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PODSUMOWANIE
TARGÓW

Współorganizator MTT Wrocław 2015

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy Państwu za udział w VII edycji
Międzynarodowych Targów Turystycznych Wrocław
2015. To Państwo tworzą to wydarzenie oraz
niepowtarzalny klimat targów.
Przedstawiamy raport podsumowujący tegoroczną
edycję MTT Wrocław 2015, która odbyła się w dniach
27 lutego - 1 marca w Hali Stulecia.
W podsumowaniu znajdą Państwo statystyki,
najważniejsze punkty i atrakcje tegorocznej edycji
targów. Z raportu dowiedzą się Państwo również jacy
Partnerzy zdecydowali się na współpracę z nami oraz
jak przebiegała kampania marketingowa.
Już dziś zapraszamy do udziału w VIII edycji
Międzynarodowych Targów Turystycznych Wrocław
2016

Zespół Targów MTT Wrocław
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Statystyki i podział branżowy
Łączna liczba wystawców (z podwystawcami obecnymi
na Targach)
Łączna liczba stoisk
Łączna liczba wystawców zagranicznych
Liczba odwiedzających targi

268
159
41 z Niemiec, Sri Lanki, Włoch, Mauritiusu, Indonezji,
Austrii, Czech, Uzbekistanu, Słowacji, Węgier, Armenii
13 200

Regiony turystyczne (miasta, powiaty, gminy,
atrakcje, instytucje turystyczne)
Biura podróży, touroperatorzy
Baza turystyczna i turystyka zdrowotna (hotele,
ośrodki SPA & wellness, uzdrowiska)
Pozostałe (wydawnictwa, usługi w turystyce itd)
Stowarzyszenia i Fundacje
Wystawcy zagraniczni
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27%
11%
21%
18%
6%
17%

Dolny Śląsk - współorganizator Targów
Współorganizatorem tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych Wrocław był Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego. Stoisko Dolnego Śląska zajęło największą powierzchnię - 100m2.
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Oficjalne otwarcie Targów
W uroczystej inauguracji VII edycji MTT Wrocław udział wzięli:
Tomasz Jędrzejczak - Wiceminister Turystyki i Sportu,
Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
Peter F. Gontha - Ambasador Republiki Indonezji w Polsce,
Elżbieta Wąsowicz-Zaborek - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
Paweł Niewiadomski - Prezes Polskiej Izby Turystyki,
Dariusz Kowalczyk - Wiceprezes Hali Stulecia,
Przemysław Bandura - Prezes Targów MTT Wrocław.
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Konferencje i warsztaty
Pierwszego dnia targów odwiedzający mogli skorzystać z warsztatów i konferencji o różnej
tematyce organizowanych m.in. przez :
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Turystyka na Dolnym Śląsku w
najbliższych latach oraz Wrocław jako Europejska Stolica Kultury 2016 - konferencja
prasowa.
Ambasadę Republiki Indonezji - Potencjał turystyczny Indonezji oraz spotkania biznesowe
z udziałem Przedstawicieli Ambasady Indonezji, Linii Lotniczych Garuda Indonesia i Tour
Operatorów z Indonezji
Wyższą Szkołę Handlową i Dr Bożenę Węcką ,Mystery Shopper – metodą badania jakości
obsługi klienta w biurach podróży. Jak przygotować się do wizyty „tajemniczego klienta „
Dolnośląską Organizację Turystyczną - Zagospodarowanie Turystyczne Dolnego Śląska
GOPR - Bezpieczeństwo w górach: na szlakach turystycznych, terenach narciarskich oraz
prezentacja zimowego sprzętu turystycznego
Hutę Julia - tradycje szklarskie Karkonoszy – historia i edukacja
Izbę Celną we Wrocławiu - Przepisy Celne dla Podróżnych
Izbę Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej - Rada Krajowa
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Goście specjalni
Podczas VII edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych mieliśmy przyjemność gościć aż pięciu
Gości Specjalnych:
Znaną podróżniczkę i pisarkę Beatę Pawlikowską, której prelekcja odbyła się na scenie, a na stoisku
National Geographic można było zdobyć jej autograf.
Wspaniałego człowieka, zdobywcę tegorocznego tytułu Podróżnika Roku magazynu National
Geographic Aleksandra Dobę.
Jednego z najwybitniejszych wspinaczy i himalaistów Krzysztofa Wielickiego
Najmłodszą z podróżniczek 8-letnią Nelę małą reporterkę, której prelekcja zgromadziła mnóstwo
małych fanów podróżowania
Gościem Festiwalu Kulinarnego był wspaniały kucharz i były juror programu Top Chef Joseph Seeletso
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Festiwal Podróżników
Jedną z największych atrakcji towarzyszących targom był Festiwal Podróżników. Podczas VII edycji mieliśmy przyjemność gościć wielu
znakomitych podróżników, a frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Słuchacze głosowali na najlepsze prelekcję dnia - tytuł ten otrzymali:
Łukasz Supergan – Nepal – Królestwo Śniegów,
Wojtek Jarczewski -Cuba mi amor - Kuba jakiej nie znacie
Krzysztof Wróblewski- Motocyklami dookoła świata, czyli relacja z podróży MXT 2012-13
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Festiwal Podróżników
Poniżej przedstawiamy wszystkich uczestników Festiwalu
Beata Pawlikowska
Aleksander Doba
Krzysztof Wielicki
Nela - mała reporterka - Podróże Neli
Jakub Rydkodym - Autostopem do Pekinu
Róża Jóda - Ameryka Południowa autostopem
Edyta Siedlecki - Peru dla Początkujących
Krzysztof Matys Travel - Opowieść o Gruzji i Armenii
Łukasz Supergan - Nepal – Królestwo Śniegów
Tomasz Korgol - Autostopem do Indii przez Irak, Iran i Pakistan
Anna Alboth i Rodzina bez Granic - Szukając krainy Taka-Tuka: Tonga, Fidżi i Vanuatu
Klub Soliści - Wojtek Jarczewski -Cuba mi amor - Kuba jakiej nie znacie
Piotr Mitko - Islandia jest jak kobieta
Busem Przez Świat
Klub Soliści Łukasz Nowak - Persja - kraj 1000 cudów
Mieczysław Bieniek - Hajer jedzie do Sochi
Ewa Skut - Pod Żaglami Wśród Polarnych Lodów
Maciej Szarski - Przez Kontynenty
Klub Soliści - Łukasz Nowak i Rafał Guzik - Islandia – kraina ognia, lodu i elfów
Krzysztof Wróblewski - Motocyklami dookoła świata, czyli relacja z podróży MXT 2012-13
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Festiwal kulinarny i Strefa produktów regionalnych
Festiwal Kulinarny jest stałym punktem w programie targów. W tym roku na odwiedzających czekała
niespodzianka w postaci pokazów kulinarnych w wykonaniu byłego jurora programu Top Chef
Josepha Seeletso. Oprócz prezentacji wspaniałych umiejętności, Pan Joseph przeprowadził
prelekcję na temat podróży kulinarnych.
Podczas Festiwalu można było podziwiać również pokazy w wykonaniu m.in: Łukasza Terlikowskiego
właściciela i twórcy Studio Culinary Solutions & slow food bistro, Bartosza Gadziny założyciela
Beksien Bistro na Bielskiej starówce, Wiesława Wróblewskiego i Stowarzyszenia Beskidzkie Smaki,
Przemysława Boguckiego i szefa kuchni Art Hotelu Grzegorza Pomietło, Łukasza Socha z grill bar
Mlekiem i Miodem. Odwiedzający mogli również uczestniczyć w warsztatach baristycznych
przeprowadzonych przez mobiCafe, spróbować kawioru ze ślimaka oraz kwaśnicy góralskiej czy
podziwiać pracę z owoców i warzyw wykonanych w technice carving.
Podczas targów odbył się również ﬁnał II Grand Prix Sommelierskiego, którego laureatem został Piotr
Waryjas z Grape Hotel Wrocław a nagrodę publiczności otrzymał Kamil Śladewski z OK WineBar &
Sklep Wrocław
Na targach nie mogło zabraknąć również potraw i smaków regionalnych, które spróbować i nabyć
można było w streﬁe produktów regionalnych.

27.02 - 1.03 2015
WROCŁAW | HALA STULECIA

Pozostałe atrakcje targowe
Specjalnie z myślą o najmłodszych odwiedzających przygotowaliśmy liczne atrakcje:
Kącik dla dzieci – organizowany przy współpracy z Agencją Projekcja. Odwiedzający
mogli pozostawić dzieci pod opieką wykwaliﬁkowanych animatorów i spokojnie
zapoznać się z ofertą wystawców, a dzieci w tym czasie spędzały czas na kreatywnej
zabawie
Makieta Kolejkowa – Kolejkowo przywiozło część jednej z największych makiet
kolejowych w Polsce, którą w całej okazałości można podziwiać na Dworcu
Świebodzkim we Wrocławiu
Dinozaury z Wrocławskiego Parku Dinozaurów ZauroPark, z którymi dzieci mogły
zrobić sobie zdjęcia
Humanitarium – dzieci mogły poczuć się jak mali naukowcy i przeprowadzić
eksperymenty, a poprzez naukę i dobrą zabawę poznały tajniki chemii
Warsztaty interaktywne Z Dziećmi w Podróży prowadzone przez Panią Ewelinę
Gajewską. Jedzenie, stroje, muzyka i taniec – to wszystko pozwoliło dzieciom poznać
odległe kraje oraz ich kulturę poprzez doskonałą zabawę oraz zajęcia manualne.
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Fundacja Nami przybliżyła nie tylko dzieciom, ale wszystkim odwiedzającym kulturę
japońską. Odwiedzający mogli uczestniczyć m.in. w warsztatach kaligraﬁi, pokazach
sztuk walki, tworzyć orgiami, nauczyć się jedzenia pałeczkami czy grania w dōbutsu
shōgi.
Po raz pierwszy przygotowaliśmy również dla odwiedzających Grę Targową, w której
można było uczestniczyć w sobotę i niedzielę. Opierała się ona na zasadach
popularnych obecnie gier miejskich. Gra polegała na zebraniu pieczątek z
wyznaczonych stoisk. Pieczątkę można było uzyskać odpowiadając na pytania lub
wykonując zadanie (np. zawiązanie krawatu na maskotce Gminy Rzeczenica,
wyłowienie rybek na stoisku Gminy Przemęt).
Na pierwszych 15 osób czekały cenne nagrody ufundowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, kolejne 50 osób otrzymywało gadżety
przekazane od wystawców biorących udział w grze (Gmina Przemęt, Gmina Sława,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Gmina Rzeczenica,
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Centrum Babylon i iQlandia, Gmina
Ząbkowice Śląskie, Vacansoleil, Śląska Organizacja Turystyczna, LGD Stowarzyszenie
Ślężanie). Wszyscy, którym udało się zebrać pieczątki mieli szansę również na
wygranie nagrody dnia w postaci weekendu w Centrum Babylon w Libercu.
Gra cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i z pewnością będziemy ją
kontynuowali w przyszłorocznej edycji targów.

27.02 - 1.03 2015
WROCŁAW | HALA STULECIA

Nagrody dla wystawców
Tradycyjnie podczas targów odbył się konkurs na najlepsze stoiska targowe a laureatami VII edycji MTT Wrocław zostali:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – nagroda za najlepsze stoisko głosami odwiedzających
Śląska Organizacja Turystyczna – nagroda za najlepsze stoisko głosami wystawców
Sieć Obszarów Wiejskich – nagroda za najlepsze stoisko głosami jury
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Impreza integracyjna dla wystawców
Tegoroczny bankiet odbył się w Klubie Zaklęte Rewiry. Na naszych gości czekały niespodzianki w postaci występów grupy Girls on Fire, ﬁnalistek
muzycznego show X-Factor oraz pokaz barmański w wykonaniu Flair Brothers.
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Kampania reklamowa Targów
Targi były szeroko promowane zarówno we Wrocławiu jak i w całym regionie. Jako środki przekazu posłużyły: billboardy, plakaty,
reklamy prasowe (Newsweek, Gazeta Wrocławska, Nasze Miasto, Słowo Wrocławian), reklamy internetowe, spoty radiowe (emisja w:
Radio PRW, RAM, ESKA, Wawa, Złote Przeboje i Rock Radio).
Równocześnie działania reklamowe wspierane były przez publikacje prasowe, wywiady, artykuły, które ukazywały się w prasie lokalnej
oraz na regionalnych portalach informacyjnych i portalach partnerskich.
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Katarzyna Gęsiarz
katarzyna.gesiarz@gazeta.wroc.pl

adania realizowane
na rzecz mieszkańców przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji
Wrocławskiejsąbardzo różnorodne.

Z

Podróż dookoła świata w trzy dni

W skrócie

A Podczas targów będzie można porozmawiać m.in. z Beatą Pawlikowską czy Aleksandrem Dobą

Korzyścidlamieszkańców

Katarzyna Gęsiarz
katarzyna.gesiarz@gazeta.wroc.pl

b Ważnym celem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej jest rozwój turystyki
kami planuje wdrożenie jednolitego systemu informatycznego zawierającego informacje
o książkach dostępnych w bib-

W tym roku odbędą
się czwarte mistrzostwa aglomeracji
wrocławskiej w piłce
nożnej i koszykówce

liotekach gminnych aglomeracji.
– Kolejnym etapem będzie
stworzenie jednego systemu
umożliwiającegowypożyczanie
książek – mówi Jacek Kowalski,
prezes zarządu Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Aglomeracji
Wrocławskiej.

Trzebazdobyćwięcej
pieniędzy

Zadania dotyczące sportu i edukacji wśród młodzieży realizo-

wane są ze środków własnych
Stowarzyszenia.
– W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tymi
zadaniami i chęcią rozszerzenia
oferty o nowe dyscypliny sportowe i warsztaty edukacyjne,
Stowarzyszenie stara się również na ten cel pozyskać fundusze ze środków krajowych, jak
i europejskich – mówi Jacek Kowalski. a
KATARZYNA GĘSIARZ
ą

najbliższy
weekend
we wrocławskiej
Hali Ludowej odbędą
się 7. Międzynarodowe Targi
Turystyczne Wrocław 2015.
W programie znajdą się między innymi: Festiwal Podróżników, Festiwal Kulinarny, Strefa
Małego Podróżnika, a także II
Grand Prix Sommelierskie.
Podczas Festiwalu Podróżników goście targów będą mieli okazję spotkać się między innymi z Aleksandrem Dobą, który jako pierwszy samotnie
opłynął Atlantyk z Afryki do
Ameryki Północnej i niedawno
został za to wyróżniony przez
„National Geographic” tytułem
Podróżnika Roku.
Goście będą mogli również
wysłuchać opowieści Beaty
Pawlikowskiej, znanej podróżniczki i autorki wielu książek
i programów o podróżach. Gościem specjalnym tegorocznych

W

targów będzie także Krzysztof
Wielicki, znany himalaista,
pierwszy zimowy zdobywca
Lhotse,KanczendzongiiMount
Everestu oraz Nela Mała Reporterka,autorkareportażypodróżniczych dla dzieci.
Festiwal Podróżników z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pewnie dlatego, że spotkania przepełnione są historiami osób,
które często z bardzo małym
budżetem zwiedzają odległe
od Polski miejsca.
Dzięki opowieściom podróżników, goście będą mogli
na chwilę przenieść się do tak
pięknych krajów, jak: Nepal, Peru, Kuba, Islandia, Australia czy
Fidżi.
– Będziemy udowodniać, że
wcale nie trzeba mieć dużo pieniędzy, by zwiedzać świat
– mówi Patrycja Stropczyk
z MTT Wrocław. – Obalimy także mit, że gdy na świat przychodzi dziecko, z podróży trzeba
zrezygnować. A przynajmniej
na jakiś czas. Nic bardziej mylnego – dodaje.
Dokończenie na stronie II

WROCŁAW

Wiedza
dla menedżerów
ManagementTMtorocznyprogram
doskonaleniapraktycznychumiejętnościmenedżerskich,obejmujący
takżekonsultacjeimetodywdrażaniakonkretnychprojektówwfirmie
orazdodatkowewsparciemerytorycznepozakończeniuszkolenia.
WeWrocławiunajbliższaedycja
ManagementTMrozpoczynasię
18-19marca.Więcejinformacji
nastronachinternetowychZachodniejIzbyGospodarczej:www.zig.pl
(WK)

WROCŁAW

Z misją gospodarczą
do Gruzji

b Podróżnicy opowiadać będą ciekawe historie ze swoich dalekich wypraw. Doradzą też, jak dobrze
zaplanować podróż, na co zwrócić szczególną uwagę i jak prawidłowo przygotować się do wyjazdu

SilesiaChamberofCommerceLtd
weWrocławiuorganizujemisję
gospodarcząfirmpolskichdoGruzji.
Odbędziesięonaod19do25kwietnia.Wtrakciemisjizaplanowano
spotkaniabiznesowewTbilisi,Kutaisi
iwBatumi.Istniejemożliwośćuzyskania–wramachpomocyde
minimis–refundacjido50procent
kosztówkwalifikowanych,związanychzudziałemwwyjeździe.

– Chciałabym, żeby coraz więcej osób patrzyło na turystykę
nie tylko przez pryzmat miejsc
i hoteli, ale by zwracało też
uwagę na walory smakowe
odwiedzanych zakątków świata – mówi Agnieszka Hajbura,
koordynatorka Festiwalu Kulinarnego. Gościem specjalnym
tegorocznego festiwalu będzie
Joseph Seelestso, juror programu kulinarnego „Top Chef”.
Będzie to niepowtarzalna
okazja, by zobaczyć na żywo jego sposoby na przyrządzanie
wyśmienitych dań.
Dodatkowo odbędzie się
także konferencja z udziałem
Josepha Seelestso na temat turystyki kulinarnej.
Kucharz będzie zachęcał nie
tylko do samego podróżowania, ale także traktowania nowych smaków jako pewnego
rodzaju pamiątek z podróży.
Zaprezentuje także gościom,
jak stworzyć i wykorzystać
w naszej codziennej kuchni egzotyczne smaki.
Drugim gościem będzie
Wiesław Ambros, prezes Polskiej Akademii Kulinarnej
– Mistrz Świata Kuchni Myśliwskiej.
Podczas pokazów wystawcy uraczą także gości atrakcyjnymi poczęstunkami, w tym:
zbójnicką kwaśnicą Ondraszka,
kawiorem ze ślimaka i samymi
ślimakami, a także daniami
z mulami Bosfor i dolnośląskimi miodami oraz innymi regionalnymi specjałami.

REKLAMA

Kiedyizaile
W piątek i sobotę targi odbywać
siębędąodgodz.10do17,w niedzielęodgodz.10do16.Biletjednodniowy,normalnykosztuje15
zł,aulgowy10zł. Zkolei,zakarnet dwudniowy, normalny zapłacimy 20 zł, za ulgowy 15 zł.
Na trzydniową, normalną wejściówkę wydamy 30 zł, a na
ulgową 20 zł. a
ą

Magdalena Glinkowska
m.glinkowska@gazeta.wroc.pl

egzekucji
komorniczej
pierwsza
czynność
należy do
wierzyciela,
wktóregowładaniuznajdujesię
tytuł wykonawczy (czyli nakaz
zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności).Towierzycielkieruje do właściwego komornika
wniosek o wszczęcie egzekucji.
I tutaj rozpoczyna się działanie
komornika, którego bezpośrednimwynikiemjestzapłatanależności w pełnej wysokości na
rzecz wierzyciela.

W

Tegoniewolnozabrać

Zbadaćmajątekdłużnika

Komornik zaczyna działać
od momentu otrzymania kompletnejdokumentacji.Składasię
na nią m.in. wniosek podpisany
przez osobę fizyczną. Jeżeli nie
jesttojednoosobowadziałalność
gospodarcza, tylko bardziej złożona forma prawna, np. spółka,
dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnieniedoreprezentacji,chybaże
wynika to bezpośrednio z aktualnego odpisu z rejestru.
Komornikprzystępujedobadania sytuacji majątkowej dłużnikapoprzezposzukiwaniejego
majątku. Czyni to na zlecenie,
jednaknależywiedzieć,żeodbywa się to za wynagrodzeniem.
Wierzyciel sam może wskazać
i to już we wniosku, w jaki sposób ma odbywać się egzekucja.
Najczęściej wierzyciel zleca komornikowiposzukiwanieposiadanych przez dłużnika rachunkówbankowychorazruchomoś-

b Wierzyciel może żądać od dłużnika wyjawienia stanu jego
majątku. Odpowiedni wniosek w tej sprawie należy złożyć w sądzie
ci znajdujących się w miejscu
prowadzonejdziałalnościlubzamieszkania.Jeżeliwierzycielowi
znany jest dokładnie stan finansów dłużnika, można wskazać
konkretne informacje komornikowi.
Kodeks postępowania cywilnego w tytule II wylicza
w jaki sposób może się odbywać egzekucja świadczeń pieniężnych:

Egzekucji
komorniczej nie
podlegają m.in.
pościel, ubranie,
przedmioty do nauki

- z ruchomości (z wyjątkiem
tych, które są wskazane w przepisachoograniczeniuegzekucji),
- z wynagrodzenia za pracę
poza częścią wolną od zajęcia,
- z rachunków bankowych,
- z innych wierzytelności,
-zinnychprawmajątkowych
(np. akcji, udziałów w spółce),
- z nieruchomości.
Wprzypadku,gdybynp.okazało się, że majątek dłużnika nie
rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności bądź też nie
jestonopełne,wówczaswierzycielmożeżądaćoddłużnikawyjawieniastanujegomajątku.Ztą
jednak różnicą, że odpowiedni
wniosekwtymprzedmiocienależyzłożyćwsądzie(odpowiednimrejonowym,zgodniezmiejscem zamieszkania dłużnika),

Niektóre składniki majątku nie
podlegająegzekucji,sąto:przedmioty urządzenia domowego,
jaknp.pościel,ubraniedłużnika
lubczłonkówjegorodziny,niezbędne zapasy żywności i opału,
zwierzęta – jedna krowa, dwie
kozy,narzędziaiinneprzedmioty niezbędne do pracy zarobkowej, przedmioty niezbędne do
nauki, pieniądze w kwocie niepodlegającej zajęciu za okres
donajbliższegoterminunastępnej wypłaty. U tych osób, które
pobierająstałąpłacę,winnejsytuacji jest to kwota niezbędna
do utrzymania na okres dwóch
tygodni. Egzekucji nie podlegają też: sumy przyznane przez
Skarb Państwa na specjalne cele
(np. stypendia), prawa niezbywalne, świadczenia z ubezpieczeńosobowychorazodszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, świadczenia z pomocy
społecznej,wierzytelnościprzypadające dłużnikowi z budżetu
państwa lub od NFZ z tytułu
udzielenia świadczeń opieki
zdrowotnej. a
ą

#lista

Śniadania
z całego globu

FOT. GRZEGORZ JAKUBOWSKI

Ewa Błaszczyk,
aktorka

#film
Holland kręci
Tokarczuk

RANKING
WYSOKICH
BUDOWLI
PRZYGOTOWALIŚMY DLA
WAS PRZEGLĄD NAJWYŻSZYCH BUDYNKÓW W POLSCE. NAJBARDZIEJ POKAŹNY WIEŻOWIEC ZNAJDUJE
SIĘ WE WROCŁAWIU!

ZAPOWIEDŹ - Słynna reżyserka

postanowiła zająć się twórczością wybitnej pisarki. Film „Pokot” Agnieszki Holland będzie
ekranizacją powieści „Prowadź
swój pług przez kości umarłych”. Główną bohaterkę, Janinę
Duszejko, wielką miłośniczkę
zwierząt i astrologii, zagra prawdopodobnie Stanisława
Celińska. Zdjęcia realizowane
będą w Kotlinie Kłodzkiej. Film
ma pojawić się na dużym ekranie na początku 2017 roku.

M

arzenia senne zaczynają się rozmywać, gdy
w oddali słychać
zgryźliwy
dźwięk. Najpierw jedno oko, potem drugie. Wyostrzasz wzrok
i zdajesz sobie sprawę, że właśnie się obudziłeś. Gdzieś pomiędzy trzecią a czwartą drzemką
uświadamiasz sobie, że jest poniedziałek i że przed Tobą pięciodniowy maraton porannego
wstawania.
Leniwym ruchem podnosisz
głowę, czym prędzej chcesz
zmyć z twarzy grymas niezadowolenia i starasz się z całych sił
nie napotkać na swojej drodze

#akcja
Zatrzymać
nienawiść

#zobacz

WYDARZENIE - Organizacja, która zajmuje się walką z „hejtami”
w przestrzeni publicznej oraz
w internecie, planuje akcję zamalowywania obraźliwych treści na murach pod hasłem „Powiedz nienawiści STOP”. Odbędzie się ona 21 marca w Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, w wielu
miastach Polski. Możesz do niej
dołączyć na: HejtSTOP.pl.

SETKI PSICH
PIĘKNOŚCI
PO RAZ 139. ODBYŁA SIĘ
WYSTAWA I SŁYNNE
ZAWODY WESTMINSTER
KENNEL CLUB DOG SHOW

Na spotkania Wrocławskiej Akademii Zdrowia
organizowanej przez „Gazetę Wrocławską”
przychodzą tłumy. Jak dołączyć do akcji?
Informacji szukajcie w gazecie.

#mój głos

#Uporaj się
z początkiem
tygodnia
ALEKSANDRA KUŹBIDA
dziennikarka

Zjednoczonych polubią śniadania z innych stron świata? Postanowiono to sprawdzić. W internecie pojawił się filmik, na którym można zobaczyć, jak amerykańskie dzieci próbują
porannych posiłków m.in. z Finlandii, Wietnamu i Holandii.
W filmie pojawiło się też śniadanie z Polski. Danie, które uznano za sztandarowy śniadaniowy
polski przysmak, trochę nas jednak zdziwiło. Zgadnijcie, jaką
tradycyjną potrawę z naszego
kraju przyrządzono maluchom? Placek ziemniaczany
z jajecznicą, kiełbasą i jabłkiem... Wideo umieszczone
na YouTube szybko zaczęło
podbijać serca internautów,
ma już ponad cztery miliony odsłon. Zobaczcie, jak małym
Amerykanom smakowały placki znad Wisły.

nieć o słodyczach, które wywołują tylko chwilową ekstazę
i przerzucić się na produkty pełnoziarniste, orzechy, tłuste ryby,
czekoladę, zieloną herbatę i wino. Rano zjadamy ciepłą owsiankę z miodem i nasionami,
na obiad łososia z sałatką z pomidorów, na podwieczorek kilka kostek ciemnej czekolady,
a na kolację pełnoziarniste
grzanki z pikantnym guacamole
i lampką wina. Tak duża dawka
poprawiaczy nastroju pozwoli
Wam uporać się z każdą kłodą
pod nogą, a wieczorna pikanteria i wino... wiadomo. Także
jeszcze raz: pięknego rozpoczęcia i zakończenia dnia!

niczego, co może w jednej chwili zepsuć Ci początek tygodnia.
Brzmi znajomo? Tak, wiem, poniedziałki bywają trudne. W dodatku natłok stresu, nadmiar kilogramów i codzienny bieg to
tylko krok od gwałtownych
zmian nastroju. A te z kolei mogą przerodzić się w coś bardziej
poważnego. Myślę, że nie bez
powodu Ogólnopolski Dzień
Walki z Depresją ustanowiono
właśnie 23 lutego. Dziś jest
świetna okazja, by na nowo zachwycić się niebem o świcie, kupić świeże owoce i ruszyć na jogging po parku. Jeśli to Was nie
przekonuje, pomyślcie o wspaniałym jedzeniu. Radzę zapom-
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O WYWIAD Z MARTHĄ STEWART ZABIEGAŁAM PONAD 5 LAT.
ZOSTAŁAM WYBRANA, BO JESTEM Z POLSKI
KINGA RUSIN DLA AGENCJI NEWSERIA

#hallo wrocław
#superpara

#zrób to sam

Chętnie zawarłabym
związek partnerski,
taki, że dwoje ludzi
chce być razem
Julia Kamińska,
aktorka

#podróże

Pasta do zębów,
jakiej nie znasz
PORZĄDKI - Rodzice od małego

#w sieci

WYBRANO
NAJLEPSZE
ZDJĘCIA
ŚWIATA
SŁYNNE NAGRODY WORLD
PRESS PHOTO 2015 ROZDANE. TYTUŁ ZDJĘCIA ROKU
PRZYZNANO DUŃCZYKOWI.
NAM SPODOBAŁO SIĘ ZWYCIĘSKIE SPORTOWE FOTO

#zobacz
MACHINY
NA LATA
BARTOSZ CYGAN FOTOGRAFUJE KIEROWCÓW, KTÓRZY
KUPILI AUTA W PRL-U I MAJĄ
JE DO DZIŚ. NIEKTÓRE Z NICH
WYGLĄDAJĄ JAK NOWE!

REKLAMA

27.02 - 1.03 2015
WROCŁAW | HALA STULECIA

„Połączyłanaswspólnapasja
dosiatkówki...towarzyszy
namdodniadzisiejszego”
-mówiąAsiaiŁukasz,którzy
wygralinaszplebiscyt
naSuperparę. Zobaczcie
zdjęciananaszemiasto.pl

#muzyka
Nowy festiwal
w Polsce
IMPREZA -

Agencja Go Ahead
i Ergo Arena zapowiedziały organizację sporej muzycznej imprezy. Póki co, nie zdradzono
jeszcze zbyt wielu szczegółów.
Nie wiadomo na przykład, jak
duże to będzie przedsięwzięcie.
Co więc jest pewne?
Seawave Festival odbędzie się
2 maja w trójmiejskiej Ergo Arenie. Zapowiedziano też pierwszą gwiazdę - Parov Stelar
Band, czyli house’owy, austriacki projekt.

F

estiwal Śladami Marzeń, wczesna jesień,
Poznań. Po całym dniu
pracy rozsiadam się
(średnio wygodnie)
w fotelu... sali konferencyjnej
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na katedrę wchodzi
starszy mężczyzna w spranym
t-shircie, siwą brodą, bujną równie siwą czupryną i nieprzyzwoicie wręcz jak na swój wiek
umięśnionymi ramionami.
- Podobno mam mówić do was
przez godzinę. Ale pociąg do domu mam o czwartej nad ranem,
więc mogę mówić przez całą
noc. Jeśli wam się znudzi, powstrzymajcie mnie - śmieje się

#mój głos

#Kajakiem
do marzeń,
czyli weź
przykład
PAULINA REZMER

człowiek, który samotnie przepłynął Atlantyk. Aleksander Doba właśnie został Podróżnikiem
Roku 2015. Stało się to dzięki
500 tys. głosów, które oddali
na niego uczestnicy plebiscytu
magazynu National Geographic.
Emerytowany inżynier przepłynął kajakiem najszerszy odcinek
Atlantyku pomiędzy wybrzeżami europejskim i północnoamerykańskim. Jego podróż przedłużyła się o dwa miesiące i trzy tysiące kilometrów, kiedy na własnej skórze odczuł przekleństwo
Trójkąta Bermudzkiego. Wiatry
zepchnęły go z właściwej trasy
i złamał się ster jego kajaka.
Awaryjnie zatrzymał się wtedy

FOT. NADESŁANE PRZEZ ASIĘ I ŁUKASZA

Poruszająca
reklama
YOUTUBE - Przerażający jest
fakt, że co dziewiąty nastolatek,
przesyła swoje roznegliżowane
zdjęcia do sieci. Problemem
sekstingu, czyli udostępnianiu erotycznych treści
w Internecie, zajęła się Fundacja Dzieci Niczyje. Organizacja
opublikowała w sieci spot „Myślę, więc nie ślę” promujący
kampanię dotyczącą bezpiecznego Internetu.

FOT. PIOTR JASICZEK

W latach 2015-2020 StowarzyszeniezbudujesiećobiektówpobytowychAglomeracjiWrocławskiej–KampusówEdukacyjnych
(CPAW).
Umożliwią one kompleksową obsługę mieszkańców oraz
turystów, głównie dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do
edukacji, atrakcji turystycznych
i obiektów sportowych.
W tym roku Stowarzyszenie
będzie kontynuować projekt
mistrzostw aglomeracji wrocławskiej w piłce nożnej i koszykówce.Awlatach2015-2020planowane jest stworzenie aplikacji,któraumożliwiprowadzenie
regularnych badań sportowych
dzieci.
Dodatkowo, Stowarzyszenie
współpracujezWKSŚląskWrocław nad zwiększeniem udziału
dzieci imłodzieży w kontaktach
z występującą w ekstraklasie
drużyną. Ponadto, w tym samym okresie, Stowarzyszenie,
we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu
oraz samorządowymi bibliote-

Festiwal kulinarny
dodatek bezpłatny
Czwartek 26 lutego 2015

a sąd go rozpoznaje po wezwaniu i wysłuchaniu stron. Przy
każdej z czynności komorniczych może być obecny zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Ponadto, każdy z nich może mieć
świadków (nie więcej niż
dwóch).Comaogromneznaczeniezwłaszczawtymkontekście,
że w większości wypadków egzekucja odbywa się w prywatnychmieszkaniach.Każdydłużnik powinien mieć zapewnione
minimalne poczucie bezpieczeństwa, oczywiście adekwatnie do sytuacji. Z drugiej strony,
możliwe musi być działanie komornika zgodne z prawem.

Prawo

#hity netu

YOUTUBE - Czy dzieci ze Stanów

FOT. PAWEŁ RELIKOWSKI

nasz region

Samorząd

#byliśmy tam
Nie mogę dopuścić,
żeby jakaś klątwa,
muł mnie oblepiły.

A Najpierw wierzyciel musi złożyć stosowny wniosek o wszczęcie egzekucji
A Przy każdej czynności komorniczej mogą być świadkowie obydwu stron

FOT. MATERIAŁY WŁASNE

A Powstaje sieć kampusów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i turystów
A W planie jest też jednolity system informatyczny w gminnych bibliotekach

Podróże to nie tylko dalekie wyprawy, ale także egzotyczne
smaki dlatego równolegle do
spotkań poświęconych opowieściom o podróżach będzie
odbywać się festiwal kulinarny.

Organizatorzy przygotowali
mnóstwo atrakcji dla najmłodszych gości.
Podopiekąanimatorówbędą
mogływziąćudziałwwielukreatywnych zabawach i zajęciach
manualnych.
W tym roku organizatorzy
MTT Wrocław 2015 położyli
szczególnynacisknaatrakcjedla
maluchów.
– Jestem przekonana, że najmłodsiniebędąsięunasnudzić.
Majądowyborulicznewydarzenia, a poprzez zabawę będą się
uczyć–opowiadaPatrycjaStropczyk z MTT Wrocław.
Wśród zaplanowanych atrakcji znajdą się m.in. trzy
ogromne figury dinozaurów
i wielkie jajo. Prehistoryczne gady przyjadą na targi z Wrocławskiego Parku Dinozaurów. Specjalnie z myślą o najmłodszych
przygotowanotakżekilkasetmetrówminiaturowejtrasykolejkowej,poktórejbędąjeździćpociągi. Makietę przyozdobią także
miniaturowe mosty, budynki
i ludziki. To największa tego typu makieta w Polsce.
Maluchybędąmogłyskorzystać także ze Strefy Kultury Japońskiej, gdzie pod okiem profesjonalistów wezmą udział
w naukach sztuk walki, a także
warsztatach składania origami
i wiązania kimona. Tam dzieci
będąmogłynauczyćsiętakżejapońskiej kaligrafii i jedzenia pałeczkami.

#hallo wrocław

FOT. ANNA ARENT
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SAMEMU TRZEBA SOBIE ZADAĆ PYTANIE: CZY NIE JESTEM
ZABARDZO PYSZNYM CZŁOWIEKIEM, ZA BARDZO ZAROZUMIAŁYM?
ANNA POPEK DLA AGENCJI NEWSERIA

FOT. BAO TAILIANG

P

Komornik w akcji

Targi turystyczne

FOT. MTT

artnerami porozumienia
są: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Legnicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Specjalna
StrefaEkonomiczna,Wałbrzyska
Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK”, Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.
Konferencja odbędzie się
w czwartek 19 lutego o godzinie
11 w Urzędzie Miejskim Miasta
Głogowa.
Głównym celem projektu
„S3 – Droga wielkich możliwości” jest stworzenie obszaru aktywności inwestycyjnej wzdłuż
drogi ekspresowej S3, będącej
częścią międzynarodowej trasy
E65.
Równoleglezbudowątejniezwykle ważnej drogi, przygotowywanajestkompleksowaoferta dla inwestorów. Będzie ona
dedykowana nie tylko dużym
firmom z zagranicy, ale także
małym i średnim przedsiębiorstwom lokalnym.
Zadaniem stref ekonomicznych Polski zachodniej będzie
przygotowanie atrakcyjnych
działek inwestycyjnych, wyposażonych m.in. w gotowe hale
pod wynajem dla małych i średnichfirm.Dodatkowo,wspólnie
zsamorządamilokalnymi,strefy
zadbają o infrastrukturę towarzyszącą (drogi, uzbrojenie,
sieci).

Aby zwiększyć atrakcyjność
ofertyprzygotowanejprzezsygnatariuszy porozumienia i zachęcić do inwestowania wzdłuż
drogiS3,przeprowadzonazostanie kampania promocyjna skierowana do inwestorów zagranicznych (poprzez PAIiIZ) oraz
do przedsiębiorców krajowych.
Droga S3 ma być synonimem
inwestycji budującej pozytywny klimat gospodarczy województw Polski zachodniej.
Dobrairozległasiećdrogowa
to podstawa sukcesu każdej inwestycji. Świetnie skomunikowaneterenyinwestycyjneprzyciągająprzedsiębiorców.Dlatego
jużterazstrefyekonomicznepołożonewpasiePolskizachodniej
przygotowują się do momentu,
kiedy trasa S3 powstanie w całości,łączącpółnoczpołudniem
kraju.Abystworzyćkompleksową ofertę dla inwestorów w pasieoddziaływaniadrogiS3,strefyekonomicznewrazzMinisterstwemGospodarkipołączyłysiły na rzecz projektu „S3 – Droga
wielkich możliwości”.
– Z lokowaniem inwestycji,
jest jak z budowaniem domu
– mówi Rafał Jurkowlaniec, prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Zanim się na to zdecydujemy, analizujemy, w jakiej okolicy ten
dompostawić,jakiedrogidoniegoprowadzą,czybędziemymieli pomocnych sąsiadów, sprawną administrację samorządową
iprzyjazneotoczenie.Towszystko oferuje Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna. LSSE od 18
lat pozyskuje inwestorów na teren Dolnego Śląska i wiemy, że
przedsiębiorcypodejmujądecyzję o wyborze lokalizacji pod inwestycję głównie w oparciu
orozległąsiećdrogową.Dziśwychodzimynaprzeciwichoczekiwaniomiproponujemyatrakcyjne tereny inwestycyjne wzdłuż
projektowanej i powstałej trasy
S3 – dodaje R. Jurkowlaniec. a

Wierzyciel może żądać od dłużnika wyjawienia
stanu jego majątku. Odpowiedni wniosek
w tej sprawie należy złożyć w sądzie. Str. II

FOT. PAWEŁ RELIKOWSKI

Zarząd Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej
podpisze dziś w Głogowie
porozumienie „S-3 – Droga
wielkich możliwości”
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Poznajmy trendy
na lato 2015
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FOT. PAWEŁ RELIKOWSKI

Sport i edukacja
w naszej aglomeracji

Komornik w akcji

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Przyciągną wielu
inwestorów
Samorząd

II • Nasz region
Polska Gazeta Wrocławska
Czwartek, 19 lutego 2015

II • Nasz region

Polska Gazeta Wrocławska
Czwartek, 26 lutego 2015

przypominali nam, że mycie zębów, to jedna z najważniejszych
czynności. Dobrze jednak wiedzieć, że „biała miętowa” ma
także inne zastosowania, które
mogą pomóc w codziennych porządkach. Po pierwsze, pasty
można używać do dokładnego
czyszczenia żelazka, białej gumy na butach, a także narciarskich gogli. Dzięki tej chemicznej mieszance można usunąć
nieprzyjemny zapach ryb lub
czosnku z rąk. Może także pomóc w szorowaniu trudnych
do usunięcia plam w kabinie
prysznicowej albo zabrudzeń
powstałych na materiałach od szminki czy podkładu. Pastą
do zębów wyszorujesz bezpiecznie srebro. Co ciekawe, można
nią także dokładnie wyczyścić
ekran smartfona, usuwając
przy tym drobne ryski.

na Bermudach. O wszystkim
tym opowiada teraz spokojnie
i z dużą dozą humoru, a za godniejsze uwagi słuchacza uważa
historie o podpływających do jego środka transportu rekinach.
Aleksander Doba to człowiek, któremu można, a nawet
trzeba zazdrościć. Nie niesamowitej przygody, ale radości życia
i ogromnych pokładów energii.
Warto pomyśleć o nim, spiesząc
się na tramwaj, irytując na korki,
czy brzydką pogodę. Stare powiedzenie mistrzów zen brzmi:
„Powinieneś medytować dwadzieścia minut dziennie. Chyba,
że nie masz czasu. Wtedy godzinę dziennie”.
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