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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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Łączna liczba wystawców (z podwystawcami obecnymi 
na Targach) 

268 

Łączna liczba stoisk 159 
Łączna liczba wystawców zagranicznych 41 z Niemiec, Sri Lanki, Włoch, Mauritiusu, Indonezji, 

Austrii, Czech, Uzbekistanu,  Słowacji, Węgier, Armenii 
Liczba odwiedzających targi 13 200 
 

Regiony turystyczne (miasta, powiaty, gminy, 
atrakcje, instytucje turystyczne) 27% 

Biura podróży, touroperatorzy 11% 
Baza turystyczna i turystyka zdrowotna (hotele, 
ośrodki SPA & wellness, uzdrowiska) 21% 

Pozostałe (wydawnictwa, usługi w turystyce itd)  18% 
Stowarzyszenia i Fundacje 6% 
Wystawcy zagraniczni  17% 
 

Statystyki i podział branżowy
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Współorganizatorem tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych Wrocław był Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Stoisko Dolnego Śląska zajęło największą powierzchnię - 100m  .

Dolny Śląsk - współorganizator Targów

2
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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.

Oficjalne otwarcie Targów
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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

Konferencje i warsztaty
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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 

Goście specjalni
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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

Festiwal Podróżników
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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

Festiwal Podróżników
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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. 

Festiwal kulinarny i Strefa produktów regionalnych 
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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.

Pozostałe atrakcje targowe 

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. 
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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 

Nagrody dla wystawców
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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.

Impreza integracyjna dla wystawców
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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.

Kampania reklamowa Targów
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II •Nasz region www.gazetawroclawska.pl
PolskaGazetaWrocławska

Czwartek, 19 lutego 2015

Z
adania realizowane
na rzeczmieszkań-
ców przez Stowa-
rzyszenieGminiPo-
wiatówAglomeracji
Wrocławskiejsąbar-

dzoróżnorodne.

Korzyścidlamieszkańców
W latach 2015-2020 Stowarzy-
szeniezbudujesiećobiektówpo-
bytowychAglomeracjiWrocław-
skiej–KampusówEdukacyjnych
(CPAW).

Umożliwią one komplekso-
wą obsługęmieszkańcóworaz
turystów, głównie dzieci imło-
dzieży w zakresie dostępu do
edukacji,atrakcji turystycznych
iobiektówsportowych.

W tym roku Stowarzyszenie
będzie kontynuować projekt
mistrzostw aglomeracji wroc-
ławskiejwpiłce nożnej i koszy-
kówce.Awlatach2015-2020pla-
nowane jest stworzenie aplika-
cji,któraumożliwiprowadzenie
regularnych badań sportowych
dzieci.

Dodatkowo,Stowarzyszenie
współpracujezWKSŚląskWroc-
ławnad zwiększeniemudziału
dzieciimłodzieżywkontaktach
z występującą w ekstraklasie
drużyną. Ponadto, w tym sa-
mymokresie, Stowarzyszenie,
wewspółpracyzMiejskąBiblio-
teką Publiczną weWrocławiu
oraz samorządowymi bibliote-

kamiplanujewdrożenie jedno-
litego systemu informatyczne-
go zawierającego informacje
o książkach dostępnychwbib-

liotekach gminnych aglome-
racji.

– Kolejnym etapem będzie
stworzenie jednego systemu
umożliwiającegowypożyczanie
książek –mówi JacekKowalski,
prezes zarządu Stowarzyszenia
Gmin i PowiatówAglomeracji
Wrocławskiej.

Trzebazdobyćwięcej
pieniędzy
Zadaniadotyczącesportu iedu-
kacji wśródmłodzieży realizo-

wane są ze środkówwłasnych
Stowarzyszenia.

– W związku z bardzo du-
żym zainteresowaniem tymi
zadaniamiichęciąrozszerzenia
ofertyonowedyscyplinyspor-
towe i warsztaty edukacyjne,
Stowarzyszenie stara się rów-
nieżnatencelpozyskaćfundu-
sze ze środków krajowych, jak
ieuropejskich–mówiJacekKo-
walski.a
KATARZYNAGĘSIARZ
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Sport i edukacja
w naszej aglomeracji

bWażnymcelemStowarzyszenia Gmin i PowiatówAglomeracjiWrocławskiej jest rozwój turystyki
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KatarzynaGęsiarz

katarzyna.gesiarz@gazeta.wroc.pl

A Powstaje sieć kampusówedukacyjnychdla dzieci,młodzieży i turystów
A Wplanie jest też jednolity system informatycznywgminnychbibliotekach

SamorządP
artnerami porozumienia
są: Ministerstwo Gospo-
darki, Polska Agencja In-

formacji i Inwestycji Zagranicz-
nych, Legnicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, Kostrzyńsko-
-Słubicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna, Pomorska Specjalna
StrefaEkonomiczna,Wałbrzyska
Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK”, Kamienno-
górska Specjalna Strefa Ekono-
micznaMałej Przedsiębiorczoś-
ci, AgencjaNieruchomości Rol-
nych oraz Generalna Dyrekcja
DrógKrajowychiAutostrad.

Konferencja odbędzie się
wczwartek19 lutegoogodzinie
11wUrzędzieMiejskimMiasta
Głogowa.

Głównym celem projektu
„S3–Drogawielkichmożliwoś-
ci” jest stworzenie obszaru ak-
tywności inwestycyjnejwzdłuż
drogi ekspresowej S3, będącej
częściąmiędzynarodowejtrasy
E65.

Równoleglezbudowątejnie-
zwykleważnej drogi, przygoto-
wywanajestkompleksowaofer-
ta dla inwestorów. Będzie ona
dedykowana nie tylko dużym
firmom z zagranicy, ale także
małym i średnimprzedsiębior-
stwomlokalnym.

Zadaniem stref ekonomicz-
nych Polski zachodniej będzie
przygotowanie atrakcyjnych
działek inwestycyjnych,wypo-
sażonychm.in. w gotowe hale
podwynajemdlamałychiśred-
nichfirm.Dodatkowo,wspólnie
zsamorządamilokalnymi,strefy
zadbają o infrastrukturę towa-
rzyszącą (drogi, uzbrojenie,
sieci).

Aby zwiększyć atrakcyjność
ofertyprzygotowanejprzezsyg-
natariuszy porozumienia i za-
chęcićdoinwestowaniawzdłuż
drogiS3,przeprowadzonazosta-
nie kampaniapromocyjna skie-
rowana do inwestorów zagra-
nicznych (poprzez PAIiIZ) oraz
doprzedsiębiorcówkrajowych.
Droga S3 ma być synonimem
inwestycji budującej pozytyw-
ny klimat gospodarczy woje-
wództwPolskizachodniej.

Dobrairozległasiećdrogowa
to podstawa sukcesu każdej in-
westycji. Świetnie skomuniko-
waneterenyinwestycyjneprzy-
ciągająprzedsiębiorców.Dlatego
jużterazstrefyekonomicznepo-
łożonewpasiePolskizachodniej
przygotowują się domomentu,
kiedy trasa S3 powstaniew ca-
łości,łączącpółnoczpołudniem
kraju.Abystworzyćkomplekso-
wąofertę dla inwestorówwpa-
sieoddziaływaniadrogiS3,stre-
fyekonomicznewrazzMinister-
stwemGospodarkipołączyłysi-
ły na rzeczprojektu „S3 –Droga
wielkichmożliwości”.

– Z lokowaniem inwestycji,
jest jak z budowaniem domu
–mówiRafałJurkowlaniec,pre-
zes zarządu Legnickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. – Za-
nimsięnatozdecydujemy,ana-
lizujemy, w jakiej okolicy ten
dompostawić,jakiedrogidonie-
goprowadzą,czybędziemymie-
li pomocnych sąsiadów, spraw-
ną administrację samorządową
iprzyjazneotoczenie.Towszyst-
ko oferuje Legnicka Specjalna
StrefaEkonomiczna.LSSEod18
latpozyskuje inwestorównate-
renDolnego Śląska iwiemy, że
przedsiębiorcypodejmujądecy-
zjęowyborze lokalizacjipodin-
westycję głównie w oparciu
orozległąsiećdrogową.Dziśwy-
chodzimynaprzeciwichoczeki-
waniomiproponujemyatrakcyj-
ne tereny inwestycyjnewzdłuż
projektowanej i powstałej trasy
S3–dodajeR.Jurkowlaniec.a

Przyciągnąwielu
inwestorów
Samorząd

ZarządLegnickiejSpecjalnej
StrefyEkonomicznej
podpiszedziśwGłogowie
porozumienie„S-3–Droga
wielkichmożliwości”

Wtymrokuodbędą
sięczwartemis-

trzostwaaglomeracji
wrocławskiejwpiłce
nożnej i koszykówce
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W
najbliższy
weekend
we wroc-
ł aw s k i e j
Hali Ludo-
wejodbędą

się 7. Międzynarodowe Targi
TurystyczneWrocław2015.

Wprogramieznajdąsięmię-
dzyinnymi:FestiwalPodróżni-
ków,FestiwalKulinarny,Strefa
Małego Podróżnika, a także II
GrandPrix Sommelierskie.

Podczas Festiwalu Podróż-
nikówgoście targówbędąmie-
liokazjęspotkaćsięmiędzy in-
nymizAleksandremDobą,któ-
ry jako pierwszy samotnie
opłynął Atlantyk z Afryki do
AmerykiPółnocnej iniedawno
został za to wyróżniony przez
„NationalGeographic”tytułem
PodróżnikaRoku.

Goście będąmogli również
wysłuchać opowieści Beaty
Pawlikowskiej, znanejpodróż-
niczki i autorki wielu książek
iprogramówopodróżach.Goś-
ciem specjalnym tegorocznych

targów będzie także Krzysztof
Wielicki, znany himalaista,
pierwszy zimowy zdobywca
Lhotse,KanczendzongiiMount
EverestuorazNelaMałaRepor-
terka,autorkareportażypodróż-
niczychdladzieci.

Festiwal Podróżników z ro-
kunarokcieszysięcorazwięk-
szym zainteresowaniem. Pew-
nie dlatego, że spotkania prze-
pełnione są historiami osób,
które często z bardzo małym
budżetem zwiedzają odległe
odPolskimiejsca.

Dzięki opowieściom po-
dróżników, goście będąmogli
na chwilę przenieść się do tak
pięknychkrajów,jak:Nepal,Pe-
ru,Kuba,Islandia,Australiaczy
Fidżi.

–Będziemyudowodniać,że
wcalenietrzebamiećdużopie-
niędzy, by zwiedzać świat
– mówi Patrycja Stropczyk
zMTTWrocław.–Obalimytak-
żemit,żegdynaświatprzycho-
dzi dziecko, z podróży trzeba
zrezygnować. A przynajmniej
na jakiś czas. Nic bardziejmyl-
nego –dodaje.
Dokończenienastronie II

Podróż dookoła świataw trzy dni
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A Podczas targówbędziemożna porozmawiaćm.in. z Beatą Pawlikowską czy AleksandremDobą

KatarzynaGęsiarz

katarzyna.gesiarz@gazeta.wroc.pl

Komornikw akcji

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

bPodróżnicy opowiadać będą ciekawe historie ze swoich dalekichwypraw. Doradzą też, jak dobrze

zaplanować podróż, na co zwrócić szczególną uwagę i jak prawidłowoprzygotować się dowyjazdu

WROCŁAW

Wiedza
dlamenedżerów
ManagementTMtorocznyprogram
doskonaleniapraktycznychumiejęt-
nościmenedżerskich,obejmujący
takżekonsultacjeimetodywdraża-
niakonkretnychprojektówwfirmie
orazdodatkowewsparciemeryto-
rycznepozakończeniuszkolenia.
WeWrocławiunajbliższaedycja
ManagementTMrozpoczynasię
18-19marca.Więcejinformacji
nastronachinternetowychZachod-
niejIzbyGospodarczej:www.zig.pl
(WK)

WROCŁAW

Zmisjągospodarczą
doGruzji
SilesiaChamberofCommerceLtd
weWrocławiuorganizujemisję
gospodarcząfirmpolskichdoGruzji.
Odbędziesięonaod19do25kwiet-
nia.Wtrakciemisjizaplanowano
spotkaniabiznesowewTbilisi,Kutaisi
iwBatumi.Istniejemożliwośćuzy-
skania–wramachpomocyde
minimis–refundacjido50procent
kosztówkwalifikowanych,związa-
nychzudziałemwwyjeździe.
(WK)

W skrócie
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W
egzekucji

komorniczej
p i e r w s z a
c zynno ś ć
należy do
wierzyciela,

wktóregowładaniuznajdujesię
tytułwykonawczy (czyli nakaz
zapłatyopatrzonyklauzuląwy-
konalności).Towierzycielkieru-
je do właściwego komornika
wniosek owszczęcieegzekucji.
I tutaj rozpoczyna się działanie
komornika, którego bezpośred-
nimwynikiemjestzapłatanależ-
ności w pełnej wysokości na
rzeczwierzyciela.

Zbadaćmajątekdłużnika
Komornik zaczyna działać
odmomentu otrzymania kom-
pletnejdokumentacji.Składasię
naniąm.in.wniosekpodpisany
przez osobę fizyczną. Jeżeli nie
jesttojednoosobowadziałalność
gospodarcza, tylkobardziej zło-
żona formaprawna,np. spółka,
dodatkowonależydołączyćdo-
kumentpotwierdzającyupraw-
nieniedoreprezentacji,chybaże
wynika tobezpośrednio z aktu-
alnegoodpisuzrejestru.

Komornikprzystępujedoba-
daniasytuacjimajątkowejdłuż-
nikapoprzezposzukiwaniejego
majątku. Czyni to na zlecenie,
jednaknależywiedzieć,żeodby-
wa się to zawynagrodzeniem.
Wierzyciel sammożewskazać
i to jużwewniosku,w jaki spo-
sóbmaodbywać się egzekucja.
Najczęściejwierzyciel zleca ko-
mornikowiposzukiwanieposia-
danychprzez dłużnika rachun-
kówbankowychorazruchomoś-

ci znajdujących się wmiejscu
prowadzonejdziałalnościlubza-
mieszkania.Jeżeliwierzycielowi
znanyjestdokładniestanfinan-
sówdłużnika,możnawskazać
konkretne informacjekomorni-
kowi.

Kodeks postępowania cy-
wilnego w tytule II wylicza
w jaki sposób może się odby-
wać egzekucja świadczeń pie-
niężnych:

- z ruchomości (zwyjątkiem
tych,któresąwskazanewprze-
pisachoograniczeniuegzekucji),

- z wynagrodzenia za pracę
pozaczęściąwolnąodzajęcia,

-z rachunkówbankowych,
-z innychwierzytelności,
-zinnychprawmajątkowych

(np.akcji,udziałówwspółce),
-znieruchomości.
Wprzypadku,gdybynp.oka-

załosię,żemajątekdłużnikanie
rokuje zaspokojenia egzekwo-
wanychnależnościbądźteż nie
jestonopełne,wówczaswierzy-
cielmożeżądaćoddłużnikawy-
jawieniastanujegomajątku.Ztą
jednak różnicą, że odpowiedni
wniosekwtymprzedmiociena-
leżyzłożyćwsądzie(odpowied-
nimrejonowym,zgodniezmiej-
scem zamieszkania dłużnika),

a sąd go rozpoznaje powezwa-
niu i wysłuchaniu stron. Przy
każdej z czynności komorni-
czychmoże być obecny zarów-
nowierzyciel, jak i dłużnik. Po-
nadto, każdy z nichmożemieć
świadków (nie więcej niż
dwóch).Comaogromneznacze-
niezwłaszczawtymkontekście,
żewwiększościwypadkóweg-
zekucja odbywa sięwprywat-
nychmieszkaniach.Każdydłuż-
nik powinienmieć zapewnione
minimalne poczucie bezpie-
czeństwa, oczywiście adekwat-
niedosytuacji. Zdrugiej strony,
możliwemusi byćdziałanie ko-
mornikazgodne zprawem.

Tegoniewolnozabrać
Niektóre składniki majątku nie
podlegająegzekucji,sąto:przed-
mioty urządzenia domowego,
jaknp.pościel,ubraniedłużnika
lubczłonkówjegorodziny,niez-
będnezapasyżywności iopału,
zwierzęta – jedna krowa, dwie
kozy,narzędziaiinneprzedmio-
tyniezbędnedopracy zarobko-
wej, przedmioty niezbędne do
nauki, pieniądzewkwocie nie-
podlegającej zajęciu za okres
donajbliższegoterminunastęp-
nejwypłaty. U tych osób, które
pobierająstałąpłacę,winnejsy-
tuacji jest to kwota niezbędna
doutrzymania na okres dwóch
tygodni. Egzekucji nie podlega-
ją też: sumy przyznane przez
SkarbPaństwanaspecjalnecele
(np. stypendia), prawa niezby-
walne, świadczenia z ubezpie-
czeńosobowychorazodszkodo-
wania z ubezpieczeńmajątko-
wych, świadczenia z pomocy
społecznej,wierzytelnościprzy-
padające dłużnikowi z budżetu
państwa lub od NFZ z tytułu
udzielenia świadczeń opieki
zdrowotnej.a
ą

Komornik w akcji

bWierzycielmożeżądaćoddłużnikawyjawienia stanu jego

majątku.Odpowiedniwniosekwtej sprawienależy złożyćw sądzie
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MagdalenaGlinkowska

m.glinkowska@gazeta.wroc.pl

A Najpierwwierzycielmusi złożyć stosownywniosekowszczęcie egzekucji
A Przykażdej czynności komorniczejmogąbyć świadkowieobydwustron

Prawo

Dokończeniezestr. I

Podróżetonietylkodalekiewy-
prawy, ale także egzotyczne
smaki dlatego równolegle do
spotkań poświęconych opo-
wieściom o podróżach będzie
odbywaćsięfestiwalkulinarny.

Festiwalkulinarny
– Chciałabym, żeby coraz wię-
cej osób patrzyło na turystykę
nie tylkoprzezpryzmatmiejsc
i hoteli, ale by zwracało też
uwagę na walory smakowe
odwiedzanychzakątkówświa-
ta – mówi Agnieszka Hajbura,
koordynatorka Festiwalu Kuli-
narnego. Gościem specjalnym
tegorocznego festiwalu będzie
JosephSeelestso, jurorprogra-
mukulinarnego „TopChef”.

Będzie to niepowtarzalna
okazja,byzobaczyćnażywoje-
go sposoby na przyrządzanie
wyśmienitychdań.

Dodatkowo odbędzie się
także konferencja z udziałem
JosephaSeelestsona temat tu-
rystyki kulinarnej.

Kucharzbędziezachęcałnie
tylko do samego podróżowa-
nia, ale także traktowania no-
wych smaków jako pewnego
rodzaju pamiątek z podróży.
Zaprezentuje także gościom,
jak stworzyć i wykorzystać
wnaszejcodziennejkuchnieg-
zotyczne smaki.

Drugim gościem będzie
Wiesław Ambros, prezes Pol-
skiej Akademii Kulinarnej
–MistrzŚwiataKuchniMyśliw-
skiej.

Podczas pokazówwystaw-
cy uraczą także gości atrakcyj-
nymi poczęstunkami, w tym:
zbójnickąkwaśnicąOndraszka,
kawioremześlimaka i samymi
ślimakami, a także daniami
zmulami Bosfor i dolnośląski-
mimiodamioraz innymiregio-
nalnymi specjałami.

StrefaMałegoPodróżnika
Organizatorzy przygotowali
mnóstwo atrakcji dla najmłod-
szychgości.

Podopiekąanimatorówbędą
mogływziąćudziałwwielukre-
atywnych zabawach i zajęciach
manualnych.

W tym roku organizatorzy
MTT Wrocław 2015 położyli
szczególnynacisknaatrakcjedla
maluchów.

– Jestemprzekonana, żenaj-
młodsiniebędąsięunasnudzić.
Majądowyborulicznewydarze-
nia, a poprzez zabawę będą się
uczyć–opowiadaPatrycjaStrop-
czykzMTTWrocław.

Wśród zaplanowanych at-
rakcji znajdą się m.in. trzy
ogromne figury dinozaurów
iwielkiejajo.Prehistorycznega-
dyprzyjadąna targi zWrocław-
skiego ParkuDinozaurów. Spe-
cjalnie zmyślą o najmłodszych
przygotowanotakżekilkasetme-
trówminiaturowejtrasykolejko-
wej,poktórejbędąjeździćpocią-
gi. Makietę przyozdobią także
miniaturowe mosty, budynki
i ludziki. Tonajwiększa tego ty-
pumakietawPolsce.

Maluchybędąmogłyskorzy-
stać także ze Strefy Kultury Ja-
pońskiej, gdzie pod okiempro-
fesjonalistów wezmą udział
wnaukach sztukwalki, a także
warsztatach składania origami
i wiązania kimona. Tamdzieci
będąmogłynauczyćsiętakżeja-
pońskiej kaligrafii i jedzenia pa-
łeczkami.

Kiedyizaile
Wpiątek i sobotę targiodbywać
siębędąodgodz.10do17,wnie-
dzielęodgodz.10do16.Biletjed-
nodniowy,normalnykosztuje15
zł,aulgowy10zł. Zkolei,zakar-
net dwudniowy, normalny za-
płacimy 20 zł, za ulgowy 15 zł.
Na trzydniową, normalnąwej-
ściówkę wydamy 30 zł, a na
ulgową20zł.a
ą

Poznajmy trendy
na lato 2015
Targiturystyczne

Egzekucji
komorniczejnie
podlegająm.in.
pościel, ubranie,

przedmiotydonauki
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OWYWIADZMARTHĄSTEWARTZABIEGAŁAMPONAD5LAT.

ZOSTAŁAMWYBRANA,BOJESTEMZPOLSKI

KINGARUSINDLAAGENCJINEWSERIA

#w sieci

Poruszająca
reklama

YOUTUBE -Przerażający jest
fakt, żecodziewiątynastolatek,
przesyłaswojeroznegliżowane
zdjęciadosieci.Problemem
sekstingu,czyliudostępnia-

niuerotycznychtreści
wInternecie,zajęłasięFunda-
cjaDzieciNiczyje.Organizacja
opublikowaławsieci spot„My-
ślę,więcnieślę”promujący

kampaniędotyczącąbezpiecz-
negoInternetu.

#muzyka

Nowyfestiwal
wPolsce

IMPREZA- AgencjaGoAhead
iErgoArenazapowiedziałyor-
ganizację sporejmuzycznej im-
prezy.Póki co,niezdradzono
jeszczezbytwielu szczegółów.
Niewiadomonaprzykład, jak
duże tobędzieprzedsięwzięcie.

Cowięc jestpewne?
SeawaveFestivalodbędzie się
2majawtrójmiejskiejErgoAre-
nie.Zapowiedziano teżpierw-
szągwiazdę -ParovStelar

Band, czylihouse’owy,austria-
ckiprojekt.

#zrób to sam

Pastadozębów,
jakiejnieznasz

PORZĄDKI-Rodziceodmałego
przypominalinam,żemyciezę-
bów, to jednaznajważniejszych
czynności.Dobrze jednakwie-
dzieć,że„białamiętowa”ma
także innezastosowania,które
mogąpomócwcodziennychpo-
rządkach.Popierwsze,pasty
możnaużywaćdodokładnego
czyszczeniażelazka,białejgu-
mynabutach,a takżenarciar-
skichgogli.Dzięki tejchemicz-
nejmieszancemożnausunąć
nieprzyjemnyzapachryb lub
czosnkuzrąk.Możetakżepo-
mócwszorowaniutrudnych
dousunięciaplamwkabinie
prysznicowejalbozabrudzeń
powstałychnamateriałach-

odszminkiczypodkładu.Pastą
dozębówwyszorujeszbezpiecz-
niesrebro.Cociekawe,można
nią takżedokładniewyczyścić
ekransmartfona,usuwając
przytymdrobneryski.

„Połączyłanaswspólnapasja
dosiatkówki...towarzyszy
namdodniadzisiejszego”

-mówiąAsiaiŁukasz,którzy
wygralinaszplebiscyt

naSuperparę. Zobaczcie
zdjęciananaszemiasto.pl

#superpara

#podróże

MACHINY
NALATA

BARTOSZCYGAN FOTOGRA-
FUJEKIEROWCÓW,KTÓRZY
KUPILIAUTAWPRL-UIMAJĄ
JEDODZIŚ.NIEKTÓREZNICH

WYGLĄDAJĄJAKNOWE!

WYBRANO
NAJLEPSZE
ZDJĘCIA
ŚWIATA

SŁYNNENAGRODYWORLD
PRESSPHOTO2015ROZDA-
NE. TYTUŁZDJĘCIAROKU

PRZYZNANODUŃCZYKOWI.
NAMSPODOBAŁOSIĘZWY-
CIĘSKIESPORTOWEFOTO

#zobacz
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F
estiwalŚladamiMa-
rzeń,wczesnajesień,
Poznań.Pocałymdniu
pracyrozsiadamsię
(średniowygodnie)

wfotelu... salikonferencyjnej
MiędzynarodowychTargówPo-
znańskich.Nakatedręwchodzi
starszymężczyznawspranym
t-shircie,siwąbrodą,bujnąrów-
niesiwączuprynąinieprzyzwoi-
ciewręczjaknaswójwiek
umięśnionymiramionami.
-Podobnomammówićdowas
przezgodzinę.Alepociągdodo-
mumamoczwartejnadranem,
więcmogęmówićprzezcałą
noc.Jeśliwamsięznudzi,po-
wstrzymajciemnie-śmiejesię

człowiek,którysamotnieprze-
płynąłAtlantyk.AleksanderDo-
bawłaśniezostałPodróżnikiem
Roku2015.Stałosiętodzięki
500tys.głosów, któreoddali
naniegouczestnicyplebiscytu
magazynuNationalGeographic.
Emerytowanyinżynierprzepły-
nąłkajakiemnajszerszyodcinek
Atlantykupomiędzywybrzeża-
mieuropejskimipółnocnoame-
rykańskim.Jegopodróżprzedłu-
żyłasięodwamiesiąceitrzyty-
siącekilometrów,kiedynawłas-
nejskórzeodczułprzekleństwo
TrójkątaBermudzkiego.Wiatry
zepchnęłygozwłaściwejtrasy
izłamałsięster jegokajaka.
Awaryjniezatrzymałsięwtedy

naBermudach.Owszystkim
tymopowiadaterazspokojnie
izdużądoząhumoru,azagod-
niejszeuwagisłuchaczauważa
historieopodpływającychdoje-
gośrodkatransporturekinach.

AleksanderDobatoczło-
wiek,któremumożna,anawet
trzebazazdrościć.Nieniesamo-
witejprzygody,aleradościżycia
iogromnychpokładówenergii.
Wartopomyślećonim,spiesząc
sięnatramwaj, irytującnakorki,
czybrzydkąpogodę. Starepo-
wiedzeniemistrzówzenbrzmi:
„Powinieneśmedytowaćdwa-
dzieściaminutdziennie.Chyba,
żeniemaszczasu.Wtedygodzi-
nędziennie”.

#Kajakiem
domarzeń,
czyliweź
przykład

PAULINA REZMER

#mój głos
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#hallo wrocław

02
Chętnie zawarłabym
związekpartnerski,
taki, że dwoje ludzi
chcebyć razem

JuliaKamińska,

aktorka
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www.naszemiasto.pl2 PONIEDZIAŁEK, 23 LUTEGO 2015
NASZEMIASTO#hallo wrocław

SAMEMUTRZEBASOBIEZADAĆPYTANIE:CZYNIEJESTEM
ZABARDZOPYSZNYMCZŁOWIEKIEM,ZABARDZOZAROZUMIAŁYM?

ANNAPOPEKDLAAGENCJINEWSERIA

#film

Hollandkręci
Tokarczuk

ZAPOWIEDŹ-Słynnareżyserka
postanowiłazająćsię twórczoś-
ciąwybitnejpisarki.Film„Po-
kot”AgnieszkiHollandbędzie
ekranizacjąpowieści„Prowadź
swójpługprzezkościumar-

łych”.Głównąbohaterkę, Janinę
Duszejko,wielkąmiłośniczkę
zwierząt iastrologii, zagrapraw-

dopodobnieStanisława
Celińska.Zdjęciarealizowane
będąwKotlinieKłodzkiej.Film
mapojawićsięnadużymekra-
nienapoczątku2017roku.

#akcja

Zatrzymać
nienawiść

WYDARZENIE-Organizacja,któ-
razajmujesięwalkąz„hejtami”
wprzestrzenipublicznejoraz
winternecie,planujeakcjęza-
malowywaniaobraźliwychtreś-
cinamurachpodhasłem„Po-
wiedznienawiściSTOP”.Odbę-
dziesięona21marcawMiędzy-
narodowyDzieńWalkizDys-
kryminacjąRasową,wwielu

miastachPolski.Możeszdoniej
dołączyćna:HejtSTOP.pl.

#hity netu

Śniadania
zcałegoglobu

YOUTUBE-CzydziecizeStanów
Zjednoczonychpolubiąśniada-
niaz innychstronświata?Posta-
nowionotosprawdzić.Winter-
neciepojawił się filmik,naktó-
rym możnazobaczyć, jakame-

rykańskiedziecipróbują
porannychposiłkówm.in.zFin-
landii,WietnamuiHolandii.

Wfilmiepojawiłosię teżśniada-
niezPolski.Danie,któreuzna-
nozasztandarowyśniadaniowy
polskiprzysmak, trochęnas jed-
nakzdziwiło.Zgadnijcie, jaką
tradycyjnąpotrawęznaszego
krajuprzyrządzonomalu-
chom?Placekziemniaczany
z jajecznicą,kiełbasą i jab-

łkiem... Wideoumieszczone
naYouTubeszybkozaczęło
podbijaćserca internautów,

majużponadczterymilionyod-
słon.Zobaczcie, jakmałym

Amerykanomsmakowałypla-
ckiznadWisły.

NaspotkaniaWrocławskiejAkademiiZdrowia
organizowanejprzez„GazetęWrocławską”

przychodzątłumy.Jakdołączyćdoakcji?
Informacjiszukajciewgazecie.

#byliśmy tam

#lista

SETKIPSICH
PIĘKNOŚCI

PO RAZ 139. ODBYŁA SIĘ

WYSTAWA I SŁYNNE

ZAWODYWESTMINSTER

KENNEL CLUB DOG SHOW

RANKING
WYSOKICH
BUDOWLI
PRZYGOTOWALIŚMYDLA
WASPRZEGLĄDNAJWYŻ-
SZYCHBUDYNKÓWWPOL-
SCE.NAJBARDZIEJ POKAŹ-
NYWIEŻOWIECZNAJDUJE

SIĘWEWROCŁAWIU!

#zobacz
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M
arzeniasenneza-
czynająsięroz-
mywać,gdy
woddali słychać
zgryźliwy

dźwięk.Najpierwjednooko,po-
temdrugie.Wyostrzaszwzrok
izdajeszsobiesprawę,żewłaś-
niesięobudziłeś.Gdzieśpomię-
dzytrzeciąaczwartądrzemką
uświadamiaszsobie,że jestpo-
niedziałek iżeprzedTobąpię-
ciodniowymaratonporannego
wstawania.

Leniwymruchempodnosisz
głowę,czymprędzejchcesz
zmyćztwarzygrymasniezado-
wolenia istaraszsięzcałychsił
nienapotkaćnaswojejdrodze

niczego,comożewjednejchwi-
li zepsućCipoczątektygodnia.
Brzmiznajomo?Tak,wiem,po-
niedziałkibywają trudne.Wdo-
datkunatłokstresu,nadmiarki-
logramówicodziennybiegto
tylkokrokodgwałtownych
zmiannastroju.Atezkoleimo-
gąprzerodzićsięwcośbardziej
poważnego.Myślę,żeniebez
powoduOgólnopolskiDzień
WalkizDepresjąustanowiono
właśnie23 lutego.Dziś jest
świetnaokazja,bynanowoza-
chwycićsięniebemoświcie,ku-
pićświeżeowoce i ruszyćna jog-
gingpoparku. Jeśli toWasnie
przekonuje,pomyślcieowspa-
niałymjedzeniu.Radzęzapom-

niećosłodyczach,którewywo-
łują tylkochwilowąekstazę
iprzerzucićsięnaproduktypeł-
noziarniste,orzechy, tłusteryby,
czekoladę,zielonąherbatę iwi-
no.Ranozjadamyciepłąow-
siankęzmiodeminasionami,
naobiad łososiazsałatkązpo-
midorów,napodwieczorekkil-
kakostekciemnejczekolady,
anakolacjępełnoziarniste
grzankizpikantnymguacamole
i lampkąwina.Takdużadawka
poprawiaczynastrojupozwoli
Wamuporaćsięzkażdąkłodą
podnogą,awieczornapikante-
ria iwino...wiadomo.Także
jeszczeraz:pięknegorozpoczę-
cia izakończeniadnia!

#Uporaj się
zpoczątkiem

tygodnia
ALEKSANDRA KUŹBIDA

dziennikarka

#mój głos
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Niemogędopuścić,
żeby jakaś klątwa,
mułmnie oblepiły.

EwaBłaszczyk,

aktorka
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