oraz wielokrotna medalistka międzynarodowych zawodów w
tańcu irlandzkim. Uczestnicy warsztatów poznają kroki w rytmie reela i jiga.
Organizatorzy radzą by na zajęcia przychodzić w wygodnym stroju, w obuwiu z lekką podeszwą. Należy również
mieć przy sobie wodę mineralną. Koszt:
20zł/godz. Warsztaty odbywają się
w piątki – 10 i 25 sierpnia. Zapisy: info@
kolumny.art.pl

XX
Making Places – ostatnie dni
wystawy Sheng-Yuan Huanga

Tylko do 28 sierpnia można zoba-

czyć niezwykłą twórczość tajwańskiego
artysty. Sheng-Yuan Huang w swoich
pracach łączy architekturę z wiązkami
przewodzącymi w organizmach roślin.
Oparty na tej idei „plan wiązek przewodzących” tworzonych przez Fieldoffice
Architects w Yilan nie ma z góry określonej formy. Polega na stopniowym
budowaniu infrastruktury miasta i jednocześnie proponuje strategię jego
zrównoważonego rozwoju. Wystawa
można oglądać w Muzeum Architektury
we Wrocławiu.

Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego, założyciela Muzeum Kultury Romów w
Warszawie znalazło się na wystawie we
wrocławskim Muzeum Etnograficznym.
Wśród zbiorów można zobaczyć m.in.
jeden z najstarszych zapisków dotyczących Romów w Europie, pruskie i
austriackie XVIII-wieczne akty banicyjne, fotografie oraz wozy wędrownych
Romów z lat 50 i 60 XX wieku. Wystawa
czynna jest do 3 września.

XX
Pe drom baro... na wielkiej
drodze

„Ja gorę, czyli różankowe spotkania z
językiem polskim”to wydarzenie z bogatym programem – bezpłatne warsztaty
komiksu, graffiti, kreatywnego pisania,
piknik językowy oraz konkurs na opowiadanie fantastyczne. Tytuł projektu
inspirowany jest pierwszym tomem
antologii polskich opowiadań zredagowanym przez Juliana Tuwima. Konkurs
skierowany jest do miłośników szeroko
rozumianej fantastyki powyżej 16 roku
życia. Opowiadanie powinno zawierać
frazę „Ja gorę”. Interpretacje, czas oraz
miejsce akcji jest dowolne. Uczestnikiem
mogą zostać zarówno amatorzy jak i profesjonaliści. Termin nadsyłania prac to
16 października. Nagroda główna: 1500
zł, pozostałe: 1000 zł i 500 zł. Dodatkowe
informacje na stronie internetowej Centrum Kultury Agora.
Anna Wójcik

Blisko 3 tys. obiektów z kolekcji

XX
Konkurs „Ja gorę”
w CK Agora
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KALEJDOSKOP AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ
 
JORDANÓW

ŚLĄSKI

 
POWIAT

ZESPÓŁ MAFIA
GOŚCIEM SPECJALNYM
ŚWIĘTA PLONÓW

20

sierpnia w Jordanowie
Śląskim rozpoc zną się
dożynki gminne. Wydarzenie podzielone będzie na część
oficjalną i artystyczną, a rozpocznie
je uroczysta msza święta o godzinie
13:00. Następnie uczestnicy przemaszerują w korowodzie dożynkowym,
po którym nastąpi obrządek chleba,
uroczyste otwarcie imprezy, przemowy gości i nadanie odznaczeń
„Zasłużony dla rolnictwa”.

Część artystyczną rozpocznie koncert piosenek biesiadnych w wykonaniu KGW „Jordanki” oraz przedstawienie artystyczne dla dzieci „Świat
bajek i zabawy”. W programie przewidziano również liczne koncerty.
Zagrają Big Party, Top Girls, Łukash,
a gościem wieczoru będzie zespół
Mafia. Imprezę zakończy dyskoteka z
gwiazdami prowadzona przez Rafała
Zarzyckiego.

Anna Wójcik

WROCŁAWSKI

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
DLA KOBIET 50+
W
sierpniu badania będą możliwe w Kątach Wrocławskich,
Kobierzycach i Żórawinie.
Mammografia to jedno z najważniejszych badań diagnostycznych w
kierunku wykrycia raka piersi. Polega
na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich
i trwa zaledwie kilka minut. Pozwala
na wykrycie zmian bezobjawowych
w bardzo wczesnym etapie rozwoju.
Wtedy, gdy nie są one wyczuwalne
ani przez kobietę ani przez lekarza.
Badanie dedykowane jest kobietom
w wieku 50-69 lat. Pozostałe panie
będą musiały za badanie zapłacić,
gdyż nie jest ono refundowane przez
NFZ. Rejestracja: www.mammo.pl
lub telefonicznie: (58) 666-24-44.

cyfrowa technologia
obrazowania

Mammobusy
pojawią się w:
Kątach Wrocławskich –
10 sierpnia, przy Urzędzie
Miasta i Gminy (plac
pomiędzy sklepem halo a
piekarnia Grabarczyk), Rynek
Kobierzycach – 17 sierpnia,
przy Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”,
ul. Spółdzielcza 9

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50–69 lat na bezpłatną mammografię
(prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi.
Kąty Wrocławskie – 10 sierpnia przy Urzędzie Miasta i Gminy, Rynek
Kobierzyce – 17 sierpnia przy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska“, ul. Spółdzielcza 9
Żórawina – 18 sierpnia przy Gminnym Ośrodku Zdrowia, ul. Urzędnicza 11

Żórawinie – 18 sierpnia,
przy Gminnym Ośrodku
Zdrowia, ul. Urzędnicza 11

 
GMINA

DŁUGOŁĘKA

PIENIĄDZE
NA EDUKACJĘ
EKOLOGICZNĄ

G
 
SIECHNICE

NOWE PLACE ZABAW
OD NIVEA

Z

końcem lipca zakończono głosowanie w konkursie „Podwórko
Talentów NIVEA”. W Siechnicach
powstaną 2 nowe obiekty.
W konkursie do wygrania było
20 placów zabaw. Dwa z nich wy-

4

budowane będą na terenie gminy
– w Świętej Katarzynie, przy ul. Kolejowej oraz w Radwanicach na terenie
kompleksu sportowego. W rankingu
lokalizacje uzyskały 5 i 15 miejsce zbierając powyżej 38 tys. głosów.

mina Długołęka otrz ymała
dofinansowanie na projekt z
obszaru edukacji ekologicznej pn. „Kompostujemy i smog
lik widujemy”. Dotację w w yso kości 26 tys. zł gmina otrzymała
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu.
Po zł oże niu w ni osk u mi es zk a n i e c g m i ny o t r z y m u j e b e z płatnie na 3 lata kompostownik
o pojemności 350 lub 700 litrów wraz
z instrukcją montażu. Po upływie terminu obowiązywania umowy użyczenia, przechodzi on na własność. Ilość
kompostowników jest ograniczona,
dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.
Od 19 do 30 czerwca wydano 342 szt.
kompostowników (do wydania pozostało 160 szt.). W sumie, w 2017 r.,
zakupiono 582 kompostowniki.

 
ŁOZINA

DOŻYNKI Z BONEY M.!

27

sierpnia w Łozinie odbędą
się Dożynki Gminy Długołęka, święto plonów
i wiejskiej tradycji. Tradycyjnie rozpocznie je korowód wieńców (godz.
12.45) i msza polowa (godz. 13).
Nie zabraknie stoisk wsi, na kórych
będzie można zasmakować lokalnych,
domowych przysmaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, turnieju wsi, konkursów i zabaw

dla dzieci oraz muzycznej rozrywki
w najlepszym wydaniu. W tym roku
na scenie wystąpi znana w Europie
grupa Boney M. (koncert o godz. 18).
Odbędzie się również zabawa taneczna
z muzyką na żywo i pokaz fajerwerków.
– Zapraszam serdecznie wszystkich
mieszkańców regionu wrocławskiego
– mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek.
Więcej informacji na www.facebook.
com/wdlugolece

INWESTYCJA W KIEŁCZOWIE
– HALA SPORTOWA

T

rwa budowa hali sportowej
w Kiełczowie. Obecnie montowane są dźwigary dachowe z drewna klejonego i zaplanowano układanie
instalacji wewnętrznych oraz elewacji. Powierzchnia użytkowa hali to ok.
1249, 31 mkw. Termin zakończenia
inwestycji – 30 października.
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WBO PO RAZ PIĄTY
W drugiej połowie września Wrocławianie już piąty rok z rzędu będą
mogli wybrać projekty inwestycyjne zgłoszone do Wrocławskiego
Budżetu Obywatelskiego (WBO). Jest to część środków publicznych,
o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy w konsultacjach społecznych. We Wrocławiu polegają one na udziale w powszechnym
głosowaniu na projekty inwestycyjne, remontowe zlokalizowane
na terenach gminnych.

W

tegorocznym budżecie obywatelsk im wrocławianie
będą mogli wybierać spośród
zgłoszonych propozycji – zarówno
projekty ogólnomiejskie, jak i osiedlowe, umiejscowione w czternastu
wydzielonych rejonach miasta. Pula
środków wynosi 25 mln. zł., o 5 mln.
więcej niż rok temu. Mieszkańcy najczęściej składali projekty dotyczące
zieleni i rekreacji, pieszo-rowerowe i
drogowe.

ką część miejskich wydatków, zasad
głosowania (choćby braku rejonizacji do 2015 r.), zbyt dużego znaczenia
decyzji urzędników na etapie oceny
formalnej projektów czy też tempa
realizacji poszczególnych, zwłaszcza
dużych inwestycji.
Zwolennicy WBO z kolei często
przekonują, że każde konsultacje
społeczne aktywizują mieszkańców,
włączają ich decydowanie o tym, co
dzieje się w ich najbliższym otocze-

Budowa Parku Jedności na Zakrzowie, inwestycja z WBO 2014 i 2015. 
Do połowy sierpnia potrwa weryfikacja zgłoszonych projektów. Wrocławianie zgłosili rekordową liczbę, bo aż
754 pomysły na zmianę ich osiedla
czy całego miasta. Obecnie trwa weryfikacja zgłoszeń przez urząd miasta.
Pod koniec wakacji dowiemy się, na
które pomysły będziemy mogli oddać
swój głos, a następnie – już tradycyjnie – ruszą kampanie, w których liderzy będą przekonywać do oddania
cennego głosu na ich projekt.
Budżet partycypacyjny ma swoich
przeciwników i zwolenników. Krytyka dotyczy m.in. wysokości środków
WBO, które stanowią wciąż niewiel-
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fot. Ewa Miszczuk

niu, a sam budżet partycypacyjny
jest sukcesywnie powiększany. Jest to
również sposób na skuteczne rozpoznanie i zaspokojenie najpilniejszych
potrzeb mieszkańców.
WBO ewaluowało przez te pięć
lat. Zmianie uległy zasady, wysokość
środków i zainteresowanie mieszkańców wyrażone liczbą projektów,
liderów i głosujących. W pierwszej,
pilotażowej edycji w 2013 r. mieszkańcy mieli do wyboru 129 propozycji. Do realizacji skierowano osiem
zadań, które uzyskały największe poparcie. Łączna pula budżetu partycypacyjnego wyniosła wówczas 3 mln.

zł. Sukces gwarantowało zdobycie
1834 zwolenników, a zwycięska inwestycja zebrała 3815 głosów – na przystosowanie obiektu sportowego do
potrzeb futbolu amerykańskiego oraz
rozgrywania meczów rugby, ultimate
frisbee, lacrosse i piłki nożnej na stadionie MOSiR przy ul. Lotniczej. Koszt
najdroższych projektów wynosił blisko po pół miliona zł. Już w pierwszym budżecie partycypacyjnym
mieszkańcy najchętniej stawiali na
budowę placów zabaw, miejsc rekreacyjnych, obiektów sportowych, ale
możliwe było także zabezpieczenie
zabytkowych tramwajów w zajezdni
przy ul. Legnickiej. Nowe inwestycje
wybudowano w różnych punktach
Wrocławia, m.in. na Osiedlu Kosmonautów, Żernikach, Muchoborze.
W 2014 r. pula środków WBO wzrosła do 20 milionów złotych, zaś o głosy
wrocławian konkurowało już 314 projektów, z których 89 zostało dopuszczonych do realizacji. Wzrost środków
partycypacyjnych, liczby projektów
oraz intensywna kampania liderów
na osiedlach spowodowała skok popularności WBO. W 2014 r. swoje głosy oddało już ponad 149 tys. osób, a
więc trzy razy więcej niż w pierwszej
edycji. Co dziesiąty uczestnik wybrał
„Rowerowy Wrocław”, który zyskał ponad 15 tys. głosów poparcia.
W drugiej edycji nadal mieszkańcy
wybierali projekty z całego miasta,
jednak podzielono je na trzy progi
budżetowe: do 100 tys., do 500 tys.
i do 1,5 mln. zł. Dzięki temu liderzy
„mniejszych” inwestycji (jak poprawa
stanu chodnika czy nasadzenie drzew
na osiedlowym placu) nie musieli już
konkurować z dużymi, kosztownymi
pomysłami – nowymi parkami miejskimi, siecią ścieżek rowerowych.
Dzięki WBO możliwe było zatem zgło-

szenie kosztownej budowy nowych
parków miejskich – „Słonecznego
Parku” na Ołtaszynie (1 mln.), Parku
Jedności na Zakrzowie (1,44 mln.)
czy Parku Wspólnotowego „Ślężański Mamut” (1,5 mln.). Dwie ostatnie
inwestycje są nadal realizowane,
a pozostałe zadania z 2014 r. zostały
oddane do użytku.
W latach 2015-2016 budżet partycypacyjny wzrósł z 20 do 25 mln. zł.

dzielnicach. Od 2016 r. w głosowaniu
mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, a nie tylko pełnoletni mieszkańcy.
W zeszłym roku zagłosowało ponad
104 tys. osób, w porównaniu do przeszło 168 tys. w rekordowej, trzeciej
edycji. Ten wyraźny spadek zainteresowania wyjaśniano m. in. wprowadzeniem konieczności potwierdzenia
głosu elektronicznego SMS-em oraz

Utrzymano progi kwotowe. W tym
okresie „najdroższe” projekty mogły
kosztować nawet 2 mln. zł. Ze względu na to, że w drugiej edycji realizowano niskobudżetowe zadania z
nawet śladowym poparciem 11 czy
25 osób, w kolejnych latach wprowadzono minimum 100 głosów, które
są warunkiem realizacji projektu. W
zeszłym roku pojawiła się rejonizacja – mieszkańcy głosują na zadania
ogólnomiejskie oraz „duże” i „małe”
inwestycje zlokalizowane w ich okolicy. Każdy rejon ma zagwarantowaną
pulę środków z WBO (1,5 mln.), dlatego propozycje obywatelskie mają
szansę na realizację również w mniej
licznych i dotąd mało aktywnych

deszczową pogodą utrudniającą liderom kampanię „w terenie”. Wpływ
na frekwencję w poszczególnych
osiedlach miały również problemy
z realizacją dużych projektów z poprzednich edycji. Jak będzie wyglądało partycypowanie w budżecie
obywatelskim w bieżącym roku? Czy
będzie lepsza pogoda? Czy do udziału zachęci fakt, że zaległości z budową
dwóch parków z poprzednich WBO są
już nadrabiane? Przekonamy się niebawem.
Ewa Miszczuk,
członek Rady Osiedla Psie Pole – Zawidawie
Grafiki: www.wroclaw.pl; zakładka
„Wrocławski Budżet Obywatelski”
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Z MIASTA

PEJZAŻ
MIEJSKI
Ten komin przez prawie pół wieku górował nad Wrocławiem. Był nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu. Od maja systematycznie znika – metr po metrze – każdego dnia. Trwa rozbiórka najstarszego, 120-metrowego komina wrocławskiej elektrociepłowni. Prace
potrwają ponad pół roku.

R

ozbiór k a komina jest dla
KOGENERACJI S.A. duż ym
wyzwaniem, ponieważ prowadzone prace nie mogą zakłócić
codziennego funkcjonowania elektrociepłowni, której głównym zadaniem jest produkcja ciepła i energii
elektrycznej. Na przebieg rozbiórki
wpływ będzie miała również aura –
ze względów bezpieczeństwa prace
będą mogły być prowadzone wyłącznie przy odpowiedniej pogodzie. –
Wybraliśmy metodę sukcesywnej
rozbiórki ze względu na bliskie rozmieszczenie wokół komina urządzeń
elektrociepłowni. Mieszkańcy okolic
elektrociepłowni nie odczują skutków prowadzonych prac, poza tym,
że codziennie widzą komin o około
1 metr krótszy w stosunku do dnia
poprzedniego – mówi Wojciech Heydel, prezes Zarządu KOGENERACJI.
Kruszenie pierwszego fragmentu

komina odbyło się 23 maja i było
nie lada wydarzeniem. Uczestniczyli w nim m.in.: prezydent Wrocławia
Rafał Dutkiewicz, wiceprezydenci
Wojciech Adamski i Adam Grehl
oraz radni miejscy i osiedlowi.
Rozbiórka 120-metrowego komina to jeden z elementów porozumienia pomiędzy KOGENERACJĄ
S.A. A władzami miejskimi, podjętego podczas budowy nowoczesnych
instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Dzięki zrealizowanym
inwestycjom zakład spełnia wymagania unijnej dyrektywy w sprawie
emisji przemysłowych, obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku.
– Wrocław jest miastem nie tylko
dobrej, ale także czystej energii. KOGENERACJA jest w tym względzie
niezawodnym partnerem wrocławian, który swoimi działaniami stale
i konsekwentnie przyczynia się do

poprawy jakości powietrza w mieście
– podkreślał Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.
Działając na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście KOGENERACJA zaangażowała się również

w program KAWKA, dzięki któremu systematycznie zmniejsza się
ilość pieców węglowych w naszych
mieszkaniach. Wszyscy, którzy chcą
skorzystać z możliwości przyłączenia
się do miejskiej sieci ciepłowniczej i

otrzymać dotację na ten cel powinni
jak najszybciej zgłosić się do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Łowieckiej
24 we Wrocławiu, tel. 71 323 81 54,
71 323 83 33.

(IS)

Pracownia Konserwacji Zabytków
Profesjonalne usługi
z zakresu konserwacji:

Piotr Pelc

> malarstwa
> rzeźby kamiennej i detalu
architektonicznego,
> zabytkowej stolarki,
> sztukaterii oraz metalu
Tel. 535 505 840
E-mail: pracownia@piotrpelc.pl
Facebook: @piotrpelckonserwacja
Rzeźba przed konserwacją
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AKTUALNOŚCI

ENERGIA W SKOJARZENIU
Dzięki tej inwestycji emisje tlenków
siarki zmniejszają się o prawie 84%,
a tlenków azotu o 60%, a przy okazji
zmniejszyła się także ilość emitowanego pyłu do atmosfery – o 35%.
Inwestycję oficjalnie zainaugurowano 19 listopada 2013 roku. W Zespole
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA na budowę obu instalacji odsiarczania i odazotowania spalin
zostało przeznaczonych łącznie około
340 milionów złotych.

Rozmawiamy z Maciejem Tomaszewskim, członkiem zarządu Kogeneracji S.A.:
Czy wyburzenie 120-metrowego komina elektrociepłowni niemal w środku Wrocławia
można uznać za signum temporis – przejaw zmian ku nowoczesności?

– Komin, którego rozbiórkę już rozpoczęliśmy, jest jednym z trzech znajdujących się na terenie wrocławskiej
elektrociepłowni. Został oddany do
użytku w 1971 r. i był pierwszym tego
typu obiektem w stolicy Dolnego Śląska wybudowanym po wojnie. Był elementem ówczesnej nowej elektrociepłowni, której budowa rozpoczęła się
w drugiej połowie lat sześćdziesiątych.
Komin ten przestał być używany po
uruchomieniu nowych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, które cały strumień oczyszczonych spalin
kierują do zbudowanego na początku
2016 r. nowego komina. Teraz ten stary
komin jest już niepotrzebny i dlatego
jest rozbierany. Zakończenie prac planowane jest na czwarty kwartał tego
roku. Wybudowanie i uruchomienie
instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w KOGENERACJI pozwoliło
na zmniejszenie emisji tlenku siarki o
prawie 84% i redukcję tlenków azotu o
60%. Tym samym wrocławska elektrociepłownia spełnia obowiązujące wymagania unijnej dyrektywy w sprawie
emisji przemysłowych i polskiej ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

KOGENERACJA zakończyła pro
gram budowy instalacji odsiarczania i odazotowania – wielokrotnie zmniejszą się emisje tlenków siarki i azotu do
atmosfery. Ile implementacja
dyrektywy IED kosztowała firmę
w sumie?

– Program objął modernizację aktywów wytwórczych we Wrocławiu.
Celem inwestycji było dostosowanie
bloków energetycznych do nowych
unijnych wymagań w zakresie emisji
tlenków siarki i azotu (dyrektywa IED),
a także modernizacja urządzeń w celu
wydłużenia ich czasu pracy. W ten sposób zapewniamy jeszcze lepsze zabezpieczenie dostaw ciepła dla sieci ciepłowniczej co najmniej do 2035 r. oraz
czystsze powietrze dla mieszkańców.
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Dostarczacie ciepło do 60 procent mieszkań we Wrocławiu,
inwestujecie w proekologiczne
rozwiązania i prowadzicie projekty prospołeczne. A jaki będzie dalszy kierunek inwestycji? Pytam o to nie bez kozery:
pracujecie w oparciu o węgiel
kamienny, a europejski Pakiet
Zimowy zakłada jego eliminację z rynku…

Pakiet Zimowy nie zakłada eliminacji węgla, a tylko jego stopniowe ograniczanie na rzecz energii odnawialnej.
Dzięki nowym instalacjom wypełniliśmy nowe unijne normy i przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza
we Wrocławiu. Były to więc nie tylko
inwestycje w przyszłość Elektrociepłowni Wrocław, ale całego miasta.
KOGENERACJA angażuje się również
w projekty wspierające przyłączenia
do sieci ciepłowniczej. W ten sposób
włącza się w walkę z tzw. niską emisją,
czyli zanieczyszczeniami emitowanymi przez lokalne kotłownie opalane
węglem. Wspólnie z dystrybutorem
ciepła, spółką Fortum Power and Heat
Polska i Urzędem Miejskim Wrocławia,
w ramach programu KAWKA, współfinansujemy koszty wymiany pieców
w kamienicach. W naszym mieście
znajduje się ponad 4 tysiące kamienic
niepodłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, z czego około połowa jest
w jej obszarze. Jesteśmy partnerami
dla zarządców nieruchomości od samego początku starań o przyłączenie
do sieci ciepłowniczej. Proponujemy
mieszkańcom pełne wsparcie w procesie przyłączeniowym, od doradztwa,
przez finansowanie budowy węzła,
aż po usługę rozliczania wykorzystanej
energii.

Zmorą nie tylko Wrocławia jest
smog. Co robicie, by uporać się
z tym zjawiskiem?

– Za wrocławski smog w głównej mierze odpowiedzialna jest tzw.
„niska emisja”. Za tą nazwą kryją się
przede wszystkim zanieczyszczenia
emitowane przez budynki ogrzewane
piecami węglowymi, które są ich największym źródłem. Kominy wykorzystywane w budynkach mieszkalnych
mają stosunkowo niewielką wysokość,
przez co spaliny przez nie odprowadzane unoszą się nisko nad miastem,
tworząc groźny dla zdrowia smog.
Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest podłączanie budynków do
miejskiej sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy oraz zarządcy budynków, które

nie korzystają z ciepła wytwarzanego
przez wrocławską elektrociepłownię, zachęcani są do zmiany sposobu
ogrzewania np. poprzez realizowany
przez Urząd Miejski Program KAWKA, który to program KOGENERACJA
wspiera.

W 2015 roku w ramach
KAWKI uciepłowniliśmy m.in.
dwie duże kamienice na Brochowie – osiedlu, które do tej
pory nie było podłączone do
miejskiej sieci. W roku 2016
było to już 17 kamienic, a w
roku 2017 plany są jeszcze ambitniejsze – chcemy włączyć
do sieci minimum dwadzieścia
kamienic, m.in. na Nadodrzu
i w centrum miasta.

Na czym dokładnie polega wsparcie z programu KAWKA? Dokonując
zmiany systemu ogrzewania, można
liczyć na dofinansowanie w wysokości 70 proc. kosztów wymiany pieców
na instalację centralnego ogrzewania.
To jednak nie wszystko. KOGENERACJA dodatkowo pokrywa koszty m.in.
instalacji węzła cieplnego, projektu
instalacji w części wspólnej budynku,
cieplnych stacji mieszkaniowych i systemu pomiarowego.

Proszę nam opowiedzieć o tzw.
trójporozumieniu wrocławskim.

– „Porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju” to wspólny
projekt trzech podmiotów odpowiedzialnych m. in. za bezpieczeństwo energetyczne Wrocławia: władz
miasta, producenta ciepła – spółki
KOGENERACJA oraz dystrybutora ciepła – firmy Fortum Power and Heat
Polska. Głównym celem porozumienia
jest zwiększenie efektywności działań
realizowanych w ramach rynku ciepła
na rzecz mieszkańców miasta.
Jednym z priorytetów w rozwoju
Wrocławia jest podnoszenie jakości
życia. Do tych działań zalicza się troska
o środowisko, dlatego podpisanie porozumienia to kolejny krok w dobrym
kierunku, o czym powiedział w trakcie
podpisywania tego dokumentu Rafał
Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia.
Strony porozumienia zobowiązały
się wykorzystywać wspólne doświadczenia w ramach funkcjonowania rynku ciepła we Wrocławiu. Koordynacja
działań pozwoli na efektywne planowanie i wdrażanie projektów odpowiadających bieżącym potrzebom wrocławian i zmieniającym się uwarunkowaniom prawnym. Porozumienie określa
cztery kluczowe kierunki współpracy:
bezpieczeństwo, efektywność energetyczną, środowisko i odpowiedzialność społeczną. To filary, które łączą
działalność władz Wrocławia oraz producenta ciepła – spółki KOGENERACJA
i dystrybutora ciepła – spółki Fortum
Power and Heat Polska. Wykorzystując potencjał wszystkich partnerów
porozumienia będziemy mogli jeszcze
efektywniej współpracować na rzecz
miasta i jego mieszkańców.
W ramach bezpieczeństwa energe-

tycznego strony porozumienia będą
realizować projekty umożliwiające
szerszy dostęp mieszkańców do ciepła
sieciowego. Efektywność energetyczną ma z kolei poprawić m.in. edukacja
w tym obszarze przedstawicieli administracji, projektantów, inwestorów
i mieszkańców Wrocławia. Obszar
środowiskowy to przede wszystkim
współpraca na rzecz poprawy jakości
powietrza w mieście. Strony poświęcą
przy tym szczególną uwagę problemowi ograniczania tzw. niskiej emisji.
Z kolei w ramach odpowiedzialności
społecznej planowane jest m.in. prowadzenie wspólnych działań na rzecz
promocji postaw proekologicznych.

W kamienicach z domowymi
piecami węglowymi najczęściej
mieszkają ludzie starsi, utrzymujący się z rent i emerytur.
Gdy rozmawiamy o przejściu
na ciepło sieciowe, ich pierwsze
pytanie często brzmi: „Ile to będzie kosztowało?” Bez pomocy
finansowej wiele budynków nadal pozostawałoby poza systemem…

– Wsparcie KOGENERACJI ma charakter nie tylko finansowy, ale również
merytoryczny. Organizujemy warsztaty i seminaria dla zarządców, podczas
których tłumaczymy wszystkie procedury Programu KAWKA. Jesteśmy
także partnerem podczas każdej fazy
inwestycji: od początku starań o przyłączenie do sieci ciepłowniczej aż po
jej finał. To duże ułatwienie, bo droga
od pomysłu do realizacji projektu jest
zwykle długa. Potrafi trwać nawet 18
miesięcy, w trakcie których trzeba
podpisać umowy z wszystkimi mieszkańcami nieruchomości, przygotować
dokumentację i wreszcie przeprowadzić prace instalacyjne.
Na każdym z tych etapów KOGENERACJA podaje pomocną dłoń.
Nasi przedstawiciele spotykają się z
mieszkańcami. Tłumaczą, doradzają,
podpowiadają, dbają o to, by zdążyć
ze wszystkim na czas. Są z nimi od
założeń koncepcyjnych, poprzez projektowanie i realizację projektu, aż do
rozliczeń z wykonawcami robót.
Zarządcy nieruchomości przyznają,
że za decyzją mieszkańców o korzystaniu z ciepła sieciowego stoją nie
tylko względy praktyczne, ale również
coraz większe poczucie odpowiedzialności za środowisko. Ludzie zaczynają
zdawać sobie sprawę, jak negatywny
wpływ na nasze zdrowie ma palenie
w piecach węglem lub innymi materiałami. Poza tym każdy chce mieszkać
wygodnie, nie nosić opału na czwarte
czy piąte piętro, nie wynosić popiołu,
nie kurzyć w mieszkaniu. Szczególnie
dotyczy to właśnie ludzi starszych.
Ciepło sieciowe to najbardziej racjonalny i najbardziej ekologiczny
sposób ogrzewania mieszkań. Nasze
inwestycje, m.in. w instalacje do odsiarczania i odazotowania spalin w
elektrociepłowni, przyczyniły się do
poprawy jakości powietrza we Wrocławiu. Jednak tylko poprzez likwi-

dację pieców i przyłączanie do sieci
możemy zwalczyć problem niskiej
emisji. Współpracuje już z nami kilku
zarządców: Barbara Zarosa Nieruchomości, PZN Patron, PUMAZ, Atena czy
Nasz Zarządca. Zachęcamy kolejnych
partnerów do wspólnej walki o czyste
powietrze w naszym mieście

KOGENERACJA szczyci się bogatym programem z zakresu
Corporate Social Responsability. Z czego jesteście dumni?

– Prowadzimy różnego rodzaju
działania informacyjno-edukacyjne
np. spotkania z mieszkańcami (festyny), współorganizujemy olimpiadę
ekologiczną dla młodzieży gimnazjalnej, wspólnie z Fundacja Open Mind
realizujemy projekt „Wrocław – łączy
nas ciepło”. Najważniejsze jest konsekwentne wyjaśnianie, jak smogowi
przeciwdziałać i wskazywanie na dwa
główne źródła wrocławskiego smogu:
całoroczny ruch samochodowy oraz
użytkowanie pieców węglowych
w sezonie zimowym. Kluczem do wyeliminowania uciążliwej emisji spalin
z indywidualnych pieców lub kotłów
grzewczych jest m.in. uciepłownienie jak największej liczby mieszkań
w mieście. KOGENERACJA pełni w
tym aspekcie bardzo ważną rolę, produkując ciepło sieciowe spełniając rygorystyczne normy dotyczące emisji
zanieczyszczeń.
W tegorocznej czwartej edycji
konkursu „Ekologiczny Wrocław”
zwyciężyli uczniowie z Gimnazjum
nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego, zdobywając nagrody w postaci sprzętu
sportowego i turystycznego. W sumie w rywalizacji wzięło udział sześć
czteroosobowych reprezentacji, wyłonionych podczas pierwszego etapu
konkursu rozgrywanego we wrocławskich gimnazjach zaangażowanych
w projekt „Przyjazna energia”. Jako
producent ekologicznego ciepła jesteśmy przekonani, że również działania
edukacyjne wpływają na poprawę jakości powietrza we Wrocławiu.
Spółka wspiera też osoby niepełnosprawne – od 15 lat jesteśmy głównym sponsorem międzynarodowego
turnieju tenisa ziemnego na wózkach
Wrocław Cup, którego tegoroczna edycja zakończyła się 1 lipca. Dzięki swoim
działaniom KOGENERACJA od czterech
lat, jako jedyna spółka giełdowa z Wrocławia, jest notowana w zestawieniu
firm odpowiedzialnych społecznie
warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – Respect Index. Firma została również uhonorowana „Białym
Listkiem CSR” tygodnika „Polityka”.
W corocznym rankingu organizowanym przez Związek Firm Public Relations przypadły nam w udziale dwie
statuetki „Złotych spinaczy” – za skuteczną kampanię informacyjno-edukacyjną nt. proekologicznych instalacji
odsiarczania i odazotowania spalin
we wrocławskiej elektrociepłowni.

Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad po raz pierwszy ukazał si w magazynue Energia
(TS)
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AKTUALNOŚCI

ZA NAMI ŚWIĘTO
FANÓW FANTASTYKI
Centrum Kultury Zamek
w Leśnicy zmieniło się w królestwo miłośników wymyślonych
światów. 7 lipca rozpoczęła się
tam 13. edycja Dni Fantastyki.

W

tym roku Wrocław odwiedziło wielu wybitnych twórców
m.in. Graham Masterton,
Brian McClellan, Angus Watson, Lech
Majewski oraz Jarosław Boberek.
Motywem przewodnim wydarzenia
byli superbohaterowie, a w programie znalazło się blisko 300 godzin
wydarzeń!

Trzydniowa impreza niewątpliwie
stanowiła nie lada gratkę dla każdego fana fantastyki. Podczas prelekcji
poruszono m.in. tematy: „Wiedźmy
– fakty i mity”, „Tortury i szpitale psychiatryczne, czyli co kręci człowieka”,
„Dlaczego wierzymy w teorie spiskowe”, „Nieznani bohaterowie DC
Comics” oraz „Gra fabularna, która
uczy – studium przypadku”. Zainteresowanie poszczególnymi wykładami było tak duże, że pod wskazaną
salą uczestnicy potrafili czekać z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Niestety mogły one pomieścić zaledwie
30 osób, co na przykładzie prelekcji
Jarosława Boberka stanowiło zaled-

wie 1/3 chętnych. Wykład udało się
na szczęście przenieść do amfiteatru.

Nie samymi wykładami
człowiek żyje

Organizatorzy przygotowali również szereg dodatkowych atrakcji.
W wioskach fanowskich można było
wziąć udział w warsztatach tworzenia naczyń i grzechotek z gliny oraz
nauczyć się obsługiwać karabin
czarnoprochowy. Na trzech arenach
odbywały się wydarzenia sportowe
– m.in. turnieje szermierki i quidditcha. Podziemia zamku należały
do wielbicieli gier – odbywały się
tu sesje RPG i LARP. W Strefie Dzie-
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cięcej najmłodsi mogli wziąć udział
w warsztatach origami, zdobienia
papieru oraz tworzenia łapaczy
snów. O oprawę muz yczną w ydarzenia zadbały wrocławskie zespoły: Dziwoludy i Rhiannon Celtic
Band. Dla uczestników otwarta była
również wystawa „80’s 90’s Fantastic
Heroes”. Ponadto można było w promocyjnych cenach zakupić książki w
księgarni konwentowej. Atrakcją dla
uczestników stanowił także konkurs
cosplay. Punktem kulminacyjnym
wydarzenia była również Gala Dni
Fantastyki podczas której wręczono
Kryształowe Smoki początkującym
twórcom.
Anna Wójcik
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HISTORIA JEDNEGO PRZEDMIOTU

MORDERSTWO PRZY GARTENSTRASSE.
ZAGINIONY OBRAZ
D

zieła sztuki, coś co intryguje, zastanawia, nierzadko łączy się z
wielkimi pieniędzmi, prestiżem,
możliwością pochwalenia się przed
znajomymi. W wielu kolekcjach
prywatnych wciąż możemy spotkać
nieodkryte perełki… Obrazy często

pociemniałe, w złym stanie, z dziurami, zapominane, schowane do kąta.
Często po konserwacji okazuje się, że
mamy do czynienia z zaskakująco innym przedmiotem. Zdarza się też, że
stan dzieła sztuki potrafi wprawić w
osłupienie i skłania do snucia historii,

Obraz po konserwacji

jak to mogło się wydarzyć …
Kiedyś przyszedł do mnie prywatny kolekcjoner z prośbą o przeprowadzenie trudnej konserwacji. Zupełnie
nie spodziewałem się tego co zobaczę. Obraz zawinięty w koc, który niczym „całun” okrywał rany, o których
jeszcze nie miałem pojęcia. Zacząłem
powoli ściągać ten opatrunek, wyłoniły się dwie nagie postaci kobiet.
Piękny akt na płótnie wpatrywał się
we mnie ale… cały był pokryty śladami od noża, 25 ran szarpanych…
Pomyślałem– co za szaleniec tak zdewastował ten obraz? Spojrzałem na
sygnaturę, dobra szkołą niemiecka,
lata XX– ste XX wieku, tym bardziej
nie rozumiałem. Malowany lekko,
spod pożółkłego werniksu przebijała cudowna paleta kolorystyczna, subtelność przeplatająca się z
ogniem i namiętnością koloru, którą
być może czuł w sobie artysta w momencie tworzenia. Zabrałem się do
pracy ale w głowie przewijały mi się
niczym slajdy, sceny ze scenariuszem
tego tragicznego wieczoru w którym doszło do przestępstwa… Być
może zazdrosna żona, która wpadła
w szał kiedy dowiedziała się o zdradzie, może matka modelek, mocno
religijna, oburzona widokiem nagiej

Obraz przed konserwacją
córki zauroczonej malarzem. Może
żołnierze armii rosyjskiej pustoszący
wnętrza niemieckich domów, tego
się już nie dowiemy.
Blisko trzy tygodnie wysiłków,
oczyszczanie, powolne prostowanie
odkształconych powierzchni, nakładanie łat, cerowanie, uzupełnianie
gruntu i na koniec odtworzenie palety artysty, tak aby zatrzeć ślady tego
gwałtu na dziele sztuki i odtworzyć

jego wygląd z czasów świetności,
kiedy zachwycał przybywających
do pracowni jakiegoś malarza, być
może przy Gartenstrasse w Breslau.
Skończyłem żmudną ale radosną pracę. Tylko w mojej pamięci pozostały
ślady zasklepione poszarpanym płótnem i kruszącą się warstwą malarską,
które zastygły w dniu zbrodni jakby
czekając na koronera.
Andżelika i Maria, bo tak je nazwałem, leżały wpatrując się we mnie…
już nie krwawiły. Szeroki uśmiech
pojawił się na twarzy kolekcjonera, a
one spojrzały na mnie ostatni raz żegnając się, jakby chciały powiedzieć–
dziękujemy.

Piotr Pelc, Konserwator zabytków

DZIEŁO SZTUKI DOMEM DLA PSZCZÓŁ
M

iały chronić owady przed złodziejami i złymi mocami. Ule
figuralne wypełniały niegdyś
całe pasieki. Ich niezwykłe wykonanie i walory artystyczne do dziś budzą podziw. Najwięcej powstało w
Wielkopolsce, u podnóży Karpat oraz
na Dolnym Śląsku.
Ule figuralne najczęściej wyrzeźbione były na kształt ludzi. Do najbardziej wyróżniających się na
Dolnym Śląsku niewątpliwie można zaliczyć zbiór „12 Apostołów”.
Rozpisywała się o nich nawet
prasa zagraniczna – głównie niemiecka i amerykańska. Pierwszą informację o nich możemy
znaleźć w zapiskach z 1824
roku. Dotyczyły one historii
i topografii Lwówka Śląskiego. To właśnie nieopodal tej
miejscowości, a konkretnie
we wsi Dworek, znajdowała
się pasieka, której właścicielem był pszczelarz Gottfried
Überschaer.
Ule nie zostały wykonane
przez jednego rzeźbiarza. Z biegiem lat kolejni właściciele tworzyli dodatkowe figury. Początkowo uli było 12 (XVI wiek), jednak
ich liczba stopniowo rosła, aż do
20 (XVIII wiek). Co ciekawe nazwa
„Apostołowie” nie odnosi się bezpośrednio do przedstawianych
przez ule postaci. Wśród nich zaledwie 5 przedstawia bohaterów „Mojżesz”, XVIII w., Dworek
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biblijnych, w tym apostołów Piotra i
Pawła.
Ule wykonane są z drewna pokrytego polichromią olejną na podkładzie kredowym. Oprócz wymienionych wyżej apostołów przedstawiają
także m.in. postaci: Symeona z Dzieciątkiem Jezus, Arcykapłana, Zakonnicy oraz Strażnika. Kilka z nich
przedstawia również kobiety
w strojach ludowych.

Magiczne
właściwości uli

Warty uwagi jest ul prezentujący Mojżesza. Obecnie nie posiada on już swych
atrybutów – tablic Dekalogu
i krzyża z owiniętym wokół
niego wężem. Ul został wyrzeźbiony, aby odstraszać swą
świętością i przypominać o
przestrzeganiu przykazania „Nie
kradnij”. Wąż natomiast prawdopodobnie miał ilustrować umiejętność intuicyjnego rozróżniania
dobrych i złych zamiarów. Wierzono
również, że taką zdolność posiadają
także same pszczoły. Ponadto wśród
pszczelarzy popularny jest przesąd o
tym, że wąż zagnieżdżony w pasiece
przynosi obfitość miodu.
Interesujący jest również ul przedstawiający Młodą Parę (Dziedzica i
Dziedziczkę). Wyrzeźbione postacie
mają splecione ze sobą dłonie. Palce stykają się ze sobą w charaktery-

styczny sposób. Taki układ rąk miał
obrazować jedność i miłość, a tym
samym zachęcać pszczoły do zasiedlenia ula.
W 1947 roku 13 uli, które przetrwały czas II wojny światowej, trafiło z
powojennych składnic muzealnych
do zbiorów ówczesnego Muzeum
Państwowego (obecnie Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Oglądać je
można na kolejnych wystawach stałych jego Oddziału – Muzeum Etnograficznego.
W czerwcu 2012 roku dzięki staraniom Burmistrza Lwówka Śląskiego

„Zakonnica”, XVIIIw., „Apostoł (Św. Piotr?),
1808(?),Dworek

„Młoda para”, XII/XVIII w., Dworek

odtworzono cztery ule w Dworku.
Umieszczono je pod zadaszeniem, w
tym samym miejscu, w którym niegdyś stały.
Artykuł powstał przy współpracy
z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu (E.Berendt „Rzeźba ludowa na
Dolnym Śląsku XVIII-XIX w.”, Wrocław
1995).
Tekst: Anna Wójcik
Zdjęcia: Hanna Golla (wszystkie ule są własnością
Muzeum Etnograficznego,
Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
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KULTURA

ŚWIERZY VS MATEJKO, CZYLI WŁADCY
POLSCY NIE TACY ŁADNI...
Pierwszy portret królowej Jadwigi autorstwa Waldemara Świerzego został odrzucony. Był zbyt odważny, wręcz erotyzujący. Ten który
możemy oglądać na wystawie w Muzeum Miejskim Wrocławia zyskał
aprobatę, bo autor zasłonił na nim „co nieco” i królowa Jadwiga nie
gorszy. Jej portret oraz 48 innych wizerunków polskich królów do
listopada można zobaczyć na wystawie pt. „Nowy poczet władców
Polski”.
Bezprym

Od samego początku miał to być pełny, kolorowy, autorski poczet swoich
władców, galeria portretów namalowana współcześnie, w nowoczesnej
formie plastycznej. Tylko prof. Waldemar Świerzy mógł podołać temu wyzwaniu – wyjaśnia Andrzej Pągowski.
Waldemar Świerzy należał do grona
najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. To także najwybitniejszy twórca portretów Polaków w
ostatnich latach, mający w dorobku
wizerunki Czesława Miłosza, Wisławy
Szymborskiej, Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie oraz wspaniałą serię Giganci Jazzu. Trzeba było czekać ponad
120 lat, aby po Janie Matejce następny
artysta podjął wyzwanie i zmierzył się
z utrwalonym w zbiorowej pamięci kanonem. Malowanie ostatniego portretu Stanisława Augusta Poniatowskiego
Świerzy ukończył w przeddzień śmierci, 27 listopada 2013 roku.

Wrocławska premiera

P

rojekt „Nowy poczet władców
Polski. Waldemar Świerzy kontra
Jan Matejko” został zainicjowany
w 2004 roku przez Andrzeja Pągowskiego, a tworzy go aż 49 portretów
władców Polski, namalowanych przez
najwybitniejszego przedstawiciela
polskiej szkoły plakatu, profesora
Waldemara Świerzego. Kolekcję po
raz pierwszy zaprezentowano w 2015
roku na Zamku Królewskim w Warszawie, teraz przyjechała do Wrocławia.
Oryginały portretów Waldemara Świerzego odwiedzający mogą
porównać z reprodukcjami 42 narysowanych ołówkiem portretów
Jana Matejki. Dodatkowo, w części
edukacyjnej, przygotowana została
kolekcja monet, banknotów, znaczków pocztowych i kopert wykorzystujących wizerunki władców Polski.
Zaprezentowane zostały także eksponaty ze zbiorów Muzeum Miejskiego
Wrocławia: medale z wizerunkami
władców Polski J.F. Holzhaussera
i J. Reichla, wizerunki książąt i królów
Polski wg W. E. Radzikowskiego i litografie Pocztu Królów Polskich – zbiór
portretów historycznych Jana Matejki
z komentarzami historycznymi.

Bezprym, którego nie było
i piękna Jadwiga

Na pomysł namalowania portretów
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innych niż autorstwa Matejki, które
doskonale znamy z podręczników
historii, wpadł Andrzej Pągowski,
uczeń i przyjaciel profesora Świerzego. Matejko stworzył cykl w dwa lata
– pomiędzy lutym 1890 r. i końcem
stycznia 1892 r., z kolei obrazy Świerzego powstawały w latach 2006–2013,
na podstawie współczesnej wiedzy
historycznej. W zamyśle Pągowskiego
miał to być nowy, barwny i nowocześnie namalowany poczet, dlatego też
wśród prac zobaczyć możemy, m.in.
niezwykle efektownego Jana III Sobieskiego czy piękną królową Jadwigę.
Bezprym, najstarszy syn Bolesława
Chrobrego, należy do siedmiu władców, których Matejko w swoim poczcie
pominął, za to Świerzy sportretował ich
wszystkich. Obok Bezpryma można zobaczyć na wystawie także Zbigniewa,
Mieszka Plątonogiego, Bolesława Rogatkę, Henryka Probusa czy Wacława
III.
Barwne teksty towarzyszące portretom napisał historyk Marek Klat,
który od samego początku wspomagał
Waldemara Świerzego w pogłębieniu
tematu i osadzeniu wizerunków w wiarygodnych realiach historycznych.
– W swym pomyśle chciałem, by
Polacy mogli spojrzeć na królów i książęta, jak na żywych ludzi z krwi i kości,
a nie sztywne postaci z pomników.

Kolekcję po raz pierwszy zaprezentowano publicznie w maju 2015 roku
na Zamku Królewskim w Warszawie,
następnie gdańska publiczność mogła ją zobaczyć z końcem 2016 roku
w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
W 2017 roku, a dokładnie od 8 sierpnia
do 15 listopada można oglądać po raz
trzeci wystawę w pełnej okazałości w
Pałacu Królewskim Muzeum Miejskiego Wrocławia.
Miejsce ekspozycji wybrano nieprzypadkowo. Pałac Królewski to
jeden z najważniejszych zabytków
Bolesław Chrobry

Jadwiga (Jan Matejko)
Wrocławia oraz centrum wystawiennicze, gdzie w przestronnych salach
prezentowana jest wystawa „1000
lat Wrocławia”. Dyrektor muzeum
dr Maciej Łagiewski przypomniał,
że w muzeum mogliśmy już oglądać
władców na zaprojektowanych przez
Andrzeja Heidricha banknotach – była
to wystawa, która odniosła ogromny
sukces. Andrzej Haidrich od ponad 30
lat rysuje polskie banknoty i jak wspomniał Andrzej Pągowski, wynagrodzenie za pracę otrzymuje w swoich
dziełach.
– Do tej pory wystawa zdobyła świetne recenzje, poparte bardzo dużą frekwencją zwiedzających i dyskusją medialną. Mam nadzieję, że ta wyjątkowa
lekcja historii przystępna także dla
młodego pokolenia zgromadzi równie
dużo odwiedzających w stolicy Dolnego Śląska – dodaje Andrzej Pągowski.

Nowy poczet władców Polski

Muzeum Miejskie, Pałac Królewski,
ul. Kazimierza Wielkiego 35, Wrocław
Wystawa czynna do 15 listopada
2017 roku, od od wtorku do soboty,
w godz. 10-17, w niedziele, w godz.
10-18. 
(red)
http://www.nowypoczet.pl/
http://www.muzeum.
miejskie.wroclaw.pl/
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TO LUBIĘ

SIERPNIOWY PRZEGLĄD
TECHNOWINEK
Tym razem w comiesięcznym przeglądzie dobre wiadomości dla graczy i sympatyków smartfonów od Samsunga. Nie zabraknie również
miejsca dla miłośników czterech kółek.

N

a początek rzut oka na rynek,
którego nie można posądzić o
brak świeżości, czyli sprawdźmy co w motoryzacji piszczy. Na lifting załapał się Nissan X-Trail. Producenci zapowiadają najwięcej zmian
stylistycznych w przedniej części
samochodu. Między innymi są to
nowe lampy, większa osłona chłodnicy i przeprojektowany zderzak. W
ofercie znajdziemy również dodatkowe wzory obręczy kół w rozmiarach 17 i 18. Nowość stanowią także
nie występujące wcześniej kolory:
pomarańczowy perłowy, czerwony
perłowy, niebieski perłowy metalizowany oraz ciemnobrązowy perłowy.
We wnętrzu auta modernizacji uległa kierownica – jest spłaszczona u
dołu z opcjonalnie podgrzewanym
wieńcem. Ta możliwość została
wprowadzona również w tylnych
siedzeniach. Zmian nie objęły jednak
gamy jednostek napędowych. Dalej
jest to silnik benzynowy 1.6 DIG-T
160 KM oraz dwa turbodiesle: 1.6
dCi 130 KM i 2.0 dCi 177 KM. Wysokoprężne silniki dostanły napęd 4x4
i „automat” Xtronic. Nissan X-Trail w
sprzedaży od sierpnia.
Długo oczekiwana data premiery
nowego Samsunga Galaxy Note 8
nareszcie ujrzała światło dzienne.
Będzie to 23 sierpnia. Nowe modele
wykorzystują ekrany typu Infinity,
które znane są z flagowców Galaxy

S8 i S8+, czyli 6,3-calowe Super
AMOLED o proporcjach 18.5:9. Za
wydajność smartfona odpowiadają
układy Exynos 8895 i Snapdragon
835, sparowane z 6 GB pamięci RAM.
Słabo prezentuje się jednak moc zasilania. Note 8 posiada akumulator
o pojemności jedynie 3300 mAh.
Smartfon jest najdroższym modelem, jaki kiedykolwiek pojawił się w
ofercie Samsunga. Jego cena w Polsce oscyluje pomiędzy 4299, a 4499
złotych.
Nie opuszczamy ofert południowokoreańskiego producenta i przedstawiamy najnowszą serię telewizorów Premium Ultra HD. Samsung
MU7002 wszedł do sprzedaży z czterordzeniowym procesorem i 10-bitowym panelem z technologią Dynamic Crystal Colour. Dzięki innowacjom HDR 1000 oraz UHD Dimming
nasz odbiór obrazu zostanie wzbogacony o dużo więcej szczegółów i
optymalizację poziomu kontrastu,
koloru, a także ostrości. System Tizen

w połączeniu z interfejsem Smart
Hub ułatwi nawigację, przeglądanie
zasobów na dysku zewnętrznym i w
aplikacjach VoD. Codziennie użytkowanie ułatwia także kompatybilność
z systemami Android i iOS. Otrzymujemy możliwość uruchamiana
wybranych programów z poziomu
naszych telefonów. Do wyposażenia
MU7002 należą dwa tunery. Możemy
więc jednocześnie oglądać zupełnie inne kanały na telewizorze i na
urządzeniu mobilnym. Za 49-calowy
telewizor zapłacimy 4399 zł. Najdroższa oferta, czyli 14 999 zł należy do
75-calowego modelu.

Fani samochodówek mogą zacierać ręce, bo oto na rynek wszedł
nowy zestaw od Trust International.
W ofercie znajduje się kierownica
GXT 288 Racing Wheel z modułem
wibracji zwiększającym realizm
użytkowania, sekwencyjny drążek
zmiany biegów oraz wyposażone w
antypoślizgową podstawkę pedały
gazu i hamulca. Pełnowymiarowa
kierownica ma gumowaną po wierzchnię, dzięki której zapewnia
uchwyt nawet przez długie godzi-

ny rozgrywki. Parametr jej czułości
można regulować za pomocą specjalnego przycisku. Promień obrotu
kierownicy wynosi 270 stopni i jest
ona w pełni kompatybilna z PC oraz
Playstation 3. Cena zestawu wynosi
399 złotych.

Na rynku gier temperatura nie spada! Już 23 sierpnia swoją premierę
będzie miała długo oczekiwana, kolejna odsłona bijącej rekordy popularności serii Uncharted. W Uncharted: Zaginione Dziedzictwo naszym
protagonistą, tak jak w przypadku
ostatnich czterech części, nie będzie
Nathan Drake, a Chloe Frazer. Dziewczyna, której losy przyjdzie nam śledzić udaje się do Indii w poszukiwaniu starożytnego artefaktu. Produkcja ukaże się jedynie na Playstation 4.
Użytkownicy konsol nowej generacji
dostaną możliwość zagrania w Resident Evil: Revelations. Tytuł wydany
przez Capcom w styczniu 2012 roku
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na Nintendo 3DS, a nieco później na
PC, PS3, Wii U i Xboksa 360 przedstawia historię Jill Valentine i jej partnera Parkera Luciani, którzy udają się
na statek wycieczkowy zajęty przez
bioterrorystyczną grupę Veltro. Mają
odszukać dwójkę innych agentów.
Rozgrywka łączy ze sobą mechanikę
klasycznych części Resident Evil ze
współczesną strzelaniną. Dragon’s
Dogma Online to kolejna produkcja
od Capcom, tym razem jest to MMO
działające na modelu free-2-play.
Wirtualny świat Lestarii przemierza-

my w 4-osobowych drużynach. Całość oparta została na sandboksowej
strukturze, a mechanizm walki łączy
zręcznościową akcję z rozbudowanym systemem ekwipunku i zdolności. Premiera 31 sierpnia. 

Daniel Świerczewki
Źródła zdjęć:
Nissan X-Trail – auto-swiat.pl
Samsung Galaxy Note 8
– conowego.pl
Samsung MU7002 – nt.interia.pl
GXT 288 Racing Wheel
– conowego.pl
Uncharted: Zaginione Dziedzictwo
– playstation4you.com
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NASZ PLEBISCYT

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”.

nadzieję, że pomożecie am i wskażecie te miejsca, w których możemy
znaleźć ciekawą kuchnię, wywodzą
się z tradycji naszego miasta i bliską
tej tradycji.
Wszystkie informacje oraz regulamin plebiscytu znajdziecie na naszej
stronie www.wroclawianin.info
oraz na Facebooku facebook.
com/wroclawianin.info.
Zachęcamy do zabawy
– odwiedzajcie restauracje i próbujcie
plebiscytowych
potraw – na
hasło „Wrocławianin”
otrzymacie 10%
rabatu na
danie, które
zostało zgłoszone do plebiscytu.
Życzmy smacznego i dobrej zabawy. Dla głosujących mamy
atrakcyjne nagrody, a nagrodą
główną jest wyjazd weekendowy
dla dwóch osób.
Finał plebiscytu dobędzie się podczas Wrocławskiego Święta Dyni w
Ogrodzie Botanicznym na początku
października – wówczas dowiemy
się, co lubią jadać wrocławianie.
W podjęciu decyzji pomaga re-

Plebiscyt wspierają:

daktorka naszego działu kulinarnego: Barbara Jakimowicz-Klein
– członek Polskiej Akademii Sztuki
Kulinarnej, autorka popularnych
książek kulinarnych.

Izabela Siwińska

Barbara Jakimowicz-Klein

W

kolejnych wydaniach naszego miesięcznika prezentujemy różne dania, serwowane
we wrocławskich restauracjach. Nie
określamy, jakie to mają być dania –
zupy, dania drugie czy desery. Być
może wybierzecie potrawę, która
zaskoczy nas wszystkich.
Wyznaczyliśmy jednak kryteria,
jakie powinna spełniać potrawa, by
można ją było zaprezentować w naszym plebiscycie.
Wystarczy spełnić jeden z niżej
wymienionych warunków:
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1. Każda potrawa powinna być
skomponowana z dolnośląskich
produktów regionalnych, lokalnych
lub tradycyjnych.
2. Powinna wpisywać się w popularny obecnie nurt w gastronomii:
tradycyjne produkty – nowoczesna
kuchnia.
3. Danie ma mieć charakter historyczny – nawiązywać do wrocławskich receptur z przełomu XIX i XX
wieku oraz okresu do 1945 roku.
Do udziału w plebiscycie zapraszamy wrocławskie restauracje. Mamy
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Węgorz z kaszanką
w oleju
z regionalnych ziół
T

en przepis proponuje nam OVO Bar&Restaurant, jest to danie ze składników regionalnych, które przełamano egzotycznymi dodatkami kuchni japońskiej. Całość robi
oszałamiające wrażenie. Spróbujcie i oceńcie
sami!

Składniki:
• konbu (jadalne glony morskie)
• sos sojowy
• katsuobushi (wiórki ryby
bonito – rodzaj tuńczyka)
• węgorz
• jabłka wędzone
• grzyby – kurki
• kaszanka
• kapusta kiszona
• zioła (nasze ulubione)
• mirin (płynna przyprawa
dostępna
w sklepach)
• sake

Przygotowanie:

Węgorza skórujemy, filety odkładamy do solanki. Pozostałe
składniki mieszamy i zalewamy
wodą gotujemy nie przekraczając 60 stopni C około 1 godzinę. Doprawiamy do smaku.
Kapustę po wyciagnięciu z
naszego „bigosu” suszymy 24h.
Następnie kaszankę smażymy,
a węgorza opalamy ogniem
i układamy na talerzu.
Wszystkie składniki zalewamy
ciepłym wywarem z glonów
i kapusty, układamy suszoną
kapustę i polewamy olejem
z dzikich regionalnych ziół.

Bulion grzybowy
z pierożkami cielęcymi

OVO BAR & RESTAURANT
ul. Podwale 83 • 50-414 Wrocław
tel. 71 777 00 73 • www.ovowroclaw.com

Smażony filet z sandacza
z gołąbkiem z kapusty
S

mażony filet z sandacza, podany z gołąbkiem z kiszonej kapusty i sosem z borowików. To prawdziwa kwintesencja dolnośląskich smaków.
A zatem po kolei: sandacz pochodzi z Doliny Baryczy, czyli dolnośląskiego „ zagłębia ”
ryb słodkowodnych; borowiki z „Runolandu” z
Borów Dolnośląskich; kasza gryczana z „Doliny
Gryki” z Międzylesia, a kapusta kiszona metodą
tradycyjną, bez konserwantów – z gospodarstwa rolnego Michała Sznajdera. Na wyjątkowy
smak gołąbka wpływa także dodany do farszu

E

sencjonalny bulion niezrównany smak zawdzięcza za grzybom pochodzącym z nieskażonych terenów Borów Dolnośląskich.
A pierożki? Ciasto zrobione jest z doskonałej jakości mąki z Młyna Jordanów. Warto
wiedzieć, że młynarze spod Lwowa mielą w
Jordanowie Śląskim mąkę w poniemieckich
maszynach. Asortyment wyrobów tworzą
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ser ślubowski typu ricotta. Nie bez znaczenia
jest to, że sery ślubowskie robione są z mleka
z małych gospodarstw, w których krowy są wypasane na naturalnych pastwiskach w Dolinie
Baryczy.

Art Hotel
ul. Kiełbaśnicza 20 • Wrocław
tel. 71 787 71 00 • www.arthotel.pl

wszystkie gatunki mąki pszennej i żytniej,
a produktem flagowym jest chleb z młyna żytni na zakwasie.
Wróćmy do pierożków: otóż ich nadzieniem
jest cielęcina, zmielona razem z warzywami,
z którymi się gotowała. To danie z pewnością
na długo zapadnie w waszej pamięci i sprawi,
że będziecie częstymi gośćmi pana Grzegorza!
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Tataki z łososia
i carpaccio z buraka

A’la Rusałka

Barka Tumska
Wyspa Słodowa 10
50-266 Wrocław
tel. 71 322 60 88/99
hotel@hotel-tumski.com.pl

T

o placek z farszem do ruskich pierogów,
białą kiełbasą, bekonem, sosem śmietanowym, duszoną cebulą oraz szczypiorem i czarnuszką.
Ciasto jest delikatne, cienkie i lekko chrupiące. Do ciasta dodana jest oliwa extra virgin,
niewielka ilość drożdży, sól i woda. Pikanterii
dodaje niewielka ilość czarnuszki.
Placek swój znakomity smak zawdzięcza dolnośląskim dodatkom, a są to: Twaróg Sudecki
wędliny niemczańskie i ziemniaki od lokalnego
producenta. Farsz – zrobiony z ziemniaków i
sera (pół na pół) oraz duszonej cebuli – przyprawiony jest tylko solą i świeżo zmielonym
pieprzem.

Mania Smaku
Godziny otwarcia:
wtorek – niedziela 11.45–22.00
Zamówienia telefoniczne:
tel. 71 307 75 75
tel. kom. 730 077 575
Odbiór osobisty: Ślężna 217
www.maniasmaku.pl
www.facebook.com/
ManiaSmakuPizzeria

N

azwa tego dania brzmi nieco egzotycznie. To po japońsku ryba krótko smażona lub gotowana na dużym ogniu, której
środek pozostaje surowy.
Polędwiczki z łososia obsmaża się z każdej
strony, tak by środek pozostał surowy. Następnie rybę kroi się w bardzo cienkie plastry i układa na półmisku.
Ugotowane i ostudzone buraki wystarczy
obrać i pokroić na bardzo cienkie plastry, a
następnie ułożyć obok ryby.
Ważnym akcentem dania jest sos, którego
receptura jest tajemnicą szefa kuchni. Mogę
Wam powiedzieć tylko to, że wśród składników
wykorzystanych do przygotowania konkursowego dania są także: oliwa z oliwek, sok z limonki, ksantan, majonez, wasabi oraz czarny
sezam.

Jesiotr sous vide i barszcz wrocławski
Barszcz wrocławski

Klasyczny lwowski barszcz pan Zbigniew
gotuje zgodnie z recepturą swojej teściowej.
Oczywiście wykorzystuje pochodzące z regionu produkty. Do wywaru z jarzyn i boczku
wędzonego, żeberek wędzonych lub wędzonej
kiełbasy dodaje suszone borowiki. Nieodzownym komponentem jest dodawana do zupy
uprażona kasza gryczana. Zgodnie z przedwojennym przepisem na koniec zupa zakwaszona

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

J e s i o t r p o c h o d z i z D o l i n y B a r y c z y.
Do przygotowania dania Zbigniew Koźlik wykorzystuje sposób sous vide, czyli próżniową
metodę gotowania w niskiej temperaturze.
Ryba gotuje 15-20 minut się w specjalnym
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jest sokiem z kiszonej kapusty lub ogórków. I
jeszcze świeże zioła: tymianek dla aromatu i
koperek do podkreślenia smaku.

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

urządzeniu w temperaturze 58 st. C.
Smakowitymi dodatkami są: mus z młodego zielonego groszku z odrobiną bazylii oraz
sos z szyjek rakowych i kopru włoskiego, doprawiony białym winem. Danie oryginalnie
prezentuje się na kamieniu ze Strzegomia,
co dodatkowo podkreśla regionalny charakter
tego specjału.
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FLOWERS IN MY SOUL – WYSTAWA FOTOGRAFII
27 lipca 2017 r. o godz. 19:00 w Bistro Narożnik przy ul. Rydygiera,
miał miejsce wernisaż wystawy fotografii pt. Flowers in my soul,
czyli opowieść o kwiatach i kobiecości. Spotkanie zostało zorganizowane przez autorki projektu Małgorzatę Drozdowską-Słyż, fotografkę i Romę Szafarek, wizażystkę oraz stylistkę.

P

oświęcenie, uznanie, radość,
czysta i nieskończona miłość
to nie tylko symbolika kwiatów
użytych w projekcie, ponieważ te słowa – jak mówią autorki– również doskonale oddają emocje towarzyszące
powstawaniu projektu.
Wystawa jest efektem dążenia do
stworzenia czegoś wyjątkowego. Jest
to również przejaw odwagi pokazania ludziom swoich myśli i pomysłów,

ale też wystawienie się na ocenę.
„Naszym wrogiem było dość oczywiste połączenie tematu kwiatów
i kobiety. Jednak zależało nam, aby
pokazać temat w sposób innowacyjny, aby przyjrzeć się najmniejszym
częściom kwiatów, aby dostrzec coś
nowego w tym temacie” – wyjaśnia
Roma szafarek.
Roma Szafarek, która wykonała
makijaże oraz kompozycje z kwiatów, w paru słowach przybliżyła jaki

płatków kwiatów. Zdjęcia dodatkowo z yskują na atrakcyjności
ze względu na publikację i możliwość
obejrzenia ich w zagranicznym magazynie modowym. Kto ma ochotę na
dobrą kawę lub romantyczną kolację w towarzystwie pięknych zdjęć
koniecznie powinien wybrać się do
Bistro Narożnik. Wystawa trwa do
24 sierpnia 2018 roku. Co więcej
wybrane zdjęcie można zakupić
w dużym formacie lub wziąć do domu
pamiątkową miniaturkę w prezencie.

był zamysł wystawy. Powiedziała,
że kwiaty są materią bardzo inspirującą, chociażby ze względu na ich
różnorodny kształt i kolor. Jednak
w tym projekcie chodzi o zabawę formą, przedstawienie kwiatów w inny
sposób, a momentami nawet można
było pokusić się o wykonanie makijażu za pomocą płatków kwiatów.
Praca z żywymi kwiatami jest bardzo
wymagająca. Po pierwsze należy się
delikatnie z nimi obchodzić, aby ich
nie uszkodzić. Trzeba szybko pracować, aby nie zwiędły. Trzeba wyszukać sprytne rozwiązania, aby je
przymocować do skóry. Były to trochę zmagania z żywiołem.”
Małgorzata Drozdowska-Słyż, autorka zdjęć, opowiedziała o kulisach
powstania projektu: - Studio tonęło

w kwiatach, post produkcja była dość
wymagająca, ale warto było tyle nad
tym siedzieć. Jak zaczynałyśmy ten
projekt, w ogóle nie spodziewałam
się, że zrobimy wystawę i zdobędziemy okładkę w międzynarodowym
magazynie. Uznałyśmy jednak, że
jest w tych zdjęciach coś magicznego
co chcemy pokazać światu.
„Oglądanie siebie na wystawie
było dla mnie wydarzeniem wyjątkowym, którego nie zapomnę do
końca życia. Sesja zdjęciowa była
dla mnie wyzwaniem, ale ciężka
praca i mobilizacja całego zespołu
zagwarantowała nam wymarzony
sukces.”– mówi Natalia Jurczak –modelka, którą autorki wybrały do sesji.
Wystawa ujmuje kolorami i kobiecą tajemniczością ukrytą wśród

Z domowej apteczki

ZATRZYMAJ LATO NA DŁUŻEJ
Wakacje w pełni, pogoda słoneczna, a my chętnie przebywamy na Opalanie dietą
Beta-karoten i jego pochodne
świeżym powietrzu. Niestety skóra po kąpielach słonecznych często
znane są ze swoich właściwości odjest wysuszona, zaróżowiona, a do tego się łuszczy. Na szczęście jest mładzających i koloryzujących. Dieta
kilka naturalnych sposobów na wydobycie piękna i utrwalenie opa- bogata w witaminę A przybliży nas
do uzyskania wymarzonej opalenizny.
lenizny.
Najpopularniejszym jej źródłem jest

N

a początek należy pamiętać, że
nasza skóra jest delikatna. Brak
odpowiedniej ochrony przed
słońcem może mieć dla naszego organizmu katastrofalne skutki. Zanim
więc wybierzemy się na spacer po
plaży, grilla w ogródku czy zakupy
powinniśmy posmarować nasze ciało
kremem z wysokim filtrem. Ochrona
przed promieniowaniem UV to pod-

Peeling cukrowo-cytrynowy
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stawa zdrowej cery. Nie wolno nam
również zapominać o nawilżaniu. Nie
robi się tego jednak tylko kosmetykami. Należy pić przynajmniej 2 litry
wody dziennie – w przypadku upałów
nawet 4 litry! Dopiero gdy zadbamy
o te podstawowe czynności możemy
myśleć o kolejnych, skupionych na
utrzymaniu opalenizny i wydobyciu
pięknego brązowego koloru.

marchew, którą możemy spożywać
niemal w każdej postaci – zarówno na
surowo, jako zupę czy świeżo wyciskany sok. Bogatym źródłem witaminy A
są także inne warzywa i owoce o czerwonej i pomarańczowej barwie, np.
morele, pomidory i papryka. Należy
jednak uważać, gdyż zbyt duże spożycie beta-karotenu może sprawić, że
nasza skóra stanie się pomarańczowa.
Latem warto wzbogacić swoją dietę również o witaminy C i E. Pierwsza
działa regenerująco, druga natomiast nawilżająco. Warto dodawać je
również zewnętrznie, jako dodatek
do kosmetyków, zwłaszcza do tych
wykonywanych samodzielnie. Naszą
skórę świetnie odżywi peeling cytrynowo-cukrowy. Dzięki niemu nie
tylko złuszczymy martwy naskórek,
ale i zregenerujemy skórę.
Domowy peeling cukrowo-cytrynowy:
• 2 łyżki oliwy z oliwek, oleju słonecznikowego lub nierafinowanego
oleju kokosowego

konsystencję na bardziej płynną.
Peeling najlepiej stosować 2-3 razy
w tygodniu, zarówno przed jak i po
opalaniu.

Zapomniałam kremu z filtrem!
– SOS na oparzenia

Na oparzenia
• 3 łyżki cukru
• skórka starta z 1 całej cytryny lub
2 łyżki świeżo wyciśniętego soku
• opcjonalnie: witamina E (kapsułki
dostępne są w aptece, wystarczy
przekuć je czystą igłą i płyn dodać
do peelingu)
Wszystkie składniki należy ze sobą
dokładnie wymieszać. Jeśli nie zużyjemy peelingu od razu należy go przechowywać w lodówce maksymalnie
przez miesiąc. Gdy używamy oleju
kokosowego kosmetyk stwardnieje,
w temperaturze pokojowej zmieni

Skóra piecze, jest zaczerwieniona,
a kremy łagodzące nie dają rady? Ulgę
przyniosą nam produkty, które każdy
znajdzie w swojej kuchni. Sezon pomidorowy jest już w pełni, mało kto jednak
zdaje sobie sprawę, że dzięki zawartości
likopenu pomidory świetnie sprawdzają się jako okład na oparzenia słoneczne. Wystarczy pokroić pomidory w plasterki i przyłożyć do skóry na 15 minut.
Ulgę przyniesie także puree z surowych
ziemniaków, ocet jabłkowy oraz miód.
Ten ostatni może wywoływać alergie,
warto więc wcześniej sprawdzić jego
działanie na małym fragmencie skóry.
Niezawodny w walce z oparzeniami jest także tajna broń naszych
babć, czyli kefir. Przywraca on skórze
jej naturalne pH, nawilża i pozostawia
po sobie cienką warstwę ochronną.
Jeśli nie mamy w domu kefiru, spokojnie możemy go zastąpić maślanką, jogurtem lub zwykłym mlekiem
z dodatkiem płatków owsianych.
Z pieczeniem skóry świetnie poradzi
sobie również aloes.

Tekst i foto: Anna Wójcik
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ULICA JAK WYBIEG
Jak już wiecie, wraz z Agencją modelingową SPOT Management oraz z
fotografką Gosią Drozdowską – Słyż, realizujemy całkiem nowy cykl.
Przechadzamy się wrocławskimi zaułkami i ulicami aby wypatrywać
ludzi, którzy wyglądają zjawiskowo. Są świetnie, interesująco ubrani, mają swój unikalny styl bez względu na to, ile mają lat i czym się
zajmują. Naszym celem jest pokazanie, że Wrocławianie potrafią zachwycić doborem garderoby i dbałością o dodatki.

z L’Occitane. Dagmara zaskoczyła
świetnymi, designerskimi okularami
utrzymanymi w szarej tonacji, idealnie dopasowanymi do pozostałych
elementów garderoby.
Nasza bohaterka lubi styl boho, ale
unika w nim przesady. Lubi również
mieszać style, zestawiać oficjalne
elementy garderoby z bardziej sportowymi czy casualowymi. Dagmara
wie, że z racji wykonywanej pracy
powinna wzbudzać zaufanie i nie
wywoływać kontrowersji, tak więc
unika ekstrawagancji. Ale zawsze w
stroju przemyca siebie, chce podkreślić swoją osobowość. 
red

D

ziś kolejna odsłona. Joanna
i Małgorzata wybrały się na
łowy w okolice ulicy Świdnickiej. Poszukiwaniom bohaterki naszego cyklu towarzyszył upał oraz
ostre, letnie słońce. Miasto latem
ma swój urok– gorące powietrze, zacienione restauracyjki i kawiarniane
ogródki, kwiaty w donicach i kobiety
w zwiewnych sukienkach. W takich
okolicznościach Joanna i Małgosia
spotkały Dagmarę.
Dagmara jest atrakcyjną trzydziestoletnią psycholożką, która pracuje
w szkole, a także ma swoją praktykę.
Właśnie wychodziła ze swojego gabinetu, gdy na przejściu dla pieszych
dojrzały ją nasze ekspertki. Dagmara miała na sobie szarą sukienkę
z mięsistego dżerseju oraz długi,
szary żakiet z wcięciem w talii, który
nadawał sylwetce bardzo kobiecych
kształtów. Dość oficjalny strój został
przełamany letnim koszykiem w
słomkowym kolorze, a także letnim
klasykiem, czyli rzymiankami na płaskiej podeszwie. Dzięki tym dodatkom stylizacja nabrała lekkości i kobiecości. Całości dopełniła biżuteria
w kolorze złota – drobne pierścionki
i naszyjniki oraz masywny zegarek.
Dagmara bardzo ciekawie połączyła
elementy swojej stylizacji. Sukienka
w towarzystwie innych dodatków
mogłaby zagrać rolę sukienki sportowej. Jest ona jednak idealnym
tłem dla oficjalnego świetnie skrojonego żakietu, który ewidentnie w
tej stylizacji gra pierwsze skrzypce.
Sukienka i żakiet pochodzą z Zary,
rzymianki zostały zakupione w Massimo Dutti, zaś koszyk pochodzi
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WROSTYLE.COM
Kto stoi za niezwykłymi zdjęciami z tegorocznej edycji?

Cz.2

WRO FASHION FOTO
Wro Fashion Foto to jedyna w swoim rodzaju wystawa fotografii
mody, organizowana przez agencję modelingową SPOT Management. Jej główny cel to promocja młodych, ambitnych i bardzo obiecujących fotografów mody z okolic Wrocławia.

K

olejny z fotografów, którego
zdjęcie można było zobaczyć
w trakcie tegorocznej wystawy to
Marcin Chimiczewski, który do samej mody ma stosunek raczej ambiwalentny postrzegając ją z jednej strony
jako kolebkę konformizmu, a z drugiej
jako źródło autentycznego piękna.
Marcin czerpie ogromną satysfakcję
w fotografowaniu modelek/modeli

N

astępną z fotografek biorących udział w tegorocznej
edycji wystawy jest Natalia
Solnica, która oprócz bycia doskonałą fotografką, jest również studentką dwóch wrocławskich uczelni
– Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest także właścicielką niesamowitego, rudego kota. Dowodem
na to, że fotografia wypełnia bardzo
dużą część jej życia, są słowa Natalii:
„Każdą wolną chwilę staram się spędzać na sesjach zdjęciowych, które
są dla mnie świetną odskocznią od
nauki”. Pasją do fotografii „zaraziła”
się od taty, dzięki czemu już w gimnazjum zabierała swoje koleżanki na
pierwsze sesje zdjęciowe.
Największą inspiracją dla Natalii są
ludzie, z którymi ma okazję współpracować. Jej specjalizacja to fotografia
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przy tak zwanych test shootach, które
za każdym razem są fascynującą podróżą w poszukiwaniu prostoty, uroku
oraz indywidualizmu. Jego autorskie
projekty odzwierciedlają jego inne
pasje i wkraczają w obszary darkfantasy lub baśni.
Wro Fashion Foto to dla Marcina
„projekt jakiego brakowało we Wrocławiu, szczególnie uwzględniając

specyfikę tego miasta. I nie chodzi tu
tyle o genezę przemysłu lekkiego, ile
bardziej modę w kontekście sztuki.
Miło brać czynny udział w przedsięwzięciu, które właśnie wstrzela się
w ten obszar, i co chyba najważniejsze,
z roku na roku rozwija swoje skrzydła,
unosząc się jednocześnie coraz wyżej
i wyżej…“
www.facebook.com/
Marcin.Chimiczewski.photography/
www.instagram.com/chimiczewski/

beauty, dlatego w jej bardzo kolorowym portfolio zdecydowanie przeważają fotografie portretowe. Zdjęcia
Natalii ukazały się m.in. w Women’s
Health, Make-up Trendy, na okładce
Fryzur i makijaży ślubnych a także
w kilku zagranicznych magazynach
internetowych takich jak: Sheeba,
Elegant, beauNU, Mess Magazine.
W tegorocznej edycji wystawy
Wro Fashion Foto pracę Natalii mogliśmy oglądać po raz pierwszy. Jak
sama mówi, ten projekt to nie tylko
wspaniała przygoda, ale również
nowe doświadczenia i znajomości,
które bardzo motywują do ciągłej
pracy. Według niej, takie inicjatywy
jak Wro Fashion Foto sprawiają, że w
ludziach wzrasta wiara w to co robią.
www.facebook.com/
FotografiaNataliaSolnica/

17

WROCŁAWIANIN W PODRÓŻY

NIECH ŚWIAT SIĘ DOWIE O KUDOWIE

Autorką tego hasła jest red. Wanda Ziembicka, wielka miłośniczka
Kudowy-Zdroju, która ukochała to miasto i jego atrakcje, a tych w
Kudowie nie brakuje.

Łagodny klimat i obfitość wód mineralnych sprzyjają leczeniu wielu chorób, szczególnie serca, niedokrwistości,
nadczynności tarczycy, otyłości, schorzeń dróg oddechowych. Uzdrowisko
oferuje wyspecjalizowaną kadrę medyczną, nowoczesną bazę leczniczą,
zabiegową i hotelową dostosowaną
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Miasto dysponuje bogatą i zróżnicowaną bazą gastronomiczną i noclegową. Niepowtarzalnego charakteru
i klimatu nadaje uzdrowisku pięknie
zachowana typowa dla XVIII i XIX wieku zabudowa uzdrowiskowa.
Kudowa-Zdrój to miasto, w którym
każdy znajdzie coś dla siebie: zaciszne
restauracje, zagubiony świat dawnych
zawodów, unikalne zbiory, tajemnicze
kapliczki, piękno przyrody, nowoczesne obiekty rekreacyjne. Koniecznie
należy zwiedzić Kaplicę Czaszek, której ściany i sufit włożone są 3 tysiącami
czaszek i rzędami ludzkich kości. Pod
podłogą spoczywa dalszych 2-30 tysięcy szczątków ludzkich. Jest to jedyny
obiekt tego typu w Polsce i jeden z
trzech w Europie.
Nie wolno także ominąć Szlaku Ginących Zawodów, w którym można
skosztować wiejskiego chleba oraz
samemu wytoczyć naczynia gliniane. Miejscem wartym odwiedzenia
jest Muzeum Zabawek „Bajka”, które
prezentuje zabawki pamiątkarskie,
regionalne, obrzędowe, artystyczne,
teatralne sprowadzone z różnych stron
świata.
Kudowa-Zdrój zaprasza także miłośników sportu. Na każdego, kto ceni so-

K

udowa-Zdrój to miasto uzdrowiskowo-turystyczne leżące w
dolinie na pograniczu Gór Stołowych i Pogórza Orlickiego, raniczy
z Republiką Czeską. Ten jeden z najstarszych polskich kurortów obfituje
w niepowtarzalne walory przyrodnicze oraz największą w tej części Polski ilość stałych i sezonowych atrakcji
turystycznych.
Na przestrzeni dziejów uzdrowisko gościło wiele znakomitości, bywali tu m. in. król pruski Wilhelm III
z rodziną, Winston Churchill, Bruno
Schulz, marszałek Iwan Koniew oraz
Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan
Paweł II.
Jedną z atrakcji turystycznych jest
Aleja Szczęścia, w której aktorzy,
artyści, reżyserzy, ludzie związani
kulturą sadzą swoje drzewa. Mamy
tu już drzewo Jerzego Stuhra, Emilii
Krakowskiej, Sylwestra Chęcińskiego
– reżysera kultowych „Samych swoich”, Marii Fołtyn, czy Andrew Adamsona, który w 2007 roku przebywał w

mieście wraz z ekipą realizującą film
„Opowieści z Narnii. Książę Kaspian”.
Sercem kurortu jest Park Zdrojowy
z rzadkimi roślinami, pięknymi alejami oraz Pijalnią Wód Mineralnych
z 1853 r. Lecznicze właściwości wód
kudowskich znane były już w XVI wieku. Obecnie eksploatowane są cztery,
ekologiczne, nieskażone, powszech-

nie doceniane w balneologii i leczeniu
uzdrowiskowym źródła mineralne, wykorzystywane do kuracji pitnych oraz
zabiegów balneologicznych. W Pijalni
jest też Sala Koncertowa, w której przez
cały rok odbywają się koncerty czy
wernisaże. Miejscem ciekawych wydarzeń kulturalnych jest parkowy „Teatr
pod Blachą. Od strony zachodniej park
zamknięty jest okazałym stawem.

bie aktywny wypoczynek czeka Aqua
Park-Wodny Świat z nowoczesnym
basenem sportowym, rekreacyjnym ze
sztuczną rwącą rzeką oraz brodzikiem
dla dzieci. Dostępne są także korty te-

nisowe i boiska sportowe, szlaki rowerowe i turystyczne. W pobliżu po polskiej i czeskiej stronie są trasy biegowe
i zjazdowe, dzięki czemu miejsce to jest
atrakcyjne o każdej porze roku.
Jedną z największych atrakcji turystycznych są pobliskie Góry Stołowe,
jedyne w Polsce góry płytowe, które,
ze względu na wysokie walory przyrodnicze występujących tu form skalnych oraz gatunków flory i fauny, zostały objęte utworzonym w 1993 roku
Narodowym Parkiem Gór Stołowych.
Szczególną popularnością cieszą się
wycieczki do Rezerwatu Błędne Skały,
niesamowitego labiryntu skalnego.
Najwyższym szczytem Gór Stołowych,
okraszonym magicznymi rzeźbami
natury przypominającymi postacie
ludzi, zwierząt, maczugi, grzyby, jest
Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.). Z
jego tarasów widokowych, na których
natchnienia szukał sam Goethe, podziwiać można cudowne panoramy.

W Kudowie sezon na kulturę i sztukę
trwa cały rok. Najbardziej prestiżowym
wydarzeniem jest ponad 50-letnie święto Stanisława Moniuszki – odbywający
się zawsze w sierpniu Międzynarodowy
Festiwal Moniuszkowski.
Podczas pobytu w Kudowie warto zaplanować wycieczkę do Czech.
Wygodna komunikacja miejska relacji
Kudowa-Zdrój-Nachod pozwala nawet
niezmotoryzowanym na zwiedzanie pogranicza kudowsko-nachodzkiego, gdzie
na uwagę zasługuje górujący nad centrum miasta zamek z połowy XIII wieku.
Kudowa-Zdrój zaprasza o każdej porze
roku. Otoczone zielenią miasto oferuje
komfortowy wypoczynek i umożliwia pełne wykorzystanie każdego dnia urlopu.
Więcej informacji na stronie
www.kudowa.pl.
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EKOMIASTO

EKO GRILL W EKO KUCHNI
Choć wakacje dobiegają końca, przed nami jeszcze kilka ciepłych weekendów, które warto spędzić z bliskimi.
Najlepsza atmosfera do spotkań panuje oczywiście przy
stole, pamiętajmy jednak o zasadach poszanowani środowiska naturalnego – obowiązują w każdym czasie,
również na domowym czy ogrodowym przyjęciu.

Eko zaczyna się
w sklepie

To właśnie na zakupach
następuje pierwszy moment,
w którym możemy zacząć
działać ekologicznie. Warto
zwracać uwagę na jakość
kupowanych produktów. Korzystajmy z sezonowych warzyw i owoców dostępnych w
lokalnych warzywniakach czy
na targach. Pamiętajmy, by nie
dać się ponieść nadmiernej
konsumpcji – menu warto dostosować do liczby gości. Nie
tylko zaoszczędzimy jedzenie,
ale też pieniądze – do sklepu
nie idziemy będąc głodnymi,
by nie robić zakupów „oczami”.
Wyrzucanie jedzenia jest bardzo nieekologiczne i do tego
wręcz niemodne.

kowym talerzyku zwyczajnie
go roztapia, ponieważ jest on
najczęściej wyprodukowany z
niskiej jakości tworzywa, nieodpowiedniego do wysokich
temperatur, zatem fundujemy
sobie plastikowe kiełbaski czy
szaszłyki...
Oczywiście najlepiej korzystać z zastawy domowej,
z której jemy na co dzień, ale
na biwaku czy działce może
to być trudne, zatem kupując
akcesoria kuchenne zwróćmy
uwagę na to, co kupujemy,
by być w zgodzie z przyrodą.
Myślenie proekologiczne nie
powinno kończyć się na zakupach. Również gotując należy
pamiętać o zasadach segregacji odpadów, tak by nie szkodziły naszemu otoczeniu.

brzydkie liście salaty, które wyrzucamy, ości z ryby,
skórki z cytrusów, z których
wycisnęliśmy świeży sok,
itp.) oraz odpady zielone (np.
gałęzie, chwasty, itp.).
Gotując, warto mieć taki
pojemnik „pod ręką”, łatwiej

lorowego – do zielonych.
Również należy pamiętać,
o odpowiednim zutylizowaniu pozostałości po węglu, na
którym piekliśmy nasze potrawy. Przede wszystkim należy
dokładnie sprawdzić, czy na
grillu nic się już nie tli, by nie
wywołać pożaru, następnie
zostawić węgiel na palenisku do ostygnięcia, po czym
zebrać i wyrzucić do pojemnika na odpady biodegradobędzie od razu zadbać o właściwą segregację odpadków.

Na zdrowie

Warto też zastanowić się nad
samymi „talerzami” oraz innymi
akcesoriami, które posłużą nam
do grillowania. Na sklepowych
półkach bez trudu znajdziemy
eko rozpałki do grilla polskich
producentów, ekologiczne
świece ogrodowe czy papierowe tacki, które są lepsze od
plastikowych. Po pierwsze nie
szkodzą naszemu otoczeniu,
po drugie zdarza się, że gorąca
potrawa położona na plasti-

War to mieć w domu
osobne pojemniki na tzw.
odpady organiczne. Są to
odpady biodegradowalne,
cz yli tak ie, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów. Zaliczamy do nich między innymi
resztki produktów spożywczych powstające w trakcie
przygotowywania posiłków
(np. obierki z ziemniaków,

Któż z nas nie miał kiedyś
ochotę na rybę z frytkami,
czyli słynną „fish&chips”.
Smażona w panierce na głębokim oleju często wygrywa
z najbardziej wyszukanymi
potrawami. Co jednak zrobić
z pozostałościami po smażeniu, czyli szczególnie z
przesmażonym olejem? Oczywiście w warunkach domowych, mniejsze ilości możemy
wylać do kanalizacji, jednak
warto pamiętać, że są firmy,

walne – węgiel to substancja
organiczna, jeśli użyliśmy eko
rozpałki, możemy spokojnie
wyrzucić go do pojemnika na
odpady zmieszane, czyli oznaczonego kolorem czarny.
Po więcej informacji, jak
segregowane są śmieci
we Wrocławiu zapraszamy na
stronę www.ekosystem.wroc.
pl. Wakacje nie zwalniają nas
od troski o środowisko.
(TS)

sto przyrządzamy smażone
potrawy.
Pamiętajmy też, że po skończonym grillu czy rodzinnej
kolacji, należy odpowiednio
posegregować odpady. Jeśli w ogrodzie korzystaliśmy
jednak z plastikowych tacek,
sztućców czy kubeczków –
zbierzmy je do jednego worka
i wyrzućmy do żółtych pojemników, które znajdziemy we
Wrocławiu. Podobnie szklane
butelki, słoiki po marynatach
czy kompotach, itp. Jeśli są
ze szkła białego (bezbarwne),
wrzucamy je do pojemniczków białych jeśli ze szkła ko-

EKOSYSTEM ZAPRASZA NA PIKNIK
ORAZ BIEG SOLIDARNOŚCI
W tym roku po raz kolejny spotkamy się na Biegu Solidarności. Organizowany po raz 27. bieg to największa związkowa impreza sportowa na Dolnym Śląsku.

J

ak co roku odbywa się
w drugą sobotę września
i gromadzi na wrocławsk ich trasach biegowych
wokół hotelu Wodnik tłumy
amatorów biegania (również
niepełnosprawnych).
Imprezie głównej towarzyszą biegi dzieci i młodzieży
oraz piknik, na którym Ekosystem będzie prowadzić
stoisko informacyjno-rozrywkowe. Na spotkania zaprasza-
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które zajmują się utylizacją
takich substancji. Można znaleźć je w Internecie i umówić
się, że np. raz w miesiącu będą
odbierać od nas nagromadzony, przepalony tłuszcz. Warto
o tym pomyśleć, jeśli np.
mamy większą rodzinę i czę-

my wszystkich, którzy chcą
zgłosić uwagi, dowiedzieć się
czegoś o segregacji i ekologii,
W programie konkursy,
malowanie twarzy, warsztaty
z upcyclingu i nagrody-niespodzianki.
W godzinach przedpołudniowych odbędą się biegi
dla młodszych sportowców,
a bieg główny rozpocznie się
o godz. 16.00.
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Dyrektor Artystyczny Festiwalu
Stanisław Rybarczyk

55.

Kudowa-Zdrój
24–27/08/2017

MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL

MONIUSZKOWSKI
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ignacy Dec
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Michał Dworczyk
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szwed
Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń
Burmistrz Kudowy-Zdroju Piotr Maziarz

Patronat honorowy
nad Festiwalem objęli:

24 sierpnia, czwartek

Koncert uczestników Rodzinnego Obozu
Artystycznego – Kudowa 2017
Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Brzechwy w Swarzędzu
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Utalentowanych
Galiarda w Poznaniu
W programie utwory m.in. St. Moniuszki

GODZ. 12.00 BALKON TEATRU ZDROJOWEGO

HEJNAŁ FESTIWALOWY

GODZ. 12.05 BALKON SANATORIUM „POLONIA”

RECITAL WOKALNY

GODZ. 17.00 KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA
UL. STANISŁAWA MONIUSZKI

Bartosz Nowak tenor
Justyna Skoczek fortepian
W programie utwory m.in. St. Moniuszki i R. Stolza
GODZ. 16.00

KONCERT CHÓRALNY

PARK ZDROJOWY – MUSZLA KONCERTOWA

IMPREZA TOWARZYSZĄCA

Koncert uczestników Rodzinnego Obozu
Artystycznego – Kudowa 2017
Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Brzechwy w Swarzędzu
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Utalentowanych
Galiarda w Poznaniu

GODZ. 19.30 KOŚCIÓŁ PW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
UL. SŁONECZNA 15A

STANISŁAW MONIUSZKO
kantata Widma

KONCERT INAUGURACYJNY

Lutosławski Quartet /Wrocław/
Bartosz Woroch skrzypce
Marcin Markowicz skrzypce
Artur Rozmysłowicz altówka
Maciej Młodawski wiolonczela
W programie utwory m.in. St. Moniuszki,
P. Mykietyna, M. Markowicza

26 sierpnia, sobota
GODZ. 10.00

PARK ZDROJOWY
MUSZLA KONCERTOWA

KONCERT PROMENADOWY

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Szkoły Artystycznej z Hronova /Czechy/
Miloš Meier dyrygent

25 sierpnia, piątek
GODZ. 12.00 BALKON TEATRU ZDROJOWEGO

GODZ. 12.00 BALKON TEATRU ZDROJOWEGO

HEJNAŁ FESTIWALOWY

HEJNAŁ FESTIWALOWY

PARK ZDROJOWY
MUSZLA KONCERTOWA

GODZ. 15.30 KOROWÓD MONIUSZKOWSKI
z udziałem Mażoretek z Kudowy,

IMPREZA TOWARZYSZĄCA

STANISŁAW MONIUSZKO
Nowy Don Kiszot, czyli Sto szaleństw

Aleksander Fredro libretto
Roberto Skolmowski reżyseria i inscenizacja
Stanisław Rybarczyk dyrygent, kierownictwo muzyczne
Soliści, Orkiestra Festiwalowa

27 sierpnia, niedziela
GODZ. 12.00 BALKON TEATRU ZDROJOWEGO

HEJNAŁ FESTIWALOWY
PREMIERA

Koncert Pieśni Stanisława Moniuszki
do wierszy m.in. Goethego, Heinego, Hugo,
Byrona, Scotta w oryginalnej wersji językowej
Hasmik Sahakyan sopran
Dariusz Machej bas
Emilian Madey fortepian,
autor koncepcji artystycznej, pomysłodawca

GODZ. 19.00 TEATR POD BLACHĄ

STANISŁAW MONIUSZKO
Halka

Włodzimierz Wolski libretto
Laco Adamik reżyseria i inscenizacja
Marcin Nałęcz-Niesiołowski
dyrygent, kierownictwo muzyczne
Barbara Kędzierska scenograﬁa
Irina Mazur choreograﬁa
Chór, Balet i Orkiestra Opery Wrocławskiej
Patroni medialni:

Sponsorzy
Festiwalu:

Partnerzy
Festiwalu:

Organizatorzy
Festiwalu:

GODZ. 20.30 TEATR POD BLACHĄ

GODZ. 16.00 TEATR ZDROJOWY

Soliści i Chór Narodowego Forum Muzyki
Wrocławska Orkiestra Barokowa
Andrzej Kosendiak dyrygent, kierownictwo muzyczne

GODZ. 19.30 TEATR ZDROJOWY

GODZ. 15.00

Wojciech Dereń baryton
Chór Sta Allegro /Kudowa/
Robert Wajler dyrygent
W programie utwory m.in. St. Moniuszki, F. Schuberta

Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Szkoły Artystycznej z Hronova /Czechy/
oraz Stanisława Moniuszki

Bank Spółdzielczy

w Kłodzku

Projekt doﬁnansowany przez:
Willa Brygida w Kudowie-Zdroju

Kudowa-Zdrój

www.festiwalmoniuszkowski.pl

STRAŻ MIEJSKA
w Kudowie-Zdroju

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
w Kudowie-Zdroju

www.facebook.com/FestiwalMoniuszkowski

Pensjonat
Akacja

wstęp wolny na wszystkie wydarzenia festiwalowe

