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Szanowni Państwo, 

zbliża się początek roku szkolnego. W tych tak bardzo zmiennych okolicznościach 
trudno przewidywać, jak będzie przebiegał. Z jednej strony deklaracje rządowe mó-
wią o rozpoczęciu nauki zgodnie z planem. Z drugiej wciąż rośnie liczba potwierdzo-
nych zakażeń na terenie Polski.

Z dużym szacunkiem podchodzę 
do deklaracji rektora-elekta Poli-
techniki Wrocławskiej, który już 
teraz zapowiedział, że pierwszy 
semestr roku akademickiego od-
będzie się w trybie hybrydowym. 
We Wrocławiu chcemy podchodzić 
do sytuacji odpowiedzialnie, mini-
malizując ryzyko zakażenia wiru-
sem wśród mieszkańców. Dlatego 
raz jeszcze namawiam Państwa 
do korzystania możliwie szeroko 
z oferty Urzędu Miejskiego za po-
średnictwem internetu. W tych na-
tomiast przypadkach, gdy osobiste 
spotkanie jest niezbędne, proszę 
o cierpliwość. Ulokowanie kolejek 
przed urzędem podyktowane jest 
troską o bezpieczeństwo Państwa 
i obsługujących pracowników. Do-
kładamy zarazem starań, poprzez 
wydłużenie pracy Centrów Obsługi 
Mieszkańców i uruchomienie ich 
także w soboty, aby czas oczeki-
wania zminimalizować.

Chcę powiedzieć o jeszcze jednej 
ważnej rzeczy. To pewna reflek-
sja, do której skłoniły mnie ostat-

nie wydarzenia w naszym kraju. 
Tracimy umiejętność rozmowy 
ze sobą nawzajem. Nie twierdzę, 
że rozpoczęło się to dzisiaj. Myślę, 
że już zbieramy żniwo zaniedbań 
i uproszczeń w języku, na jaki po-
zwoliliśmy polskiej polityce. Cią-
gła „gra na konflikt” sprawiała, że 
z trudem doszukujemy się płasz-
czyzn porozumienia, a przecież 
w istocie to od nich zależy nasza 
przyszłość. 

Podczas obchodów rocznicy Po-
wstania Warszawskiego złożyłem 
Powstańcom, zarówno tym ży-
jącym, jak i tym, którzy odeszli, 
dwie ważne obietnice. Pierwsza – 
że Wrocław będzie o nich pamię-
tał. Druga – że nie zaprzepaścimy 
szansy, o którą dla naszej Polski 
walczyli. Szukanie wszystkiego, 
co jednoczy, jest takim właśnie 
wyzwaniem dla nas. Ważniejsze 
bowiem od symboli są konkretne 
działania i projekty. 

Gdy mówimy o dyskrymi-
nowaniu jakiejkolwiek grupy 

społecznej z jakie-
gokolwiek powodu, 
spójrzmy na to, ile we 
Wrocławiu zrobili-
śmy, aby tę dyskrymi-
nację przerwać. Przez 
20 lat mojej aktywno-
ści publicznej, w or-
ganizacjach pozarzą-
dowych, a później 
w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej 
i w Departamencie 
Spraw Społecznych, 
to właśnie było moim 
głównym zadaniem – 
szukanie porozumie-
nia, sklejanie tkanki 
społecznej, unikanie zbędnych 
konfliktów. Co oczywiście nie 
oznacza, że zawsze oczeki-
wałem, iż ze wszystkim i we 
wszystkim będziemy się zga-
dzać. Umiejętne prowadzenie 
debaty publicznej polega moim 
zdaniem na tym, że różniąc się, 
potrafimy się dogadać, co za-
wsze wymaga pewnych kom-
promisów.

Te działania jednoczące chcę 
kontynuować jako prezydent 
Wrocławia. Myślę, że rozumie-
nie Wrocławia jako wspólnej 
sprawy jest szczególnie dzisiaj 
niezwykle ważne. Zapraszam 
Państwa do takiego patrzenia 
na Wrocław i wszystkich, którzy 
w naszym mieście mieszkają, 
niezależnie od ich pochodze-
nia, koloru skóry, wyznawa-

nej religii, orientacji seksual-
nej czy poglądów politycznych.  
Wrocław to miasto spotkań. Do-
brych spotkań. Spotkań, które 
nasze miasto budują.

Różnorodność nie jest przeszkodą dla porozumienia 

Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia
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Od 9 sierpnia, czyli od chwili wyborów prezydenckich na Białorusi, obywatele tego kraju wychodzą tysiącami na ulice Mińska, Grodna, Brześcia, 
Witebska i wielu innych, by pokojowo manifestować przeciwko oszustwom wyborczym, kłamstwom i 26-letniej tyranii Alaksandra Łukaszenki.  
„Уходи!” (Odejdź) rozbrzmiewa dzisiaj na białoruskich ulicach i w strajkujących zakładach pracy. To samo hasło, a także „Niech żyje Białoruś!” słychać 
też w stolicy Dolnego Śląska, gdy wrocławianie solidarni z białoruską społecznością przychodzą na wiecować na Rynek.

Po brutalnych atakach funkcjo-
nariuszy OMON-u i MSW, którzy 
pacyfikowali protestantów w bia-
łoruskich miastach po ogłoszeniu 
zmanipulowanych wyników wy-
borów prezydenckich, używając 
przeciwko kobietom i mężczy-
znom, młodzieży i osobom star-
szym tzw. specjalnych środków 
– gazu, pałek, więźniarek, gra-
natów hukowych, gumowych kul, 
polewaczek, a także ostrej amu-
nicji, odezwały się na świecie gło-
sy sprzeciwu i potępienia. 

Swoje stanowisko w tej sprawie 
wyraziło także jedenastu pre-
zydentów miast, w tym prezy-
dent Wrocławia Jacek Sutryk, 
zrzeszonych w Unii Metropolii 
Polskich. Zaapelowali oni do 
białoruskich władz o rozpo-
częcie dialogu, który zastąpi 
stosowane rozwiązania siło-
we, i sprzeciwili się przemocy 
wobec protestujących. Oto jego 
treść:
„W imieniu społeczności miast 
zrzeszonych w Unii Metropo-
lii Polskich pragniemy wyrazić 
swój głęboki niepokój, zwią-
zany z sytuacją na Białorusi po 
wyborach prezydenckich, jak 
również sprzeciw wobec pod-

jętych przez białoruskie władze 
kroków, sprowadzających się do 
użycia przemocy wobec prote-
stujących. Wspierając działania, 
mające na uwadze białoruską 
suwerenność i demokrację, pra-
gniemy dać wyraz przekonaniu, 
że siła nie może być w żadnym 
razie argumentem w relacjach 
władzy ze społeczeństwem.

Wolność jest niezbywalnym 
prawem każdego człowieka. Nie 
można zachowywać milczenia, 
kiedy to najważniejsze prawo 
jest naruszane, kiedy narzę-
dziem polityki staje się przemoc 
i opresja. Historia pozwala nam 
wierzyć, że władza obojętna 
wobec oczekiwań społeczeń-
stwa ostatecznie nie może zwy-
ciężyć. Potrafi ona jednak spo-
wodować nieodwracalne szkody 
i wyrządzić krzywdy, których 
nie sposób zapomnieć ani zre-
kompensować. Jest to szczegól-
nie ważne dla nas, Polaków, bo 
wiemy, jak cenne i kruche zara-
zem są wolności oraz swobody 
obywatelskie. Apelujemy zatem 
do białoruskich władz o roz-
poczęcie dialogu, który zastąpi 
stosowane obecnie rozwiązania 
siłowe.

Jako polscy samorządowcy cie-
szymy się, że od wielu lat mamy 
okazję współpracować z lokalny-
mi społecznościami na Białorusi, 

choćby w ramach umów pomiędzy 
miastami partnerskimi. Wyraża-
jąc naszą solidarność ze wszyst-
kimi Białorusinami, którym 

bliskie są ideały wolności i demo-
kracji, wierzymy, że współpraca 
ta będzie się stale rozwijać, nabie-
rając nowych wymiarów”.

Жыве Беларусь! Wrocław solidarny z Białorusią
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Wiec poparcia dla Białorusi we Wrocławiu
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

TBS Wrocław zawarło już większość umów z lokatorami, którzy teraz wprowadzają się do mieszkań przy ul. Afgańskiej 
na Brochowie. W lipcu spółka oddała tam do użytku 153 lokale na wynajem.          

Ta największa od 2014 r. inwe-
stycja prowadzona przez TBS 
Wrocław przyniosła dwa budynki 
z mieszkaniami wykończonymi 
pod klucz, dziesięć lokali użyt-
kowych i 163 miejsca parkingowe, 
które są dostępne w sąsiedztwie 
zabudowań. 

Budowa nowych mieszkań przy 
ul. Afgańskiej zaczęła się w li-
stopadzie 2018 r. i trwała do lipca 
br. Inwestycja pochłonęła około  
35 mln zł, a generalnym wyko-
nawcą prac budowlanych była 
firma Pre-Fabrykat z Karpacza.

Konkurencyjna oferta

– Mieszkania na wynajem w TBS 
Wrocław od kilku lat cieszą się 
niesłabnącym zainteresowaniem, 
a chętnych na zwalniające się 

mieszkania w naszych zasobach 
nie brakuje. Mamy świadomość, że 
nasza oferta jest konkurencyjna dla 
tych, którzy chcą mieszkać w do-
brych warunkach, a zarazem nie 
chcą lub nie mogą ubiegać się o kre-
dyt hipoteczny i nie przekonuje ich 
wynajem mieszkania na rynku 
mieszkaniowym – mówi Marcin 
Kij, prezes zarządu TBS Wrocław. 

Nie tylko Afgańska

Dlatego prezes Kij zapowiada, 
a władze miejskie to potwier-
dzają, realizację kolejnych pro-
jektów, dzięki którym stopniowo 
liczba lokali mieszkalnych, ofe-
rowanych przez TBS, będzie się 
we Wrocławiu zwiększała. Szy-
kowana jest m.in. rozbudowa za-
rządzanego przez spółkę osiedla  
w Leśnicy o 300 mieszkań. 

Warto dodać, że TBS Wrocław 
mocniej podkreślił swoją obecność 
na Brochowie, gdzie już wcześniej 
– m.in. na ul. Wileńskiej, Pionie-
rów, Syjamskiej i Pakistańskiej 
– powstały należące do spółki 
mieszkania na wynajem. Ponadto, 
w lutym br. przekazała ona mia-
stu Wrocław 117 nowych mieszkań 
w budynku modelowym na osiedlu 
Nowe Żerniki.

Na Brochowie warto żyć  
i pracować

– Brochów to dzielnica, która 
rozwija się bardzo dynamicznie,  
w ostatnich latach przybyło jej 
sporo nowych mieszkańców. Je-
żeli zaś chodzi o ofertę gastrono-
miczną, to jest tutaj bardzo słabo. 
Poza kilkoma punktami, które 
oferują w sezonie sprzedaż lodów 

i budką z kebabem, nie ma tu prak-
tycznie nic... – uważa Katarzyna 
Warda, właścicielka kawiarni Kla-
wo. – Gdy dowiedziałam się, że  
w nowo powstających blokach na-
leżących do TBS będzie możliwość 
wynajęcia lokalu usługowego, nie 
zastanawiałam się długo. Stwier-
dziam, że jest to idealne miejsce, by 
otworzyć kawiarnię.

Pani Kasia chce trafić ze swo-
ją ofertą głównie do miłośników 
kaw speciality oraz do młodych 
mam, które licznie zamieszkują tę 
część miasta, i zapewnia, że każdy 
mieszkaniec Brochowa znajdzie tu 
coś dla siebie.

– Zapraszam jesienią, gdy tylko 
uporam się z wykończeniem – de-
klaruje szefowa Klawo, a my posta-
ramy się wpaść do niej na kawę.

Jako pierwsi skorzystali z tego wrocławianie, którzy przybyli do aquaparku nowym, letnim 
wejściem ul. Petrusewicza pod koniec lipca. Wokół znaleźli także sporo miejsca do wypo-
czynku, zanurzonego w zieleni. 

– Bardzo nam zależało, aby nową 
inwestycję, która kosztowała 
blisko 10 mln złotych, oddać jak 
najszybciej i właśnie to robimy. 
Dwie nowe niecki – 25-metro-
wa i mniejsza, przeznaczona dla 
młodszych, plus strefa rekreacyj-
na i więcej zieleni, w tym natu-
ralne palmy. Co ważne, pomimo 
nakładów wydanych na inwesty-
cję, ceny biletów pozostają w tym 
miejscu bez zmian – mówił pod-
czas otwarcia obiektu prezydent 
miasta Jacek Sutryk. 

Letnie wejście na teren obiek-
tu – od strony ul. Petrusewicza, 
na pewno usprawnia obsługę 

i rozładowuje kolejki. Wiadomo, 
że największą atrakcją są baseny – 
w brodziku dla maluchów zamon-
towano zjeżdżalnie i inne zabaw-
ki, ale liczy się również miejsce do 
wypoczynku z wygodnymi leża-
kami, które zostało wygospoda-
rowane z części Wzgórza Andersa. 

Ci zaś, którzy zgłodnieją, mogą 
skorzystać z oferty punktu gastro-
nomicznego.

Problemu nie ma też z przebraniem 
się, umyciem czy nakarmieniem 
niemowlaka – w nowym budynku 
socjalnym są szatnie z ponad 700 
szafkami i kabiny do przebierania, 

natryski i toalety, a także pokój dla 
matki z dzieckiem.

Podgrzewana woda w nowych 
nieckach podlega czterostopnio-
wemu systemowi filtracji. Jest 
chlorowana, ozonowana i naświe-
tlania lampami UV, które skutecz-
nie zabijają bakterie i wirusy. Dla 
ogólnego bezpieczeństwa, każdy 
gość ma też przed wejściem do 
aquaparku mierzoną temperaturę 
za pomocą kamery termowizyjnej, 
do dyspozycji we wszystkich stre-
fach pojemniki z płynami dezyn-
fekującymi, a cały sztab obsługi 
obiektu czuwa, żeby nic nie zakłó-
ciło dobrej zabawy jej uczestnikom.

Wrocław od dekady prowadzi 
działania zmniejszające moż-
liwość wystąpienia nowotwo-
rów wywoływanych wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV). 
Do tej pory prowadzono szcze-
pienia ok. 30 tysięcy 13-letnich 
dziewcząt. Teraz szczepieni 
będą także chłopcy.

Program, na który miasto prze-
znaczyło już 5 mln zł, obejmuje 
nie tylko szczepienia ochronne  
ale i spotkania edukacyjne dla 
dzieci, ich rodziców oraz konfe-
rencje dla lekarzy, pielęgniarek 
i nauczycieli. 

– Za pomysł szczepienia chłop-
ców bardzo dziękuję prof. Alicji 
Chybickiej – mówi prezydent 
Jacek Sutryk i dodaje: – Ponie-
waż zależy nam na zdrowiu 
wszystkich wrocławian, zde-
cydowaliśmy, by zgodnie z naj-
nowszą wiedzą medyczną nasz 
program profilaktyki zakażeń 
poszerzyć.

Szczepienia odbywają się za 
zgodą rodziców. Szczepionki 
przeciw HPV są bezpieczne i do-
brze tolerowane. Wykonywane 
są w punktach szczepień, do 
których należą dzieci (zgodnie 
z deklaracją rodziców o wyborze 
lekarza POZ). Na adres domowy 
wysłane jest imienne zapro-
szenie, ze wskazaniem terminu 
wykonania szczepienia.

Program realizowany jest we 
współpracy ze szkołami, każda 
edycja zaczyna się we wrześniu, 
a kończy w sierpniu następne-
go roku. W tej odsłonie dotyczy  
5830 nastolatków, urodzonych 
w 2007 r., w tym 2709 chłopców, 
którzy nie mają przeciwwska-
zań lekarskich do szczepień 
przeciw wirusowi brodawczaka 
ludzkiego (HPV). 

Szczepienia 
przeciw HPV 
także dla 
chłopców
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Mieszkania od TBS na Brochowie 
już się zapełniają

Lokale w dwóch budynkach nie czekały długo na najemców 

Pływamy w nowych basenach aquaparku
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Mimo epidemii firmie PPUH Transcom udała się realizacja 
inwestycji w terminie
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O tym, jak będzie wyglądała nauka od nowego roku szkolnego, w dużej mierze zdecydują dyrektorzy szkół. Otrzymali oni jednak specjalne zalecenia 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, w jaki sposób organizować kształcenie w czasie epidemii.

Zasadniczo, 1 września ucznio-
wie rozpoczną naukę w swoich 
szkołach. Jednak w razie ko-
nieczności dyrektor placówki 
będzie mógł zawiesić prowadze-
nie zajęć w formie stacjonarnej 
i wprowadzić kształcenie mie-
szane (hybrydowe) lub zdalne. 
Możliwe to będzie po uzyskaniu 
zgody organu prowadzącego 
i pozytywnej opinii Państwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

W przypadku działalności pla-
cówki w trybie mieszanym lub 
zdalnym okres ten nie powinien 
być dłuższy niż zwyczajowo 
14 dni przeznaczonych na czas 
kwarantanny. W porozumieniu 
z nauczycielami dyrektor może 
również na ten czas ograniczyć 
zakres treści materiału z po-
szczególnych przedmiotów.

Potrzebny dystans

Ministerstwo zaleca również taką 
organizację szkoły, która umoż-
liwi zachowanie dystansu mię-
dzy osobami przebywającymi na 
jej terenie i ograniczy gromadze-
nie się uczniów. Chodzi tu m.in. 
o różne godziny przychodzenia 
poszczególnych klas na lekcje czy 
inne godziny przerw lub zajęć na 
boisku, a także unikanie częstej 
zmiany pomieszczeń, w których 
odbywają się zajęcia. 

Ponadto obowiązują ogólne za-
sady higieny: częste mycie rąk, 
ochrona podczas kichania i kasz-
lu oraz unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust. Maseczki powinny 
być stosowane w przypadku nie-
możności zachowania dystansu, 
np. w czasie przerw w miejscach 
wspólnie użytkowanych.

Gdy uczeń zachoruje

Jeżeli pracownik szkoły za-
obserwuje u ucznia objawy, 
które mogą sugerować choro-
bę zakaźną, m.in. kaszel, stan 
podgorączkowy lub gorączkę, 
powinien odizolować ucznia 
w odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu, gdzie 
możliwe jest zapewnienie mi-
nimum 2 metrów odległości od 
innych osób. Następnie należy 
niezwłocznie powiadomić ro-
dziców o konieczności pilne-
go odebrania ucznia ze szkoły 
i wykonania testu na obecność 
koronawirusa.

Jeśli jego wynik będzie pozy-
tywny, rozpocznie się docho-
dzenie epidemiczne, aby ustalić 
krąg osób potencjalnie zakażo-
nych. 

Klasa na kwarantannie

Gdy jeden z uczniów zachoruje na 
COVID-19, kwarantannie będzie 
musiała poddać się cała klasa. Wtedy 
prowadzenie dla niej zajęć w formie 
zdalnej będzie jedyną możliwością 
kontynuowania nauki. To, czy po-
zostali uczniowie z danej szkoły 
będą mogli uczyć się stacjonarnie, 
będzie zależało od tego, w jakim 
stopniu byli narażeni na zakażenie. 

Nauczyciel na kwarantannie może 
zdalnie wykonywać swoje obo-
wiązki po ustaleniu ich zakresu 
z dyrektorem. Wg przepisów kwa-
rantanna nie oznacza niezdolności 
do pracy, ale niemożność jej wy-
konywania w określony sposób – 
w tym przypadku na terenie szkoły. 
Nauczyciel na kwarantannie nie 
może zaś pracować poza miejscem 
jej odbywania.

Wszystko zależy od 
sytuacji epidemicznej

Zakres zawieszenia zajęć szkol-
nych będzie uzależniony od liczby 
osób zakażonych oraz możliwości 
zakażenia pozostałych uczniów 
i personelu w danej szkole. 

W zależności od sytuacji epide-
micznej jest możliwe ustalenie od-
rębnych kryteriów dla klasy, grupy 
wychowawczej, oddziału, etapu 
edukacyjnego lub całej placówki. 

Decyzja przejścia na kształcenie 
w formie hybrydowej będzie zale-
żała od indywidualnej opinii Pań-
stwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego, na podstawie 
przedstawionych przez dyrektora 
szkoły konkretnych rozwiązań, 
dotyczących organizacji zajęć 
szkolnych.

Rok szkolny 2020/2021 we Wrocławiu

Nauka w Nowej 
rzeczywistości?

ZaleceNia dla 
dyrektorów sZkól

Modele nauczania w nowym roku szkolnym
W jaki sposób szkoły mogą zorganizować nauczanie dzieci i młodzieży od 1 września, zależeć będzie oczywiście 
głównie od sytuacji epidemicznej i przypadków zakażenia koronawirusem w danej placówce. Decyzje podejmują 
dyrektorzy i inspektorzy sanitarni.

• MODEL STACJONARNY 
– tradycyjna nauka w szkołach 
Ten wariant nauki będzie obowiązywał  
od 1 września. Zajęcia będą odbywały się  
w salach lekcyjnych według planu lekcji  
obowiązującego w danej szkole. 

 » Dyrektorzy szkół decydują, czy zajęcia 
prowadzone będą w trybie zmianowym 
i czy wówczas dzieci i kadra będą musieli 
obowiązkowo nosić maseczki. 

 » Każda szkoła będzie miała swój regulamin 
korzystania z biblioteki, świetlicy, szatni oraz 
zajęć pozalekcyjnych. 

 » W modelu stacjonarnym mogą pojawić się 
elementy pracy zdalnej.

• MODEL HYBRYDOWY (MIESZANY) 
– zajęcia częściowo stacjonarne, częściowo zdalne  
O wprowadzeniu tego modelu nauki zdecyduje również dyrektor szkoły, 
gdy sanepid uzna to za konieczne, zważywszy na przypadki zakażenia 
wirusem w danej szkole lub na sytuację epidemiczną na danym terenie.

 » Kształcenie mieszane może dotyczyć też zajęć w mniejszych grupach lub 
dla części klas (np. klasy I-III – lekcje stacjonarne, a starsze klasy zajęcia 
zdalne), a także zajęć, przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich 
grup uczniów. 

 » Dyrektor szkoły będzie zobowiązany też zorganizować kształcenie zdalne 
dla uczniów, pozostających na kwarantannie lub przewlekle chorych. 
Dotyczy to także uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym 
nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i opinię lekarza 
o przeciwwskazaniach do bezpośrednich kontaktów ze względów 
epidemicznych. 

• MODEL ZDALNY 
zawieszenie wszystkich zajęć stacjonar-
nych i przejście na nauczanie zdalne dla 
wszystkich uczniów danej szkoły 

 » O wprowadzeniu tego modelu nauczania 
zdecyduje dyrektor szkoły po uzyskaniu 
zgody organu prowadzącego i pozytywnej 
opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego (zostanie ona 
podjęta, gdy pojawią się: duże zagrożenie 
epidemiczne w powiecie lub przypadki 
zachorowań czy kwarantanny u większej 
grupy osób w danej placówce).
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Pierwszy dzwonek 

Rafał Just 
dyrektor Szkoły 
Podstawowej 
nr 84 im. Ruchu 
Obrońców 
Pokoju 

Z okazji rozpoczęcia roku szkol-
nego planujemy otwarte spotka-
nie dla uczniów „zerówek” i klas 
pierwszych na boisku szkolnym, 
w osobnych turach. Natomiast 
pozostałe klasy o określonych 
godzinach będą już bezpośred-
nio spotykać się wychowawcami 
w salach lub na boisku szkol-
nym. Osobiście pragnę spotkać 
się z każdą klasą, aby przywitać 
się z dzieciakami. Oczywiście, 
zachowując zasady bezpieczeń-
stwa sanitarnego. 

Dla bezpieczeństwa uczniów 
i pracowników szkoły zainsta-
lowaliśmy na stałe dyspensery. 
Zakupiliśmy również ozonatory 
i zamgławiacz do dezynfekcji. 
Mimo że nie ma nakazu chodze-
nia w maseczkach, to będę bar-
dzo gorąco rekomendował swoim 
uczniom z klas 4-8 zakładanie 
maseczek w trakcie przerw mię-
dzylekcyjnych – według hasła 
„Przerwa na maseczkę”. 

Planujemy także zmiany m.in. 
w organizacji szatni szkol-
nej i poruszania się po szkole 
w ciągach komunikacyjnych. 
Nasi uczniowie będą mogli ko-
rzystać ze świetlicy, biblioteki, 
stołówki, szatni zgodnie z obo-
wiązującymi procedurami, za-
chowując szczególne środki 
ostrożności sanitarnej. Z kolei 
przy sprzyjających warunkach 
pogodowych zajęcia wuefu fi-
zycznego będą odbywać na bo-
isku szkolnym lub w okolicznym 
parku. Chcemy także ograniczyć 
wchodzenie rodziców do szko-
ły. Dlatego też strefa powitań 
i pożegnań została utworzona 
w strefie wejściowej szkoły.

Edyta Krajewska 
dyrektor  
Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego 
nr 21 

Ze względu na bezpieczeństwo, 
zarówno dzieci, jak i dorosłych, 
zrezygnowaliśmy z organizacji 
uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego na sali gimnastycznej. 
Uczniowie klas I-VII spotkają 
się z wychowawcami w swoich 
salach. Trudno nam sobie jednak 

wyobrazić brak możliwości 
spotkania uczniów klas pier-
wszych z wychowawcami. 
Zależy nam na tym, aby naj-
młodsze dzieci zapamiętały 
„swoją panią”. Dlatego kolejne 
dwa dni przeznaczymy na war-
sztaty integracyjne zarówno 
dla nich, jak i starszych kole-
gów. Dla bezpieczeństwa ucz-
niów i pracowników szkoły 
uruchomione zostaną trzy 
dodatkowe wejścia – każde 
przeznaczone dla konkretnej 
grupy uczniów. Rodzice nie będą 
wpuszczani na teren placówki. 
Wszystkich będzie obowiązywać 
dezynfekcja rąk zaraz po 
wejściu do budynku szkoły. 
Uczniowie mogą także korzystać 
z 15 dodatkowych dozowników, 
które zostały umieszczone na 
poszczególnych kondygnacjach.  
Dzieciom mierzona będzie też 
temperatura. 

Chcemy również wprowadzić 
obowiązek zakładania mase-
czek podczas wejścia do szko- 
ły i przejścia do sali, w której 
odbywają się lekcje. W pierwszych 
tygodniach uczniowie nie będą 
korzystali z szatni oraz biblioteki. 
W pierwszych tygodniach nie 

planujemy też organizacji zajęć 
pozalekcyjnych. Dostępna będzie 
natomiast stołówka, gdzie 
posiłki będą wydawane według 
ustalonego harmonogramu. Moż-
liwe będzie także korzystanie 
ze świetlicy, jednak poprosimy 
rodziców o rozważenie potrzeby 
korzystania z tej formy opieki.

Beata Berezowska 
dyrektor Szkoły 
Podstawowej  
nr 99 im. Tade-
usza Kościuszki 

Początek roku będzie u nas krót-
kim spotkaniem z uczniami 
i ich wychowawcami na boisku 
szkolnym. Zaplanowane są czte-
ry tury z przerwami na spokojne 
przejście uczniów wraz z wy-
chowawcami do klas. Jeżeli po-
goda nie dopisze, to spotkanie 
odbędzie się na sali gimnastycz-
nej – również w czterech turach, 
z przerwami na wietrzenie sali.

Przy wejściu do budynku szkoły 
znajdują się pojemniki z płynem 
dezynfekującym. Każdy wcho-
dzący na teren szkoły zobowią-
zany jest zdezynfekować ręce. 
Wszyscy nauczyciele będą też 

przypominać o konieczności 
częstego mycia rąk przez dzie-
ci. W nowym roku zamierzamy 
rozpoczynać lekcje o różnych 
porach. Żeby uniknąć nadmier-
nego tłoku przy wejściu i wyj-
ściu ze szkoły, część klas będzie 
przychodzić na godzinę 8.00, 
część na 8.45.

Do dyspozycji uczniów jest tak-
że świetlica, biblioteka oraz 
szatnia. Dla zachowania bez-
piecznych odległości zostaną 
wykorzystane dwa wejścia do 
szatni szkolnej. Czynna będzie 
także stołówka, gdzie posiłki 
wydawane będą w jednorazo-
wych pojemnikach. Z kolei za-
jęcia wychowania fizycznego 
zamierzamy prowadzić w miarę 
możliwości na boiskach szkol-
nych z ograniczeniem ćwiczeń 
i gier kontaktowych. Podłoga 
w sali gimnastycznej i przybo-
ry do ćwiczeń będą codzien-
nie myte i dezynfekowane. Aby 
wesprzeć naszych uczniów, bę-
dziemy również organizować 
zajęcia w ramach pomocy psy-
chologiczno-edagogicznej. We 
wszystkich działaniach wspiera 
nas Departament Edukacji UM 
Wrocławia.

Jak będzie wyglądał początek 
roku szkolnego we wrocławskich 
szkołach?

– Tak jak to zaplanują dyrektorzy 
poszczególnych szkół. W ostat-
nim tygodniu sierpnia ze stro-
ny internetowej lub ogłoszeń 
w szkole uczniowie dowiedzą się, 
jak to będzie u nich wyglądało. 
Dyrektorzy najprawdopodobniej 

podzielą uczniów na grupy, aby 
zmniejszyć liczbę osób biorących 
jednocześnie udział w oficjalnym 
rozpoczęciu roku szkolnego. Sy-
gnalizują, że byliby zaintereso-
wani zastosowaniem wariantu 
hybrydowego, ale na razie mają 
kłopot ze skontaktowaniem się 
z Powiatowym Inspektorem Sa-
nitarnym, by uzyskać pozytywną 
opinię. 

Zgodnie z zapowiedzią ministra, 
od 1 września będzie obowiązy-
wał stacjonarny system nauki. 
Niestety nie ma odgórnego zale-
cenia, żeby do szkoły przychodzić 
w maseczkach. Z pewnością dy-
rektorzy zastosują się do wytycz-
nych i wszystkich zaleceń: będą 
dezynfekowane pomieszczenia, 
sprzęt, krzesła, blaty ławek, porę-
cze i pomoce dydaktyczne, zostaną 
zapewnione środki do dezynfekcji 
rąk. Wszystkie placówki są zaopa-
trzone w środki dezynfekcyjne 
i ochrony osobistej, ale to nie jest 
zapas, który byłby wystarczający 
na cały rok szkolny. Na prepara-
ty do dezynfekcji i środki ochro-
ny osobistej miasto wydało do tej 
pory już ok. 3 milionów złotych. 
Jeśli podstawą będzie stacjonarne 
nauczanie, koszty te będą o wie-
le większe. Niestety wciąż nie ma 
żadnych konkretów, dotyczących 
ich finansowania. Na razie pienią-
dze na ten cel pochodzą z rezerw 
miasta. Szkoły mogą już wypełniać 
i przesyłać do MEN formularze, 
ale na razie nie wiadomo, kiedy, co 
i w jakiej ilości otrzymają.

W jaki sposób szkoły przygo-
towywały się na powrót dzieci 
z wakacji?

– Większość dyrektorów 
i nauczycieli przewidywała, że 
w pracy szkoły jesienią trzeba 
będzie uwzględnić metody na-

uczania na odległość. W związku 
z tym doskonalili umiejętności 
nauczycieli, które są do tego po-
trzebne, w miarę możliwości do-
kupywali sprzęt komputerowy. 
Mogli wybrać takie programy, 
które przewidują częściowo zdal-
ne nauczanie. Miasto stara się 
wspierać ich w jak największym 
stopniu. 

Powołany został specjalny zespół, 
którego zadaniem jest wspieranie 
szkół w zakresie organizacji zdal-
nego nauczania. Modernizowana 
i udoskonalana jest Wrocławska 
Platforma Edukacyjna, admi-
nistrowana przez pracowników 
Centrum Kształcenia Zawodowe-
go. To system wspomagania edu-
kacji, w ramach którego możliwe 
jest m.in. udostępnianie scenariu-
szy lekcji i kursów e-learningo-
wych. Współpracujemy również 
z firmą Microsoft, aby zwiększyć 
możliwość prowadzenia lek-
cji online na platformie Micro- 
soft Teams. Zwiększana jest licz-
ba kont dla poszczególnych szkół, 
udoskonalane funkcjonalności, 
np. raportowanie dla dyrektora, 
aby nauczyciele nie musieli wy-
konywać dodatkowej pracy. Szko-
leni są także nauczyciele. 

Podejmowane są też działania 
zabezpieczające przed cyber-
przemocą, zwiększające poczucie 
bezpieczeństwa zajęć prowadzo-

nych w trybie online zarówno dla 
uczniów, jak i nauczycieli. 

Co będzie najtrudniejsze w tym 
roku szkolnym?

– Na pewno takie zorganizowa-
nie pracy szkoły, aby możliwe było 
zachowanie dystansu społecznego 
zarówno w klasach szkolnych, jak 
i na korytarzach. Należy pamię-
tać, że w szkołach ponadpodsta-
wowych jest podwójny rocznik 
w klasach drugich, wykorzysty-
wane są wszystkie, nawet te małe 
pomieszczenia. Korytarze wielu 
szkół są wąskie, więc jest na nich 
ciasno. Bardzo trudne będzie po-
wstrzymanie spontaniczności 
dzieci, zwłaszcza tych najmłod-
szych, którym zwykle dość trudno 
zachować dystans w kontaktach 
z rówieśnikami. 

Dyrektorzy placówek przy wspar-
ciu pracowników Departamen-
tu Edukacji z pewnością dołożą 
wszelkich starań, aby zapewnić 
bezpieczeństwo wrocławskim 
uczniom. Trzeba pamiętać jednak, 
że zostali zobowiązani do bardzo 
wielu nowych zadań, którym mu-
szą sprostać w bardzo krótkim, 
wakacyjnym czasie, a do wielu 
z tych zadań nie są przygotowani, 
bo nie są lekarzami ani epidemio-
logami. Mają wiele wątpliwości 
i bardzo krótki czas na skonsulto-
wanie planowanych rozwiązań.

Co mówią dyrektorzy wrocławskich szkół o 1 września

Nauczanie zacznie się stacjonarnie
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Rozmawiamy z Ewą Szczęch, dyrektor Wydziału Szkół 
Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego 
Wrocławia.
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#WrocławOtwartyDlaWszystkich

Prezydent Wrocławia wraz z firmą NEUCA S.A. przystąpił do 
realizacji pilotażowego projektu zdalnych usług medycznych 
w zakresie diabetologii, kardiologii oraz opieki senioralnej. 

To odzew na oczekiwania miesz-
kańców Wrocławia. Projekt, za 
sprawą wykorzystania innowacyj-
nych rozwiązań technologicznych, 
umożliwi stworzenie nowej usługi 
dla osób potrzebujących opieki i po-
mocy bez konieczności wychodze-
nia z domu i bezpośredniego kon-
taktu z lekarzem. Usługi z zakresu 
telemedycyny i teleopieki, świad-
czone w myśl idei Smart City, są 
bezpłatne. 

Projekt realizują wspólnie Biuro 
SmartCity i Zarządzania Projek-
tami, Wydział Zdrowia, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Wro-
cławskie Centrum Rozwoju Spo-
łecznego i Ekumeniczna Stacja 
Opieki we współpracy ze spółkami 
z grupy NEUCA – Telemedycyną 
Polską i Diabdis

Testowanie wskaże popyt

Z pilotażu skorzysta 110 pacjentów. 
Rekrutacja do programów diabeto-
logicznego i kardiologicznego jest 
otwarta. W przypadku teleopieki 
senioralnej zaś zamknięta. Faza te-
stowa potrwa trzy miesiące. Ponie-

waż ma charakter pilotażowy, jej 
głównym celem jest zebranie infor-
macji nt. zasadności i skuteczności 
wprowadzenia w mieście nowocze-
snych rozwiązań teleopiekuńczych 
i telemedycznych na szerszą skalę. 

Pakiet kardiologiczny 

Adresowany jest do osób po 65. r.ż. 
ze zdiagnozowanymi problemami 
kardiologicznymi lub z objawami 
chorób kardiologicznych. W pierw-
szej kolejności wsparcie otrzymają 
seniorzy z arytmią serca. Testowa-
nie trwa dwa miesiące. 

W ramach pakietu pacjent otrzy-
muje przenośne urządzenie EKG 
(produkt medyczny), połączone 
z centrum telemedycznym, mo-
nitorującym zapisy pochodzące 
z urządzenia 24 h/7 dni. Badanie 
EKG pacjent może wykonywać sa-
modzielnie i w nielimitowanej ilo-
ści, a wynik każdorazowo konsul-
tować z centrum. 

Dodatkowo, pacjent ma w pakie-
cie trzy konsultacje z kardiologiem 
– by monitorować na bieżąco stan 

zdrowia i dobrać właściwe leczenie. 
Gdy poczuje się gorzej – nie musi 
zaś wzywać lekarza. Wizyta może 
odbyć się bowiem zdalnie przez 
centrum telemedyczne. 

Pakiet diabetologiczny

Dla osób ze zdiagnozowaną cu-
krzycą typu I i II. W pakiecie jest 
zestaw startowy, czyli glukometr 
OneTouch z glukotransmiterem 
i 3-miesięczna opieka diabetolo-
giczna, w której są m.in. konsulta-
cje z edukatorem diabetologicznym 
(tel. lub e-mail), stała, automatycz-
na analiza wyników po zidenty-
fikowaniu problemu, teleporada 
lekarska w razie pogorszenia stanu 

zdrowia i w celu otrzymania e-re-
cepty, a także możliwość korzy-
stania z aplikacji mobilnej Diabdis 
i Portalu Pacjenta z wirtualnym 
dzienniczkiem wyników oraz stały 
dostęp do pomocy technicznej (in-
folinia).

Pakiet teleopieki senioralnej 

Adresowany do podopiecznych 
DDPS na ul. Ciepłej, Ekumenicznej 
Stacji Opieki, a także do osób, po-
siadających Szmaragdową Kartę 
Seniora. 

W pakiecie części seniorom udo-
stępniono domowe terminale gło-
śnomówiące z przyciskiem życia 

– to tzw. Teleopieka Plus, czyli 
usługa świadczona przez zespół 
opiekunów Centrum Telespołecz-
nego, działającego 24 h/7 dni, kon-
centrująca się m.in. na organizacji 
pomocy w sytuacjach stresu, lęku, 
potrzeby rozmowy, poczucia sa-
motności, a także zagrożenia życia 
lub zdrowia.

Druga grupa, objęta tzw. Teleopie-
ką SOS, otrzymuje opaskę teleme-
dyczną firmy Sidly, która pozwa-
la na wezwanie pomocy w razie 
zdarzeń nagłych. Usługę świadczy 
w tym przypadku zespół wykwali-
fikowanych ratowników medycz-
nych Centrum Telemedycznego, 
działającego 24 h/7 dni.

Bezpłatne usługi medyczne smart dla mieszkańców
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Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce testuje usługi telemedyczne w tak szerokim zakresie

Największy pod kątem liczby działających w nim firm park 
technologiczny w Polsce mieści się we Wrocławiu. WPT sku-
pia m.in. przedsiębiorstwa, które stworzyły wiele produktów, 
mogących nam pomóc bezpiecznie żyć nie tylko w postpande-
micznej rzeczywistości, ale i w świecie czystego powietrza. 

– W chwili wybuchu pandemii 
koronawirusa wiele firm dzia-
łających we Wrocławskim Parku 
Technologicznym rozpoczę-
ło opracowywanie rozwiązań, 
które mogą mieć realny wpływ 
na walkę z koronawirusem. 
Były to nie tylko przedsiębior-
stwa bezpośrednio związane 
z branżą laboratoryjną czy life-
-science, ale też specjalizujące 
się w optyce czy nawet działają-
ce w branży space-tech – mówi  
Maciej Potocki, prezes WPT.

Pomogą wykryć wirusa

Niektóre przedsiębiorstwa z WPT 
w odpowiedzi na pandemię prze-
formułowały swoje działania tak, 
by pomóc w walce z koronawiru-
sem. Wśród nich jest m.in. spółka 
Amplicon, która rozpoczęła pro-
dukcję testów diagnostycznych 
wykrywających COVID-19.

Opierają się one na niezwykle do-
kładnej metodzie genetycznej, 
a ich jakość została odpowiednio 
zweryfikowana i potwierdzona. 
Firma jest w stanie dostarczać na 
rynek nawet kilkadziesiąt tysię-
cy testów tygodniowo, które bez 
wątpienia będą nam potrzebne 

jeszcze przez wiele miesięcy. Te 
produkowane przez Amplicon 
mogą być realną alternatywą dla 
testów sprowadzanych obecnie 
z zagranicy. 

– Wykorzystywanie testów pro-
dukowanych w Polsce sprawi, że 
nie tylko będą one tańsze, ale też 
szybciej dostępne, gdyż łańcuch 
logistyczny ich dostawy będzie 
o wiele krótszy. Jestem przekona-
ny, że mogłoby to usprawnić pro-
ces wykonywania testów w na-
szym kraju – komentuje dr Janusz 
Piechota, prezes spółki Amplicon.

Skutecznie i bezpiecznie 
w czasie epidemii

W WPT działa też spółka In-
fraSpectra, która stworzyła Fe-
vIR, czyli termometr na pod-
czerwień do bezkontaktowego 
mierzenia temperatury z odle-
głości czterech metrów. Automa-
tyczny system termograficzny 
skanuje temperaturę okolicy ką-
cików oczu (szpary powiekowej) 
i jest w stanie dokonać jednocze-
snego pomiaru u trzech osób.

Rozwiązanie w tym zakresie opra-
cowała również firma Scanway, na 

co dzień działająca m.in. w branży 
kosmicznej. Jej system do zdalnego 
pomiaru temperatury ciała prze-
znaczony jest do monitorowania 
sanitarno-epidemiologicznego 
w zakładach pracy.

Warto też wymienić tu m.in. spół-
kę Ekolabos, która bada kluczowe 
dziś środki do dezynfekcji dłoni  
i powierzchni, a także różnorod-
ne preparaty biobójcze dla rynku 
weterynaryjnego, spożywczego 
i medycznego. Ma ona też w pla-
nach otwarcie specjalistycznego 
laboratorium wirusowego w WPT.

– To zaledwie kilka przykładów 
firm, które dzięki swoim inno-
wacyjnym produktom i usługom 
odpowiedziały na bieżące po-
trzeby naszego społeczeństwa. 
Ich rozwiązania pozwolą nam 
na bezpieczne funkcjonowanie 

w nowej rzeczywistości. Pande-
mia pokazała bardzo wyraźnie, 
jak ważne są dla naszej gospo-
darki innowacyjne firmy. Mogli-
śmy się też przekonać, że nowo-
czesnych technologii i pomysłów 
rewolucjonizujących światowe 
rynki nie musimy szukać daleko, 
poza granicami naszego kraju. 
Szukajmy ich u nas, nie zapomi-
nając o tym, że ich rozwój wyma-
ga strukturalnego wsparcia, nie 
tylko ze strony lokalnych władz 
samorządowych i instytucji oto-
czenia biznesu, ale też z poziomu 
krajowego – komentuje Maciej 
Potocki, prezes WPT.

Potencjalne wyzwania

Bez wątpienia, są wśród nich 
kwestie, dotyczące zmian kli-
matycznych. Zapobiec im mogą 
również polskie innowacje, 

związane z wykorzystaniem 
energii słonecznej czy recyklin-
giem plastiku.

 – W WPT działają firmy nad nimi 
pracujące, np. Saule Technologies, 
wdrażające nowe, efektywniej-
sze technologie wykorzystania 
energii słonecznej, czy OverSiz3D, 
które zbudowało największą 
przemysłową drukarkę 3D w Eu-
ropie, pozwalającą na bezpośred-
ni recykling plastiku –  wymienia 
Maciej Potocki i dodaje:
– Działają u nas też spółki pra-
cujące nad terapiami, które mogą 
zwalczyć prawdziwe plagi współ-
czesnej medycyny – nowotwory 
czy cukrzycę. 

Więcej o innowacjach w WPT:

Pandemia, klimat i zdrowie a wrocławskie innowacje
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W laboratorium firmy Saule Technologies w WPT

www.technologpark.pl
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Targ z lokalnymi produktami, obszerny park, w którym żyją wiewiórki, i autobus czy może przedszkole tuż pod domem, klub seniora i nieduża galeria 
handlowa? Albo trasy biegowe i parking? Jakie są dla was dobre miejsca do życia?

Miło się rozmarzyć, prawda? Ale 
miło też żyć w takim miejscu – 
dobrym do życia. Miasto o tym wie 
i od zeszłego roku Biuro Rozwoju 
Wrocławia (BRW) realizuje projekt 
pod nazwą „Osiedla kompletne”. 
Jego celem jest dążenie, by były 
to obszary, które mogą zaspokoić 
podstawowe potrzeby mieszkań-
ców, mają swoją tożsamość i na 
których nie brakuje zieleni.

Jak marzenia przekuć 
w rzeczywistość

Tworzenie osiedli kompletnych 
to trzy etapy. Pierwszy właśnie 
się rozpoczyna – to konsultacje 
społeczne, dotyczące poznania 

potrzeb mieszkańców i poten-
cjału miejsca, do udziału w któ-
rych zapraszamy. Drugi to prace 
projektowe, kończące się oceną 
publiczną, a ostatni – stworze-
nie opracowania pn. „Wytyczne 
przestrzenne na rzecz osiedli 
kompletnych”. Na podstawie 
konsultacji, badań i zebranych 
uwarunkowań specjaliści z BRW 
zaproponują działania, których 
celem będzie rozwój wybranych 
obszarów.

Gdzie będą osiedla 
kompletne?

Po pilotażu, przeprowadzonym 
w 2019 r., w roku bieżącym uwa-

ga została skupiona na trzech 
jednostkach urbanistycznych: 
Nowy Dwór (E2); Krzyki Za-
chód (D10); Zakrzów Centrum 
(B22). Granice tychże jednostek 
określono w „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Wro-
cławia”. 

Powstałe wytyczne – indy-
widualne dla każdego obsza-
ru – stanowić będą pomoc dla 
jednostek miejskich i dla miesz-
kańców (m.in. WBO, inicjatywy 
rad osiedli). Będzie to również 
kompendium wiedzy o najważ-
niejszych potrzebach użytkow-
ników danego terenu. 

Krok ku realizacji marzeń

Konsultacje trwają do końca sierp-
nia bieżącego roku, dla każdego 
z osiedli w innym terminie. Mogą 
w nich brać udział zarówno doro-
śli, jak i dzieci oraz młodzież. Od-
były się już e-spotkania na Nowym 
Dworze, Krzykach Zachodnich 
i Zakrzowie Centrum. Na doro-
słych czekały i czekają w terminie  
24-26.08 również spacery w te-
renie oraz aktywny do koń-
ca sierpnia formularz online do 
zgłaszania opinii, tym razem  
w formie interaktywnej mapy. 

Dla młodych – spacery (Nowy 
Dwór i Zakrzów Centrum – 
w czasie spacerów dla dorosłych, 
Krzyki Zachodnie – spacer ro-
werowy, 27 i 28.08) oraz punk-
ty konsultacyjne (Nowy Dwór 
i Krzyki Zachodnie już za nami, 
czeka na Zakrzowie Centrum – 
29.08). 

Weź udział w konsultacjach i zrób 
krok ku temu, by (bez przepro-
wadzki) mieszkać w miejscu ide-
alnym! Twój głos jest ważny!

Szczegóły na:

Jak żyć we Wrocławiu? Dobrze!

Miasto we współpracy z Uniwersytetem SWPS i wrocławską firmą Zado chce zachęcić 
mieszkańców do podejmowania świadomych decyzji zakupowych i wsparcia tym samym lo-
kalnego biznesu po pandemii COVID-19.

To bardzo ważne, ponieważ ponad  
1,5 miesiąca ograniczeń w han-
dlu zagroziło wielu firmom utra-
tą płynności finansowej i to od 
naszych obecnych decyzji zaku-
powych zależy przetrwanie nie-
których osiedlowych sklepów, wy-
twórców czy dostawców. Wspólnie 
możemy zadbać o to, by we Wro-
cławiu nie zabrakło miejsc, w któ-
rych po sąsiedzku kupowaliśmy 
warzywa czy kwiaty.

Dla mieszkańców

#WrocławZdalnieLokalnie umoż-
liwia mieszkańcom skorzystanie 
z mapy działających sklepów w ich 
najbliższej okolicy, które oferują 
zakupy z dostawą lub bezpiecznym 
odbiorem osobistym, co jest nie 
tylko wygodne, ale także bezpiecz-
ne i ogranicza ryzyko dalszego 
rozprzestrzeniania się pandemii. 

Jak skorzystać z mapy? Wcho-
dzimy na zado.pl, udostępniamy 

swoją lokalizację lub własnoręcz-
nie odnajdujemy ją na mapie, wy-
bieramy interesujący nas punkt 
sprzedaży. Po kliknięciu w odpo-
wiedni znacznik będziemy mogli 
zapoznać się z podstawową ofertą 
sklepu (np. warzywa, owoce), po-
znać obsługiwany obszar dostawy 
oraz sposób składania zamówienia 
(adres internetowy lub/i telefon 
kontaktowy).

Dla przedsiębiorców

Akcja ma również nieść ze sobą 
specjalne wsparcie dla wrocław-
skich przedsiębiorców, których 
#WrocławZdalnieLokalnie ma za-
chęcić do korzystania w biznesie 
z narzędzi cyfrowych i uruchomie-
nia sprzedaży internetowej.

Przedsiębiorcy, oferujący sprzedaż 
zdalną, mogą skorzystać z dwóch 
ofert – bezpłatnie dołączyć do 
przygotowanej mapy (wystarczy 
wypełnić formularz dostępny na: 

zado.pl/dodaj-miejsce) albo zamó-
wić utworzenie profesjonalnego 
sklepu internetowego, w wyni-
kającej ze współpracy z miastem 
ofercie specjalnej dla wrocławskich 
przedsiębiorców. Firmy mogą sko-
rzystać z bezpłatnego prowadzenia 
sklepu przez pierwszy miesiąc (bez 
prowizji) oraz gratisowego wdro-
żenia strony.

Co mają zrobić, by skorzystać 
z oferty? Wejść na zado.pl/biz; wy-
pełnić formularz „Załóż sklep” 
– w polu „kod polecający” wpisać 
hasło „wroclawzdalnielokalnie”.

Masz platformę 
sprzedażową – włącz się  
do akcj!i

Wszystkie firmy, chcące wziąć 
udział w akcji #WrocławZdalnie-
Lokalnie i wesprzeć lokalny biznes, 
mogą skontaktować się z Biurem 
Rozwoju Gospodarczego UM Wro-
cławia, tel. 71 777 93 59.

www.wroclaw.pl/osiedla-kompletne

#WrocławZdalnieLokalnie 
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#WrocławOtwartyDlaWszystkich

Powstająca trasa autobusowa-tramwajowa na Nowy Dwór połączyła się już z torowiskiem przy Orląt Lwowskich. Na 
plac wróciły tramwaje. Nad ul. Robotniczą pnie się w górę 160-metrowy wiadukt. Na drugiej inwestycji – trasie przez 
Popowice – widać pierwsze torowiska. 

Po niespełna dziewięciu miesią-
cach udało się zakończyć prace to-
rowe na pl. Orląt Lwowskich. Zanim 
wjechały regularne linie, odbył się 
przejazd testowy, który wypadł po-
myślnie. Obserwujący to prezydent 
Wrocławia Jacek Sutryk zauwa-
żył:  – Ten fragment inicjuje, jest 
„źródełkiem” nowej linii autobu-
sowo-tramwajowej. Warto przypo-
mnieć, że to największa inwestycja 
w powojennym Wrocławiu, warta 
około 300 milionów złotych. 

Roboty były niełatwe, odbywały 
się w centrum miasta. Skrzyżo-
wanie zyskało nowy układ dro-
gowo-torowy. Na tej samej tra-
sie widać też już zalążki dwóch 
wiaduktów. Jeden powstaje nad  
ul. Smolecką, drugi nad ul. Robot-
niczą. W tej ostatniej lokalizacji 
powstaje największa, 160-me-
trowa przeprawa nad ulicą i trasą 
kolejową. Niedawno na plac budo-
wy przyjechały potężne dźwigary. 
Teraz są montowane. 

Na budowie trasy tramwajo-
wej przez Popowice zaś ruszyło 
układanie pierwszego torowi-
ska. Powstaje na ul. Długiej, na 
wysokości głównego punktu 
zasilania miasta. Widać też już 
fragmenty nowego przystanku 
kolejowego Wrocław Szczepin. 
Cały czas toczą się również pra-
ce przy wiadukcie. Tam powsta-
je sieć ogólnospławna o ogrom-
nej przepustowości. Obniżany 
jest też poziom przyszłej jezdni, 

aby pod wiaduktem zmieściły 
się tramwaje.

Nowa trasa połączy torowisko 
przy mostach Mieszczańskich 
z tym na ul. Milenijnej. Pobie-
gnie przez ul. Dmowskiego, 
Długą, Starogroblową, Popo-
wicką. Będzie liczyła blisko  
4 km. Inwestycja obejmuje także 
stworzenie pełnej infrastruk-

tury, prawie 5,5 km przebudo-
wanych dróg i m.in. 21 nowych 
przystanków.

Pierwszy etap prac dotyczy odcin-
ka około 800 m. Jednak jest bar-
dzo skomplikowany. – To jeden 
z najtrudniejszych odcinków, jaki 
mieliśmy w ostatnich dziesięcio-
leciach budowania we Wrocławiu. 
Przebudowaliśmy tutaj kilkadzie-
siąt kilometrów kabli podziem-
nych, ze względu na sąsiedztwo 
głównego punktu zasilania miasta 
– mówi Krzysztof Świercz z Wro-
cławskich Inwestycji.

Najpewniej jeszcze we wrześniu 
uda się udrożnić dla kierowców 
przejazd po przebudowywa-
nej ul. Długiej. Koniec prac na 
tym odcinku trasy tramwajo-
wej planowany jest na pierwsze 
miesiące 2021 r. Całość ma być 
gotowa do końca 2022 r. 

Poznańska firma Modertrans dostarczy naszemu miastu 25 nowych skła-
dów tramwajowych. Takiego wyboru dokonało MPK Wrocław. Wartość za-
mówienia to 205 mln zł. Wrocławski przewoźnik może również skorzystać 
z prawa opcji i dokupić kolejnych 21 takich samych tramwajów.

Zakupione pojazdy to tramwaje z rodziny 
Moderus Gamma – w pełni niskopodłogowe, 
trójczłonowe, oparte na czterech wózkach 
trakcyjnych, o długości blisko 32 m. Jednak, 
jak podkreślają w MPK, tramwaj dla Wrocła-
wia będzie tak naprawdę produktem „szy-
tym na miarę” (dlatego jego wygląd prezen-
towany obok to tylko wizualizacja).

– Cieszy fakt, że zapłacimy mniej, niż za-
kładaliśmy przed otwarciem ofert. Cieszy 
też podwójnie – pieniądze zostaną w kra-
ju, bo zwycięzcą jest polska firma – uważa 
prezes MPK Krzysztof Balawejder i doda-
je, że ważne jest to, by pojazdy nie nisz-

czyły torowisk. – Gammy, dzięki lekkiej 
konstrukcji i równomiernie rozłożonym 
naciskom ośmiu osi, nie będą negatyw-
nie oddziaływały na nasze tory i rozjazdy. 
Tramwaje zostaną wyposażone w nowo-
czesny i energooszczędny układ napędo-
wy o dużej wydajności – mówi Krzysztof 
Balawejder. 

Nowe tramwaje będą obsługiwały budowa-
ne obecnie linie na Nowy Dwór i Popowice, 
wyjeżdżając z zajezdni Gaj i Borek.

Ale nie tylko takie „nówki”, jak Moderus 
Gamma, będą pędzić po Wrocławiu. MPK 

zapytało wrocławian w internetowej son-
dzie, jaki kolor powinny mieć po remoncie 
tramwaje typu 205 WrAs. Wygrał tradycyj-
ny – niebieski. Pracami (m.in. nowe pudło, 

szkielet wagonu, podwozie, dach dostoso-
wany do klimatyzacji, platforma do wjeż-
dżania wózków, klimatyzacja) zajmie się 
również poznański Modertrans. 

Z powodu szerzącej się pan-
demii, musimy zasłaniać nos  
i usta w tramwajach i autobusach 
– potwierdza wrocławska poli-
cja, której funkcjonariusze wraz  
z pracownikami MPK spraw-
dzają stosowanie się pasażerów 
do tego nakazu oraz czy zacho-
wują w pojazdach odpowiedni 
dystans między sobą. Często-
tliwość takich kontroli ma się 
zwiększyć. 

Mogą zakończyć się poucze-
niem, ale są i mandaty, i nawet 
wnioski do sądu o ukaranie ła-
miących przepisy. O sytuacjach 
zagrożenia mundurowi infor-
mują także służby sanitarne.

Większość pasażerów MPK po-
stępuje odpowiedzialnie, zważa 
nie tylko na własne zdrowie, ale 
i innych osób, korzystających  
z miejskiej komunikacji. Nieste-
ty, zdarzają się także nieprzy-
jemne incydenty, gdy na zwró-
coną uwagę na nienoszenie 
maseczki jakaś osoba reaguje 
nerwowo, a często wulgarnie.

– Widzimy, że w ostatnich 
dniach bijemy rekordy zaka-
żenia koronawirusem, dlate-
go prosimy i przypominamy  
o obowiązku noszenia mase-
czek, zwłaszcza w tramwajach 
i autobusach, jeśli to możli-
we to zachęcamy, by robić to 
już na przystanku. W apelach  
i wspólnych podróżach wspiera 
nas policja, która pomaga nam, 
żebyśmy zdrowo i bezpiecznie 
przetrwali czas pandemii – po-
twierdza Krzysztof Balawejder, 
prezes MPK Wrocław.

Oprócz komunikacji, munduro-
wi kontrolują też sklepy wielko-
powierzchniowe, nocne kluby 
i inne miejsca, gdzie mogą gro-
madzić się większe grupy osób.

Nakaz 
zasłaniania 
twarzy 
w transporcie 
publicznym
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Ważny etap największych inwestycji 
tramwajowych

Przy okazji budowy torowiska na Popowice powstaje stacja kolejowa Wrocław Szczepin

www.wroclaw.pl/komunikacja

Pomkną po szynach niebieskie tramwaje

Tramwaj przez Popowice – widać pierwsze tory
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Solidarność jest potrzebnaSolidarność jest potrzebna

26 sierpnia 2020 roku  
mija 40 lat od wybuchu 
strajku pracowników wro-
cławskiego MPK, którzy 
solidaryzowali się z prote-
stującymi robotnikami  
Wybrzeża. Często mówi się, 
że ten strajk zmienił oblicze 
Wrocławia. Dlaczego?

– Wielu świadków i  uczestni-
ków sierpniowego strajku mówi: 
wchodziliśmy na ten strajk jako 
ci, którzy przyjechali tu z Kresów, 
z  Wielkopolski, z  innych czę-
ści Polski, a  wychodziliśmy jako 
wrocławianie. Strajk był ważnym 

wydarzeniem w  skali ogólno-
polskiej, był także tą chwilą, gdy 
wrocławianie stali się sobą. 

Ta historia ma kilka wymia-
rów. Po pierwsze, ogólnopolski. 
Strajk sierpniowy we Wrocławiu 
przyniósł całej rewolucji Soli-
darności ważną ideę – koncepcję, 
że zamiast zgłaszać własne żą-
dania, wszyscy powinni popie-
rać wspólne postulaty gdańskie. 
Wrocław i cały region dolnośląski 
stał się w latach osiemdziesiątych 
bardzo silnym centrum opozycji 
antykomunistycznej. Była tu bar-
dzo duża grupa działaczy, była 
umiejętność zbierania środków 
finansowych – słynna jest akcja 
pobrania ze związkowego konta 
bankowego 80 milionów złotych 
tuż przed wprowadzeniem stanu 
wojennego, dzięki czemu unik-
nięto ich konfiskaty. 

Drugi wymiar tej historii to wy-
miar lokalny. Wrocław pokazuje 
swoją otwartość, wielowymiaro-
wość. Powstają różne organizacje 
opozycyjne, czasami biegunowo 
odmienne, jeżeli chodzi o orien-
tację polityczną… Łączy je sprze-
ciw wobec komunizmu. Współ-
pracują ze sobą Ruch Wolność 
i  Pokój, Pomarańczowa Alter-
natywa, Solidarność Walcząca, 
Solidarność Polsko-Czechosło-
wacka, Międzyszkolny Komitet 
Oporu i  oczywiście – główny 
nurt, czyli związek Solidarność. 
I to jest wyjątkowe, to buduje toż-
samość miasta.

Można powiedzieć o  jeszcze jed-
nym wymiarze. Jest to czas, kie-
dy mieszkańcy miasta zaczęli 
czuć się wrocławianami, już nie 
przyjezdnymi, nie potomkami 
przyjezdnych. Przez wiele lat 
zmagano się z  poczuciem tym-
czasowości. W latach osiemdzie-
siątych miasto objawia się jako 
oswojone.

Centrum Historii Zajezdnia 
jest gospodarzem obcho-
dów czterdziestolecia 
tamtych strajków. Na co 
zapraszamy wrocławian?

– Główne uroczystości odbędą 
się 26 sierpnia. Zaczniemy od 
złożenia kwiatów przy tablicy 
pamiątkowej. Potem planujemy 
wernisaż wystawy „Zajezdnia 
strajkuje”. Jest to swoisty spek-

takl audiowizualny w  prze-
strzeni scenograficznej – coś 
bardzo atrakcyjnego i  nowego, 
forma utkana z  różnych histo-
rii i  anegdot, ale też skłaniająca 
do refleksji nad dziedzictwem 
Solidarności. Będzie też uro-
czystość uhonorowania uczest-
ników strajku z  1980 r. Każda 

z  tych osób zostanie wyczytana, 
uhonorowana medalem okolicz-
nościowym, niezależnie od tego, 
czy była później aktywna w opo-
zycji czy nie. Na wrocławskie ob-
chody złożą się wydawnictwa, 
prezentacje, wydarzenia kultu-
ralne i edukacyjne. 

Szczegółowy plan dostępny jest 
na stronie www.zajezdnia.org.

Co historia Solidarności 
mówi nam dzisiaj?

– Solidarność połączyła ludzi 
o  różnym światopoglądzie, sta-
tusie społecznym, religii. To było 
fenomenalne doświadczenie, 
obejmujące szerokie kręgi spo-
łeczeństwa. Dzisiaj czujemy, że 

solidarność jest nam bardzo po-
trzebna. Widzimy coraz głębsze 
podziały w  życiu społecznym 
i  politycznym, zanika idea so-
lidarności europejskiej, brakuje 
nam solidarności na co dzień. 

Historia Sierpnia ’80 daje nam 
wiarę, że solidarność jest możliwa. 

Rozmawiała: Katarzyna Uczkiewicz

Marek Mutor: Historia Sierpnia ’80 daje nam wiarę, że solidarność jest możliwa
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Zajezdnia Borek przy  
ul. Powstańców Śląskich
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Msza w zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej

Strajkowa rzeczywistość
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Odczytanie komunikatu o podpisaniu porozumień gdańskich

Rozmowa z dr. Markiem Mutorem, dyrektorem Ośrodka  
„Pamięć i Przyszłość” i Centrum Historii Zajezdnia.
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40 lat Solidarności – kalendarium strajku40 lat Solidarności – kalendarium strajku
Tamten sierpień był gorący i okazał 
się jednym z najbardziej znaczących 
miesięcy w polskiej historii. W całym 
kraju rozpoczęły się masowe strajki. 
Kolebką wrocławskiego protestu 
stała się słynna Zajezdnia nr VII.

Międzyzakładowy Komi-
tet Strajkowy w  Gdańsku 
formułuje listę 21 postula-
tów, którą otwiera żądanie 
utworzenia wolnych związ-
ków zawodowych.

17 sierpnia 

Dla Gdańska – strajk w zajezdni autobusowej
Napięcia społeczne, których kulminacją był przełomowy sierpień 1980 r., trwały w Polsce od 
dłuższego czasu. Już w lipcu 1980 r., po podwyżce cen mięsa, rozpoczęły się masowe protesty 
na Lubelszczyźnie. Władzom udało się wówczas wyciszyć sytuację tymczasowymi ustępstwami. 
Wydawało się, że wszystko wraca do normy. Najważniejsi dygnitarze udali się na wakacyjny urlop, 
a duża część mieszkańców Polski fascynowała się zawodami sportowymi w trakcie olimpiady 
w Moskwie. 

Ówczesna prasa nie dostrzega-
ła zbliżającej się znad Wybrzeża 
burzy. Usypiała czujność społe-
czeństwa artykułami o pogodzie 
nad morzem, odnalezieniem na 
Majorce fortepianu Frydery-
ka Chopina czy wchodzącymi 
do kin „Gwiezdnymi wojnami”. 
Nawet początek sierpniowe-
go strajku w  Gdańsku dzienniki 
skwitowały nic niemówiącym 
tytułem –  „Zakłócenia w  ryt-
mie pracy”.

Po dyskusjach w  nocy z  17 na 18 
sierpnia opublikowano w  Gdań-
sku słynne 21 postulatów (dziś 
wpisane na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO Pamięć Świata). 
Był to początek komunikowania 
polskiemu społeczeństwu i świa-
tu, że robotnicy Wybrzeża walczą 
nie tylko o  sprawy bytowe, ale 
o prawa, a mówiąc po dawnemu – 
wolności obywatelskie.

Ten cel wolnościowy dostrze-
żono we Wrocławiu, gdzie już  

19 sierpnia redakcja „Biuletyn 
Dolnośląskiego”, czyli środo-
wiska opozycyjnego skupionego 
wokół Kornela Morawieckie-
go i  Jana Waszkiewicza, wydała 
ulotkę, wzywającą do poparcia 
strajkujących w Gdańsku. 

26 sierpnia dwóch kierowców 
– Tomasz Surowiec i  Bohdan 
Jetz, wspierani przez mechani-
ka-pilota Czesława Stawickie-
go, rozpoczęli strajk w  Zajezdni 
Autobusowej nr VII przy ul. Gra-

biszyńskiej (gdzie dzisiaj mieści 
się muzeum – Centrum Historii 
Zajezdnia). Po latach Władysław 
Frasyniuk nazwie Surowca – 
„wrocławskim Lechem Wałęsą”. 
Bardzo szybko do akcji protesta-
cyjnej dołączyły inne zajezdnie, 
w ciągu kilku porannych godzin 
transport publiczny we Wrocła-
wiu stanął. 

Dość szybko też do zajezdni przy  
ul. Grabiszyńskiej zaczęli zjeż-
dżać delegaci różnych zakła-

Kierownictwo MKS decy-
duje o  podaniu treści po-
stulatów do publicznej 
wiadomości. Tablice z  21 
postulatami pojawiają się na 
budynku portierni przy bra-
mie nr 2 Stoczni Gdańskiej  
im. Lenina.

18 sierpnia 19 sierpnia 

Treść 21 postulatów przy-
wozi do Wrocławia Zenon 
Pałka. W  mieście pojawia 
się pierwsza ulotka redakcji 
„Biuletynu Dolnośląskie-
go”, szerzej informująca 
o strajku w Gdańsku. 
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Pierwszy komuni-
kat MKS informuje 
o poszerzeniu 
komitetu do 24 
zakładów pracy. 
Mimo zapewnień władz, 
że na Wybrzeżu podpisa-
no porozumienia, na Grabi-
szyńskiej nie zapada decyzja 
o zakończeniu strajku.
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27 sierpnia 

Wojewoda Janusz Owczarek 
podczas rozmów z przedstawi-
cielami MKS

Plac przy Zajezdni Autobusowej nr VII w trakcie strajku

Otuchy strajkującym 
dodaje Roman Koła-
kowski – koncertem 
poezji Czesława Miłosza 
na terenie zajezdni. 

Wrocławskiemu MKS udaje 
się połączenie telefonicz-
ne z  Gdańskiem i  rozmowa 
z  Lechem Wałęsą o  wy-
darzeniach we Wrocławiu 
i  wyrażająca solidarność 
z  Wybrzeżem. Pod koniec 
dnia MKS w zajezdni skupia 
51 zakładów pracy.

28 sierpnia 

Mszę świętą dla strajku-
jących w  zajezdni przy 
ul. Grabiszyńskiej i  gro-
madzących się pod bra-
mą wrocławian odprawia  
ks. Stanisław Orzechowski, 
duszpasterz akademicki 
z  kościoła św. Wawrzyńca. 
MKS zrzesza już 97 zakła-
dów.
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29 sierpnia 

Trwają rozmowy strajkują-
cych z komisją rządową. Do 
Gdańska wyrusza delega-
cja wrocławskiego MKS, by 
przywieźć dokument, po-
twierdzający ew. podpisanie 
porozumień. Strajk obejmu-
je Wałbrzych – w MKS są już 
133 zakłady pracy. 

30 sierpnia 

Ks. Stanisław Orzechowski 
odprawia przed zajezdnią 
mszę świętą. Po mszy dla 

31 sierpnia 

strajkujących koncert dają 
soliści i orkiestra Opery 
Wrocławskiej pod dyrekcją 
Roberta Satanowskiego. 
W sali BHP Stoczni Gdań-
skiej zostaje podpisane po-
rozumienie pomiędzy MKS 
a delegacją rządową. Strajk  
w Gdańsku dobiega końca.
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40 lat Solidarności – kalendarium strajku40 lat Solidarności – kalendarium strajku

dów pracy, który podjęli decy-
zję o  przyłączeniu się do akcji 
strajkowej, oraz „zawodowi 
opozycjoniści”, związani przede 
wszystkim z  SKS-em oraz KSS 
KOR. Jednymi z  pierwszych 
byli: Jarosław Broda, Stanisław 
Huskowski, Piotr Starzyński, 
Krzysztof Turkowski i  Tomasz 
Wacko. Później dołączyli – pro-
fesorowie Mirosława Cham-
cówna, Roman Duda, dr Jan 
Waszkiewicz i  wielu innych. 
Dzięki nim na terenie zajezdni 
szybko zorganizowano spraw-
nie działającą drukarnię, wy-
dawano regularnie komunika-
ty strajkowe i  powołano biuro 
informacyjne. Liczba przyjeż-
dżających delegatów rosła z go-
dziny na godzinę. Już po południu  
26 sierpnia była tak duża, że po-
stanowiono powołać Między-
zakładowy Komitet Strajkowy.  

Na jego czele stanął Jerzy Piór-
kowski.

Strajkujący do dzisiaj wspomi-
nają poczucie dużego wsparcia 
ze strony wrocławian, nie tyl-
ko zrozumienia, niedogodności 
w  transporcie, ale aktywnego 
zaangażowania, przez dostar-
czanie żywności, na nawet przez 
wrzucane przez kraty zamknię-
tej zajezdni pieniądze. Wsparcie  
duchowe nieśli księża, w  tym 
przede wszystkim Stanisław 
Orzechowski, który odprawiał 
msze św. na terenie strajkujące-
go zakładu. 

W ciągu sześciu dni liczba komi-
tetów strajkowych zrzeszonych 
we wrocławskim MKS-ie prze-
kroczyła 170. Do dzisiaj nieroz-
strzygniętą kwestią pozostaje 
ustalenie, kto rzucił pomysł, by 

strajk wrocławski był solidarno-
ściowy. To znaczy, by Wrocław 
nie formułował własnych postu-
latów, ale strajkował dla Gdań-
ska. Po latach Kornel Morawicki 
powiedział, że strajk wrocław-
ski zmienił wiatr znad Wybrze-
ża w  burzę nad Polską. Chcemy 
myśleć, że właśnie wówczas we 
Wrocławiu narodziła się idea So-
lidarności, przez duże i małe „S”.

Poważnym problemem dla straj-
kujących we Wrocławiu był brak 
łączności z  Gdańskiem. Kilka 
dni przed końcem miesiąca wy-
słano do Gdańska trzy delegacje, 
które miały zorientować się, na 
jakim etapie są negocjacje. Wro-
cławianie byli wśród robotni-
ków na sali BHP w stoczni pod-
czas podpisywania porozumień 
sierpniowych. 1 września około 
4 rano powrócili do zajezdni 

z  kopią porozumień, podpisa-
ną przez Annę Walentynowicz, 
gdzie w obecności wojewody Ja-
nusza Owczarka ogłoszono za-
kończenie strajku.  

Nieco ponad dwa tygodnie póź-
niej delegaci z całej Polski powo-
łali do życia jedną ogólnopolską 
organizację – Niezależny Sa-
morządny Związek Zawodowy  
„Solidarność”.

Dla Wrocławia, który przeżył 
niemal całkowitą wymianę lud-
ności w  1945 r. i  wciąż buduje 
swoją współczesną tożsamość, 
strajk w zajezdni przy ul. Grabi-
szyńskiej jest jednym z tych mo-
mentów, gdy nowi mieszkańcy 
w  do niedawna obcym mieście 
poczuli się jak u siebie. 

Wojciech Kucharski 

19 sierpnia 

Treść 21 postulatów przy-
wozi do Wrocławia Zenon 
Pałka. W  mieście pojawia 
się pierwsza ulotka redakcji 
„Biuletynu Dolnośląskie-
go”, szerzej informująca 
o strajku w Gdańsku. 
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20 sierpnia 

Prawdopodobnie tego dnia  
Jerzy Janiszewski projektu-
je logo Solidarności. Po za-
akceptowaniu projektu sto 
pierwszych plakatów roz-
klejono na terenie Stoczni 
Gdańskiej. 

26 sierpnia 

W  Zajezdni nr VII przy ul. 
Grabiszyńskiej Tomasz 
Surowiec odczytuje 21 po-
stulatów pośród pracowni-
ków schodzących z  nocnej 
i  zbierających się na dzien-
ną zmianę. Zapada decyzja 
o  strajku. Paraliż komu-
nikacji miejskiej sprawia, 
że wieści o  strajku błyska-
wicznie docierają do wro-
cławian.
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Po lewej – Tomasz Surowiec

Około 6.00 pracownicy 
blokują autobusami wjazd 
do Zajezdni nr VII. Prze-
wodniczącym komitetu 
strajkowego zostaje Jerzy 
Piórkowski. We Wrocławiu 
zaczyna się strajk, do pozo-
stałych zajezdni wysyłani 
są delegaci strajkujących. 
Do południa stają w mieście 
autobusy i tramwaje.

26 sierpnia 

Plac przy Zajezdni Autobusowej nr VII w trakcie strajku

Wieczorem zajezdnię wi-
zytuje wojewoda Janusz 
Owczarek, który próbu-
je nakłonić strajkujących 
do zakończenia protestu. 
Efektem rozmów jest pod-
pisanie deklaracji woje-
wody, że strajkujący i ich 
rodziny nie będą represjo-
nowani po strajku.
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Z  Gdańska do Wrocła-
wia powraca delegacja 
MKS z  tekstem Poro-
zumień Gdańskich. We 
Wrocławiu gwarancje 
bezpieczeństwa dla straj-
kujących podpisuje wo-

jewoda Janusz Owczarek. 
Jerzy Piórkowski ogłasza 
koniec strajku. Autobusy 
wyjeżdżają w  miasto. Fi-
nalnie, we wrocławskim 
MKS, jest 176 zakładów 
pracy.
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1 wrzesnia'

Jerzy Piórkowski, przewod-
niczący MKS-u, ogłasza koniec 
strajku
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Strajkowa rzeczywistość 

Więcej informacji na stronie:  
www.wroclaw.pl/solidarnosc

W  zajezdni powołany 
zostaje Międzyzakła-
dowy Komitet Strajko-
wy. W  chwili powsta-
wania – oprócz MPK 
– jest w nim reprezen-
towanych kilka zakła-
dów pracy. Ich liczba 
rośnie z każdym dniem.
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Drugie życie OgórkaDrugie życie Ogórka

O dramatycznych wydarzeniach 
sprzed 40 lat przypomina dziś 
tablica pamiątkowa i  stojący na 
placu Centrum Historii Zajezd-
nia autobus Jelcz 043, zwany 
– ze względu na swój kształt – 
„Ogórkiem”. Wkrótce zyska on 
drugie życie!

Kultowy Ogórek, którym To-
masz Surowiec zablokował wy-
jazd z zajezdni, dziś nie istnie-
je. Okres stanu wojennego nie 
sprzyjał zachowaniu pamiątek, 
świadczących o  społecznym 
sprzeciwie wobec komuni-
stycznego reżimu. Pojazd, który 
dziś stoi na placu Centrum Hi-
storii Zajezdnia, to ten sam mo-
del autobusu – Jelcz 043. Dzięki 
współpracy dolnośląskich in-
stytucji, pojawiła się szansa na 
to, by powrócił na wrocławskie 
ulice.

Ośrodek „Pamięć i  Przyszłość” 
postanowił przeprowadzić pro-
jekt pod nazwą: „Drugie życie 

Ogórka”. Do inicjatywy włą-
czyły się Politechnika Wro-
cławska, NSZZ „Solidarność” 
Region Dolny Śląsk, Jelcz Spół-
ka z  o.o. oraz Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne  
Spółka z o.o. Rezultatem współ-

pracy instytucji będzie renowa-
cja autobusu Jelcz 043 i  przy-
wrócenie mu wyglądu z 1980 r.

Zapraszamy na fanpage „Drugie 
życie Ogórka” (facebook.com/
OgorekZajezdnia), gdzie do-

stępne są różne treści związane 
z  autobusem – raporty z  po-
stępów remontu, ciekawostki 
techniczne i  materiały archi-
walne.

Michał Brzoza

Początek strajku. Ogórek w Zajezdni Autobusowej nr VII
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Ogórek w bramie zajezdni 

26 sierpnia 1980 r. Tomasz Surowiec zablokował autobusem 
wyjazd z Zajezdni Autobusowej nr VII we Wrocławiu. W ten 
sposób rozpoczął się strajk, którego uczestnicy solidaryzo-
wali się z robotnikami z Wybrzeża – tak narodziła się wro-
cławska Solidarność

26 sierpnia | Centrum  
Historii Zajezdnia 
• godz. 9.30 – Start sztafety 

„Bieg dla Solidarności”
• godz. 10.00 – Złożenie kwia-

tów pod tablicą pamiątkową 
„Tu rodziła się wrocławska 
Solidarność”

• Wernisaż wystawy  
„Zajezdnia strajkuje” 

26 sierpnia – 1 września 
• Umieszczenie flag NSZZ 

„Solidarność” na taborze 
MPK 

 
27 sierpnia, godz. 12.00 | 
zbieg ul. Zachodniej  
i Rybackiej 
• Uroczystość nadania nazwy 

placowi Solidarności Polsko-
-Czesko-Słowackiej  

28 sierpnia, godz. 12.00 |  
Zajezdnia MPK nr IX przy  
ul. Obornickiej 
• Uroczystość nadania sali 

konferencyjnej w Zajezdni 
MPK nr IX imienia Tomasza 
Surowca  

28 sierpnia, godz. 15.00 | 
skwer między ul. Środkową 
i Szczepińską 
Uroczystość nazwania skweru 
im. Kornela Morawieckiego  
 

30 sierpnia, godz. 12.00 | 
kościół pw. św. Klemensa 
Dworzaka 
• Msza święta z okazji 450-le-

cia obrazu Matki Bożej 
Pocieszenia i 40. rocznicy 
powstania NSZZ „Solidar-
ność”  

30 sierpnia, godz. 14.00 | 
Centrum Historii Zajezdnia 
• Prezentacja książki 

„Uśmiechnięty wojownik”. 
Spotkanie z autorkami: Ma-
rią Wanke-Jerie i Małgorzatą 
Wanke-Jakubowską  

31 sierpnia, godz. 12.00 |  
Centrum Historii Zajezdnia 
• Prezentacja wydanego przez 

IPN i Stowarzyszenie Poko-
lenie IV tomu „Encyklopedii 
Solidarności. Opozycja w PRL 
1976-1989”

1 września, godz. 14.00 |  
Centrum Historii Zajezdnia 
• Symboliczne przekazanie 

„Porozumień Sierpniowych” 
– zakończenie „Biegu dla 
Solidarności” 

7 września | Centrum  
Historii Zajezdnia 
• Debata Obserwatorium Spo-

łecznego „Idea Solidarności”

Program obchodów 40-lecia Solidarności

W związku z sytuacją epidemiczną kalendarium obchodów może 

ulec zmianom. Aktualny program na: www.zajezdnia.org

Emocjonująca podróż w czasie  
z Centrum Historii Zajezdnia
Pod koniec sierpnia na 
multimedialną podróż 
w czasie, wprost do burz-
liwego Sierpnia ‘80 i ogar-
niętej strajkiem Zajezdni 
nr VII we Wrocławiu, za-
prasza Centrum Historii 
Zajezdnia. W  realizację 
wyjątkowego projektu za-
angażowane są gwiazdy 
polskiego kina: Rafał Za-
wierucha, Krzysztof Cze-
czot, Anna Pruchniak i Ka-
zimierz Kaczor.

Obraz, dźwięk, zapach, emocje. 
To będzie wyjątkowe przeżycie! 
„Zajezdnia strajkuje” to wię-
cej niż historyczna wystawa, to 
poruszająca opowieść, w  którą 
zanurzycie się wieloma zmy-
słami. Poszczególne jej części 
są podróżą przez wydarzenia 
Sierpnia ‘80 we Wrocławiu, 
przenoszące nas do prawdziwej 
zajezdni – do autobusu, warsz-
tatu samochodowego, charak-
terystycznych dla tych miejsc 
obrazów, dźwięków i zapachów.

– Chcemy angażująco opowia-
dać historię, pokazać ją tak, by 
można jej było doświadczyć, 
przeżyć. Ekspresyjna forma 

wystawy „Zajezdnia strajku-
je” pozwoli zwiedzającym po-
czuć się częścią oglądanych 
wydarzeń, a  tym samym lepiej 
je zrozumieć. Idea solidarno-
ści jest dziś niezwykle aktu-
alna, a  powstanie Solidarności 
we Wrocławiu w  1980 r. ma dla 
tego miasta wymiar szczegól-
ny, przyczyniło się bowiem do 
budowania i  utrwalenia jego 
polskiej tożsamości – mówi dr 

Marek Mutor, dyrektor Cen-
trum Historii Zajezdnia.

Wystawę można oglądać od  
27 sierpnia. Rezerwacji moż-
na dokonać telefonicznie –  
71 715 96 82 lub elektronicz-
nie – wystawa@zajezdnia.org. 
Bilet normalny kosztuje 10 zł, 
ulgowy – 5 zł. 
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Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184,

Więcej: www.zajezdnia.org
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

„Rewia parasoli” 7 września na pl. Wolności zainauguruje te-
goroczne Dni Seniora, które potrwają do 11 października. 
Ogłoszono z tej okazji specjalny konkurs. 

Do tej pory wydarzenia Wrocław-
skich Dni Seniora gromadziły kil-
kanaście tysięcy osób (w tym Marsz 
Kapeluszy ponad tysiąc) z Dolnego 
Śląska i przybyłych z całej Polski.  
Do tego trzeba doliczyć osoby, za-
angażowane w Przeglądy Twór-
czości Senioralnej, czyli występy 
chórów, teatrów czy zespołów folk-
lorystycznych. 

Podczas tegorocznych Dni, któ-
re odbędą się w pierwszej połowie 
września, ze względu na ogólną 
sytuację epidemiczną wiele wyda-
rzeń zostanie przeniesionych do 
przestrzeni wirtualnej.

Parasolkowo-maseczkowo

– W tym roku zmieniamy nie-
co formułę Dni Seniora. W dniu 
inauguracji w miejsce korowodu 
barwnych kapeluszy planujemy 
„Rewię parasoli”. Mam nadzie-
ję, że udekorowane, oryginalne 
i artystyczne parasole zachęcą se-
niorów do twórczego podejścia do 
udziału w konkursie. Będą cieszyć 
oko, a jednocześnie pozwolą nam 
zachować dystans społeczny – 
mówi Robert Pawliszko, zastępca 
dyrektora Wrocławskiego Cen-
trum Rozwoju Społecznego. – Za-
praszamy do twórczego zdobienia 
parasoli! Ocenimy oryginalność, 
kreatywność, pomysłowość i spo-
sób wykonania.

Drugi konkurs dotyczy artystycz-
nie ozdobionych maseczek. – Za-
leży nam nie tylko na zwróceniu 
uwagi na estetyczny akcent, ale  

i na oswojeniu trudu związanego 
z obowiązkiem noszenia maseczek 
– podkreśla Robert Pawliszko.

Zdjęcia ozdobionych parasoli 
i maseczek należy przesłać e-ma-
ilem do 1 września. Szczegóły: 
www.seniorzy.wroclaw.pl/kon-
kurs-parasol; www.seniorzy.
wroclaw.pl/konkurs-maseczka

200 parasoli, które zostaną prze-
kazane seniorom, zgłaszającym 
chęć wzięcia udziału w konkur-
sie, ufundował Veritas Group – 
partner strategiczny Dni Senio-
ra Wrocław 2020, podobnie jak 
główne nagrody w konkursach 
na zdobiony parasol i artystycz-
nie wykonaną maseczkę. 

Inaczej, ale radośnie

Po „Rewii parasoli” w NFM-ie od-
będzie się wręczenie seniorom 
symbolicznych kluczy do miasta, 
ogłoszenie wyników konkursów, 
uhonorowanie restauracji biorą-
cych udział w projekcie Danie dla 
Seniora, a także koncert swingowy.

– Scenariusz Dni Seniora Wro-
cław 2020 od dawna jest gotowy 
i dopasowany do sytuacji. Jed-
nak prosimy seniorów o wyro-
zumiałość. Zawsze stawiamy na 
pierwszym miejscu ich zdrowie 
i bezpieczeństwo. Będziemy na 
bieżąco reagować, zależy nam 
bowiem na tym, byśmy w przy-
szłym roku mogli się spotkać 
i wspólnie świętować – wyjaśnia 
Robert Pawliszko. 

Na Dni Seniora 2020 zaplanowano 
m.in.: warsztaty arteterapeutycz-
ne, naukę technik z instrukto-
rem nordic walking, Wrocławskie 
Mistrzostwa Seniorów w kaja-
karstwie, Przegląd Amatorskich 
Chórów Senioralnych, wycieczki 
piesze i rowerowe, rajd terenowy. 
Są też spotkania online oraz bez-
płatne badania i porady zdrowotne.

Harmonogram, w tym specjalne 
oferty Partnerów Wrocławskiej 
Karty Seniora, jest dostępny na: 
www.seniorzy.wroclaw.pl/dni-
-seniora

Program otwarcia Dni Seniora  
7 września ul. Wolności i sala głów-
na NFM, godz. 10.00-13.00: 

• „Rewia parasoli” – mile widzia-
ni seniorzy z własnoręcznie ozdo-
bionymi parasolami i artystycz-
nymi maseczkami.

• Przekazanie Radzie Seniorów 
symbolicznych kluczy do bram 
miasta przez prezydenta Wrocła-
wia, wręczenie statuetek laureatom 
konkursu „Przyjaciel Seniorów”

• Ogłoszenie wyników konkursów 
na przystrojony parasol i arty-
styczną maseczkę

• Wręczenie certyfikatów Miejsc 
Przyjaznych Seniorom restaura-
cjom z projektu „Danie dla Seniora”

• Koncert swingowy dla seniorów

Wstęp na wydarzenia jest bez-
płatny, obowiązują zaproszenia 
(liczba ograniczona), wydawane 
od 1.09 od godz.10.00 w Punkcie 
Informacyjnym WCS, pl. Domi-
nikański 6, wejście od ul. Janickie-
go. Szczegóły na www.seniorzy.
wroclaw.pl oraz tel. 71 772 49 40.

WCRS

Wrocławscy seniorzy stworzyli scenariusz, przyjęli role akto-
rów, a potem zrealizowali własny film krótkometrażowy, któ-
ry promuje nasze miasto jako miejsce spotkań ludzi w każdym 
wieku. Premierowy pokaz 23 sierpnia zyskał uznanie widzów. 

Wrocławskie Centrum 
Filmowe Seniorów to uni-
katowe przedsięwzięcie, 
w które zaangażowało się 
kilkadziesiąt osób w wieku 
emerytalnym. Niektórym  
z nich blisko już nawet do 
magicznej „setki”. Dzięki 
udziałowi w warsztatach 
aktorsko-reżyserskich, 
operatorskich oraz pisa-
nia scenariuszy udało się 
im przekuć teorię w czyn, 
czyli nakręcić film o życiu 
społeczności senioralnej 
w naszym mieście.

Na „naukach” 
u gwiazd 

Casting do filmu „Senio-
ralsi” odbył się w styczniu 

bieżącego roku. Autor pro-
jektu, reżyser Stanisław 
Dzierniejko i znany aktor 
Robert Gonera wybrali 
grupę kilkudziesięciu se-
niorów, którzy zaliczyli 
następnie ww. warsztaty 
z pracy aktora m.in. u Jana 
Nowickiego, Anny Seniuk, 
Bronisława Cieślaka czy 
Soni Bohosiewicz. 

– Pomysł przedsięwzię-
cia powstał w czasie  
8. Festiwalu Aktorstwa 
Filmowego we Wrocła-
wiu – opowiada Stanisław 
Dzierniejko. –  Zorganizo-
waliśmy wówczas warsz-
taty dla młodzieży i pa-
dały pytania, dlaczego nie 
ma podobnych dla star-

szych osób. 
Tak właśnie 
p o w s t a ł o  
Wrocławskie 
Centrum Fil-
mowe Senio-
rów. Projekt 
poparł pre-
zydent Wro-
cławia Jacek Sutryk i ru-
szyliśmy do pracy. 

„Senioralsi” – 
przygoda życia

– Do pójścia na casting 
namówiła mnie koleżan-
ka – opowiada Krysty-
na Seta, aktorka w filmie 
„Senioralsi”. – Przyszły 
tłumy, więc nie sądziłam, 
że się dostanę. Bardzo się 

zdziwiłam, że się uda-
ło. Później były specjalne 
warsztaty, które miały 
nas przygotować do pracy 
na planie – uczyliśmy się, 
jak dobrze odgrywać swo-
je role i opanować tremę. 
Potem przydzielono nam 
role. Mogliśmy też coś od 
siebie dodać do scena-
riusza. Poznaliśmy wie-
lu ciekawych ludzi, m.in. 
znanych aktorów i twór-

ców, od których dowie-
dzieliśmy się dużo o pracy 
na planie. Artur Żmijew-
ski zaprosił nas do San-
domierza, gdzie nie tylko 
odwiedził nas w hotelu, 
ale mieliśmy okazję za-
grać epizod w „Ojcu Ma-
teuszu”. To była dla mnie 
ogromna przygoda. W tej 
chwili patrzę na film dużo 
inaczej niż kiedyś – wy-
znaje pani Krystyna. 

Dni Seniora Wrocław 2020 

Seniorzy, na plan!

To program skierowany za-
równo do osób aktywnych 
sportowo, jak i tych, które 
dotąd nie miały sposobno-
ści uprawiać sportu. Zajęcia 
dla seniorów odbywają się 
w dziesięciu miejscach Wro-
cławia. W tym roku, z uwagi 
na sytuację epidemiczną, są 
dostosowywane do aktual-
nych warunków, by aktywne 
spędzenie czasu było przede 
wszystkim bezpieczne.

Terenem działań pod okiem 
trenera senioralnego – dwa, 
trzy razy w tygodniu – są 
otwarte przestrzenie zielo-
ne Wrocławia (parki, boiska 
przyszkolne, siłownie plene-
rowe, otwarte akweny wod-
ne). Wśród propozycji jest gra 
w bule, zajęcia na siłowniach 
zewnętrznych, gimnastyka 
dla osób starszych, „zdrowy 
kręgosłup”, nordic walking, 
kręgle. Średnio, w zajęciach 
bierze aktywny udział 10-15 
seniorów.

Dodatkowo, dwa razy w mie-
siącu, organizowane są pikni-
ki, warsztaty z różnych dys-
cyplin sportu – każdorazowo 
pojawia się na nich ponad 150 
osób. Trenerzy przygotowują 
także specjalne grupowe wyj-
ścia, w których wrocławscy 
seniorzy chętnie uczestni-
czą (m.in. zoo, NFM). Łącznie 
miesięcznie w czasie wakacji 
osoby 60+ mają do dyspo-
zycji ponad 100 godzin zajęć 
sportowo-rekreacyjnych. We 
wrześniu-październiku jest 
to zaś ponad 200 godzin ak-
tywnych spotkań – pod okiem 
fachowców z uprawnieniami 
do prowadzenia zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych.  

Trzeba zauważyć, że spotka-
nia z trenerem to nie tylko 
okazja do aktywności fizycz-
nej, ale również do integracji. 
Seniorzy, spędzający czas na 
świeżym powietrzu, robią to 
bowiem w towarzystwie osób 
o podobnych zainteresowa-
niach. 

Grafik zajęć Wrocławskiego 
Trenera Senioralnego można 
sprawdzić na:

Wrocławski 
Trener 
Senioralny 
w gotowości

trener-osiedlowy.pl 
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Planem filmowym „Senioralsów” był wyłącznie Wrocław.  
Zdjęcia zrealizowano w najpiękniejszych zakątkach miasta 
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#WrocławOtwartyDlaWszystkich

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na 
realizację prac w parku Leonarda da Vinci 
na Gądowie Małym. Jeżeli uda się wyłonić 
wykonawcę w założonym terminie, kolejny 
etap robót zakończy się jeszcze w tym roku. 
Zagospodarowana zostanie działka o po-
wierzchni ponad 8800 mkw. 

Teren przyszłego parku znajduje 
się pomiędzy bulwarem Dedala, 
ulicami Drzewieckiego i Baja-
na. Inwestycja realizowana jest 
na wniosek mieszkańców, którzy 
wybrali ją w głosowaniu Wrocław-
skiego Budżetu Obywatelskiego.

Duuużo zieleni,  
na „wynalazki” poczekamy

Teren ten już obecnie jest na-
turalnie porośnięty drzewa-
mi, dzięki czemu nie będziemy 
musieli czekać, aż one urosną. 
W gądowskim parku powstanie 
także m.in. zielony wierzbowy 
tunel. Wytyczone zostaną ścież-
ki i placyki. Wokół tych ostatnich 
pojawią się rabaty oraz pergole 
na pnącza. Planowane jest zasa-
dzenie 17 drzew (cztery daglezje 
zielone, sześć lip drobnolistnych, 
7 grabów pospolitych), założenie 
trawników, obsadzenie kwietni-
ków bluszczem i akebią pięcio-
listkową.   

Projektowane dla parku modele 
i urządzenia rekreacyjne, nawią-
zujące do wynalazków Leonarda 
da Vinci, będą musiały jeszcze 

trochę zaczekać. 
Wysokie ceny 
ofert z pierw-
szego, unieważ-
nionego przetar-
gu, sprawiły, że 
konieczne stało 
się dalsze etapo-
wanie projektu. 
Urządzenia te 
pojawią się zatem 
przy kolejnych 
pracach na tym 
terenie. 

Teraz mała 
architektura 
i łąki

Na obecnym eta-
pie robót wy-
konane zostaną 
natomiast m.in. 
wspomniane po-
wyżej prace ogrodnicze, ziemne, 
a także związane z oświetleniem. 
Wzdłuż alejek zamontowanych 
zostanie 28 parkowych latarni, 
pojawią się także ławki z opar-
ciami (25 szt.), leżaki miejskie  
(3 szt.), kosze (8 szt.), a także ta-
blice informacyjne. 

Między blokami też może 
być ładnie

Powstaną także dwie łąki kwiet-
ne. Mniejsza – o powierzchni  
320 mkw. – zostanie obsiana ro-
ślinami miododajnymi. Dodat-
kowo, ustawionych zostanie pięć 

domków dla zapylaczy. Większa 
łąka (3100 mkw.) będzie miała 
charakter leśno-parkowy.

– Park Leonarda da Vinci to do-
wód na to, że naprawdę cie-
kawie można urządzić zieleń 
również w przestrzeni między-

blokowej – zauważa Marek Szem-
pliński z ZZM-u. 

Inwestycja powstaje w porozu-
mieniu ze SM „Piast”, do któ-
rej należy sąsiadująca z parkiem 
działka. Również ona ma przybrać 
parkowy charakter. 

GĄDÓW MAŁY 
Park imienia człowieka renesansu będzie większy

Ta ponad 600-metrowa droga rowerowa gwarantuje każde-
mu rowerzyście przejazd wśród malowniczej zieleni. Trasa 
prowadzi bowiem wzdłuż ulic Na Grobli i Na Niskich Łąkach do 
kładki Siedleckiej. Ten odcinek Zielonej Sieci Rowerowo-Pie-
szej Wrocławia jest tworzony w ramach WBO.

Zielona Sieć Rowerowo-Piesza 
Wrocławia zakłada powstanie 
szybkich i bezpiecznych tras ro-
werowo-pieszych. Ich charak-
ter komunikacyjno-rekreacyjny 
może zachęcić wielu mieszkań-
ców do wybrania roweru jako 
głównego środka transportu. 
Trasa pozwoli dostać się do pracy, 
szkoły lub wybrać się na spacer. 
Pojawi się jeszcze więcej drzew 
i krzewów, powstaną też przyle-
głe zieleńce z ławeczkami, siłow-
niami i placami zabaw.

Tego chcieli mieszkańcy

– Krzywa Grobla to krótki od-
cinek nowej trasy rowerowej od 

kładki Siedleckiej do ul. Na Ni-
skich Łąkach. Jej realizację za-
wdzięczamy mieszkańcom, któ-
rzy zagłosowali na ten projekt we  
Wrocławskim Budżecie Obywa-
telskim – mówi Daniel Chojnac-
ki, oficer rowerowy miasta.

Uniwersalne rozwiązanie: 
rekreacja i komunikacja

– Chociaż odcinek sam w sobie 
nie jest bardzo długi, to w połą-
czeniu z innymi stanowi świet-
ne rozwiązanie. Przede wszyst-
kim połączy się z odcinkiem 
planowanym do budowy w ra-
mach Alei Wielkiej Wyspy – od 
Armii Krajowej i Krakowskiej do 

kładki Siedleckiej – oraz z ulicą 
Rakowicką i dalej przez kład-
kę Zwierzyniecką połączy się 
z Wielką Wyspą. Z kolei przez 

ul. Na Grobli zyskamy świet-
ny wjazd do ścisłego centrum. 
Docelowo chcemy go także po-
łączyć z Promenadą Krzycką. 

Będzie to zatem trasa zarówno  
rekreacyjna, jak i komunika-
cyjna – podkreśla Daniel Choj-
nacki.

RAKOWIEC 
Krzywa Grobla z kolejnym odcinkiem zielonej 
obwodnicy miasta

FO
T.

 Z
ZM

 W
R

O
C

ŁA
W

Zakończenie obecnego etapu prac planowane jest na koniec listopada br.
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Nieważne, w jakim celu – przejazd malowniczymi zakątkami Wrocławia to zawsze przyjemność 
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Dwa drewniane pawilony gastronomiczne pojawiły się na bulwarze Dunikowskiego. Już teraz są chętnie odwiedzane przez wrocławian i turystów, którzy 
zwłaszcza w upalny dzień szukają pokrzepienia dla ciała.   

Po rewitalizacji bulwar Duni-
kowskiego stał się popularnym 
miejscem spacerów i odpoczyn-
ku. Brakowało jednak punktów, 
w których można byłoby coś zjeść. 
Nadeszła jednak dobra zmiana. 
Lokale o przyjaznej środowisku 
drewnianej konstrukcji stanęły 
w dwóch lokalizacjach – jeden bli-
żej Hali Targowej i mostu Piasko-
wego, drugi natomiast nieopodal 
Wzgórza Polskiego.

Od śniadania do późnej 
kolacji

Pawilon wymieniony powyżej 
jako pierwszy działa od 8.00 
do 22.00 – jest w zasadzie 
kawiarnią, w której moż-
na napić się kawy, zjeść 
lody, coś słodkiego czy po 
prostu wpaść na na śnia-
danie. Ten przy Wzgórzu 
Polskim jest otwarty od 
10.00 do północy i serwu-
je przekąski, pizzę, drinki 
i napoje. 

W obrębie obu punktów ga-
stronomicznych są ustawione 
stoliki dla konsumentów, a także  
toalety.

Mała gastronomia 
w sam raz

– Od otwarcia pierw-
szego pawilonu minę-
ło tylko trochę czasu, 
ale widzimy, jak takie 
miejsce było tu po-
trzebne. Sytuacja zwią-
zana z pandemią spo-
wolniła wiele naszych 
działań i otworzyliśmy 
punkt później niż 
p l a -

nowaliśmy, warto było 
jednak czekać. Słyszymy 

dużo dobrych opinii, a klienci 

dopisują. – mówi Stanisław Łem-
bicki, jeden z właścicieli pawilo-
nów. – Nadal pracujemy nad do-

kładnym menu oraz sprawdzamy, 
jakie godziny otwarcia będą naj-
lepsze w obu punktach.

Już we wrześniu do nowego żłobka trafi około 220 dzieci. Oprócz tej placówki, przy ul. Sygnałowej powstały biblioteka i wielofunkcyjna sala 
dla Rady Osiedla. Zmieniła się też sama ulica – ma nową nawierzchnię, chodniki i oświetlenie. 

Realizacja wszystkich inwesty-
cji przy ul. Sygnałowej na styku 
Jagodna i Brochowa trwała oko-
ło dwóch lat. Najpierw powsta-
ła nowa ulica, przebudowano 
sieci podziemne, zamontowano 
oświetlenie i ułożono chodniki. 
W międzyczasie rozpoczęła się 
budowa żłobka, biblioteki oraz 
miejsca spotkań dla mieszkań-
ców. Ta inwestycja kosztowała 
ok. 16 mln zł.

Nowocześnie 
i ekologicznie

Łączna powierzchnia parte-
rowego budynku, w którym 
mieszczą  się ww. placówki, to 
około 2600 mkw. Nieruchomość 
wręcz naszpikowana jest no-
wymi technologiami i rozwią-
zaniami ekologicznymi.

–  Są tutaj panele fotowoltaicz-
ne, powietrzna pompa ciepła 
do wody, zagospodarowaliśmy 
również na terenie budyn-
ku wody deszczowe, powstały 
m.in. ogrody deszczowe. Po-

jawiło się również dużo ziele-
ni i nasadzeń w postaci drzew, 
krzewów i kwiatów – wylicza 
Urszula Badura, dyrektor Za-
rządu Inwestycji Miejskich.

Przy budynku stanęły stojaki 
rowerowe i powstały miejsca 
parkingowe. W środku pla-
cówka ma kilka nowoczesnych 
sal, szatnie i łazienki przy-
stosowane dla najmłodszych. 
Oprócz tego jest bogate zaplecze 
z kuchnią i pralnią. Wyróżnia 
się również patio, do którego 
dzieci będą mieć dostęp bezpo-
średnio z sal.

„Mamo, tato, wróć do 
pracy”

Miejsca w Żłobku nr 16 przy 
ul. Sygnałowej 23 powsta-
ły w ramach projektu „Mamo, 
tato, wróć do pracy”, współfi-
nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej (Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego – 
RPO Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020). 

Teraz placówka jest meblowana 
i urządzana, a już we wrześniu 
zawitają do niej pierwsze malu-
chy – zapełnią siedem oddzia-

łów, w sumie będzie to ok. 220 
dzieci. Rekrutacja  trwa, pozo-
stały jeszcze miejsca w poszcze-
gólnych grupach wiekowych.

Tu przypominamy, że do miej-
skich żłobków przyjmowane są 
tylko dzieci, które mą obowiąz-
kowe szczepienia ochronne. 

JAGODNO/BROCHÓW  
Zmiany na Sygnałowej: żłobek, biblioteka, nowe chodniki

STARE MIASTO  
Smaczne co nieco na bulwarze Dunikowskiego
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Obiekt i jego otoczenie jak spod igły już za chwilę się zaludni 

Załoga pawilonu przy Wzgórzu Polskim w pełnej gotowości  
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do 10 października:
• złożenie nowej deklaracji przez 

właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych jednorodzinnych, 
którzy zamierzają komposto-
wać bioodpady w przydomowych 
kompostownikach

• złożenie pisemnej zgody przez 
właścicieli nieruchomości nie-
zamieszkałych na przystąpie-
nie do systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, wraz 
z nową deklaracją. W przeciw-
nym przypadku gmina zaprze-
stanie odbierania odpadów ko-
munalnych z ich nieruchomości 

• złożenie nowych deklaracji 
przez właścicieli nieruchomości 
„mieszanych”, którzy pozostają 
obowiązkowo objęci gminnym 
systemem gospodarowania od-
padami komunalnymi

do 15 października:
• upływa pierwszy termin płat-

ności według nowych stawek dla 
właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych, którzy przed wej-
ściem w życie nowych uchwał 
zadeklarowali segregację od-
padów. Otrzymają oni zawiado-
mienie o zmienionej wysoko-
ści opłaty i nie mają obowiązku 
składania nowych deklaracji

Zmiany w opłatach komunalnych

1 września 2020 r. zaczną 
obowiązywać nowe stawki 
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Zmiany 
wynikają z  wejścia w  życie 
nowelizacji ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w  gminach, którą muszą 
wprowadzić wszystkie sa-
morządy w kraju.

Właściciele nieruchomości będą 
mieć obowiązek segregacji od-
padów wg pięciu frakcji: 
• niesegregowane (zmieszane),
• papier,
• tworzywa sztuczne, metale 

i odpady opakowaniowe wie-
lomateriałowe,

• szkło,
• bioodpady.

– Wzrost cen za gospodarowanie 
odpadami w naszym mieście wy-
nika głównie z regulacji wprowa-
dzonych w  ubiegłym roku przez 
państwo, chodzi o  tzw. ustawę 
śmieciową. Ponieważ zmienił się 
system gospodarki odpadami, 
między innymi doszła dodatkowa 
frakcja – bioodpady, ten system 
stał się automatycznie droższy. 
Wedle nowych przepisów musi się 

też samobilansować, oznacza to 
wprost, że wpływy z  opłat wno-
szonych przez mieszkańców mu-
szą pokrywać koszty funkcjono-

wania systemu – wyjaśnia Marcin 
Urban, skarbnik miasta. 

Miasto w  żaden sposób nie za-
rabia na gospodarce odpadami. 
Wpływ na te zmiany cen ma rów-
nież fakt, że ustawodawca ustalił 
na zbyt niskim poziomie staw-
ki opłat dla nieruchomości nie-
zamieszkałych, służących m.in. 
prowadzeniu działalności go-
spodarczej. Spowodowało to ko-
nieczność dodatkowego obciąże-
nia mieszkańców. Na przestrzeni 
ostatnich lat wzrosła też opłata 
marszałkowska za umieszczanie 
odpadów na składowisku, pono-
szona przez firmy zajmujące się 
odbiorem śmieci – z 24,15 zł za tonę  
w 2017 r. do 270 zł/t obecnie. Oczy-

wiście wzrosły koszty pracy, 
ceny energii i  paliwa. Te wszyst-
kie czynniki sprawiły, że korekta 
cen za odbiór 
śmieci była 
nieunikniona. 

– Rok 2020 
w  gospodar-
ce odpadami 
we Wrocławiu 
będzie szcze-
gólny jeszcze  
z  innego po-
wodu. Zgod-
nie z  zapisami ustawy o  utrzy-
maniu czystości i  porządku 
w  gminach, musimy wdrożyć 
selektywną zbiórkę z  podzia-
łem na poszczególne frakcje, 

w tym bioodpady. Taka zbiórka już 
działa na Starym Mieście, Śród-
mieściu i Psim Polu. Do końca roku 

obowiązek ten 
będzie dotyczył 
mieszkańców Fa-
brycznej i  Krzy-
ków. Ekosystem 
podstawia wła-
ścicielom nieru-
chomości brązowe 
pojemniki, gdzie 
zbierane są odpa-
dy kuchenne oraz 
skoszona trawa, 

liście, kwiaty. Nadal będą dystry-
buowane też brązowe worki na 
bioodpady z terenów zielonych – 
przypomina Bartosz Małysa, pre-
zes spółki Ekosystem.

Dla nieruchomości na 
osiedlach: Biskupin – Sę-
polno – Dąbie – Bartoszo-
wice, Nadodrze, Ołbin, Plac 
Grunwaldzki, Przedmieście 
Świdnickie, Stare Miasto, 
Szczepin, Zacisze – Zalesie – 
Szczytniki 
• (71) 777-85-62  
• (71) 777-85-60

Dla nieruchomości na osie-
dlach: Bieńkowice, Borek, 
Brochów, Gaj, Huby, Jagodno, 
Klecina, Księże, Krzyki, Par-
tynice, Ołtaszyn,  
 

Powstańców Śląskich, Przed-
mieście Oławskie, Tarnogaj 
• (71) 777-85-58 
• (71) 777-85-59

Dla nieruchomości na osie-
dlach: Gajowice, Gądów – 
Popowice Południe, Grabiszy-
nek, Jerzmanowo – Jarnołtów 
– Starachowice – Osiniec, 
Kuźniki, Leśnica, Maślice, 
Muchobór Mały, Muchobór 
Wielki, Nowy Dwór, Oporów, 
Pilczyce – Kozanów – Popo-
wice Północ, Pracze Odrzań-
skie, Żerniki 
 

• (71) 777-85-69 
• (71) 777-85-60  
• (71) 777-85-56

Dla nieruchomości na osie-
dlach: Karłowice – Różanka, 
Kleczków, Kowale, Lipa Pio-
trowska, Osobowice – Rę-
dzin, Pawłowice, Polanowie 
– Poświętne – Ligota, Psie 
Pole – Zawidawie, Sołtyso-
wice, Swojczyce – Strachocin 
– Wojnów, Świniary, Widawa 
• (71) 777-85-57 
• (71) 777-85-58 
• (71) 777-85-65

Ważne terminy Ważne telefony
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Od 2015 r. ilość odpadów „produkowanych” we Wrocławiu wzrosła o ok. 45 tys. ton. Rocznie każdy mieszkaniec wytwarza ok. 400 kg odpadów

Pojemniki w różnych kolorach ułatwiają segregowanie odpadów 

Gospodarowanie i wywóz śmieci  
– nowe stawki i ważne terminy

Warto podkreślić, że Wro-
cław jest wśród miast, gdzie 

podwyżki są najniższe. 
W ponad 60% gmin w Pol-
sce ceny za odbiór odpadów 
wzrosły o 50-100%, a często 

więcej – we Wrocławiu  
jest to średnio 36%  

– podkreśla Marcin Urban, 
skarbnik miasta.
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www.wroclaw.pl/odpadyWszystkie informacje oraz kalkulator opłat znaleźć można na stronie:

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE
Właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych, a w czę-
ści niezamieszkałych (np. domki jednorodzinne z osobnym lokalem użytkowym, 
w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz bloki wielolokalowe, 
w których znajdują się mieszkania i lokale użytkowe), pozostają obligatoryjnie 
objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty dla lokali użytkowych wprowadzono teraz nalicza-
nie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji (nie 
tylko, jak było dotychczas, odpadów zmieszanych). W związku z tym należy do 10 października 
2020 r. złożyć nowe deklaracje obowiązujące od września.

DEKLARACJE
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas 
nie segregowali odpadów, mają obowiązek złożenia nowych 
deklaracji, począwszy od 1 września 2020 r., ze wskazaniem 
stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.

Deklaracje i inne wymagane dokumenty można:

• przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Centrum Obsługi 
Podatnika, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław

• złożyć w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 oraz  
przy ul. G. Zapolskiej 4 (w sali obsługi nr 3, stanowisko 16)

NIERUCHOMOŚCI  
NIEZAMIESZKAŁE

NIERUCHOMOŚCI  
ZAMIESZKAŁE

W przypadku nieruchomości za-
budowanej budynkiem, w którym 
znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne, 
stawka wynosi:

• 1,20 zł / za każdy m2 – jeżeli na 1 lokatora przypada do 27 m2 

• 25,50 zł od osoby – jeżeli na 1 lokatora przypada więcej niż 27 m2 

Dla nieruchomości nieza-
mieszkałych uchwalono stawki za 
określony pojemnik/worek w wysoko-
ści dopuszczonej przez ustawę o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, tj.:

• worek 80 litrów – 12,12 zł

• worek 120 litrów – 18,19 zł

• pojemnik 0,06 m³ – 3,17 zł

• pojemnik 0,08 m³ – 4,23 zł

• pojemnik 0,12 m³ – 6,34 zł

• pojemnik 0,24 m³ – 12,69 zł

• pojemnik 0,36 m³ – 19,04 zł

• pojemnik 0,66 m³ – 34,92 zł

• pojemnik 1,10 m³ – 58,20 zł

• pojemnik 7,00 m³ – 370,41 zł

• pojemnik 10,00 m³ – 529,16 zł

• pojemnik 16,00 m³ – 846,66 zł

Sankcje za niesegregowanie odpadów:

• worek 80 litrów – 24,24 zł

• worek 120 litrów – 36,38 zł

• pojemnik 0,06 m³ – 6,34 zł

• pojemnik 0,08 m³ – 8,46 zł

• pojemnik 0,12 m³ – 12,68 zł

• pojemnik 0,24 m³ – 25,38 zł

• pojemnik 0,36 m³ – 38,08 zł

• pojemnik 0,66 m³ – 69,84 zł

• pojemnik 1,10 m³ – 116,40 zł

• pojemnik 7,00 m³ – 740,82 zł

• pojemnik 10,00 m³ – 1058,32 zł

• pojemnik 16,00 m³ – 1693,32 zł

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym 
znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne, stawka wynosi:

Zabudowa wielorodzinna 
(blok, kamienica)

Domy jednorodzinne i budynki do 4 mieszkań

• 1,30 zł / za każdy m2 – jeżeli na 1 lokatora przypada do 27 m2 

• 29,50 zł  od osoby – jeżeli na 1 lokatora przypada więcej niż 27 m2 

Sankcje za niesegregowanie odpadów (zabudowa wielorodzinna):

• od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego: 2,40 zł
• za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość: 51,00 zł

Sankcje za niesegregowanie odpadów (zabudowa jednorodzinna):

• od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego: 2,60 zł
• za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość: 59,00 zł

W tym przypadku stosuje się mieszany taryfikator opłat – odpowiednio dla części zamieszkałych 
(zabudowa wielorodzinna, budynki wielorodzinne) i niezamieszkałych.
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Mіністр освіти Польщі 
поінформував про те, 
що 1 вересня діти по-
вернуться на навчан-
ня у будинках шкіл. Є 
нові вказівки для уч-
нів і вчителів, завдя-
ки цим інструкціям 
повинен збільшитися 
рівень безпеки в за-
кладах освіти.

Вказівки для шкіл
Головна вказівка – це ка-
тегоричне дотримання ос-
новних принципів гігієни. 
Необхідно: часто мити руки, 
затуляти носа і рота під час 
чхання та кашлю, уникати 
доторкання руками очей, 
носа та рота. Треті особи, які 
приходитимуть до школи, 
повинні обов’язково зату-
ляти рота і носа. Усі шкільні 
приміщення повинні регу-
лярно прибиратися.

Знаходячись у класах, учні 
не будуть зобов’язані сиді-
ти в масках. За можливістю 
необхідно так організувати 
і координувати навчальний 
процес та роботу школи, 
щоб було можна зберігати 
соціальну дистанцію між 
особами, які перебувати-
муть у будинку.

Директори шкіл та закладів 
освіти вже одержали вка-
зівки, тому вони можуть 
підготовляти внутрішні 
правила роботи чи проце-
дури функціонування шко-
ли, чи іншого закладу осві-
ти у період епідемії.

До середини серпня Голов-
ний санітарний інспектор 
Польщі разом із міністер-
ством освіти підготує до-
кладні рекомендації, що 
повинні робити санітар-
ні інспектори у повітах. 
Йдеться про те, як поводи-
тися тоді, коли епіцентром 
зараження стане школа. Дії 
залежатимуть від рівня за-
раження, що буде у місцево-
сті, де знаходиться школа, а 
також будуть адекватні до 

існуючих у даний момент 
обставин.

Позитивна оцінка Держав-
ного повітового санітарного 
інспектора відіграватиме 
ключову роль у тому, яке 
рішення прийме директор 
школи чи закладу освіти. 
Йдеться про те, чи навчан-
ня буде «мішане», чи «дис-
танційне».

Можливі варіанти навчан-
ня у вроцлавських школах

1. Стаціонарна система – 
традиціне навчання в 
школах. Даний варіант 
буде застосовуватися з 1 
вересня. Заняття відбу-
ватимуться в аудиторіях 
відповідно до розкладу, 
який діє в даному на-

вчальному закладі.

2. Гібридна (змішана) си-
стема  – частково ста-
ціонарне та частково 
дистанційне навчання. 
Рішення стосовно впро-
вадження такої системи, 
прийматиме також ди-
ректор школи, якщо сан-
тіарно-епідеміологічна 
станція вважатиме впро-
вадження такої системи 
за необхідне, враховуючи 
випадки зараження віру-
сом у конкретній школі 
чи місцевості. 

3. Дистанційна (віддалена) 
система – припинен-
ня стаціонарних занять 
і перехід на дистанційне 
навчання для всіх учнів 
конкретної школи.

Новий навчальний рік  
– діти повернуться до шкіл

40 years of “Solidarity”.  
Celebration program in Wroclaw

1 вересня вводяться зміни у оплатах  
за вивезення сміття
Від 1 вересня у Вроцлаві зростають ціни за ви-
везення комунальних відходів. Це результат 
внесення змін до т.зв. Закону «Про сміття» у 
2019 році. Змінилася система, відповідно до 
якої введено максимальні ставки для нежит-
лових нерухомостей (зокрема крамниць), а та-
кож нову категорію сміття, тобто біовідходи.
Передбачається, що ціни для жителів Вроцлава 
зростуть на 36 відсотків. Система нарахування 
оплат залишається без змін. Якщо йдеться про 
інші польські міста — це одне з найменших 
підвищень ціни.
Якщо говорити про Союз польських метро-
полій, Вроцлав належить до міст, де рівень 
підвищення ціни є найнижчим. 86% міст, що 
належать до тієї метрополії, підняло ціни на 
50-100%.
Приклад: Родина з чотирьох осіб, яка проживає 
у квартирі площею 50 кв. метрів, раніше пла-
тила (розділяючи сміття на категорії) 10,50 зл. 
на особу. Після введення поправок відповідно 
до законодавства, така родина платитиме 15 зл. 
на особу.
Нові ставки:
Багатосімейні будинки (у яких живе більшість 
мешканців Вроцлава):
• 1,20 зл. за кожен кв. метр – якщо на одну 

особу припадає менше 27 кв. м (нині це 0,85 
зл. за кожен кв. метр),

• 25,50 зл. яід особи – якщо на одну особу 
припадає більше 27 кв. метрів (нині це 19 зл.).

Односімейні будинки та будинки, де є до 4 
квартир:
• 1,30 зл. за кожен кв. м – якщо на одну особу 

припадає менше 27 кв. м (нині це 0,95 зл. за 
кожний кв. метр),

• 29,50 від особи – якщо на одну особу 
припадає більше 27 кв. м (нині це 22 зл.).

New school year: children will return  
to schools

The Minister of Education announced at the conference 
that children would return to schools on 1st September. 
There are new guidelines for schoolchildren and teachers 
that should improve safety in educational institutions.

Guidelines for schools

The main guideline is strict 
compliance with basic hygiene 
rules: cleaning hands frequent-
ly, covering coughs and sne- 
ezes, avoiding the touching of 
the eyes, nose and mouth, the 
obligatory covering of the mouth 
and the nose by third persons 
visiting the school or institution, 
regular cleaning of rooms.

Schoolchildren in classes will not 
have to wear face masks. As far 
as possible, it is recommended to 
organise and co-ordinate work 
in a manner ensuring the ade-
quate distance between persons 
staying on the school premises.

On the basis of guidelines, prin-
cipals of schools and institutions 
can already prepare internal 

regulations or procedures for the 
functioning of the school/institu-
tion during the epidemic.

Until the middle of August, the 
Chief Sanitary Inspector in consul-
tation with the Ministry of National 
Education will prepare specific rec-
ommendations for action for coun-
ty sanitary inspectors in the case of 
a focus of infection on the school 
premises. They will depend on the 
degree of infection in the given area 
and adequate to the existing cir-
cumstances.

A favourable opinion of the State 
County Sanitary Inspector will be 
of key importance for the school 
principal or the institution and the 
management body in the transition 
to the ‘mixed’ or ‘remote’ education 
system.

The year 2020 marks the 40th anniversary of the existence of the Independent 
Self-governing Trade Union „Solidarity” in Wroclaw. The program of the celebrations, 
one of this year’s most important events in the capital of Lower Silesia, was prepared 
by the Wroclaw Celebration Organisational Committee and covered by the Honorary 
Patronage of the President of the Republic of Poland.

‘The emergence of the Solidarity 
movement in Wroclaw had a special 
dimension for this city, helping to 
build and reinforce the Polish iden-
tity,’ says Marek Mutor, PhD, the di-
rector of the Zajezdnia History Cen-
tre. ‘In the events to be held during 
this year’s celebrations, we want to 
stress that what happened in Au-
gust 1980, could prove successful 
only in the community aspect. The 
main heroes of the celebrations will 
be participants of the strike in the 
depot, who will receive honorary 
distinctions.

The rich program consists of sev-
eral events that started long be-
fore the anniversary of the August 
1980 events. Because of the epi- 
demiological situation, some events 
have been transferred to the vir-
tual world, but the most important 
item of the program – the opening 
ceremony of The depot strikes ex-
hibition in the Zajezdnia History 
Centre – will take place as original-
ly planned on 26th August. On that 
day, the culmination events of this 
year’s celebrations will also be held.

www.zajezdnia.org

Program of the Wroclaw 
celebrations:

26th August | Zajezdnia History 
Centre
•  09:30 a.m. Start of the Race for 

the Solidarity

• 10:00 a.m. Laying of flowers at the 
memorial plaque

• Vernissage of the exhibition The 
depot strikes

28th August
• 12:00 p.m. Ceremony of granting 

the name of Tomasz Surowiec to 
the conference room in the Depot 
no. 9 at ul. Obornicka

• 3:00 p.m. Ceremony of granting 
the name of Kornel Morawiecki 

to the square between Środkowa 
and Szczepińska streets

30th August
• 12:00 p.m. Mass on the 40th an-

niversary of the mass celebrated 
during the strike in the depot 
at ul. Grabiszyńska | Church of 
Saint Klemens Dworzak

• 2:00 p.m. Presentation of the 
book Uśmiechnięty wojown-
ik [A Smiling Warrior] from 
the White-Red Series cycle. 
Meeting with authors: Maria 
Wanke-Jerie and Małgorzata 
Wanke-Jakubowska | Zajezdnia 
History Centre

The current program is available on: 
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Uroki aglomeracji wrocławskiej

#OdkryjDolnyŚląsk w powiecie milickim
Pandemia sprawiła, że w tym roku wielu z nas nie wybrało się na dalekie wakacje. Nie ma co jednak się załamywać, bowiem tuż za wrocławskim pro-
giem mamy różne „cuda” – natury czy architektury, których grzech nie zobaczyć. Kampania promująca urlopy i wypoczynek w kraju, która objęła 
m.in. Dolny Śląsk, zdaje się to w pełni potwierdzać. Jeszcze jest dobry czas, by zajrzeć w takie miejsca.

Wśród szczególnie polecanych 
w naszym regionie atrakcji zna-
lazły się – pod hasłem „Bądź 
zdrów jak ryba! – Stawy Milic-
kie, czyli największy w Europie 
kompleks stawów rybnych. Lato, 
a także wczesna jesień to świetna 
okazja, by przyjrzeć się im z bli-
ska, bowiem urok okolicy, w któ-
rej się znajdują, jest niezaprze-
czalny.

Zabieraj aparat i jedź!

Stawów jest ponad trzysta, po-
łożonych na powierzchni ponad 
6 tys. ha w dolnośląskiej części 
Parku Krajobrazowego „Doli-

na Baryczy”. Można poznawać 
je indywidualnie, rodzinnie lub 
w gronie przyjaciół. 

Początkiem niezwykłej przy-
gody może być fotosafari, które 
zaczyna się i kończy w Rudzie 
Sułowskiej w Centrum Eduka-
cyjno-Turystycznym NATURUM.  
To wycieczka bryczką z przewod-
nikiem do malowniczego rezer-
watu Stawy Milickie – w trakcie 
której można podziwiać niezwy-
kłości tamtejszej fauny oraz flo-
ry – odbywająca się na jednej 
z trzech tras: staw Grabówka, 
stawy Południowe albo stawy 
Niezgodzkie. 

Poznawczo i dla zdrowia

Inną polecaną formą aktywno-
ści, wypoczynku i poznawania 
Doliny jest rodzinne zwiedza-
nie okolicy na rowerach albo 
spływ kajakowy Baryczą (ponad  
1100 km różnych szlaków). Przy-
rodnicy amatorzy zaś mają tam 
do dyspozycji system wież i cza-
towni, by obserwować ptaki (300 
gatunków!). Poza tym milickie 
lasy są piękne, a oddech dzikiej 
przyrody jest powalający.

Jeśli ktoś chciałby przy okazji 
poznać historię regionu – dużo 
informacji wyniesie z Muzeum 

Tradycji Rybactwa Stawów Mi-
lickich i Doliny Baryczy (wstęp 
codziennie 10.00-18.00 za dar-
mo). A na deser wspaniałego 
dnia koniecznie trzeba wstąpić 
do Gospody 8 Ryb na przykład 
na pysznego pysznego królew-
skiego karpia milickiego, które-
mu w regionie poświęcone jest 
też specjalne święto, czyli... 

Dni Karpia 

W tym roku będzie miało swo-
ją jubileuszową jubileuszową, 
15 edycję. Pandemia co prawda 
wymusiła na organizatorach 
weryfikację niektórych planów, 

mimo wszystko udało się ustalić 
program 11 jesiennych weeken-
dów (od września do listopada). 

Edycja 2020 przyniesie aż 80 
okazji, by aktywnie odkrywać 
uroki Doliny Baryczy, smako-
wać karpia na wiele sposobów, 
poznawać lokalnych producen-
tów i usługodawców. Będą im-
prezy plenerowe i wędkarskie, 
pływanie kajakami, spacery 
z ornitologiem, wycieczki i inne 
atrakcje. Program Dni Karpia 
można śledzić na: 

www.dnikarpia.barycz.pl

Koncertowali w ekskluzywnej dzielnicy Monachium i w uliczce prowadzącej do Watykanu, pod 
urzędem miejskim w Pradze, w chorwackim porcie i węgierskim Veszprem, które wkrótce 
obejmie tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Dwaj artyści z Wrocławia objechali kawał Europy, 
muzykując i promując rodzinne miasto.

Gentelmen’s Jazz Duo to To-
masz Krajewski, aktor, piosen-
karz, muzyk, i Bartek Ziętara, 
multiinstrumentalista. Na co 
dzień związani z Wrocławiem,  
z przyjaciółmi współtworzą więk-
szą formację: Gentelmen’s Jazz.

- Od zawsze miałem w planach tour 
po Europie, którego metą byłaby 
moja Chania, miasto na Krecie. Je-
chałbym i po drodze grał na ulicy, bo 
bardzo to lubię – opowiada Tomek 
Krajewski, pomysłodawca eskapa-
dy. – Pandemia wymusiła korek-
tę tych zamierzeń i ostatecznie na 
miasto docelowe wybrałem Rzym.

Ze względu na koronawirusa po-
stanowili, że nie będą grać w miej-
scach zamkniętych, ale na ulicy.  
Z tego samego powodu skład ze-
społu był tylko dwuosobowy. W re-
pertuarze mają standardy jazzowe 
i przeboje muzyki popularnej, ale 
przede wszystkim własne utwory.

W ciągu dwóch tygodni przeje-
chali 4,5 tys. km. Grali w Pradze, 
Monachium, Rzymie, Bratysławie  
i mniejszych miejscowościach 
oraz w gaju oliwnym w pobliżu 
posiadłości Stinga w Toskanii. 
Wszędzie towarzyszył im krasnal 
Życzliwek. – Na poranną kawę do 

Stinga nie udało nam się umówić 
– mówi Tomasz Krajewski.

Najbardziej entuzjastycznie zo-
stali przyjęci w węgierskim Ver-
szprem, które niebawem obejmie 
tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

– Gdziekolwiek się pojawiliśmy, 
ludzie zagadywali o Wrocław. Ha-
sło „Meeting place – miejsce spo-
tkań” mieliśmy na samochodzie. 
Działało genialnie. Część ludzi 
kojarzyło Wrocław, oczywiście, 
w Niemczech jako Breslau, a we 
Włoszech jako Breslavia. Ci, co nie 
wiedzieli, dopytywali, jak doje-

chać, co ciekawego jest do obej-
rzenia – mówi Tomasz Krajew-
ski. – Nawet w czasie pandemii 
granice są otwarte, a ludzie mają 
potrzebę spotykania się, pozna-
wania nowych osób, zabawy. 

Podróż została zorganizowana 
przy wsparciu mecenasów, firm, 
instytucji i osób prywatnych, 
mi.n. Biura Promocji i Turystyki 
UM Wrocławia i właściciela ser-
wisu chronPESEL.pl

Jeśli promować Wrocław – to koncertowo!
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Numer ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego WOPR (numer ratunkowy nad 

wodą): 601 100 100

Stały dyżur Centrum Zarządzania 
Kryzysowego: 71 770 22 22

Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia:

Wrocławski
Niezbędnik
Telefony alarmowe, 
infolinie we Wrocławiu

Pogotowie energetyczne: 991 
(połączenie bezpłatne, dostępne także 

z tel. komórkowych)

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie ciepłownicze: 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
994 

(czynne przez całą dobę, bez numeru 

kierunkowego, połączenie bezpłatne)

Telefony awaryjne 
we Wrocławiu

Centrum Informacji Turystycznej: 
71 3443 111 
(PN-PT: 9.00-19.00)

Punkt informacji dla obcokrajowców: 
71 77 24 950

Infolinia MPK: 
71 321 72 71 , 71 321 72 70 
(PN – PT 7.00-20.00)

Infolinia Urzędu Miejskiego 
Wrocławia: 71 777 77 77

Infolinie we Wrocławiu

Widzisz dym ze spalania odpadów, 
zgłoś to! Telefon alarmowy: 986 
(całodobowy) lub 71 310 06 46 
(w godz. 07.00-14.00)

Biuro Rzeczy Znalezionych: 
71 376 08 96 
(ŚR: 8.30-16.00, w pozostałe dni robocze 

w godz. 8.00-14.00)

Biuro Obsługi Pasażera MPK Wro-
cław: 71 321 72 71 
(PN-PT: 8.00-20.00)

Telefoniczne centrum obsługi klien-
ta MPWiK: 71 34 09 655 
(ŚR: 8.00-17.00, w pozostałe dni robocze 

w godz. 8.00-15.00)

Zgłoś awarię do ZDiUM: 
71 376 00 22 , 19501

Miejski Rzecznik Konsumentów: 
71 777 79 02

Taxi Senior 
794 123 124

Ważne telefony 
– pozostałe

REDAKCJA: 
pl. Solny 14, 50-062, Wrocław,  
tel. + 48 71 78 35 310
www.wroclaw.pl,  
e-mail: redakcja@araw.pl

Redaktor naczelna  
Ewa Waplak

Redaktor prowadząca  
Małgorzata Wieliczko

DRUK: 
AGORA 
Daniszewska 27, 03-230 Warszawa

WYDAWCA:
Gmina Wrocław

Wydrukowano na papierze ekologicznym

www.bilety.wts.pl
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Wrocław Miastem Kapeluszy

Od 7 do 30 września na pl. Solnym 
prezentowana będzie wystawa 
„Wrocław Miastem Kapeluszy” 
– jako jedno z wydarzeń, towa-
rzyszących tegorocznym Dniom 
Seniora Wrocław 2020. Ekspozy-
cja udowadnia, że od roku 2010 
Marsz Kapeluszy na stałe wpisał 
się w inaugurację obchodów se-
nioralnego święta. Spośród wielu 
zdjęć wybrano te przyciągające 

wzrok i wzbudzające uśmiech, ale 
i podziw oglądających. Kapelusz 
to atrybut elegancji, a kolorowe, 
przyozdobione nakrycia głowy 
wyrażają radość życia. O innych 
wydarzeniach święta wrocław-
skich seniorów piszemy na s. 13 
bieżącego wydania biuletynu. 
Ciekawe informacje są również 
dostępne na stronie: www.senio-
rzy.wroclaw.pl/dni-seniora oraz na 
profilu FB https://www.facebook.
com/centrum.seniora/.

Z miłości do kina” – dzień otwarty  

w DCF na jubileusz 110-lecia

Dolnośląskie Centrum Filmowe 
jako najstarsze i jedyne historycz-
ne kino we Wrocławiu obchodzi 
swój wyjątkowy jubileusz. Z uwagi 
na sytuację finansową instytucji 
w czasie pandemii, program ogra-
niczono do jednego dnia, ale znaj-
dzie się w nim kilka wyjątkowych 
propozycji. 3 września DCF za-
prasza na pokazy kinowych hitów 

stulecia, wystawę plakatów, kon-
cert i filmowe spacery po Wrocła-
wiu. Widzowie zobaczą m.in. „Ca-
sablankę”, „Brzdąca” czy „Wielkie 
Piękno”. Wszystkie pokazy będą 
dostępne za symboliczne 110 gro-
szy. Z kolei miłośników muzyki 
filmowej na pewno ucieszy przy-
gotowany specjalnie na tę okazję 
kameralny koncert. Na miniscenie 
w DCF-ie wystąpią wykonawcy, 
znani ze scen wrocławskiego Te-
atru Muzycznego Capitol.

Plenerowa wystawa 

proekologicznych plakatów

Do 7 września na ul. Świdnic-
kiej (od Rynku do ul. Kazimierza 
Wielkiego) można oglądać wy-
stawę plakatów świetnego grafi-
ka Andrzeja Pągowskiego, które 
powstały z myślą o akcji Sprząta-
nie świata – Polska. Zbiór groma-
dzony od 1994 r. przez Fundację 
Nasza Ziemia został zaprezento-

wany w tej formie po raz pierwszy 
w Polsce. Ekspozycja 25 ekspona-
tów zawiera m.in. słynny plakat 
z 1994 r. z odkurzaczem, wycią-
gającym śmieci z kuli ziemskiej, 
oraz powstały w ubiegłym roku – 
z charakterystycznym motywem 
„głowy” i fragmentem piosenki 
Wojciecha Młynarskiego. Jest też 
premierowa praca Pągowskiego, 
czyli plakat 27. akcji Sprzątanie 
świata – Polska.

Choć najpierw z powodu pandemii odwołano wrocławską rundę Grand Prix na żużlu, zaplanowaną na 1 sierpnia, to 
ostatecznie najlepsi żużlowcy świata będą rywalizować na Stadionie Olimpijskim podczas dwudniowych zawodów 
w ostatni weekend sierpnia.

– Cieszę się, że zgodnie z na-
szym życzeniem z zeszłego roku, 
Grand Prix po raz kolejny zawi-
tała do Wrocławia. To wspaniałe, 
że ponownie będziemy mogli po-
dziwiać najlepszych żużlowców 
w tym szczególnym dla wrocław-
skiego żużla miejscu, czyli na Sta-
dionie Olimpijskim – mówi pre-
zydent Wrocławia Jacek Sutryk. 

– Tegoroczne zawody organizo-
wane są w wyjątkowych warun-
kach. Pandemia zmieniła wiele 
w naszym codziennym funkcjo-
nowaniu. Tego, czego na pewno nie 
zmieniła, to naszej wielkiej miłości 
do żużla – dodaje prezydent.

W ciągu nieco ponad miesią-
ca odbędzie się osiem turniejów 

w czterech lokalizacjach. Orga-
nizatorami turniejów Grand Prix, 
oprócz Wrocławia (28-29.08), 
będą także Gorzów Wlkp. (11- 
-12.09), Praga (18-19.09) oraz To-
ruń (2-3.10).

Co istotne, bilety zakupione na 
pierwotnie planowaną rundę 
Grand Prix (1 sierpnia) nie będą 

obowiązywać podczas dwudnio-
wych zawodów w tym roku. Ich 
ważność przechodzi na przyszło-
roczny turniej. 

Wejściówki na tegoroczne zawo-
dy dostępne są w sprzedaży in-
ternetowej. Szczegóły na: 

Żużlowcy jednak pojadą  
w Grand Prix we Wrocławiu
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