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Od Prezydenta
Szanowni Państwo,
przed nami rok wielkich
nadziei. Zaczął się nie tak
dawno i zbiegł się z rozpoczęciem procesu szczepień,
co, jak wierzymy, pozwoli
nam stopniowo wychodzić
z okresu obostrzeń związanych z pandemią wirusa.
Stopniowo – to jednak kluczowe
określenie. Produkcja szczepionek
idzie pełną parą, ale do poszczególnych szpitali będą docierały
stopniowo i powinny być dystrybuowane w zgodzie z przyjętym schematem, zabezpieczając
wpierw tych, którzy dbają o nasze
zdrowie, a potem wykluczając kolejne grupy ryzyka.

Szczepienie to wyraz
odpowiedzialności

Zaszczepię się nie tyle z obawy
o własne zdrowie, ale w duchu
odpowiedzialności za tych, których mógłbym w przyszłości zarazić. Wiecie Państwo dobrze, jak
tęsknie do wspólnych spotkań
i rozmów – nie chcę jednak nikogo narażać.

Niecodzienne ferie
Jesteśmy także w trakcie ferii
szkolnych, bez wątpienia naj-

FOT. UM WROCŁAWIA

Zaszczepię się także i ja, co deklarowałem wielokrotnie, ze spokojem czekając na swoją kolej.
Wiem, że posiadam jeszcze przeciwciała po przebytym zakażeniu,
tym chętniej ustąpię miejsca tym,
którzy obawiają się zachorowania.

dziwniejszych, jakie pamiętamy.
Z racji obowiązujących regulacji
przygotowaliśmy, obok standardowej oferty półkolonijnej w szkołach, także wrocławskie ferie online.
Zdaję sobie sprawę z tego, że nie
jest to wymarzony sposób spędzania wolnego czasu. Wiem, że
przywykliśmy do czegoś innego
i czego innego oczekiwaliśmy. Fe-

rie online, to próba pomocy tym
wszystkim, którzy zostają z najmłodszymi w domach, pracując,
i dla których te 4 godziny, gdy
dzieci są zajęte, mają znaczenie.
Zależało nam, aby oferta, którą
kierujemy do dzieci była atrakcyjna i urozmaicona, tak aby bawiąc
– uczyła. I co najważniejsze – to
oferta otwarta. Możecie się nią
Państwo dzielić z całą Polską.

Święta trwają dłużej
A to wszystko dzięki mieszkańcom
Wrocławia zza wschodniej granicy, którzy w obrządku wschodnim,
posługującym się w liturgii kalendarzem juliańskim, obchodzą
święta Bożego Narodzenia dwa tygodnie później niż katolicy.
Mam nadzieję, że dobrze się Państwo we Wrocławiu czujecie, mam

nadzieję, że będziemy go jeszcze
długo wspólnie budować.
Wszystkiego najlepszego dla Państwa. Wszystkiego najlepszego dla
Wrocławia!

Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia

Co nowego w sieci
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Nowe ceny biletów od 1 stycznia 2021 r. – masz pytanie?
My mamy odpowiedź
Zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nowej taryfy biletowej oraz uprawnień i ulg. Odpowiedzi przygotował Departament Infrastruktury
i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Tak. Bilety mogą zostać użyte z dokupioną dopłatą w takiej wysokości, aby ich wartość
równała się wartości biletu czasowego w nowej taryfie. Dopłaty można kupić w biletomatach
i kioskach wyposażonych w terminal Mennicy.
Mam zapas biletów jednorazowych w cenie 3,40 zł. Co zrobić,
żeby je wykorzystać?
Aby wykorzystać posiadane bilety jednorazowe na wszystkie
linie, należy dokupić dopłatę
w wysokości 1,20 zł.
Czy osoba uprawniona do
ulgowych przejazdów może od
1 stycznia 2021 r. skorzystać
z posiadanego normalnego biletu jednorazowego za 3,40 zł
z przesiadkami na czas krótszy
niż 30 minut?
Nie. Bilety jednorazowe i czasowe to inne rodzaje biletów i nie
można z nich korzystać zamiennie. Aby wykorzystać posiadany
bilet jednorazowy na wszystkie
linie o nominale 3,40 zł, osoba
korzystająca z ulgi może go użyć
na przejazd bez dopłaty.
Mam bilet semestralny 4-miesięczny na wszystkie linie, który jest ważny do 23 lutego 2021
r. Czy muszę wnieść dopłatę,
aby z niego korzystać?
Nie, nie trzeba nic dopłacać. Bilet okresowy zakupiony w roku
2020 ważny jest przez okres
wskazany na bilecie.
2 lutego 2021 r. ukończę 66
lat. Czy na podstawie obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.
przepisów mogę już podróżować komunikacją miejską za
darmo?
Od roku 2021 osoby, które ukończyły 66 lat mogą podróżować
bezpłatnie wszystkimi środkami
komunikacji miejskiej. W takiej
sytuacji prawo do bezpłatnych
podróży przysługuje od momentu ukończenia 66. r.ż., w tym
przypadku od 2 lutego 2021 r.
W taryfie opłat są dwa różne typy biletów imiennych –
imienne i imienne „Nasz Wro-

cław”. Kto może kupować bilety
z niższą ceną „Nasz Wrocław”?
Z biletów imiennych „Nasz
Wrocław” mogą korzystać osoby zamieszkałe we Wrocławiu
i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we
właściwym miejscowo urzędzie
skarbowym we Wrocławiu, które
posiadają aktywny status w programie „Nasz Wrocław”.
Czy bilet 365-dniowy uprawnia do przejazdów przez cały
rok kalendarzowy, czyli od
1 stycznia do 31 grudnia 2021?
Czy można go kupić w dowolnym momencie i używać przez
równy rok?
Bilet 365-dniowy imienny
można kupić w dowolnym momencie. Uprawnia on wskazaną
na bilecie osobę do korzystania
z przejazdów na wszystkich typach linii przez 365 dni kalendarzowych liczonych od dnia
zakupu wskazanego na bilecie.
Czy na bilecie grupowym do
15 osób możemy podróżować
również autobusami pospiesznymi?
Tak. Bilet grupowy uprawnia
nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby
przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut od godziny jego skasowania lub do jednokrotnego przejazdu środkiem
komunikacji, w którym został
skasowany, jednak nie dłużej
niż do momentu dotarcia przez
pojazd do przystanku końcowego trasy.
Jestem dawcą przeszczepu, na
jakiej podstawie mogę podróżować za darmo?
Na podstawie legitymacji Dawcy
Przeszczepu lub legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.
Przyjeżdża do mnie wnuk
z Krakowa, który jest uczniem V
klasy szkoły podstawowej. Czy
musi kasować bilety ulgowe?
Nie. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwolnieni są
z wnoszenia opłaty za przejazdy
środkami komunikacji miejskiej.
Podczas przejazdów uczeń powinien mieć przy sobie ważną
legitymację szkolną.

#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

FOT. JANUSZ KRZESZOWSKI

Czy jeśli posiadam aktualne
ulgowe bilety czasowe 30-minutowe, to mogę ich używać
również po Nowym Roku?

Nowe ceny biletów okresowych nie będą dotyczyły osób, którzy rozliczą PIT we Wrocławiu i zapiszą się do programu Nasz Wrocław. Sprawdź szczegóły: www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw
Jestem osobą niepełnosprawną
w stopniu umiarkowanym, czy
przysługują mi zniżki na komunikację miejską?

Osoby głuche i głuchonieme
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także osoby
niewidome lub ociemniałe ze
znacznym lub umiarkowanym

RODZAJ
BILETU

stopniem niepełnosprawności
oraz ich przewodnicy uprawnieni są do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich
typach linii.

NORMALNY

ULGOWY

4,60 PLN

2,30 PLN

15-minutowe

3,20 PLN

1,60 PLN

30-minutowe

4,00 PLN

2,00 PLN

60-minutowe

5,20 PLN

2,60 PLN

90-minutowe

7,00 PLN

3,50 PLN

24-godzinne

15,00 PLN

7,50 PLN

48-godzinne

26,00 PLN

13,00 PLN

72-godzinne

32,00 PLN

16,00 PLN

JEDNORAZOWY
CZASOWE:

www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw
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Ferie w wersji online też mogą być bardzo ekscytujące
W tym roku ferie zimowe w całym kraju odbywają się w jednym terminie. Rozpoczęły się 4, a zakończą 17 stycznia. Niestety tegoroczny wypoczynek zimowy bardzo różni się od tego w minionych latach. Dlatego miasto we współpracy z różnymi jednostkami przygotowało dla wrocławskich
uczniów propozycję zajęć online.
Wrocław we współpracy ze szkołami, jednostkami miejskimi,
spółkami oraz organizacjami pozarządowymi przygotował dla
uczniów nie tylko klasyczną ofertę wypoczynku zimowego w formie półkolonii, ale także zupełnie
nową propozycję zajęć online.
Wszystko we współpracy z Hydropolis, aquaparkiem, zoo, Wrocławskim Centrum Kształcenia
Zawodowego, Halą Stulecia, Miejską Biblioteką Publiczną Centrum
Historii Zajezdnia, stadionem oraz
Fundacją Hobbit. Swoje propozycje ma także Opera Wrocławska.
Zajęcia online zostały zebrane
w jeden pakiet, aby ułatwić dzieciom i ich rodzicom korzystanie
z oferty. Można je na bieżąco
śledzić na Facebooku Wroclaw
[Wroclove], Nasz Wrocław –
Program Miejski, Visit Wroclaw
oraz w wydarzeniu #WrocławskieFerie oraz na stronie www.
wroclaw.pl.

Co łączy Wikingów
z Wrocławiem?
Wśród zaproponowanych atrakcji
jest między innymi projekt „Palcem po mapie” pokazujący miasta partnerskie i uczący dzieci
zwrotów w różnych językach. To
również opowieści o życiu, zwyczajach i związkach Wikingów
z Wrocławiem, konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców, w którym
bazą są wrocławskie pomniki
oraz warsztaty kulinarne z Julką
Cymbaluk i Mateuszem Zielonką
z MasterChef Junior.

Dla najmłodszych przygotowano także rytmikę i muzykę z Alą
Janosz, zwiedzanie aquaparku od
zaplecza oraz gry online związane
z Halą Stulecia.

Wycieczka na Malediwy
Ferie zimowe można spędzić jednocześnie na Malediwach, w Janowie na Podlasiu
i wrocławskim parku. Taką zagadkową podróż mogą odbyć
uczestnicy półkolonii online

w Centrum Wiedzy o Wodzie, Hydropolis.
Z kolei Monika Bronowicka, autorka bloga „Dolny Śląsk dla
Uli”(www.dolnyslaskdlauli.pl),
pokaże pomysły na jednodniowe
rodzinne wycieczki poza miasto
lub w mniej znane miejsca we
Wrocławiu. Będą one połączone z zadaniami i zgadywankami.
Miejsca dobrane są tak, żeby były
inspiracją dla zimowych spacerów, wycieczek, mikrowypraw.

Z myślą o melomanach

Półkolonie dla nielicznych

Warsztaty baletowe i wokalne,
zajęcia kreatywne i nauka tańca
to tylko niektóre z atrakcji, jakie
na ferie zimowe online dla najmłodszych przygotowała Opera
Wrocławska. Dzieci mogą uczestniczyć m.in. w cyklu warsztatów
„Zimowy kwadrans muzyczny”
za pośrednictwem YouTube oraz
profilu Opery na Facebooku.

Niektóre szkoły i placówki oświatowe prowadzą również półkolonie dla uczniów klas młodszych.
Ze względu na epidemię jest ich
jednak mniej niż w ubiegłych latach.
Półkolonie odbywają się w szkołach podstawowych nr 8, 9, 14,
37, 63, 80, 84 oraz w ZSP nr 23.

www.wroclaw.pl/ferie-w-miescie-online

Szczepienia i niższy czynsz

W całej Polsce 15 stycznia ma ruszyć rejestracja do powszechnych szczepień na COVID-19.
Pierwsza grupa już wtedy będzie mogła sprawdzić, kiedy i gdzie może się zgłosić po szczepionkę. We Wrocławiu będzie 130 takich punktów. Ponadto ruszył nabór wniosków o obniżenie czynszu w lokalach gminnych dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię.
Obecnie w Polsce trwają szczepienia
priorytetowej grupy „zero”, czyli
osób najbardziej narażonych na zakażenie się wirusem SARS-CoV-2.
15 stycznia ma ruszyć rejestracja
powszechnych szczepień. Szczepionka jest podawana domięśniowo.
Każdy pacjent otrzyma dwie dawki
w odstępie co najmniej 21 dni. Obie
dawki muszą być od tego samego
producenta.

torów gospodarki na czas epidemii.
Taki jest plan kolejności szczepień.

Infolinia lub przychodnia

Najpierw seniorzy, żołnierze, policjanci i nauczyciele. Potem osoby poniżej 60. r.ż.
z chorobami przewlekłymi,

Skierowanie na szczepienie będzie generowane automatycznie w
terminach odpowiednich dla osób
znajdujących się w grupach wskazanych w danym etapie szczepień.
E-skierowanie będzie ważne przez
60 dni. Lekarze będą mogli wystawić
pacjentowi indywidualne e-skierowanie (np. gdy ktoś nie ma PESEL
lub nie mógł się zaszczepić w okresie ważności pierwszego e-skiero-

urzędnicy bezpośrednio zaangażowani w zwalczanie epidemii
i kierowcy transportu publicznego.
W trzecim etapie przedsiębiorcy
i pracownicy pozamykanych sek-

wania). Po otrzymaniu skierowania
umawiać się na szczepienie można
przez centralny system e-rejestracji,
infolinię (nr telefonu: 989 lub 22 62
62 989) lub u lekarza POZ.
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Etap I to seniorzy
Pierwsza grupa do szczepienia
to seniorzy, służby mundorowe
i nauczyciele. To oni po 15 stycznia
mogą zatelefonować na infolinię
lub do swojej przychodni i dowiedzieć się, czy e-skierowanie zostało dla nich wystawione. We Wrocławiu będzie 130 punktów szczepień.
Po dokonaniu rezerwacji wizyty
każdy powinien dostać informację o wybranym miejscu i terminie
szczepienia. Pacjent będzie od razu
umawiany na dwie wizyty.

Pomoc dla firm
Przedsiębiorcy, którzy w związku
z restrykcjami spowodowanymi

drugą falą pandemii nie mogą
prowadzić lub znacznie ograniczyli swoją działalność mogą
ubiegać się o obniżenie czynszu za gminne lokale użytkowe.
Czynsz za taki lokal może zostać
obniżony nawet o 80 proc. Wysokość obniżki ustalana jest indywidualnie na podstawie złożonego wniosku.

Wnioski należy składać za pośrednictwem właściwego zarządcy nieruchomości. Do wniosku
powinny być dołączone dokumenty, które potwierdzają spadek dochodu w okresach, za które
przedsiębiorca wnosi o obniżenie
czynszu. Spadek dochodu ustala
się w odniesieniu do analogicznego okresu sprzed pandemii.

#29finałWOŚP

NR 21 – STYCZEŃ 2021

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Partycypacja/NGO

SZOPy grasują po Wrocławiu i zbierają odpady
W styczniu we Wrocławiu pojawiły się SZOPy, czyli Samochody Zbierające Odpady Problemowe. Będą kursować po Wrocławiu i w wyznaczonych punktach zbierać odpady wymienione w ramce.

Nie musić jechać
do PSZOKa
Samochody Zbierające Odpady
Problematyczne będą odbierały
np. drobny sprzęt elektroniczny,
żarówki, przeterminowane leki,
baterie – czyli to, co powinniśmy
sami zawieźć do jednego z dwóch
wrocławskich PSZOKów. Nie będą

przyjmowane odpady nieposegregowane i te pochodzące z działalności gospodarczej.
– Mamy nadzieję, że ten rodzaj
usługi spodoba się mieszkańcom
Wrocławia i będą z niego licznie
korzystać. Dzięki temu selektywna
zbiórka odpadów będzie łatwiejsza
i bardziej efektywna – wyjaśnia
Bartosz Małysa, prezes Ekosystemu.

Kiedy i gdzie
Odbiór odpadów z osiedli odbywać
się będzie dwa razy w miesiącu.
We wskazanych w harmonogramie
FOT. UM WROCŁAWIA

Jako pierwsi będą mogli skorzystać
z nich mieszkańcy z rejonu Psiego Pola oraz Fabryczniej. Później
SZOPy pojawią się również na ulicach Starego Miasta, Śródmieścia
i Krzyków.

LISTA ODPADÓW
PROBLEMATYCZNYCH,

KTÓRE BĘDĄ BEZPŁATNIE ODBIERAŁY SZOPY:















MAŁOGABARYTOWE URZĄDZENIA
ELEKTRONICZNE LUB ELEKTRYCZNE
ROZPUSZCZALNIKI
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
LAMPY FLUORESCENCYJNE, ŚWIETLÓWKI,
LAMPY ENERGOOSZCZĘDNE, TERMOMETRY RTĘCIOWE
OLEJE I TŁUSZCZE JADALNE
PRZEPRACOWANE LUB PRZETERMINOWANE OLEJE
SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH
FARBY I OPAKOWANIA PO FARBACH
TUSZE I TONERY DO DRUKAREK
KLEJE I OPAKOWANIA PO KLEJACH
LEPISZCZE I ŻYWICE
DETERGENTY
BATERIE, AKUMULATORY
PRZETERMINOWANE LEKI

Samochody Zbierające Odpady Problemowe, czyli SZOPy, można już zobaczyć na ulicach Wrocławia
miejscach, samochody będą czekały
na mieszkańców dwie godziny.
– Miejsca postoju SZOPa zostały
ustalone w porozumieniu z Radami
Osiedli oraz zarządcami nieruchomości tak, aby to były najbardziej
optymalne i dostępne dla mieszkańców – dodaje Aleksandra Brzoza, pełnomocnik Zarządu Spółki
WPO ALBA SA.
– Mobilna zbiórka odpadów problemowych rozpoczęła się 2 stycznia. Warto podkreślić, że na każ-

dym osiedlu wyznaczone zostały
dwa stałe punkty, w których będzie
czekał nasz samochód. W punktach
tych SZOP będzie pojawiał się rotacyjnie. Przykładowo: na osiedlu
Pilczyce pojazd pojawi się w środę
w tygodniach parzystych na parkingu przy stadionie miejskim,
natomiast w środę w tygodniach
nieparzystych będzie czekał przy
ulicy Koszykarskiej. Dokładny
harmonogram mieszkańcy znajdą
na ulotkach, które w najbliższym
czasie trafią do skrzynek pocztowych – informuje Karolina Kołacz,

przedstawiciel spółki Chemeko-System sp. z o.o.

Posegreguj i oddaj
SZOP nie przyjmuje odpadów nieposegregowanych i odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. Szczegółowy rozkład jazdy
SZOPów i miejsca ich postoju podane są w harmonogramie na stronie
Ekosystemu.

www.ekosystem.wroc.pl.

Najpiękniejsze świąteczne
witryny z centrum nagrodzone
Po raz drugi Fundacja Dom Pokoju nagrodziła lokalnych przedsiębiorców za ich kreatywność i zaangażowanie w tworzenie świątecznego klimatu miasta mimo epidemii.

Docenili piękno
– Zależy nam, by mieszkańcy
i mieszkanki Wrocławia dostrzegli,
jak ważna jest estetyka w mieście,
którego nieodłącznym elementem
są witryny lokalnych biznesów, bo
przecież można powiedzieć, że witryny to takie oczy miasta. Dobrze
zaaranżowana witryna sprawia, że
miasto nie tylko wygląda po prostu dobrze, ale przede wszystkim
jest bardziej dostępne i przyjazne
zarówno mieszkańcom, jak i tury-

stom – mówi koordynatorka projektu Zuzanna Wollny.

Od jury
W oczach jury największe uznanie
zyskała klubokawiarnia Mleczarnia, za przywołanie ducha domowych, ekologicznych świąt w tych
trudnych czasach oraz zbudowanie
wyjątkowej atmosfery, dzięki której można poczuć się jak w środku
pachnącej spiżarni.
Salon sukien ślubnych Tessoro
si! wyróżniony został za rozmach
kompozycji, nietypowe podejście,
dobre rozpoznanie grupy odbiorców i dopasowanie środków do
branży.
Sklep Pan Pablo zabłysnął spójnym
wizerunkiem marki również pod-

#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

czas czasu przedświątecznego,
konsekwentnym komunikatem
wizualnym i świeckim podejściem
do tematu.
Malutka knajpka z zupami Soup
Culture oczarowała skromnymi
światełkami i została doceniona za
dobranie aranżacji adekwatnie do
skali witryny.

FOT. MARTA SOBALA

Konkurs zorganizowała Fundacja Dom Pokoju w ramach działań
projektu Dobry Widok oraz Inne
Centrum. W tegorocznej edycji
udział wzięły aż 22 witryny lokali
z centrum Wrocławia. Przez internet głosowało na nie ponad 1200
osób.

Od mieszkańców
Nagrodę mieszkańców, a tym samym najwięcej głosów w głosowaniu internetowym, otrzymał salon
Tessoro si! Na wyróżnienie zasługują też Rowery Stylowe oraz Cukiernia Łomżanka, które również
otrzymały bardzo dużo głosów.
Nagrodą w konkursie jest projekt oraz wykonanie witryny lub

Zwycięska witryna Mleczarni przywołuje klimat dawnej spiżarni
jej elementu o wartości 4500 zł,
natomiast zwycięzcy głosowania
internetowego będą mogli lepiej
wypromować działalność dzięki

teresy projektantów, przedsiębiorców i mieszkańców.

sesji zdjęciowej o wartości 700 zł.

rzu, poszerzając powstałą wcześniej inicjatywę Witryny Nadodrza.
Nazwę zainspirował neon „Dobry
wieczór we Wrocławiu” Janusza
Tarantowicza.

Dobry Widok to program, którego celem jest poprawa estetyki
w przestrzeni miejskiej. Łączy in-

Od połowy 2019 r. działa na Nadod-

5

NR 21 – STYCZEŃ 2021

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Komunikacja
Zmiana
organizacji
ruchu na
ul. Strzegomskiej

Most Pomorski w końcu bez szpecącej rury

W pierwszej połowie stycznia robotnicy rozpoczną operację chowania pod dnem Odry rury ciepłowniczej na moście
Pomorskim Południowym. To skomplikowane przedsięwzięcie pomoże wydobyć piękne zdobienia, które ukrywała.

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy Trasy
Autobusowo-Tramwajowej na
Nowy Dwór 2 stycznia 2021 r.
zamknięto fragment ul. Strzegomskiej – od ul. Nowobabimojskiej do wiaduktu przy
ul. Robotniczej. Dla samochodów wprowadzono objazdy.
Autobusy kursują tamtędy bez
zmian.
Wykonawca będzie na tym odcinku m.in. przebudowywał
sieci podziemne na dużej głębokości i przesuwał oś jezdni.
Do centrum objazd prowadzi
FOT. TOMASZ HOŁOD

ulicami: Nowobabimojską,
Otyńską, Fabryczną i Robotniczą. W kierunku Nowego Dworu
od ul. Strzegomskiej kierowcy
pojadą łącznikiem do ul. Robotniczej, następnie ul. Wagonową
do ul. Fabrycznej.
Od strony ul. Strzegomskiej
przez wiadukt nad torami kolejowymi dojazd będzie tylko do
Wrocławskiego Parku Biznsesu. Na skrzyżowaniu ul. Strzegomskiej z ul. Śrubową zostanie
wprowadzona zmiana pierwszeństwa ruchu co spowoduje,
że kierunek objazdowy będzie
na prawie pierwszeństwa przejazdu. Zmiany są niezbędne,
aby zapewnić bezpieczeństwo
kierowców na przebudowywanym odcinku. Prace zakończą
się w marcu 2021 roku.

Plan prac jest następujący: rura zostanie wkopana w ziemię na głębokość 20 m, a rozjazdy tramwajowe – wymienione na nowe
Wart 70 milionów złotych remont
mostów Pomorskich zakończy się
w 2023 r. Czyli już za dwa lata rura
ciepłownicza zakrywająca od zawsze
zabytkową przeprawę zniknie nam
z oczu.

Na przeprawie trwa również przekładanie kabli zasilających niskiego i średniego napięcia na specjalnie zbudowanym do tego celu
pomoście technologicznym.

Ukryte skarby
Zadanie dla inżyniera
– W drugi weekend stycznia rozpoczną się prace przygotowawcze
do ukrycia rury, co jest niezwykle
skomplikowanym zadaniem inżynieryjnym. Utworzone zostaną komory startowe, które będą
mieć 20 m głębokości – wyjaśnia
Krzysztof Świercz z Wrocławskich
Inwestycji.

Most Pomorski Południowy wybudowano w latach 1904-05.
Jest pięknie zdobiony, co skrzętnie zakrywała rura. Wykonane
z piaskowca rzeźbiarskie motywy dekoracyjne zostaną odsolone i oczyszczone. Tak samo jak
maszkarony, które ujrzymy, gdy
robotnicy usuną z przeprawy rurę
ciepłowniczą.

Spore zmiany w MPK
Przy okazji remontu mostów wymienione zostaną rozjazdy tramwajowe na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej z ul. Pomorską. Od 8 stycznia
ul. Grodzką nie pojadą tramwaje. Remont torowiska ma zakończyć się na
początku kwietnia.
Linie 0L i 0P zastąpi linia 70 (Osobowice – pl. Staszica – Dw. Nadodrze
– Nowowiejska – pl. Grunwaldzki
– pl. Wróblewskiego – Pułaskiego
– Dw. Główny PKP – Ślężna – Park
Południowy). Za linie 14 i 24 pojedzie linia 74 (Krzyki – Powstańców
Śląskich – Hallera – Grabiszyńska –

pl. Legionów – pl. Orląt Lwowskich
– pl. Jana Pawła II – Dubois – Pomorska – pl. Staszica – Osobowice).
Tramwaj nr 6 w kierunku pętli Krzyki pojedzie od pl. Bema przez Mosty
Młyńskie, Halę Targową, pl. Dominikański i ulice: Skargi, Teatralną
do Świdnickiej. Tramwaj nr 7 jadący
w stronę Kleciny pojedzie objazdem
od ul. Drobnera przez ul. Dubois, most Mieszczański, ul. Jagiełły,
most Sikorskiego, pl. Jana Pawła II,
ul. Ruską do ul. Kazimierza Wielkiego z pominięciem przystanku Uniwersytet Wrocławski. W kierunku
powrotnym obie linie będą kursowały bez zmian.

Oś Zachodnia powstanie w dwa lata za 184 mln złotych
Rozstrzygnięto przetarg na powstanie kolejnego etapu
obwodnicy Leśnicy. Kierowcy powinni pojechać Osią Zachodnią w pierwszej połowie 2023 r.

Ulga dla Leśnicy
Oś Zachodnia odciąży Leśnicę od
nadmiernego ruchu drogowego.
Tranzyt ma zostać skierowany
z obecnej drogi krajowej nr 94 na
trasę omijającą osiedle lub doprowadzony do ul. Granicznej, która
prowadzi do AOW.
– Oś Zachodnia to oczekiwana
przez mieszkańców trasa w zachodniej części miasta. W jej ramach powstanie al. Stabłowicka,
która połączy obwodnicę Leśnicy
z nową osią ul. Kosmonautów (wybudujemy ją od wysokości kąpie-
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liska Glinianki do ul. Fieldorfa)
– wyjaśniał w sierpniu prezydent
Jacek Sutryk, gdy otwarto oferty.

Co zostanie zrobione
Przedmiotem zamówienia jest
budowa odcinka al. Stabłowickiej, łączącego węzeł na skrzyżowaniu al. Prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego i ul. Zbigniewa
Brzezińskiego z ul. Kosmonautów
o długości 2 km. Ponadto, rozbudowana zostanie ul. Kosmonautów
na odcinku od skrzyżowania z ul.
Jeżowską do połączenia z istniejącym dwujezdniowym przekrojem
tej ulicy, w rejonie skrzyżowania
z al. Architektów (długość 2,2 km).
Powstanie również pętla autobusowa po południowej stronie ulicy
Kosmonautów.
W przetargu wzięło udział osiem
firm, dwie w postępowaniu prze-

FOT. UM WROCŁAWIA

184 mln 129 tys. zł – tyle kosztuje kolejna duża inwestycja komunikacyjna. Za przeprowadzenie
prac odpowiedzialna będzie firma
Pro-Tra Building, która wygrała
zakończony pod koniec ubiegłego
roku przetarg.

Nowa trasa ma odciążyć Leśnicę – powstanie aleja Stabłowicka, rozbudowana zostanie ulica
Kosmonautów
targowym odrzucono z powodu
błędów formalnych. Miasto miało
na budowę 202 mln zł, ale udało
się wybrać tańszą ofertę. Gmina
przeznaczy prawie 170,2 mln zł,
a MPWiK dołoży prawie 14 mln zł.

W dwa lata
Wykonawca, który został wyłoniony w przetargu ma 24 miesiące na
wykonanie prac od momentu podpisania umowy.

Na ten moment trzeba jeszcze poczekać. Najpierw musi zostać przeprowadzona kontrola uprzednia
wynikająca ze współfinansowania
inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

#29finałWOŚP
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Święta, święta i... znowu święta
Tym razem u wschodnich chrześcijan

Z miasta
Jak w tym roku
będzie wyglądała
kolęda
u katolików
Konieczność zmian tradycyjnej
formy wizyt duszpasterskich
wrocławska kuria zapowiedziała już na początku grudnia.
– Sytuacja epidemiczna zmienia się bardzo dynamicznie.
Trudno jest więc określić jakieś sztywne zasady przeprowadzenia wizyt duszpasterskich – wyjaśnia ks. Andrzej
Krziżok, dyrektor Wydziału
Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej.
Decyzję o formule spotkania
z parafianami zostawiano proboszczom, sugerując następujące rozwiązania:

ZDJĘCIA: JOANNA LEJA

◼ rozłożenie wizyt w czasie
lub przeniesienie na inny
okres, kiedy pozwolą na to
warunki sanitarne;

Wrocławscy grekokatolicy witają się podczas świąt zawołaniem „ Chrystos Rażdajetsia!”, co oznacza „Chrystus się rodzi!”

6 stycznia, po 40-dniowym
poście, chrześcijanie obrządków wschodnich na
całym świecie zasiedli do
wigilijnej wieczerzy. Grekokatolicy i prawosławni
narodziny Chrystusa świętować będą przez trzy dni.
Dlaczego 6 stycznia, a nie 24
grudnia? Różnica w czasie obchodzenia świąt między wschodnimi
chrześcijanami a katolikami wynika z tego, że kościół wschodni
posługuje się kalendarzem juliańskim, rzymscy katolicy korzystają
natomiast z kalendarza gregoriańskiego.

Prosfora jako opłatek
Najwytrwalsi prawosławni i grekokatolicy w Wigilię poszczą cały
dzień, aż do rozpoczęcia uroczystej wieczerzy. Zamiast opłatkiem
dzielą się prosforą – to pszenny
chleb wypiekany z mąki, drożdży
i wody, często na wigilię spożywany z miodem.

– Zwyczaje mamy podobne jak
katolicy. Pościmy, na wieczerzy
wigilijnej jest 12 potraw – opowiada Halina Czekanowska, przewodnicząca świetlicy grekokatolickiej.
– Najważniejsza potrawa to kutia.
Gotujemy też potrawy z ziemniaków. Zamiast karpia na naszych
stołach pojawiają się śledzie. Śpiewamy bardzo dużo kolęd. Łamiemy się nie opłatkiem, ale prosforą, czyli chlebem używanym
w liturgii do konsekracji. Dawniej,
zwłaszcza na wsiach, na podłodze
rozścielano słomę, a w kącie izby,
zamiast choinki, stawiano diducha robionego z różnych rodzajów
zboża. Ma on zapewnić dobrobyt
w domu – tłumaczy pani Halina.
W cerkwiach nie ma tradycji szopek bożonarodzeniowych, ale
w centralnej części świątyni wy-

stawiona jest ikona przedstawiająca scenę narodzenia Chrystusa
i krzyż. Ikona, która jest czymś
więcej niż obrazem, ma pomóc
wiernym odczytać przesłanie
świąt Bożego Narodzenia.
We wschodnich tradycjach często
się wspólnie kolęduje, a repertuar
kolęd i szczedriwok jest bogaty.
Popularne jest także chodzenie
kolędników z wertepem. W tym
roku kolędnicy zostaną jednak
w domach.

Święto Jordanu
Okres Bożego Narodzenia prawosławni i grekokatolicy zakończą
19 stycznia, w dniu Objawienia
Pańskiego (u katolików 6 stycznia
– Trzech Króli). Przypada wtedy
Święto Chrztu Pańskiego, czyli

Święto Jordanu, które we Wrocławiu obchodzone jest wyjątkowo
uroczyście. Wierni w procesji idą
nad Odrę, aby symbolicznie poświęcić wodę. Od kilkunastu lat
woda święcona jest na bulwarze
Dunikowskiego, gdzie znajduje
się zejście po schodach nad Odrę.
Wraz z greckokatolickimi księżmi
w modlitwie uczestniczą katoliccy i ewangeliccy duchowni. Wierni
zabierają poświęconą wodę do domów. W tym roku jednak procesja
nie odbędzie się.
Objawienie Pańskie w tradycji
wschodniej znane jest bardziej
pod nazwą Epifanii i jest jednym
z 12 głównych świąt w roku. Szacuje się, że we Wrocławiu może
mieszkać ok. 100 tys. obywateli
Ukrainy i Białorusi. Jednak tylko
część obchodzi święta.

Na stołach jest 12 postnych potraw, z których każda coś symbolizuje: kutia to bogactwo,
a barszcz to dobrobyt. Nie zabraknie ryb, pierogów, kompotu z suszu, barszczu, a u Łemków zupy
na zakwasie owsianym – kisełyci.
Często na stołach jest też czosnek,
który je się z solą.
Po wieczerzy w cerkwiach odbywa się liturgia o nazwie Wielkie
Powieczerze (Wełykie Poweczerje). W jej trakcie odczytywane jest
m.in. proroctwo Izajasza o narodzinach Zbawiciela.

Halina Czekanowska z tradycyjnym diduchem stawianym często w kącie domu zamiast choinki

#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

◼ ograniczenie się wyłącznie
do błogosławienia tych
domów i rodzin, które
zaproszą duszpasterza lub
nowych mieszkańców parafii, którzy o to poproszą;
◼ przygotowanie mszy św.
w intencji mieszkańców
konkretnej części parafii
(ulicy, kwartału) i zaproszenie ich do udziału
w modlitwie;
◼ przygotowanie informatora z modlitwą w intencji
mieszkańców oraz najważniejszymi informacjami
dotyczącymi parafii.
– Intencje tych propozycji są
oczywiste. Nie możemy narażać zdrowia i życia parafian,
sami księża też są narażeni na
zakażenie koronawirusem –
mówi ks. Paweł Cembrowicz,
proboszcz parafii katedralnej.
W katedrze od 18 stycznia 2021
r. odprawiane będą msze św.
w intencji i z udziałem mieszkańców poszczególnych ulic.
W świątyni jednocześnie może
przebywać 130 osób. Proboszcz
zapowiada, że te spotkania
będą miały wyjątkowy charakter. W przygotowaniu jest
biuletyn z okolicznościową
modlitwą, którą wierni mogą
w gronie rodziny odmówić
w domach, oraz z informacjami o parafii. Proboszcz zapowiada, że – o ile sytuacja
epidemiologiczna pozwoli
– księża przejdą z kolędą po
Wielkanocy.
Podobne rozwiązanie, czyli
msze dla parafian z konkretnej ulicy, zaplanowano m.in.
w kościołach przy ul. Bujwida,
ul. Monte Cassino i pl. Uniwersyteckim. W tej ostatniej
parafii możliwe jest także bezpośrednie spotkanie
z duszpasterzem. Zainteresowani zaproszenia powinni składać w zakrystii parafii
Najświętszego Imienia Jezus.
Proboszcz zastrzega jednak,
że wizyta będzie możliwa, jeśli sytuacja epidemiczna na to
pozwoli, domownicy są zdrowi
i podczas spotkania wszystkich
uczestników obowiązują zasady bezpieczeństwa (maseczki,
dezynfekcja rąk, zachowanie
dystansu).
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Siema! Grajcie z na
Do końca świata i o jeden dzień dłużej – tyle
będzie grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a Wrocław wraz z nią. W tym roku hasło
przewodnie to „Finał z głową” – idealnie opisuje cel zbiórki, którym jest zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
eSkarbonka i inne formy zbiórek –
bez wychodzenia z domu

Transmisja internetowa 29. Finału WOŚP
rozpocznie się już w sobotę, 30 stycznia,
o godz. 12.00 i potrwa nieprzerwanie do północy z niedzieli na poniedziałek – będzie to
najdłuższa transmisja internetowa w historii
finałów WOŚP. Relację z finału będzie można
zobaczyć w TVN, TVN24, TTV oraz na platformie internetowej Player. Fundacja będzie
transmitować finał także na swoich kanałach
na Facebooku, YouTube i Twitchu. Relację
zaprezentują też Onet.pl i Antyradio.

Już teraz możecie wesprzeć 29. Finał WOŚP,
wpłacając datki poprzez eSkarbonkę – czyli
zbiórkę online. Wystarczy zeskanować kod
QR z poniższej grafiki albo wejść poprzez link:
www.eskarbonka.wosp.org.pl/7m6kff. Każda złotówka przesłana do eSkarbonki bądź
wrzucona w dniu finału do puszki w naszym
mieście będzie przeznaczona na szczytny cel
– powalczmy razem o wrocławski rekord.

– Po raz kolejny, prosząc o wsparcie, mówimy ludziom w Polsce i na całym świecie – gramy z radością, gramy z głową
i po raz kolejny pokażemy, że efektem
takich działań jest skuteczna pomoc tym,
którzy jej potrzebują. W czasie 29. Finału
jeszcze bardziej, jeszcze głośniej i jeszcze mocniej mówimy – gramy z głową
– mówi Jurek Owsiak, założyciel WOŚP.
Wrocław będzie grał najgłośniej, jak tylko
będzie się dało, a to wszystko dzięki takim
artystom jak: Dagadana, No Logo z Marią
Sadowską, Baranovski czy Nocny Kochanek. Mnóstwo atrakcji jak co roku będzie
nas zachęcać do przekazywania datków na
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zobaczmy, jak możemy w tym roku okazać
swoje wsparcie.

Od początku grudnia cel finału wspierać można bez konieczności wychodzenia
z domu rozmaitymi kanałami elektronicznymi, których z dnia na dzień przybywa.
Są to m.in. wpłaty poprzez stronę internetową WOŚP, na Facebooku czy SMS (o treści
SERCE na 75 565, koszt: 6,15 z VAT).

– Urodziłem się we Wrocławiu, tu postawiłem pierwsze kroki w swoim życiu,
uczyłem się jeździć na rowerze, grałem z kolegami w piłkę, a jako student
niejednokrotnie zasiadałem z książką
w parkach. Dorastając i wychowując się
we Wrocławiu, poznałem nie tylko jego
zabytki, ale także miejsca całkiem
tajemnicze i nieoczywiste.
Spacerując po naszym
mieście, nie tylko zachwycam się jego
urokiem i tajemniczością, ale
pośród ulic,
kamienic
i bloków
odnajduję także
s w o j ą
historię. Zapraszam na
spacer, podczas którego
oprowadzę po
moich

Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zlicytowany zostanie także wyjątkowy krasnal. Zaprojektowała go wrocławska
artystka Beata Zwolańska-Hołod. Figura ma ok. 50 cm wysokości, została
odlana z brązu. Powstały dwa

miejscach w naszym mieście w dogodnym dla obu stron terminie – zachęca
Jacek Sutryk.

identyczne, swoim wyglądem przypominające inicjatora WOŚP – Jurka Owsiaka
i jego największe w Polsce SERCE WOŚP.

Zbiórka przez eSkarbonki od Mastercard
trwa do 1 lutego, SMSy można wysyłać
do 15 lutego, a wpłaty poprzez wplacam.
wosp.org.pl i zbiórki na Facebooku do końca
lutego. Ostateczny wynik 29. Finału WOŚP
ogłoszony zostanie w kwietniu, w okolicach
Światowego Dnia Zdrowia.

Krasnale wolontariuszami
Ci, którzy będą chcieli przejść się do centrum
w finałowy weekend, mogą wpłacić datek
najmniejszym wolontariuszom świata – wrocławskim krasnalom. 11 z nich: Życzliwek, Syzyfki, Ratownicy, Grajek, Festiwaliusz, Wroclovek, Papakrasnal, Motocyklista, Bibliofil,
Miodek i Vincent będzie miało swoje e-skarbonki. Akcję wspiera sztab ZHP Wrocław.

No Logo z Marią Sadowską

FOT. MATERIAŁY ORGANIZATORA

Wrocławskie aukcje

Baranovski

8

WOŚP wspiera, jak co roku Jacek Sutryk,
prezydent Wrocławia. Tym razem można
wylicytować spacer z włodarzem naszego
miasta. To niepowtarzalna szansa na swobodną rozmowę z prezydentem oraz miejską
wycieczkę w nieznane zakamarki wyjątkowego Wrocławia.

#29finałWOŚP
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ami we Wrocławiu
zaoferuje za niego największą kwotę,
ale trzymamy kciuki żeby został we Wrocławiu.

Licytacja Najbardziej Hojnych
Darczyńców

FOT. ANNA ŚCISŁOWSKA

Ten finał będzie pierwszym, podczas którego Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców będzie trwać nie tylko w dniu finału,
lecz zacznie się znacznie wcześniej – już
10 stycznia – i potrwa aż trzy tygodnie.
Nagrodami są Złote Serduszka i Złote Karty Telefoniczne,
które stały

9 godzin pracy, 86 m sznurka, 2478 supełków przekazała na WOŚP Anna Ścisłowska
wejście na górę, zapewniony prowiant – kanapki, herbata, woda, coś słodkiego. A przede
wszystkim dobre towarzystwo!

się
najb a r dziej prestiżowymi
symbolami
społecznego zaangażowania osób i firm
w dotychczasowej historii
Fundacji WOŚP.
Pierwszy z nich na stałe zagościł przy
siedzibie sztabu w Warszawie, drugi
zaś trafił na licytację. Wygrywa ten, kto

29. Finał WOŚP to 1362 sztaby (w tym 79
poza granicami kraju, m.in. w Stanach
Zjednoczonych, Tanzanii, Australii, Tajlandii, Islandii), które angażują się poprzez
organizację kwesty, ale też rozmaitych wydarzeń towarzyszących. Większość przygotowań do zbiórki zostało już zrobionych
– do sztabów trafiły charakterystyczne
tekturowe puszki oraz środki ochrony osobistej i materiały informacyjne dotyczące
zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa.

Rzeczy od serca

FOT. UM WROCŁAWIA

Spotkanie z aktorem Andrzejem Grabowskim, rakieta oraz piłka z autografem Igi
Świątek – zwyciężczyni French Open, Rolanda Garrosa, oraz czerwone ferrari Radka Kotarskiego – dziennikarza, vlogera naukowego
i autora książek. To tylko niektóre wyjątkowe aukcje WOŚP. Jak co roku znani aktorzy,
sportowcy czy politycy grają dla WOŚP.
Na Allegro swoje aukcje mają także wrocławianie. Po wybraniu w filtrach Wrocławia
jako lokalizacji możemy licytować drobne podarki od mieszkańców, jak ulubione
książki czy zabawki, ale także kurs prawa
jazdy kat. A od Akademii Jazdy czy voucher
do restauracji w Fuego Hotelu AC by Marriott Wrocław. Są także pomysły nieoczywiste. Jednym z nich jest wycieczka na Ślężę,
a w tym: transport w obie strony, wspólne

#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Na aukcjach wiele osób wystawia także
rękodzieło. Wśród nich jest wrocławianka
Anna Ścisłowska, która pod marką tangled.
makrama wyplata np. słowa. Na www.aukcje.wosp.org.pl wystawia makramę ze słowem „siema”. Wykonana jest ręcznie z 86
m bawełnianego sznurka i składa się z 2478
pojedynczych supełków! – To mój wkład
w tegoroczny finał, niestety w tym roku nie
mogę pozwolić sobie na wrzucenie grosika
do puszki, więc oddaję 9 godzin mojej pracy
– mówi autorka makramy. – Dlaczego wy-

brałam na aukcję akurat to słowo? Chyba
nie muszę tłumaczyć – myślę, że czytając
je każdy z nas w głowie słyszy głos Jurka
Owsiaka.
Tradycją jest, że aukcje Allegro dla
WOŚP kończą się kilka tygodni po finale. Tym razem będzie to 14 lutego. Na
aukcjach znajdują się przedmioty kolekcjonerskie, warte miliony złotych, ale
również wspaniałe rękodzieła, przedmioty związane z kulturą i nauką. Fundacja
WOŚP zachęca do wzięcia udziału każdego, kto chce podzielić się przedmiotem od serca i przekazać cząstkę siebie.
Siema!

Koncerty

studio w Starym Klasztorze
30.01.2021 r.

31.01.2021 r.

Przybył

Baranovski

Vavamuffin

No Logo
z Marią Sadowską

Raz Dwa Trzy
Dawid Porta & Jafia

Dagadana

Poparzeni Kawą Trzy

Nocny Kochanek

Wroclove Guitar Top
& Goście

Majka Jeżowska
Budka Suflera
& Felicjan Andrzejczak
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Z miasta

Pożegnaliśmy 2020 rok – jaki był dla Wrocławia?
O rok starsi, bez większego żalu zostawiamy za sobą rok 2020 i mimo szalejącej na całym świecie pandemii wiążemy ogromne nadzieje z tym, który
powitaliśmy 31 grudnia o północy. Przypominamy, co działo się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jakie wydarzenia zapisały się w pamięci wrocławian.
STYCZEŃ

SIERPIEŃ

Start akcji „Zmień piec”
„Wrocław bez Smogu” rozpoczyna akcję „Zmień piec”. I zaczyna się: spotkania z mieszkańcami wrocławskich osiedli,
doradztwo energetyczne, plakaty, billboardy, e-mailing, nowa
strona internetowa. Do końca
2024 r. miasto przeznaczy 330
mln zł na działania związane
z likwidacją starych i pieców
(KAWKA Plus i Termo KAWKA).

Pierwsza przejażdżka na TAT
Po niespełna dziewięciu miesiącach udaje się zakończyć prace
torowe na pl. Orląt Lwowskich.
W sierpniowy weekend wracają
tam tramwaje. Jest to równocześnie pierwszy fragment nowej
Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór, od którego
rozpoczęła się ta warta około 300
mln zł inwestycja. Przejazd się
udaje – testowy tramwaj pokonuje łuki w kilku kierunkach.

LUTY

WRZESIEŃ

Wspólny dom łączy pokolenia
Przekazanie miastu przez
spółkę TBS Wrocław 57
mieszkań dla seniorów na
Nowych Żernikach. Ich lokatorom zapewniono dostęp do opieki medycznej,
stołówki i punktu opieki
dziennej. Nowy budynek
TBS łączy trzy funkcje i trzy
pokolenia: mieszkania z serwisem opiekuńczym dla osób
starszych i z niepełnosprawnościami, mieszkania pod
wynajem i przedszkole.

Wrocław solidarny z Białorusią
14 września Tatsiana Andrushka
zostaje pełnomocniczką prezydenta Wrocławia ds. mieszkańców pochodzenia białoruskiego.
Ma zapewnić pomoc w sprawach
administracyjnych i wsparcie
informacyjne swoim rodakom,
którzy uciekając z ojczyzny,
zdecydują się na przyjazd do
naszego miasta. Wcześniej
13 września pod Pręgierzem
odbywa się akcja solidarności
z Białorusią.

PAŹDZIERNIK

MARZEC

ROCL
AW.P
L
ZDJE
CIA:W

Mosty Pomorskie do remontu
wystąp
Przebudowa mostów Pomorskich: Północnego, Środkowego
i Południowego, ulic w ich obrębie, skrzyżowania z ul. Księcia
Witolda – rusza 7 marca i ma potrwać 36 miesięcy. Powstaną nowe
chodniki, torowisko tramwajowe
z przystankiem, nowe oświetlenie.
Znikną rury ciepłownicze z mostu
Południowego. Koszt przebudowy
to blisko 70 mln zł z kasy miasta,
spółek Fortum i MPWiK.

Petencie, ogrzej się!
Przed budynkami Urzędu Miejskiego na pl. Nowy Targ i przy ul.
Zapolskiej, a także przy al. Kromera i Urzędem Stanu Cywilnego
przy ul. Włodkowica zaczynają
działać ogrzewane namioty dla
mieszkańców oczekujących na
wejście do urzędu. Będzie tak
przez cały sezon jesienno-zimowy. Każdy namiot ma 150 mkw.
powierzchni. Przy wejściu znajdują się środki do dezynfekcji.

LISTOPAD
Symboliczne znicze w rocznicę
nocy kryształowej
Wrocławianie biorą udział
w Marszu Wzajemnego Szacunku. Jego trasa wiedzie od Synagogi pod Białym Bocianem przy ul.
Włodkowica na ul. Łąkową, gdzie
9 listopada 1938 r. spłonęła Nowa
Synagoga.

KWIECIEŃ
Wesoła recepta na epidemię
Pomysłowi wrocławianie, Kasia Marchocka i Piotr Kuc, by
wprowadzić trochę luzu i radości
podczas wiosennego lockdownu
ogłaszają projekt Quarantanamera. Polega on na fotografowaniu
uśmiechniętych lub przebranych
mieszkańców Wrocławia na balkonach i w oknach. Efekty akcji
można podziwiać na FB.

CZERWIEC

wspiera
ten pomysł finansowo) uczcić 35.
rocznicę otwarcia Panoramy Racławickiej, zamawiając u rzeźbiarza
Tomasza Wenklara popiersie drugiego głównego twórcy Panoramy.
Rzeźbę Jana Styki autorstwa Aloisa
Strobla można podziwiać od 2010 r.

„Hey Joe” na 7998 gitar
Gitarowy rekord Guinnessa po

Mistrz Kossak czuwa nad swoim

LIPIEC

raz pierwszy online. „Hey Joe”
Jimiego Hendrixa tym razem popłynęło nie z wrocławskiego Rynku, a z domów, okien i balkonów.
W gitarowej orkiestrze pod wodzą

dziełem
Wojciech Kossak znów dołącza do
Jana Styki. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego we
Wrocławiu postanawia (a miasto

Nowe baseny w aquaparku
Dwa nowe baseny zewnętrzne
zyskuje wrocławski aquapark.
Do tego także letnie wejście od

Leszka Cichońskiego zagrali m.in.
Jennifer Batten, Mrozu, LeBurn
Maddox, Jan Borysewicz, Sebastian Riedel, Mietek Jurecki, Tomasz Zeliszewski, Wojciech Pilichowski, Marco Bartoccioni.

MAJ
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GRUDZIEŃ
strony ul. Petrusewicza, strefę relaksu i jeszcze więcej zieleni. Dla maluchów
brodzik, a w nim zjeżdżalnie
i inne zabawki. Woda w nowych
nieckach podlega 4-stopniowemu systemowi filtracji, jest chlorowana, ozonowana i naświetlana lampami UV, które skutecznie
zabijają bakterie i wirusy.

Wrocław szczepi się przeciw
COVID-owi
Pierwsi zaszczepieni preparatem
firmy Pfizer/Biontech 27 grudnia
to personel medyczny w dwóch
wrocławskich szpitalach: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Gromkowskiego.

www.wroclaw.pl/podsumowanie-2020

#29finałWOŚP

NR 21 – STYCZEŃ 2021

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Dla mieszkańca

Kaczkomaty, domki dla jeży i pszczół
Wrocław dba o swoje zwierzęta

MPK wnioskuje
o pojazdy
elektryczne
MPK Wrocław złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o pozyskanie środków na zakup 28 autobusów
elektrycznych, 28 ładowarek
plug-in, 5 ładowarek pantografowych oraz o szkolenia dla
mechaników i kierowców. Na
ten cel chce pozyskać niemal
100 mln zł.

Specjalne kaczkomaty z karmą dla kaczek, domki dla jeży i pszczół, znakowanie i sterylizacja psów oraz kotów. Wspieranie
wrocławskiego schroniska dla zwierząt, prowadzenie bazy miejsc przyjaznych zwierzętom. Ale też wyróżnianie ludzi zaangażowanych w opiekę nad naszymi braćmi mniejszymi. Wrocław od lat pamięta o zwierzętach.
– Miasto musi zatroszczyć się
o czworonogi, bo większość zła,
które im się dzieje, powodują ludzie. To my zabieramy metr po
metrze tereny, na których żyją.
Przecinamy ich trasy szosami
i ulicami, rozbudowujemy miasta, wpływamy na zachwianie
naturalnej różnorodności gatunkowej – tłumaczy Barbara Borzymowska, rzecznik
prezydenta Wrocławia
ds. zwierząt.

Zwierząt we Wrocławiu. Jego
działalność rocznie kosztuje ponad 3,66 mln zł, z czego aż 3 mln
zł są z budżetu miasta. Zwykle do
wrocławskiego schroniska trafia
około 60 psów miesięcznie, choć
w lipcu tego roku było ich aż 99.
Aktualnie w schronisku przebywa ponad 80 psów i 130 koty.
Koszt utrzymania każdego z nich
to około 31 zł miesięcznie.

Czipowanie i znakowanie
Co roku miasto oferuje bezpłatne znakowanie i sterylizację psów
i kotów. W tym roku na chipowanie
przeznaczono 50 tys. zł – oznakowano 785 zwierząt (znakowanie
odbywa się także w schronisku –
przyp. red.). Natomiast na sterylizację – 40 tys. zł, co wystarczyło
na zabiegi u 106 kotów i 58 psów.

Pets Welcome
i Wrocławskie Serce dla
Zwierząt
Co roku – w październiku, miesiącu
dobroci dla zwierząt – miasto wręcza również odznaczenie Wrocławskie Serce dla Zwierząt osobom,
które swój czas i środki poświęcają
na bezinteresowną pomoc zwierzętom we Wrocławiu.

– Jako że przy ubieganiu się
o dofinansowanie decydowała
kolejność zgłoszeń, spotkaliśmy się w niedzielny wieczór,
aby tuż po północy elektronicznie wysłać nasz wniosek
– mówi prezes MPK, Krzysztof Balawejder. – Inwestycja
w tabor zeroemisyjny jest nie
tylko podyktowana wymogami wynikającymi z ustawy
o elektromobilności, ale także
naszymi staraniami, aby MPK
było coraz bardziej przyjazne
dla środowiska. Już teraz kupowane przez nas autobusy
muszą spełniać najsurowsze
normy spalania EURO6. Wśród
ostatnich proekologicznych
działań MPK znalazło się m.in.
uruchomienie na dachu jednej
z hal zajezdni paneli fotowoltaicznych – dodaje.

Budujemy dla
zwierząt
W ostatnim czasie
w mieście powstało kilkadziesiąt specjalnych
obiektów. Zarząd Zieleni
Miejskiej w ramach pilotażowego programu postawił 20 kaczkomatów,
11 domków dla jeży, 10 uli
i dwa hotele dla kotów.
Powstały one w różnych
częściach miasta, wiele
z nich we wrocławskich
parkach.

Na wsparcie miasta mogą liczyć także podopieczni TOZ
Schroniska dla Bezdomnych

FOT. WROCLAW.PL

3 mln zł dla
schroniska

Wrocławianie lubią dokarmiać kaczki i łabędzie. Dlatego powstały bezpłatne kaczkomaty ze
zdrowym pokarmem dla ptactwa wodnego. Od chleba i bułek ptaki mogą ciężko chorować

Autobusy elektryczne nie emitują spalin, więc korzystanie
z nich wpływa pozytywnie na
środowisko. Takie pojazdy są
także bardziej ciche niż spalinowe. Aby usprawnić korzystanie z takiej floty, wnioskowano
także o infrastrukturę do jej
obsługi, np. ładowarki pantografowe ładowałyby pojazdy,
gdy te czekałyby na swój kolejny kurs.

Choinka już nie zdobi domu?
Posadź lub odwieź do PSZOKa
Nadszedł czas na porządki i pożegnanie się z naszym świątecznym drzewkiem. Zarówno z tym żywym, które jeszcze niedawno cieszyło oko, a teraz już daleko mu do dawnej
świetności, jak i tym sztucznym, którego nie planujemy trzymać do kolejnych świąt.

Jeśli choinka nie nadaje się do posadzenia lub jest pozbawiona korzeni, można zostawić ją koło pojemnika na bioodpady – zostanie
odebrana razem z nimi. Inną opcją
jest przywiezienie jej do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy
ul. Kazimierza Michalczyka 9 lub
ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu.
Również tę sztuczną, już niepotrzebną, można przywieźć do

PSZOKa lub wrzucić do kontenerów na odpady wielkogabarytowe.

A co z lampkami
i bombkami
Przepalone światełka, czy to na
baterie czy na prąd, to elektroodpady, które wymagają specjalnego
traktowania. Można je przywieźć
do punktu zbierania odpadów,
zanieść do sklepu, w którym zbierane są elektroodpady (np. duże
sklepy dyskontowe, markety budowlane) lub oddać do SZOPa,
czyli Samochodu Zbierającego
Odpady Problemowe – to nowy
sposób na pozbycie się tego rodzaju odpadów.
– Specjalnie oznakowany bus
będzie kursować po osiedlach

#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

dwa razy w miesiącu. Wystarczy, że przyniesiesz odpady
do SZOPa, który zaparkuje
w Twojej okolicy, a pozbędziesz się problemu. Usługa
jest bezpłatna, a harmonogram odbioru można znaleźć
na naszej stronie – mówi Dorota Witkowska z Ekosystemu
we Wrocławiu.
Ostatnią kwestią są bombki
– zarówno te z tworzywa, jak
i szklane należy wyrzucać do
pojemników na odpady zmieszane. Pamiętajmy, że szklane
bombki nie są zrobione z tego
samego rodzaju szkła, co np.
butelki, które wrzucamy do
zielonych pojemników na
szkło. A te z tworzywa także
nie nadają się do recyklingu.

FOT. TOMASZ HOŁOD

Ci, którzy kupili świeżego iglaka
w doniczce z nieuszkodzonymi
korzeniami, trzymali go w odpowiednich warunkach i podlewali,
mogą do wiosny przechować go
w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu. Później, gdy grunt nie
będzie już zmarznięty, drzewko
można zasadzić w ogródku.

Zielone drzewko po 2 tygodniach w mieszkaniu traci swój urok
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Nasze osiedla

Do klubu można zgłaszać się
przez cały czas trwania projektu
(aż do 30 kwietnia 2022 r.). Liczba miejsc jest ograniczona. Zainteresowani mogą zgłaszać się
bezpośrednio do siedziby WCI
przy ul. Strzegomskiej 49 w godz.
8.00-14.00. Szczegóły pod numerem 504 799 147 lub adresem:
justyna.ozga@wci.wroclaw.pl.
WCI oferuje dodatkowo zwrot
kosztów dojazdu czy stypendia
szkoleniowe. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest bycie
osobą bezrobotną, bez prawa do
renty lub emerytury. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie
bezpłatne.

Namaluj Psie Pole
Od 18.11 do 9.12.2020 r. mieszkańcy Psiego Pola „malowali” swoją dzielnicę. Nie chodzi
tu o odświeżanie elewacji, ale
prawdziwą twórczość artystyczną. Chętni brali udział w warsztatach online z malarstwa i rysunku. To inicjatywa aktywnej
mieszkanki Zawidawia – Elżbiety Niciak.
Warsztaty były przeznaczone dla
seniorów, ale mogły zgłaszać się
również młodsze osoby. Zajęcia
prowadziły absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, które uczyły różnych technik malarskich. Uczestnicy mieli
zapewnione darmowe przybory
oraz płótno. W ramach warsztatów powstały własnoręcznie
malowane obrazy osiedlowych
obiektów. Wybrano również imię
i wygląd krasnala, który miałby
znaleźć się na ryneczku Psiego
Pola.
Efektem twórczych spotkań jest
wirtualna wystawa. Można ją
obejrzeć na stronie www.strefakultury.pl w zakładce „Projekty”.

Sprostowanie
W nawiązaniu do artykułu
„Osiedle bez wraków” zamieszczonego w biuletynie Wroclaw.pl nr 20 Zarząd
Osiedla Powstańców Śląskich
informuje, że pan Krzysztof Bielański nie ma obecnie
nic wspólnego z samorządem
Osiedla Powstańców Śl. Przypadki wraków wymagających
odholowania można zgłaszać
Przewodniczącemu Zarządu
Osiedla, Michałowi Kwiatkowskiemu, na oficjalną skrzynkę
osiedla: powstancow_slaskich@osiedla.wroclaw.pl lub
poprzez profil na Facebooku:
@ROPowstancowSlaskich.
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Na ul. Legnickiej, na wysokości Młodych Techników,
już wkrótce pojawi się naziemne przejście dla pieszych. Zostanie w tym miejscu postawiona sygnalizacja
świetlna. To część realizacji
programu likwidacji barier
architektonicznych.
Na ulicy Legnickiej rozpoczęły się
prace związane z wyznaczeniem
naziemnego przejścia dla pieszych.
Nie wiąże się to z utrudnieniami dla
kierowców, roboty drogowe obejmują przede wszystkim chodniki
i perony przystankowe.

FOT. TOMASZ HOŁOD

Klub Integracji Społecznej aktywizuje niezatrudnionych wrocławian. Jego członkowie mogą
brać udział w różnego rodzaju
kursach zawodowych, stażach
i warsztatach. Organizowane są
dla nich również indywidualne
spotkania z psychologiem lub
radcą prawnym. Klub działa przy
ul. Skoczylasa 8 w Leśnicy. Prowadzony jest przez Wrocławskie
Centrum Integracji.

SZCZEPIN
Naziemne przejście zlikwiduje bariery

Dla ułatwienia
Przejście umożliwi osobom niepełnosprawnym, rodzicom z wózkami
dziecięcymi, seniorom i osobom
mniej sprawnym fizycznie łatwiejszy dostęp do peronów tramwajowych. O takie przejście od lat apelowali mieszkańcy, aktywiści miejscy
oraz rada osiedla Szczepin.
W tej chwili wejście na perony jest
możliwe tylko z przejścia podziem-

Przejścia naziemne powstają we Wrocławiu jako alternatywa dla podziemnych przepraw
nego na Młodych Techników, które pozostanie jako alternatywa dla
pieszych.

Zakres prac
Chodniki i perony wymagają wyprofilowania i przygotowania,
aby można było zamontować tzw.
płytki stop. Są one stosowane, aby

oznaczyć miejsce do zatrzymania
się – mają specjalne wypustki wyczuwalne dla niewidomych, a żółty
kolor dla niedowidzących. Obniżone zostaną także krawężniki. Trzeba
również pociągnąć okablowanie do
zasilenia sygnalizacji świetlnej i zamontować elementy jej konstrukcji.
Na torowisku przejście będzie wykonane w technologii rozbieralnej.

Wrocław usuwa bariery
To kolejne przejście naziemne, które
powstanie w centrum miasta w rejonie przejść podziemnych, które często stanowią barierę architektoniczną. Wcześniej takie inwestycje
zostały zrealizowane w rejonie placów: Jana Pawła II, Strzegomskiego,
ronda Reagana i na ul. Świdnickiej.

Huby
Sami swoi i Sylwester w wielkim formacie
We Wrocławiu powstał mural, na którym widnieją postaci z kultowych komedii Sylwestra
Chęcińskiego, a także sam reżyser. Praca powstała z okazji 90. urodzin twórcy „Samych
swoich”.
Mural malarsko-cermiczny można oglądać przy
ul. Hubskiej 37 we Wrocławiu. Obraz wielkości
144 mkw. wykonali artyści
Marek Grela i Marta Piróg
z Czary-Mury. Dzieło powstawało sześć tygodni.

Na urodziny
Sylwester Chęciński większość filmów nakręcił we
Wrocławiu i na Dolnym
Śląsku. Wrocławianie docenili jego przywiązanie
– jest dwukrotnym laureatem Nagrody Kulturalnej
Wrocławia (1968 i 2000),
a w 2006 r. otrzymał tytuł honorowego obywatela
miasta. Teraz postanowili
uczcić jego urodziny.
Projekt muralu został przyjęty pozytywnie przez jubilata, który wspierał artystów radą, kiedy malowidło
powstawało.

Misterny
i pracochłonny
– Przygotowanie muralu malarsko-ceramicznego to proces bardzo długi.
Stworzenie samego projektu trwało sporo czasu,
ponieważ dbaliśmy o każdy
szczegół i konsultowaliśmy go z samym Mistrzem,
Sylwestrem Chęcińskim
– opowiada Marek Grela
z Czary-Mury.
– Wykonanie elementów
ceramicznych przez Martę
Piróg to również był proces żmudny i długotrwały.
Każda cegiełka na domu
Kargula była przygotowana
ręcznie z gliny szamotowej.
Z takich samych elementów
powstał garnek na płocie –

FOT. JOANNA LEJA

Klub Integracji
Społecznej
rekrutuje

dodaje.
Mural został namalowany
ręcznie, bez użycia rzutnika
czy szablonów.

Obraz na elewacji budynku na Hubskiej pokrywają także elementy z gliny
szamotowej
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My wrocławianie

Przyjechali do Wrocławia po spokojne życie
Każdego roku do Wrocławia przyjeżdża przynajmniej kilka rodzin Polaków
wysiedlonych przed wojną
na Wschód. Znajdują u nas
dom, pracę, bliskich. Czasem też miłość, a zawsze
bezpieczeństwo.
Przyjeżdżają do Wrocławia głównie
z Rosji i Kazachstanu. Co roku jest to
co najmniej pięć rodzin. Umożliwia
im to wrocławski program repatriacji, który w lutym 2018 r. uchwaliła Rada Miejska. To uzupełnienie
rządowego programu repatriacji
i wyraz woli gminy Wrocław do zapewnienia rodzinom repatriantów
odpowiednich warunków, by mogli
osiedlić się w Polsce.

– To jest pomoc kompleksowa, pozwalająca stanąć na nogi
i nabrać pewności siebie w nowym
miejscu po dalekiej przeprowadzce – mówi Bożena Bronowicka,
dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, koordynatorka Sekcji ds.
Repatriacji. – Zapewniamy transport w granicach miasta w związku
z przyjazdem do Wrocławia, a także tymczasowe zakwaterowanie
do czasu udostępnienia lokalu
z mieszkaniowego zasobu gminy.
Ten przydzielamy na czas nieokreślony. Gwarantujemy też miejsce
w przedszkolu lub żłobku dzieciom
repatrianta, a także pokrywamy
dodatkowe koszty podstawowego
wyposażenia mieszkania w kwocie
5 tys. zł dla jednej lub dwóch osób
albo 10 tys. zł dla trzech lub większej liczby osób.
Co ważne, pomoc finansowa na
bieżące utrzymanie udzielana jest
przez dwa lata od czasu przybycia do Wrocławia. Przez pierwszy

FOT. MAREK KSIĘŻAREK

Co zapewnia miasto?

Igor Tustanowski przyjechał do Wrocławia wraz z rodziną w 2019 r. z rosyjskiego Murmańska – znalazł tu pracę i szczęście
rok jest to 2 tys. zł miesięcznie dla
osoby samotnej, 3 tys. zł dla dwóch
osób, 4 tys. zł dla trzech osób lub
5 tys. zł dla czterech i więcej osób.
Przez kolejny rok kwoty te są o połowę mniejsze. Nowi mieszkańcy
Wrocławia mogą liczyć także na
wsparcie w załatwieniu najważniejszych dokumentów oraz kwestii dotyczących zatrudnienia,
opieki medycznej, spraw związanych z założeniem konta bankowego czy uiszczaniem comiesięcznych opłat za czynsz i media.

– Zawsze chciałam mieszkać
w Polsce i nigdy nawet nie brałam pod uwagę innego miasta niż
Wrocław – mówi pani Nadieżda.
– Nie miałam też żadnych problemów z zaaklimatyzowaniem
się, bo od początku czułam się tu
jak u siebie. Mojemu mężowi było
nieco trudniej, zwłaszcza, że nie
znał języka. Bardzo pomogły nam
panie z wydziału zajmującego się
repatriantami. Dostaliśmy mieszkanie, które pozwolono nam
urządzić po swojemu.

mi, mają też zupełnie inną mentalność, bardziej zachodnią.

Dopiero tu można się
swobodnie rozwijać

Jak twierdzi, tutejsze życie różni
się od tego w Kazachstanie, gdzie
osobom innej narodowości niż
kazachska nie wiodło się najlepiej. Przede wszystkim znacznie
łatwiej tu o pracę. Według niej
wrocławianie są bardzo uprzej-

Studiują, pracują, są
szczęśliwi…

Nadieżda Devnozashvili przyjechała do Wrocławia z Kazachstanu.
Najpierw na studia, a przed czterema laty już na stałe.

– Podoba mi się, że w Polsce
wszystko można załatwić zgodnie z literą prawa. Tam, gdzie żyłam wcześniej, liczyły się przede
wszystkim znajomości. Ważne jest
też to, że można się tu swobodnie
rozwijać. Dla młodych ludzi jest
to szczególnie istotne – uważa
Nadieżda. Sama obecnie prowadzi
własną firmę szkoleniową w branży kosmetycznej.

Z kolei Igor Tustanowski przyjechał do Wrocławia wraz z rodziną
w 2019 r. z rosyjskiego Murmańska.

– Jesteśmy Polakami, więc zależało nam, żeby mieszkać w Polsce. Starałem się o to ponad 11
lat. Każdego roku odpowiedź była
negatywna, ale nie dawałem za
wygraną. I w końcu komisja wybrała naszą rodzinę – opowiada
pan Igor. – Przyjechaliśmy z trójką dzieci, które są już dorosłe.
Wszystko było przygotowane na
nasz przyjazd. Aż nie mogliśmy
w to uwierzyć.
Najmłodszy syn pana Igora studiuje jeszcze na Politechnice
Wrocławskiej. Z kolei on sam pracuje w niewielkiej firmie, gdzie
naprawia sprzęt medyczny. Bardzo chwali sobie tę pracę, zwłaszcza za rodzinną atmosferę. Podoba
mu się też, że w mieście jest dużo
zieleni i wiele miejsc do uprawiania sportu, który sam uwielbia.
Jest też pod wrażeniem wrocławskiej kultury i dbałości o język.
– Minęły już dwa lata, a my wciąż
nie możemy uwierzyć, że tu jesteśmy – dodaje z uśmiechem. – Jesteśmy tu po prostu szczęśliwi.

Pandemia opóźnia
przyjazdy

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

W czerwcu 2020 r. miasto zarekomendowało przyjęcie kolejnych pięciu rodzin oraz dodatkowo jednej osoby w zamian
za rodzinę, która zrezygnowała
w 2018 r. Przewidywany czas ich
przybycia do Wrocławia to rok
2022. Z uwagi na pandemię COVID 19 przyjazdy repatriantów
do Polski znacznie się opóźniły.

Nadieżda Devnozashvili z Kazachstanu przybyła do Wrocławia z mężem – prowadzi tutaj własną firmę i docenia możliwość rozwoju

#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Powodem jest m.in. brak możliwości wydania przez konsulaty
wiz krajowych w celu repatriacji,
a także kwarantanna oraz kłopoty
ze sprzedażą dobytku.
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Dla obcokrajowca

Нові ціни квитків від
1 січня 2021 р. – питання
і відповіді
Наводимо питання, що задаються найчастіше, а також відповіді на них. Вони стосуються
нових тарифів, а також прав та пільг.
Якщо в мене вже є пільгові
проїзні квитки на 30 хвилин,
чи я змож у корист уватися
ними також у новому році?
Так . Мож на використати ц і
квитки, придбавши доплату у
такому розмірі, щоб ціна квитка
на визначений час дорівнювала
ціні квитка на цей час, але за новим тарифом.
В мене є запас одноразових
квитків, що коштували 3,40
зл. кожний. Що я можу зробити, щоб їх використати?
Щоб використати наявні одноразові квитки на усі маршрути,
необхідно придбати доплату
у розмірі 1,20 зл. Доплата буде
доступна у точках продажу, а
також у автоматах з продажу
квитків. Слід вибрати варіант
«доплата».
В мене є семестральний квиток на 4 місяці, на усі маршрути. Квиток дійсний до 23
лютого 2021 р. Чи я повинен/
повинна внести доплату, щоб
користуватися ним?
Ні, не треба нічого доплачувати.
Квиток на визначений час, що
був придбаний у 2020 р., дійсний на період, що вказаний на
квитку.
Чи квиток на 365 днів дає право на проїзд впродовж календарного року, тобто від 1 січня
до 31 грудня 2021 року? Чи такий квиток можна придбати
будь-коли та користуватися
ним протягом року?
Іменний квиток на 365 днів
можна придбати будь-коли.
Особа, ім’я і прізвище якої вказані на квитку, має право на

проїзд за усіма маршрутами
впродовж 365 календарних днів,
а перший день – це той, що вказаний у квитку. Якщо квиток
був придбаний у перший день
його введення, квиток дійсний
від дня придбання.
Чи особа, яка має право на
пільговий проїзд, може – починаючи від 1 січня 2021 року
– скористатися звичайним
одноразовим квитком за 3,40
зл. із пересадками, якщо час
проїзду триватиме менше 30
хвилин?
Ні. Одноразові квитки та квитки на визначений час – це різні
види квитків, ними не можна
користуватися поперемінно.
Якщо у Вас є одноразовий квиток, що коштує 3,40 зл., і він
дійсний на усі маршрути, а Ви
маєте право на пільгу, Ви можете скористатися цим квитком
без доплати.
Чи, маючи квиток для групи
до 15 осіб, можна їздити також
у автобусах швидких ліній?
Так, можна. Груповий квиток
дає право на те, щоб не більше
15 осіб могло скористатися необмеженим числом проїздів.
Йдеться про усі види маршрутів, а час поїздки може тривати
до 30 хвилин, починаючи від
моменту компостування квитка. Квитком можна також скористатися один раз – але лише
у тому транспортному засобі,
де його було прокомпостовано.
Проїзд може тривати не довше, аніж до кінцевої зупинки
на відповідному маршруті або
до останньої зупинки перед

від’їздом у автобусний /
трамвайний парк.
2 лютого 2021 р. мені виповниться 66 років. Чи
на основі нових правил,
що вступатимуть у дію
1 січня 2021 р., я матиму
змогу їздити у громадському транспорті безкоштовно?
Починаючи ві д 2021 р.
особи, яким виповнилося 66 років (йдеться про
день народження, а не
рік), можуть їздити безкоштовно в усіх засобах
громадського транспорту.
Тобто Ви матимете право
на безкоштовний проїзд
від 2 лютого 2021 р.
Я дав/дала орган/матеріал для пересадки. Що дає
мені право на безкоштовний проїзд?
Це посвідчення Донора
органів/матеріалів або
посвідчення Почесного
донора органів/матеріалів.
У тарифному плані є два
ви д и і м е н н и х к ви тків – іменні та іменні «Наш
Вроцлав». Хто може придбати
квиток «Наш Вроцлав» – за
нижчою ціною?
Квитками «Наш Вроцлав» мож у т ь корист у ватис я о соби,
які проживають у Вроцлаві та
сплачують податок на прибуток
фізичних осіб у податковій інспекції за місцем проживання
у Вроцлаві. Така особа повинна
мати активний статус учасника
програми «Наш Вроцлав».

До мене приїжджає онук, який
живе в іншій місцевості і навчається у 5 класі початкової
школи. Чи він повинен компостувати пільгові квитки?
Ні. Учні початкових шкіл, профтех у чилищ, технік умів та
сере дні х шк і л зві льнені ві д
обов’язку оплати за проїзд у
громадському транспорті. Під
час проїзду учні повинні мати
при собі дійсний учнівський
квиток.

New ticket prices from 1st January 2021:
questions and answers

Answers to frequently
asked questions about the
new ticket tariff, entitlements and discounts.

When I have valid 30-minute discount tickets, may I use them
after New Year’s Day, too?
Yes. Tickets may be used upon
payment of the surcharge fee in
such amount that the total price of
tickets is equal to the value of the
time ticket in the new tariff.
I have a stock of one-time tickets
at the price of 3.40 PLN. What
should I do to use them?
In order to use your one-time
tickets for all lines, you must pay
a surcharge fee of 1.20 PLN. This
surcharge will be available in points of sale and in ticket vending
machines upon choosing the “dopłata” (surcharge) option.
I have a 4-month semester ticket
for all lines that is valid till 23rd

14

February 2021. Do I have to pay
a surcharge fee in order to use it?
No, you do not have to pay any surcharge. A season ticket purchased
in 2020 is valid for the period stated on the ticket.
Is a 365-day ticket valid for the
whole calendar year, i.e., from 1st
January till 31st December 2021?
May I buy it at any time and use it
for a period of one year?
A 365-day name ticket may be
bought at any time. It entitles the
person identified on the ticket to
travel by all line types for 365 calendar days counted successively
from the day stated on the ticket. If
it was bought on the first day of its
validity, it is valid from the time of
its purchase.
May a person entitled to discount travels use his/her full-price
one-time ticket for 3.40 PLN with
transfers for a time shorter than
30 minutes from 1st January 2021?

No. One-time and time tickets
are different types of tickets and
using them alternately is not allowed. In order to use his/her one-time ticket for all lines with the
price of 3.40 PLN, a person entitled to discount travels may use
this ticket without surcharge.

When a group ticket for up to 15
persons is used, is it possible to
travel by express bus, too?
Yes, it is. A group ticket entitles
not more than 15 persons to take
an unlimited number of rides on
all line types for up to 30 minutes counted from the time of
punching the ticket or to travel
by the vehicle in which the ticket
was punched on a one-off basis,
but not longer than until the vehicle reaches the terminus for
the relevant line or the last stop
before going into the depot.
On 2nd February 2021, I will
turn 66. Am I already allowed
to travel by public transport for

free pursuant to the regulations
valid from 1st January 2021?
From 2021, persons who are at
least 66 years’ old (from their
66th birthday, not according to
the year) are allowed to travel by
all means of public transport for
free. In such a situation, you will
be entitled to travel for free from
2nd February 2021.
I am a transplant donor – what
entitles me to travel for free?
A valid Transplant Donor card or
a valid Distinguished Transplant
Donor card.
The fee tariff includes two types
of name tickets: name tickets
and Our Wroclaw name tickets.
Who is allowed to buy tickets at
the Our Wroclaw lower price?
Our Wroclaw name tickets are
available to persons living in
Wroclaw and settling personal
income tax in the tax office of
relevant territorial jurisdiction
in Wroclaw who have an active

Я – особа з інвалідністю середньої тяжкості. Чи я маю право
на пільговий проїзд у громадському транспорті?
Особи із дефектами слуху (глухі та глухонімі) із інвалідністю
середньої тяжкості, а також
незрячі й підсліпуваті особи із
великим та середнім рівнем
втрати зору, а надто їхні поводирі мають право на безкоштовний проїзд за усіма видами
і типами маршрутів.

status in the Our Wroclaw program.
My grandson living in a different place is going to visit me;
he is a fifth-grade primary
school pupil. Does he have to
punch discount tickets?
No. Primary school pupils and
post-primary school and secondary school students are exempt
from travel fees for means of
public transport. When travelling by public transport, a pupil/
student is required to have a valid school ID card.
I am a moderately disabled person; am I entitled to discount
tickets for public transport?
Deaf and deaf-mute persons
with a moderate degree of disability and blind or visually
impaired person with a severe
or moderate degree of disability
and their guides are entitled to
travel for free on all line types.
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Wrocławskie pokolenia

Najstarsza Młodzieżowa Rada Miasta w całej Polsce
Wystarczy chodzić do szkoły średniej i mieć superpomysły
na zmiany dla rówieśników i młodszych kolegów z całego
Wrocławia. Tak w skrócie brzmi przepis na to, by zostać
młodym radnym w stolicy Dolnego Śląska. Młodzieżowa
Rada Miasta Wrocławia ledwo rozpoczęła swoją 4. kadencję, a już zaczęła działać.

Czerwony Alarm włączony
W szkole trzeba się uczyć, a nie walczyć z takimi przeciwnościami losu
jak choćby niespodziewana menstruacja. Dlatego MRM Wrocławia
opracowała właśnie projekt Czerwony Alarm. W każdej wrocławskiej
szkole ma stanąć koszyk z artykułami higienicznymi dla dziewcząt
w potrzebie.
Radni to 38 uczniów z 22 szkół średnich Wrocławia. Każda szkoła mogła
wybrać na 12 miesięcy jednego lub
dwóch przedstawicieli, w zależno-

ści od tego, jak jest duża. Wybory
zwykle przeprowadza się do końca
września. Dlaczego młodzi wrocławianie chcą zdobyć mandat radnego?
– Bo Młodzieżowa Rada Miasta
Wrocławia to zawsze grupa młodych, ambitnych i sumiennych ludzi, którzy pragną mieć rzeczywisty
wpływ na przyszłość – tłumaczy
przewodniczący MRW bieżącej kadencji Iwo Sara, uczeń IV LO przy
ul. Świstackiego we Wrocławiu.

Listopadowa inauguracja
Z powodu pandemii inauguracja 4. kadencji Młodzieżowej Rady
Wrocławia odbyła się zdalnie. Nie
udało się też dotrzymać wieloletniego zwyczaju wyjazdu integracyjnego nowej rady w Kotlinę
Kłodzką. Do grudnia zawsze działa
prezydium rady poprzedniej kadencji, więc podczas tego wypadu nowi

FOT. MAREK KSIĘŻAREK

Radni powysyłali już kartki z życzeniami świątecznymi do mieszkańców wrocławskich domów pomocy
społecznej. I rozumiejąc wagę kryzysu klimatycznego rozpoczęli akcję Zielone Szkoły. Chcą przez nią
zwiększyć bioróżnorodność terenów
wokół kilku placówek oświatowych.

Od góry: Iwo Sara, Mariusz Masłosz, Karolina Boguszewicz, Aleksandra Sieniuta, Natalia Pruchenko
radni mają okazję się poznać, by
potem wybrać spośród siebie prezydium i powołać komisje. W tym
roku integracja dokonała się w grupach na Facebooku.

Roboczo co tydzień
Na sesjach młodzi radni spotykają
się przez internet raz w miesią-

cu. Jednak co tydzień, w piątek,
mają spotkania robocze w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci
i Młodzieży przy ul. Kołłątaja we
Wrocławiu. Wtedy dzielą się pomysłami, planują eventy i sesje.
Jeśli chcą się naradzić w jakiejś
sprawie pilnie, siadają do komunikatorów po godz. 20. – Wcześniej
mają zajęcia – tłumaczy Arkadiusz

Grzesiek, instruktor z CEKiM, opiekun Młodzieżowej Rady Wrocławia.
Zauważa, że jeśli przyjąć MRW za
spadkobierczynię Parlamentu Młodzieży Wrocławia, wrocławska rada
jest najstarsza w Polsce, bo działa
nieprzerwanie od 28 lat. Najwcześniej w 1990 r. powstała taka rada
w Częstochowie, ale potem miała
przerwy w swej działalności.

12 Mam-Bohaterek na nowy rok
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego jest wydawcą kalendarza ściennego na
2021 rok zatytułowanego „12 Bohaterek”. Tytułowymi bohaterkami są mamy opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnościami.
Na kartach kolejnych miesięcy
znajdują się ich portrety. Obok
zdjęcia każda z mam opisała
w kilku zdaniach swoją historię
– codzienną walkę, niekończącą
się nadzieję i miłość, jaka dodaje
jej sił każdego dnia, a także chorobę, na którą cierpi jej dziecko.
Każda strona ma także swojego
miejskiego patrona, który ma za

zadanie w ciągu roku przeprowadzić akcję informacyjną o schorzeniu, które zostało opisane
w jego miesiącu.

Patron poinformuje
Idea, która przyświeca kalendarzowi „12 Bohaterek” to z jednej strony przedstawienie syl-

wetek tych niezwykłych kobiet,
natomiast z drugiej – ukazanie
odbiorcom różnych rodzajów
niepełnosprawności oraz przekazanie na ich temat rzetelnej
wiedzy społeczeństwu. Patronami zostali: MPWiK, Wrocławskie Mieszkania, stadion, MPK,
lotnisko, zoo, Wrocławski Park
Technologiczny, Śląsk Wrocław,
Spartan i Hala Stulecia. Wszystkie
te instytucje będą w różny sposób opowiadać historię swojego
podopiecznego. Wśród pomysłów
pojawiły się m.in. zorganizowanie
ciekawego wydarzenia albo przeprowadzenie akcji informacyjnej
w mediach społecznościowych.
Takie działanie ma na celu uświadomienie innym, że osoby z niepełnosprawnościami to zwyczajni ludzie, którzy mają codzienne
potrzeby, jak wizyta u fryzjera,
spotkanie ze znajomymi lub po
prostu chwila wytchnienia od
powtarzalnych, ciężkich obowiązków.

Na zdjęciach ilustrujących ka-

chwili z fryzjerkami i wizażystkami. Wszystko to oczywiście
przy zachowaniu zasad reżimu
sanitarnego. Tę część projektu

była profesjonalna sesja. Efektem
końcowym jest kalendarz „12 Bohaterek”. Organizatorzy chcą, by
przez cały rok przypominał, że

lendarz każda z mam ma na sobie ulubione ubranie w białym
kolorze. Bohaterki zaproszono
na specjalną sesję fotograficzną,
która zaczynała się od krótkiej

mamy kwitowały najczęściej komentarzem: „od tak dawna nie
byłam u fryzjera”, a na codzienny makijaż prawie żadna nie ma
czasu. Finałem tych przygotowań

są wśród nas wspaniałe kobiety,
którym naprawdę warto pomagać.

ZDJĘCIA: WCRS

Prezent dla mam

Sesję poprzedziło wykonanie makijażu i fryzury, żeby każda
z mam czuła się wyjątkowo

#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Każdy miesiąc w kalendarzu to historia innej mamy

www.wcrs.wroclaw.pl
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Kulturalnie we Wrocławiu
Wirtualna szopka

FOT. FUNDACJA FONIS

Ruchomą szopkę znajdującą się
w kaplicy niesłyszących w kościele
Najświętszej Marii Panny na Piasku można oglądać od przeszło 50
lat. Tradycyjne uruchamiana jest
w pierwszy dzień świąt. Liczy ponad
2 tys. figurek – co rok wygląda inaczej, bo układu nie sposób odtworzyć.
W 2020 r. została wzbogacona figurami św. Piotra z kluczami w ręku, rybaka zarzucającego
sieć w poruszające się morskie fale

Domowe muzeum
Muzeum Pana Tadeusza zaprasza
dzieci w wieku 7-12 lat do wspólnej zbawy. Na stronie www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.
pl znajduje się 10 pomysłów na
wypełnienie im czasu wolnego od zdalnych zajęć w szkole.

IL. MUZEUM PANA TAEUSZA

To także świetny pomysł na pobudzenie kreatywności i wyobraźni. W ten sposób dom może
zamienić się w galerię sztuki,
kino lub kosmos. Zaletą jest także to, że udział w zabawie mogą

i nurka penetrującego morskie głębiny czy syreny pływającej w Morzu
Bałtyckim, ale odwiedzającym nie
dane było tego zobaczyć z powodu epidemii. Opiekująca się szopką
fundacja Fonis zadbała jednak, by
chętni mogli ją obejrzeć. W Wigilię
udostępniono dwa filmy „Ruchoma szopka we Wrocławiu” i „Morze
Bałtyckie we wrocławskiej ruchomej szopce” przedstawiające nowe
dekoracje, a także historię szopki.
Można obejrzeć je na stronie www.
fonis.pl. Projekt był finansowany ze środków Gminy Wrocław.

brać wszyscy domownicy – rodzice, rodzeństwo czy dziadkowie. Do każdej zabawy dołączony
jest kreatywny scenariusz z obrazkami i instrukcjami. Poprzez
zabawę można dowiedzieć się
czegoś o historii kina, pomysły
dotyczą również sposobów na
ćwiczenie pamięci oraz skupienia.
Niektóre inicjatywy dodatkowo
oswajają dzieci z obecną sytuacją
epidemii. Doskonałym zwieńczeniem może okazać się stworzenie własnej wystawy – dzięki
temu dzieci będą mogły wcielić
się w pracowników muzeum.

Wrocławski
Niezbędnik
Telefony alarmowe,
infolinie we Wrocławiu
Bezpośrednie zagrożenie
zdrowia i życia:
Numer ratunkowy: 112
Pogotowie Ratunkowe: 999
Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Straż Miejska: 986
Centrum Powiadamiania Ratunkowego WOPR (numer ratunkowy nad
wodą): 601 100 100
Stały dyżur Centrum Zarządzania
Kryzysowego: 71 770 22 22

Telefony awaryjne
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)

Infolinie we Wrocławiu
Centrum Informacji Turystycznej:

71 3443 111

Zoo cały czas czynne
Szpak balijski – najrzadszy ptak
na Ziemi, czy mały myszojeleń
zagrożony wyginięciem to najnowsi mieszkańcy wrocławskiego ZOO. Możesz je zobaczyć, bo
ogród zoologiczny jest otwarty
przez cały okres trwania epidemii.

IL. ZOO WROCŁAW

Pawilony takie jak: Motylarnia,
Ptaszarnia czy Sahara są obecnie
zamknięte. Natomiast część zwierząt ma urządzone wybiegi zewnętrzne, dzięki którym można je
obserwować. Spacerować można

po całym ogrodzie, czynne jest także Afrykarium. Zwiedzający są jednak zobowiązani do przestrzegania
przepisów: należy nosić maseczki,
zachować dystans, nie można dotykać powierzchni szyb, ogrodzeń
i barier. W Afrykarium, Terrarium,
Małpiarni, Akwarium obowiązuje
jednokierunkowy ruch zwiedzania.
Reszta zasad dostępna jest na stronie wrocławskiego ZOO w zakładce:
„Zwiedzanie podczas COVID-19”.
ZOO czynne jest od pn. do czw.
w godz. 9.00-16.00, w pt., sb., nd.
i święta od 09.00 do 17.00. Kasy
zamykane są godzinę wcześniej.

Wielki sukces Klubu Świt Wrocław

(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

Ważne telefony
– pozostałe
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 Wrocław: 71 321 72 71
(PN-PT: 8.00-20.00)

106 medali zdobyli w roku 2020 zawodnicy klubu sportowego zrzeszającego osoby niesłyszące i z wadami słuchu. Tym
samym niemal podwoili zeszłoroczny wynik. To absolutny rekord w historii klubu, który nie zamierza zwalniać tempa.

Telefoniczne centrum obsługi klienta MPWiK: 71 34 09 655
(ŚR: 8.00-17.00, w pozostałe dni robocze
w godz. 8.00-15.00)

Zgłoś awarię do ZDiUM:

Medalowy rekord

FOT. KLUB ŚWIT

Sukcesy, które osiągnęli zawodnicy na arenie sportowej w 2020
r. przyniosły klubowi 106 medali – 37 złotych, 36 srebrnych i 33
brązowych w dyscyplinach takich
jak: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka, tenis stołowy, narciarstwo
alpejskie. Taka duża liczba medali w ciągu jednego roku to absolutny rekord w historii Klubu
ŚWIT Wrocław. W ubiegłym roku
zawodnicy zdobyli 60 medali,
a dwa lata temu 48.
Klub Świt Wrocław jest jedynym
klubem na Dolnym Śląsku dla
osób niesłyszących i z wadami
słuchu. Ma wiele sekcji sportowych, których wciąż przybywa.
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– Pragniemy dalej się rozwijać
i zdobywać medale na ważnych
imprezach międzynarodowych
– mówi prezes klubu Maciej Jacyna.

Nie dali się pandemii
Rok 2020 był trudny dla sportowców, ze względu na pandemię
COVID-19, ale zawodnicy Świ-

tu poradzili sobie doskonale. Na
swoim koncie mają np.: Mistrzostwo Polski Niesłyszących w koszykówce kobiet, Mistrzostwo
Polski Niesłyszących w siatkówce
kobiet, Mistrzostwo Polski Niesłyszących w siatkówce plażowej
kobiet par, Mistrzostwo Polski
Niesłyszących w halowej piłce
nożnej mężczyzn, Mistrzostwo
Polski Niesłyszących w koszykówce mężczyzn do lat 23, Mistrzostwo Polski Niesłyszących
w lekkoatletyce w sztafecie kobiet 4 x 400 m, w sztafecie juniorek do lat 19 4 x 100 m i 4 x 400
m, Puchar Polski Niesłyszących
w koszykówce kobiet, Puchar
Polski Niesłyszących w siatkówce kobiet, Puchar Polski Niesłyszących w halowej piłce nożnej
mężczyzn.
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