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Skorzystaj z dopłat 
do rachunków za 
ogrzewanie

Wojna w Ukrainie trwa 
już miesiąc – jak radzi 
sobie Wrocław?
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Вроцлав 
i Польща для 
України

Poznaj nową miejską legendę, 

może cię zaskoczyć
s. 14

s. 10 -11

s. 5 s. 8

Place zabaw 
na wiosnę
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Głos Prezydenta
Szanowni Państwo,

mija miesiąc od rozpoczęcia ro-
syjskiej wojny przeciw Ukrainie. 
Miesiąc, w którym każdego dnia 
z uwagą i drżeniem śledzimy 
informacje na temat bohater-
skiej walki z najeźdźcą. Miesiąc, 
w którym wspólnie zdajemy eg-
zamin z solidarności i odpowie-
dzialności.

Dziękuję Państwu za ten niełatwy 
czas. Dziękuję wolontariuszom 
stacji Dialog działającym na wro-
cławskim Dworcu Głównym. Od 
pierwszego dnia wojny służą oni 
pomocą tym, którzy zdecydowali 
się szukać schronienia we Wro-
cławiu, bądź mieli tu swój punkt 
przesiadkowy przed dalszą drogą. 
Dziękuję pracownikom dworca 
i kolei, wszystkim instytucjom, 
firmom i osobom prywatnym 

organizującym transporty tak 
we Wrocławiu, jak i na Dolnym 
Śląsku.

Dziękuję udzielającym schro-
nienia we własnych domach, 
którzy zdecydowali się podzielić 
mieszkaniem i posiłkiem. Dzię-
kuję służbom medycznym i po-
rządkowym, wśród których także 
znajdziemy wielu wolontariuszy. 
Dziękuję fundacjom udzielającym 
wsparcia tu, we Wrocławiu, jak 
i przygotowującym dary trans-
portowane do Ukrainy, uczącym 
języka, pomagającym w opiece 
nad dziećmi.

Dziękuję pracującym w punktach 
czasowego pobytu, którzy – czę-
sto w czasie wolnym – przy-
stosowywali sale do przyjęcia 
potrzebujących i dbają o ich po-
trzeby. Także tym, którzy zaan-

gażowali się w transport, maga-
zynowanie i wydawanie pomocy.

Dziękuję wreszcie tym wszyst-
kim, których nigdy nie policzymy 
i nigdy nie wymienimy z imienia. 
Wszystkim, którzy swoim cza-
sem, a często także skromnym 
mieniem wspierają potrzebują-
cych. Ciepłą kurtką, śpiworem, 
kanapką, butelką wody, życzli-
wym uśmiechem... Każdy z tych 
darów i gestów ma znaczenie. 
Dzięki nim, dzięki Państwu, je-
steśmy dumni z Wrocławia każ-
dego dnia. Dziękuję!
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Aula Leopoldina wróciła do świetności sprzed niemal 300 lat
W ciągu sześciu lat odnowiono 
freski, sztukaterie, elementy po-
dium wraz z rzeźbami oraz em-
pory. Wymieniono okna, reno-
wację przeszły obrazy, loże oraz 
ławki. Do zrobienia jest jeszcze 
posadzka, ale władze uczelni już 
chcą zaprosić wrocławian i gości 
do odnowionej Auli. Nad reno-
wacją wnętrza pracowało ponad 
stu konserwatorów zabytków, 
głównie kobiet, które miesiącami 
na rusztowaniach odnawiały ma-
lowidła. Remont kosztował ok. 7 
mln zł, z czego większość po-
chodziła z budżetu miasta Wro-
cławia. Otwarcie Auli Leopoldina 
po remoncie odbyło się 21.03. 
Z tej okazji wydano specjalny 
przewodnik. XVIII-wieczna Aula 
Leopoldyńska to jedna z naj-
piękniejszych sal barokowych na 
świecie. Została wzniesiona w la-
tach 1728-1732 i nazwana ku czci 
cesarza Leopolda I.
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Wrocławianie, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy i zapewnili im utrzymanie, od 21 marca mogą skła-
dać wnioski o zwrot poniesionych kosztów. Otrzymać można 40 zł dziennie za każdą osobę. Gdzie złożyć dokument?

Wnioski można składać w Biu-
rach Obsługi Klienta należących 
do Zarządu Zasobu Komunal-
nego oraz spółki Wrocławskie 
Mieszkania. Tam też, na miej-
scu, będzie można otrzymać 
druki do wypełnienia. Poza tym 
są one dostępne pod adresami: 
zzk.wroc.pl oraz wm.wroc.pl.

Wypełnione wnioski należy skła-
dać najbliżej miejsca, w którym 
pomoc była świadczona.

Adresy BOK-ów

Wrocławskie Mieszkania:

 ◼ Grafit, Centrum Obsługi 
Mieszkańca, ul. Namysłowska 
8 (w godz. 7-15.30)

 ◼ Filia COM, ul. Gazowa 22  
(7.30 – 15.00)

ZZK (w godz. 7.30-15.30):

 ◼ BOK nr 1, ul. św. Antoniego 19

 ◼ BOK NR 2, ul. Otwarta 3-5

 ◼ BOK NR 3, ul. Karola Miarki 7

 ◼ BOK NR 5, ul. Brzeska 8-10

 ◼ BOK NR 7, ul. Papiernicza 9-10

 ◼ BOK NR 9, ul. Hallera 149

 ◼ BOK NR 10, ul. Gajowicka 96A

Wymagane są imię i nazwisko 
oraz PESEL lub numer dowodu 
tożsamości osób, które znalazły 
schronienie w prywatnych loka-
lach wrocławian. Nie jest wyma-
gany podpis (sporo z tych osób 
udało się już w dalszą drogę).

Maksymalny miesięczny zwrot 
kosztów za jedną osobą to 1200 

zł.  Wnioski będą weryfiko-
wane w BOK-ach, a następnie 
– jeśli zajdzie taka potrzeba – 
w Urzędzie Miejskim Wrocła-
wia. Przypominamy, że miesz-
kańcy składają je pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
umieszczanie fałszywych infor-
macji, sprzecznych ze stanem 
faktycznym.

Do 30 dni wypłata

Na jednym wniosku można 
wpisać wszystkie dotychczaso-
we pobyty ukraińskich rodzin. 
Świadczenia będą obowiązywać 
przez dwa miesiące. Na realiza-
cję wniosków będzie 30 dni.

Redakcja

Aktualności

Zgłoś się po wsparcie dla uchodźców

Godzina dla Ziemi

W ostatnią sobotę marca 
(26.03) o godz. 20.30 odbędzie 
się, jak co roku, ogólnoświa-
towa akcja Godzina dla Ziemi. 
Na całym świecie gasną wtedy 
światła, aby promować ideę 
ochrony naszej planety.Tego-
roczna edycja poświęcona jest 
walce ze zmianami klimatu. 
Więcej na www.wwf.pl/go-
dzina-dla-ziemi-2022. Wro-
cław po raz kolejny włączy się 
w akcję i wyłączy iluminacje 
oraz podświetlenia budynków 
na godzinę. Zachęca także do 
wyłączenia światła w miesz-
kaniach. Dajmy odpocząć Zie-
mi choć na godzinę.

 

Rekrutacja do 
przedszkoli
Trwa nabór do wrocławskich 
przedszkoli. W tym roku pro-
wadzony jest w pełni elek-
tronicznie. Do podpisania 
wniosku potrzebny jest Profil 
Zaufany (można go założyć 
na epuap.gov.pl/wsp/portal/
rejestracja-konta). Aby wziąć 
udział w rekrutacji, między 
23.03 a 30.03 należy wejść na 
stronę rekrutacje.edu.wroc-
law.pl i zalogować się PESEL-
-em kandydata. Wybrać moż-
na 3 przedszkola – pierwsze 
najbardziej pasujące i dwa 
rezerwowe. Za aktywny status 
w programie Nasz Wrocław 
można dostać 50 pkt. Dzie-
ci z rodzin wielodzietnych 
dostaną dodatkowe 200 pkt, 
a młodsze rodzeństwo za brata 
lub siostrę w przedszkolu – 25 
pkt. Wyniki 22.04 – listy za-
wisną w przedszkolach.

Wolontariusze potrzebni do pomocy
Zaangażowanie mieszkańców w pomoc uchodźcom jest ogromne. Wciąż jednak są miejsca, gdzie potrzebni są wolontariu-
sze. Organizacje potrzebujące wsparcia mogą bezpłatnie zamieścić ogłoszenie na stronie www.wolontariat.wroclaw.pl.

Dzięki temu wolontariusze znaj-
dą w jednym miejscu różne oferty 
i mogą wybrać zadanie dostoso-
wane do swoich możliwości.

Gdzie potrzebna pomoc?

 ◼ Całodobowy namiot z pro-
wiantem i ciepłymi posiłkami 

przy dworcu głównym potrze-
buje do zapewnienia sprawne-
go funkcjonowania wolonta-
riuszy. Do obowiązków należy 
wydawanie posiłków i napo-
jów, sprzątanie jadalni, miej-
sca wydawania żywności i ma-
gazynu. Dyżury trwają 3 godz., 
pełnić je mogą osoby pełnolet-
nie. Mile widziana znajomość j. 
ukraińskiego.

 ◼ Z całej Europy przyjeżdżają do 
Wrocławia transporty z pomo-
cą dla Ukraińców. Odbiera je 
m.in. punkt Czasoprzestrzeń 
przy ul. Tramwajowej. Do 
sprawnego rozładunku cięża-
rówek z darami niezbędni są 
wolontariusze, którzy nie oba-
wiają się pracy fizycznej.

 ◼ W Urzędzie Miejskim 16.03 
rozpoczęło się przyjmowanie 

wniosków o nadanie uchodź-
com wojennym numeru PESEL. 
Wolontariusze posługujący się 
jęz. ukraińskim i polskim będą 
wsparciem w tłumaczeniach. 
Wolontariat odbywa się w jed-
nym z trzech COM-ów przy: 
ul. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 
1-8, al. Kromera 44.

 ◼ Czynne przez całą dobę punk-
ty tymczasowego pobytu dla 
uchodźców wojennych (świe-
tlica przy ul. Gwarnej, Centrum 
Kreatywności TALENT, ul. Jed-
ności Narodowej i Wratisla-
via Tower, ul. św. Antoniego) 
poszukują wolontariuszy po-
sługujących się jęz. ukraiń-
skim i polskim, którzy pomogą 
w sprawach komunikacyjnych 
i organizacyjnych.

Paulina Czarnota
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Wypełnione wnioski można składać w Biurach Obsługi Klienta ZZK i spółki Wrocławskie Mieszkania

Ręce do pomocy są potrzebne w punkcie Czasoprzestrzeń
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Dzienne 
zakażenia COVID 

z 23.03.2022

Polska

10 437

Dolny Śląsk

864
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Ponad 3 tys. ofert pracy i po-
nad 200 uchodźców zatrud-
nionych w ciągu pierwszych 
dni to efekt działalności 
punktu zorganizowanego 
w  Powiatowym Urzędzie 
Pracy we Wrocławiu.

Punkt, w którym uchodźcy mogą 
liczyć na pomoc w znalezieniu 
pracy, działa w Centrum Akty-
wizacji Zawodowej Powiatowego 
Urzędu Pracy przy ul. Glinianej 
20-22. Już teraz w bazie PUP jest 
ponad 3 tys. ofert pracy dla oby-
wateli Ukrainy.

W straży miejskiej i MPK

W ostatnich tygodniach w Straży 
Miejskiej Wrocławia zatrudnionych 
zostało 9 uchodźców – 8 kobiet 
i jeden mężczyzna. Pracują na sta-
nowiskach cywilnych, wspierając 
strażników w dzieleniu i pakowaniu 
darów w punktach pomocowych.

Również MPK Wrocław jest otwarte 
na ukraińskich kierowców, motor-
niczych i mechaników. Ci, którzy 
znają podstawy języka polskiego, 
o pracę mogą się ubiegać już te-
raz. Dla pozostałych zostaną zor-
ganizowane kursy. Obecnie praca 
proponowana jest na stanowiskach 
porządkowych. Już z początkiem 
kwietnia podejmą ją pierwsi pra-
cownicy z Ukrainy.

Pomoc dla nauczycieli

Do wrocławskich placówek oświa-
towych zapisanych zostało ponad 
3 tys. ukraińskich dzieci. Zatem 
pomoc nauczyciela, który zna ję-
zyk ukraiński oraz polski w stop-
niu komunikatywnym, bardzo się 
przyda. Dyrektorzy szkół i przed-
szkoli już otrzymują zgłoszenia 
od obywateli Ukrainy. Zgodnie ze 

specustawą na stanowisko po-
mocnika nauczyciela jest moż-
liwość wykorzystania szybkiej 
ścieżki.

Szansa na rozwój

Bardzo istotne jest to, że obywa-
tele Ukrainy mogą liczyć nie tylko 
na pracę, ale również na zdoby-
wanie nowych umiejętności zawo-

dowych. Zyskają na tym również 
przedsiębiorcy. – Wejście w życie 
specustawy pozwoliło nam łączyć 
Ukraińców z ich potencjalnymi 
pracodawcami. Oprócz pośred-
nictwa pracy, mogą liczyć także na 
poradnictwo zawodowe w języku 
ukraińskim. W zaledwie 3 dni od 
uruchomienia systemu blisko 200 
osób podjęło legalną pracę w na-
szym mieście i powiecie – mówi 
Rafał Niewiadomski, dyrektor PUP 
we Wrocławiu.

Oferty pracy można zgłaszać pod 
numerem tel. 71 77 01 693, 71 77 
01 699 i na l.wroclaw.pl/dla-pra-
codawcy.

PUP we Wrocławiu proponu-
je przedsiębiorcom: organizację 
staży dla obywateli Ukrainy (tel. 
71 77 01 758) i refundację części 
kosztów zatrudnienia obywatela 
Ukrainy w ramach tzw. prac in-
terwencyjnych (tel. 531 204 151).

Wsparcie pracodawców

Dzięki specustawie procedura 
zatrudniania Ukraińców uległa 
znacznemu uproszczeniu. Praco-
dawca musi jedynie powiadomić 
o zatrudnieniu Powiatowy Urząd 
Pracy do 14 dni od dnia podjęcia 
pracy przez obywatela Ukrainy na 
l.wroclaw.pl/PUP-zatrudnienie.

 Katarzyna Wiązowska

Aktualności

W sercu Wrocławia powstaje Bezpieczny Dom Ukraiński – ma dać schronienie 200 dzie-
ciom i kobietom, które uciekły przed wojną. Fundacja ZOBACZ MNIE właśnie podpisała 
umowę z właścicielami budynku, którzy przekazali go nieodpłatnie do końca roku. Każdy 
może wspomóc jego funkcjonowanie.

Dom powstaje przy ul. Ofiar 
Oświęcimskich w dawnym biu-
rowcu. Właściciele: Aleksandra 
i Paweł Marchewkowie, Łukasz 
Jaworski i bracia Kowalczykowscy 
przekazali go Fundacji ZOBACZ 
MNIE bezpłatnie do końca roku.

Dom i szkoła

Teraz przez 24 godziny na dobę 
pracuje tu kilkadziesiąt osób. Re-
montowane są łazienki, kuchnie, 
sprowadzane łóżka, materace, 
biurka. Na parterze będzie ja-
dalnia, na piętrach – pokoje dla 
rodzin i świetlice. Powstają tak-

że klasy lekcyjne, w których będą 
pracować ukraińscy nauczyciele, 
jeśli będzie potrzeba, powstanie 
również przedszkole.

Młodzi piłkarze pierwsi

Pierwszą grupą, która znajdzie 
tu schronienie, są młodzi pił-
karze z Ukrainy – 67 chłopców 
przyjechało wraz z trenerami 
z Kijowa na turniej. Przekroczyli 
granicę polsko-ukraińską 2 go-
dziny przed wybuchem wojny. 
Dzieci nie mogły zostać odesłane 
do bombardowanego przez Ro-
sję kraju, więc Fundacja ZOBACZ 

MNIE zaopiekowała się nimi już 
w 3 dni po ataku. Do większości 
dołączyły wkrótce mamy, babcie 
i rodzeństwo.

Wesprzyj nasz dom

Remont i roczne koszty utrzyma-
nia budynku, wydatki związane 
z wyżywieniem i codziennymi 
zakupami będą spore, dlatego 
fundacja ZOBACZ MNIE pro-
si o wsparcie. Szczegóły można 
znaleźć na stronie internetowej 
fundacji: zobaczmnie.org.

Agata Zięba

Praca dla uchodźców i pierwsi zatrudnieni

Bezpieczny Dom Ukraiński schronieniem dla 200 osób

W punkcie przy ul. Glinianej Ukraińcy uzyskają kompleksową pomoc
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Dawny biurowiec przy Ofiar Oświęcimskich ugości uchodźców
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Starsze TV mogą 
przestać działać

W poniedziałek 28.03 na Dol-
nym Śląsku nastąpi zmiana 
systemu kodowania sygnału 
telewizji naziemnej. Choć jest 
to zmiana na lepsze, bo dzię-
ki niej użytkownicy darmowej, 
naziemnej telewizji cyfrowej 
zyskają dostęp do programów 
w większej rozdzielczości lub 
udostępniona zostanie im 
większa oferta. Jednak posia-
dacze starszych odbiorników 
mogą mieć problem z odbio-
rem nowego formatu. Warto 
sprawdzić w instrukcji obsługi 
lub na stronie producenta, czy 
nasz obiornik wspiera standard 
DVB-T2 HEVC. Jeśli go nie ob-
sługuje, należy kupić specjalny 
dekoder.

 

Zmiana czasu 
z 26 na 27.03
Zmiana czasu z zimowego 
na letni nastąpi w tym roku 
w nocy z 26.03 na 27.03. Wtedy 
przestawimy zegarki z godziny 
2 na godzinę 3, śpimy zatem 
o godzinę krócej. W związku 
z tą zmianą mogą wystąpić 
nieprzyjemne objawy takie jak 
problemy ze snem, brak apety-
tu, poirytowanie. Warto zadbać 
o siebie wcześniej, stopnio-
wo regulując godziny sny, aby 
zmiana nie była tak dotkliwa.
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Wolontariusze na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu pracują dzień i noc, by zapewnić uchodźcom z Ukrainy ciepły posiłek, udzielają też niezbędnych informacji

Aktualności

Przed wybuchem wojny w Ukrainie we Wrocławiu żyło, pracowało i uczyło się około 100 tys. obywateli tego kraju. Po 24 lutego codziennie na Dwo-
rzec Główny PKP przyjeżdżało nawet 7 tys. uchodźców. Szacuje się, że do Wrocławia od początku konfliktu zbrojnego trafiło około 250 tys. osób.

Miasto i jego mieszkańcy zda-
ją egzamin z solidarności. Wo-
lontariusze pracują w punktach 
pomocowych, rzesza osób pry-
watnych donosi posiłki i sprzęt 
potrzebny uchodźcom, funda-
cje, NGO-sy, a nawet uczniowie 
pomagają bez wytchnienia. Bez 
mieszkańców sytuacja, z którą 
mierzy się miasto, nie została-
by sprawnie opanowana. Działa 
także urząd, jego jednostki oraz 
spółki miejskie.

Zakwaterowanie

O d  p o c z ą t -
ku wojny mia-
s to  zapewni ło 
n o c l e g  b l i s k o 
2 0  t y s .  o s ó b , 
m.in. w hotelach 
i hostelach, na 
Dworcu Głów-
nym, w Porcie 
Lotniczym, w Miejskim Centrum 
Sportu przy ul. Gwarnej, w Cen-
trum Kreatywności TALENT, 
w Hali Orbita. Obecnie każdej 
doby nocleg ma zapewnionych 
ok. 2 tys. osób, a tysiąc miejsc 
jest w gotowości. Przygotowy-

wane są kolejne. Wszystkie oso-
by, którym zapewniono nocleg, 
mają także całodzienne wyży-
wienie.

Relokacja

O tym, do jakich miast poza 
Wrocławiem mają trafić uchodź-
cy, decydują służby wojewody. 
W miejskich punktach noclego-
wych wolontariusze tłumaczą 
Ukraińcom, dokąd jadą. Tam 
osoby te mają zapewnioną opie-
kę. Relokacja odbywa się na te-
renie Dolnego Śląska, ale dzięki 

współpracy Wro-
cławia z miasta-
mi partnerskimi 
uchodźcy mogli 
pojechać np. do 
L i l l e .  Do  tego 
f r a n c u s k i e g o 
miasta wyjechało 
około 300 osób.

Wydawanie darów

Do Ukrainy wyjechało już 30 
ciężarówek z darami. Do Wro-
cławia przyjeżdżają również  
transporty z Europy: Niemiec, 

Holandii, Belgii czy Szwajcarii, 
które następnie wysyłane są do 
Lwowa. Z uwagi 
na coraz liczniej 
przybywających 
do naszego miasta 
obywateli Ukrainy, 
nie wszystkie dary 
zostaną wywiezio-
ne. Część będzie 
w y d a w a n a  p o -
trzebującym na miejscu. Zbiórki 
prowadzone są we wszystkich 
wrocławskich szkołach i przed-
szkolach.  Utworzono także 
punkty zbierania i wydawania 
darów w Czasoprzestrzeni przy 
ul. Tramwajowej 1-3, w Centrum 
Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65, 
dla matek z dziećmi przy ul. Le-
gnickiej 21 i na Tarczyński Arena.

Edukacja

Jeszcze przed wybuchem wojny 
do wrocławskich szkół chodzi-
ło 4,5 tysiąca dzieci z Ukrainy. 
Teraz do wrocławskich placó-
wek oświatowych przyjęto po-
nad 4 tys. młodych Ukraińców. 
Najwięcej dzieci trafiło do szkół 
podstawowych i przedszko-

li. Zwiększona zostanie także 
liczba oddziałów przygotowaw-

czych, czyli klas dla 
uczniów z zagrani-
cy, którzy nie zna-
ją języka polskiego 
lub znają go na po-
ziomie niewystar-
czającym do nauki. 
W nowym miejscu 
dziec i  wspiera ją 

nauczyciele mówiący w językach 
ukraińskim i rosyjskim, mają też 
zapewnioną po-
moc psychologicz-
ną. Pierwsi młodzi 
uchodźcy skorzy-
stali już z urucho-
mionych w ubie-
g ł y m  t y g o d n i u 
zajęć świetlicowych 
w naszych MDK-
-ach oraz w Centrum Kreatyw-
ności TALENT.

Praca

W Powiatowym Urzędzie Pracy 
uruchomiono specjalny punkt in-
formacyjny dla uchodźców, któ-
rzy szukają pracy. Przez ostat-
nie dni wrocławski PUP wraz 

z Agencją Rozwoju Aglomeracji 
Wrocławskiej zgromadził łącznie 
ponad 3 tys. ofert pracy, a pracę 
znalazło 200 obywateli Ukrainy. 
Zatrudnia ich także straż miejska 
i wrocławskie MPK. Dyrektorzy 
szkół szukają natomiast osób 
znających języki polski i ukra-
iński na stanowiska pomocy 
nauczyciela. Ustawa o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na 
terenie tego państwa, ułatwia 

uchodźcom znale-
zienie legalnej pracy 
w Polsce. Do punktu 
mogą zgłaszać się 
także pracodaw-
cy oferujący pracę 
w swoich firmach 
(więcej na s. 4).

Agata Zięba

Wojna trwa już miesiąc – jak radzi sobie Wrocław

 

250 tys.
uchodźców przybyło do 

Wrocławia z Ukrainy

 

300 ton
darów wysłanych  

na Ukrainę

 

20
miejskich punktów 

noclegowych
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Komunikacja

Praca wre na całej długości powstającej Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór. Pojawiają się nowe tory, 
nasadzono już kilkaset drzew i wymieniana jest kanalizacja. Pierwszy tramwaj pojedzie pod koniec 2023 roku.

W ramach inwestycji powstał nowy 
160-metrowy wiadukt w ciągu 
ul. Strzegomskiej na wysokości 
Wrocławskiego Parku Technolo-
gicznego. Dzięki niemu tramwaje 
i autobusy MPK będą bezkolizyjnie 
przejeżdżać nad torami kolejowy-
mi, co pozwoli uniknąć korków.

Na wiadukcie położono już tory, 
teraz prowadzone są prace wy-
kończeniowe na najazdach, gdzie 
trwa betonowanie i przygoto-
wanie pod torowisko. Zamon-
towano słupy trakcyjne. Zaś pod 
wiaduktem kładziony jest asfalt, 
przebudowany jest kilkusetme-
trowy fragment ul. Robotniczej 
na skrzyżowaniu z ul. Wagonową. 
– Mamy wybudowane przejścia dla 
pieszych i fragmenty drogi rowe-
rowej. Rowerzyści i piesi będą po-
ruszać się pod wiaduktem – mówi 
Krzysztof Świercz z Wrocławskich 
Inwestycji.

Setki nowych drzew

Jednocześnie wzdłuż inwestycji – 
od pl. Orląt Lwowskich do wyso-
kości Wrocławskiego Parku Tech-
nologicznego i Wyższej Szkoły 
Bankowej – nasadzono 444 drze-
wa oraz kilkadziesiąt tysięcy krze-
wów. Na tym jednak nie koniec. 
– Na pierwszym odcinku od pl. 
Orląt Lwowskich do skrzyżowania 
ul. Strzegomskiej z Rogowską na-
sadzimy blisko 900 drzew. Będą to: 

dęby, lipy, klony, graby, jesiony. 
Zielono będzie wzdłuż ul. Robot-
niczej, przy ul. Smoleckiej, na pę-
tli Wrocławski Park Przemysłowy, 
niedaleko ul. Śrubowej i Nabyciń-
skiej. Zbliżamy się z nasadzeniami 
w kierunku ul. Babimojskiej – wy-
licza Świercz.

Nowe tory i kanalizacja

Bliżej ul. Rogowskiej drogow-
cy wkrótce będą przygotowywać 
podbudowę pod torowisko. Na 
razie przy skrzyżowaniu z Estoń-

ską wymieniane są sieci podziem-
ne. – Jednocześnie działamy na 
ul. Rogowskiej, na ostatnim etapie 
inwestycji. Na odcinku od pętli au-
tobusowej w pobliżu stacji kolejo-
wej Wrocław Nowy Dwór do skrzy-
żowania z ul. Zemską wymieniana 
jest kanalizacja. Po 8-9 miesiącach 
rozpoczniemy prace przy budowie 
samego torowiska od skrzyżowa-
nia ul. Zemskiej z Rogowską do 
ul. Strzegomskiej. W sumie to 2 
km torowiska – dodaje rzecznik 
WI. I przypomina, że na począt-
ku lutego zamknięto skrzyżowa-

nie ulic Strzegomskiej, Gubińskiej 
oraz Estońskiej. Są zmiany dla kie-
rowców, a prace drogowe potrwają 
jeszcze od 3 do 5 miesięcy.

Wartość projektu to 386 mln zł 
brutto, obecnie wydano prawie 275 
mln zł. Budowa jest dofinansowa-
na z Unii Europejskiej w kwocie 
117 mln zł, jednak trwają rozmowy 
z Ministerstwem Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej, żeby ją podnieść 
do 182 mln zł.

Piotr Bera

Prace przy budowie TAT już na półmetku

MPK kupiło 11 autobusów elektrycznych
Dzięki umowie, którą MPK podpisało z firmą EvoBus Polska, na ulicach Wrocławia pojawią się pierwsze autobusy 
elektryczne. Będzie to 11 pojazdów marki Mercedes. To kolejny krok w stronę rewolucji taborowej.

Autobusy te będą obsługiwa-
ły linię K, prowadzą-
cą z osiedla Gaj na 
północ mia-
sta. Firma 
E v o B u s 
P o l s k a 
zobowią-
zana jest również 
do dostarczenia 
systemu łado-
wania pojazdów 
oraz przeszkole-
nia pracowników 
MPK – 25 kie-
rowców i 18 me-
chaników.

Przegubowy Mercedes eCitaro G 
to pojazd zasilany ener-

gią elektryczną. 
Dzięki no-

wocze-
s n e m u 
i prze-
s t r o n -
n e m u 
wnętrzu 
p r z e -
znaczo-

ny  j e s t 
do przewozu 

41 pasażerów 
na miejscach siedzących i 75 

na stojąco. Pojazd jest w 100 

proc. niskopodłogowy, co daje 
komfort i bezpieczeństwo podró-
ży osobom o ograniczonej mobil-
ności.

Wartość zakupu opiewa na nie-
spełna 45 mln zł. Pieniądze miej-
ski przewoźnik pozyskał z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Dzięki korzystnej cenie, jaką 
w przetargu przedstawiła firma 
EvoBus Polska, MPK będzie mo-
gło ogłosić przetarg na dwa ko-
lejne autobusy.

Redakcja

Wozy MPK pojadą 
inaczej od 26.03

 ◼ Zakończyły się prace torowe 
na środku pl. Jana Pawła II, 
co pozwoli rozpocząć kolej-
ny etap remontu. Od soboty 
torowcy będą pracować przy 
wymianie rozjazdów od strony 
mostu Sikorskiego. Rozpocz-
nie się też remont torowiska 
na Podwalu (na odcinku od pl. 
Jana Pawła II do mostu Sikor-
skiego) oraz na ul. Mostowej. 
Z tego względu będą zmiany 
w rozkładach jazdy linii tram-
wajowych 3, 10, 15, 33 i 74 
oraz autobusowych 102, 103, 
106, 148, 149 i 250.

 ◼ Tramwaje linii 3, 10 i 33 
powrócą na swoją stałą trasę 
przejazdu przez ul. Kazimie-
rza Wlk. Natomiast wozy „15” 
i „74” kursujące do centrum 
miasta pojadą od pl. Staszica 
przez pl. Powstańców Wlkp., 
ul. Chrobrego, Drobnera, most 
Uniwersytecki, Nowy Świat, 
Kazimierza Wlk. i Sądową do 
pl. Legionów.

 ◼ W przeciwną stronę tram-
waje linii 15 pojadą objaz-
dem od ul. Piłsudskiego przez 
ul. Świdnicką, Widok, Szew-
ską, most Uniwersytecki, pl. 
Powstańców Wlkp. do pl. Sta-
szica. Zaś tramwaje linii 74, 
jadące z FAT-u w kierunku 
pętli Osobowice, pojadą od 
pl. Legionów przez ul. Sądo-
wą, Krupniczą, Szewską, most 
Uniwersytecki do pl. Staszica.

 ◼ Autobusy linii 106, 148 i 149 
powrócą na swoją trasę przez 
Podwale i przystanek „Reno-
ma”. Autobusy linii 102 i 103 
dojadą jedynie do pl. Solidar-
ności, a kursy nocne linii 250 
pojadą od ul. Dubois przez 
Długą, Poznańską, Zachodnią, 
Rybacką do pl. Jana Pawła II.

 

Nowy przystanek 
w Żórawinie

W sobotę (26.03) zosta-
nie uruchomiony dodatkowy 
przystanek o nazwie „Żó-
rawina-Orange” na trasie 
przejazdu autobusów linii 
903 łączącej osiedle Tarnogaj 
z Żórawiną. Przystanek „na 
życzenie” pojawi się przy al. 
Niepodległości na wysokości 
radiostacji.

W ciągu ul. Strzegomskiej budowane jest torowisko, dojedziemy nim tramwajem na Nowy Dwór
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Pierwsze autobusy elektryczne 
przyjadą w czerwcu 2023 roku

MPK WROCŁAW
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Inwestycje

Cztery maszty oświetleniowe przy ul. Sukielickiej pozwolą korzystać z  toru wrotkar-
skiego do szybkiej jazdy także o zmroku. Mają po 25 metrów, kosztowały blisko 1 mln zł.

– Dzięki zamontowaniu oświe-
tlenia nasz obiekt stanie się ca-
łoroczny i z torów będzie można 
korzystać dłużej niż dotych-
czas. Jesienią, gdy dni są co-
raz krótsze, obiekt trzeba było 
opuszczać ok. godz. 17 – mówi 
Dariusz Kowalczyk, prezes Wro-
cławskiego Centrum Treningo-
wego Spartan.

Maszty zostały zainstalowane 
w połowie marca. Razem z igli-
cą każdy ma prawie 25 m wyso-
kości. – Każdy z masztów waży 
ok. 3 tony. Żeby je zamontować, 
potrzebny był dźwig. Maszt był 
pod niego podwieszany i pre-
cyzyjnie nastawiany na śruby 
będące w zakotwieniu w fun-
damencie – tłumaczy Adrian 

Werbik z Wrocławskich Inwe-
stycji. – Po montażu maszty 
trzeba wypoziomować. Później 
nastąpi kalibracja oświetlenia 
na torze, żeby światło nie raziło 
okolicznych mieszkańców – do-
daje. Maszty mają wygenerować 
oświetlenie o natężeniu ok. 500 
luksów. Prace powinny zakoń-
czyć się w marcu.

Przypomnijmy, że w parku Ty-
siąclecia na The World Games 
2017 powstały w sumie dwa tory 
wrotkarskie: do jazdy szybkiej 
i ulicznej. Pierwszy z nich ma 
200 m długości i 6 m szerokości. 
Drugi ma 600 m długości i 8 m 
szerokości. To największy tego 
rodzaju obiekt w kraju. Wybudo-
wano go za 6 mln zł, z czego 1,5 

mln zł stanowiła dotacja z Mi-
nisterstwa Sportu. Na torze do 
jazdy ulicznej już wcześniej za-
montowano 36 lamp. – Oświe-
tlenie już działa, uruchomiliśmy 
je i czekamy na ukończenie prac 
na torze do jazdy szybkiej – za-
znacza Werbik.

To jednak nie koniec inwestycji 
przy ul. Sukielickiej. WCT Spar-
tan wybudowało tu już nowy 
skatepark. Niebawem ma po-
wstać też rolkowisko (w zimie 
przekształcane na lodowisko). 
– Chcielibyśmy, aby powstało 
tu centrum sportów wrotkar-
skich – zapowiadał Dariusz Ko-
walczyk.

Piotr Bera

Tor wrotkarski oświetlą 25-metrowe latarnie

Budują windy, przeszklony dach i budki dla ptaków. Dawny gmach wydziału farmacji wrocławskiej Akademii Medycznej, stojący na rogu ulic Szew-
skiej i Grodzkiej, jest w trakcie remontu. Zamieni się w biurowiec L’UNI. Już widać pierwsze efekty. Prace mają zakończyć się w połowie roku.

Budynek stanowi część zabudo-
wań uniwersyteckich ciągnących 
się wzdłuż Odry, w północnej 
części Starego Miasta. Przez dłu-
gie lata stał nieużywany. Teraz 
trwa remont – odnawiana jest 
elewacja, ale szczególnie intere-
sujące są prace w środku.

Tradycja i nowoczesność

– Wewnątrz obiektu powstają 
dwie nowe windy. Jedna znajdzie 
się w głównej klatce, dostępnej 
dla wszystkich osób odwiedza-
jących budynek. Druga będzie 
dojeżdżała bezpośrednio do wy-
najmowanych powierzchni biu-
rowych – informuje Waldemar 
Weintritt, przedstawiciel inwe-
stora budynku firmy L’UNI.

Nad najwyższą, trzecią kon-
dygnacją, powstał przeszklony 
dach, co daje ciekawą przestrzeń 
do aranżacji. Można stąd podzi-
wiać panoramę mostów Uniwer-
syteckich, Tamki i Wyspy Słodo-
wej.

Na ponad 3,5 tys. mkw. zaplano-
wano przestrzenie biurowe, sale 
konferencyjne oraz pomieszcze-
nia usługowe. Biura będą miały 
bardzo wysokie sufity, nawet do 

6 metrów. Umożliwi to budo-
wę antresoli. – Najemcy znajdą 
tu zarówno atuty nowoczesne-
go biurowca: duże przestrzenie, 
szerokie, otwierane okna, klima-
tyzację, kontrolę dostępu, windy, 
jak również cechy zabytkowego 
budynku z duszą z niepowtarzal-
nym widokiem na Odrę – mówi 
Marta Marczak, rzeczniczka pra-
sowa firmy L’UNI.

Mieszkania dla ptaków

Ciekawostką jest budowa na ze-
wnętrznych ścianach budek dla 
ptaków. Zanim inwestor, fir-
ma L’UNI przejęła budynek, stał 
on przez kilka lat pusty. W tym 
czasie zamieszkały na nim jeży-
ki i wróble. Żeby po przebudowie 
nie straciły one swoich schronień, 
tworzone są budki dla ptaków.

Interesująca 
historia

Czterokondygnacyjny gmach wy-
budowano w 1866 r. dla Insty-
tutu Farmaceutycznego. Został 
zaprojektowany w stylu neore-
nesansowym przez znakomitego 
wrocławskiego architekta Theo-
dora Milczewskiego.

Po II wojnie światowej nadal re-
zydowali tu specjaliści od leków, 
bo olbrzymi budynek zajmował 
Wydział Farmacji Akademii Me-
dycznej. Kiedy uczelnia wybudo-
wała nową farmację w komplek-
sie przy ul. Borowskiej, budynek 
przy ul. Grodzkiej 9 wystawiono 
na sprzedaż.

Proces renowacji budynku i pro-
jekt wnętrz jest realizowany 
przez pracownię architekto-

niczną Maćków. Projektem 
zarządza firma dorad-

cza JP Weber. Nad-
zór inwestorski 

nad L’UNI peł-
ni firma Pri-
me Pro ject . 
Generalnym 
w y k o n a w c ą 
prac jest fir-

ma „Oz-Bud” 
Przeds iębior-

stwo Budowlano-
-Usługowe, a za ko-

mercjalizację odpowiada 
Knight Frank, pełniący funkcję 
agenta wyłącznego.

Zgodnie z planem, prace mają 
zakończyć się w połowie roku.

Michał Kurowicki

Zobacz, jak zmienia się dawny budynek farmacji
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Ustawienie masztów wymagało siły dźwigu i precyzji człowieka

Z trzeciego piętra przez przeszklony dach można podziwiać panoramę Wrocławia
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Rozmowa numeru

Jak poradzić sobie z rosnącymi rachunkami za ogrzewanie? Jak skorzystać z Lokalnego Programu Osłono-
wego oraz dodatku osłonowego? I dlaczego pracownicy socjalni zadają „intymne” pytania? Z Michałem Szy-
dłowskim, zastępcą dyrektora ds. pomocy społecznej z wrocławskiego MOPS-u, rozmawia Bartosz Moch.

Michał Szydłowski, 
zastępca dyrektora ds. pomocy 

społecznej w MOPS we Wrocławiu

Gdyby usłyszał Pan, że ktoś boi 
się wymienić piec ze względu na 
wyższe rachunki za ogrzewanie, 
to co by mu Pan odpowiedział?
Poleciłbym kontakt z wrocław-
skimi doradcami energetycznymi, 
którzy doradzą, jakie ogrzewanie 
będzie dla nas najodpowiedniejsze. 
Następnie należy dokonać kalku-
lacji. Na stronie zmienpiec.pl są 
specjalne kalkulatory, które poka-
żą nam, jak te koszty rachunków 
mogą się kształtować i ile zyska-
my po wymianie pieca. Wreszcie 
zachęcamy do skorzystania z pro-
gramów pomocowych: miejskiego 
Lokalnego Programu Osłonowego 
(dalej LPO) i ogólnopolskiego do-
datku osłonowego.

Jakie są najważniejsze różnice 
pomiędzy LPO a dodatkiem osło-
nowym?

Te programy mają pewne podo-
bieństwa, np. to, że dopłata jest 
przyznawana na okres półrocz-
ny i wypłacana jednorazowo. 
Jednak znacznie więcej je różni. 
Dodatek osłonowy jest finanso-
wany z budżetu państwa, LPO 
ze środków miasta. Dodatek jest 
przewidziany jako rekompen-
sata za rosnące ceny ogrzewa-
nia i wypłacany bezpośrednio 
na konto mieszkańca, zaś w LPO 
promujemy wymianę kopciucha, 
rekompensujemy potencjalnie 
wyższe koszty utrzymania eko-
logicznego ogrzewania, a dopłatę 
przekazujemy na konto dostaw-
cy ciepła. Istotny jest też czas 
trwania – rządowy dodatek jest 
przewidziany do końca 2022 r., 
zaś miejski program trwa do 30 
czerwca 2023 r., ale wkrótce po-
winien zostać przedłużony aż do 
końca 2024 r.

Różnice dotyczą także proce-
dur…
Różne są miejsca złożenia wnio-
sków. Dodatek osłonowy reali-
zowany jest przez Dział Wsparcia 
Mieszkańców przy ul. Hubskiej 
30-32. Wnioski do LPO można 
składać w siedmiu siedzibach Ze-
społów Terenowej Pracy Socjal-
nej w różnych częściach miasta. 
W przypadku LPO procedura jest 

nieco bardziej złożona i wymaga 
przeprowadzenia rodzinnego wy-
wiadu środowiskowego. Świad-
czenie zależy też od większej 
liczby czynników, w tym rodzaju 
ogrzewania i wielkości miesz-
kania. Ostatnia z istotnych róż-
nic to fakt, że dodatek osłonowy 
jest przeznaczony dla wszystkich 
osób, które spełniają warunki 
i mierzą się z wyższymi opłatami 
za ogrzewanie. Mogą z niego ko-
rzystać i – co nieco zaskakujące – 
często liczyć na wyższe dopłaty, 
nawet osoby palące węglem.

Czy wnioski do programów mo-
żemy złożyć przez internet?
Tak, w przypadku dodatku osło-
nowego zrobimy to poprzez 
ePUAP, zaś w ramach LPO mo-
żemy skorzystać z ePUAP lub 
z systemu Emp@tia. Pamiętaj-
my przy tym, że miejski program 
nie działa wstecz. Dlatego war-
to składać wnioski na początku 
półrocza, bo składając wniosek 
np. w kwietniu, nie zostanie na-
liczona dopłata za poprzednie 
miesiące. Natomiast w przy-
padku rządowego dodatku osło-
nowego wnioskodawcy, którzy 
złożyli wniosek do 2 stycznia, 
otrzymają świadczenie w dwóch 
ratach, a pozostali w jednej do 
2 grudnia 2022 r.

Jakie dokumenty są wymagane?
Przy ubieganiu się o dodatek 
osłonowy, oprócz wniosku i do-
kumentu tożsamości, podstawą 
jest wykazanie odpowiedniego 
dochodu „na rękę”. Dodatko-
wo wymagane jest oświadcze-
nie o wpisie lub braku wpisu do 
CEEB, bo od niego m.in. zależy 
wysokość świadczenia. W przy-
padku LPO, oprócz wniosku, 
musimy przekazać informację 
o dochodzie netto (mniej niż 3 
000 zł na osobę w rodzinie, 4 268 
zł, jeżeli mieszkamy sami), po-
twierdzić tytuł prawny do lokalu, 
wymianę systemu ogrzewania po 
1 stycznia 2018 r. oraz zamieszki-
wanie w lokalu przed tą wymianą.

Jakim zainteresowaniem cieszą 
się programy?
W przypadku LPO liczba wnio-
sków rośnie lawinowo. Przez 
cały ubiegły rok wpłynęło ich 
ponad 400, w tym roku tylko 
w styczniu i w lutym wrocła-
wianie złożyli już ich ponad 230. 
Do tej pory z dopłat do rachun-
ków skorzystało ok. 920 osób, 
w sumie na realizację programu 
przeznaczyliśmy już ponad 560 
tys. zł. Dodatek osłonowy został 
wprowadzony na przełomie 2021 
i 2022 r. Do tej pory wpłynęło 
ponad 10 tys. wniosków.

Czy można ubiegać się o dopłaty 
w obu programach?
Jeden program jest niezależny od 
drugiego i można otrzymać oba 
świadczenia. Dotyczy to osób, które 
ogrzewają systemem elektrycznym, 
gazowym lub korzystają z miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Osoby palą-
ce węglem mogą skorzystać tylko 
z dodatku osłonowego.

Dlaczego ubiegając się o dopła-
tę trzeba odpowiadać na osobi-
ste pytania? Jedna z mieszkanek 
zwróciła uwagę, że zapytano ją czy 
sypia z mężem w jednym łóżku.
W przypadku LPO pracownik 
socjalny przeprowadza wywiad 
środowiskowy, który wymaga 
zbadania sytuacji rodzinnej – czy 
mamy do czynienia z jednym czy 
z kilkoma gospodarstwami do-
mowymi w jednym lokalu. Od 
tego zależy wysokość dopłat. 
Musimy zatem zweryfikować, 
z kim ktoś mieszka, ale nie jest 
to wchodzenie w strefę intymną 
i nie pytamy, o to   kto z kim sy-
pia. Kolejnym spornym obszarem 
mogą być pytania o stan zdrowia, 
ale pamiętajmy, że LPO promuje 
osoby z orzeczeniem o niepełno-
sprawności i niezdolne do samo-
dzielnej egzystencji.

Rozmawiał Bartosz Moch

Skorzystaj z dopłat do ogrzewania

TO
M

A
SZ

 H
O

ŁO
D

 (1
),

 M
A

R
EK

 K
SI

IĘ
ŻA

R
EK

 (1
)

zmienpiec.pl/lokalny-program-oslonowyWięcej o LPO na



NR 11 (77) – MARZEC 2022#SolidarnizUkrainą 9

Dla mieszkańca

Mieszkańcy budynków należących do gminy, wybudowanych w latach 1999-2002, będą mogli wykupić swoje mieszkania z 40-procentową bonifikatą. 
Łącznie będzie to 1000 lokali w prawie 100 budynkach. Nad uchwałą w tej sprawie wrocławscy radni zasiądą do głosowania 24 marca.

Na liście są budynki zlokalizo-
wane przy ulicach: Hłaski, Ignu-
ta, Kamieńskiego, Kasztelańskiej, 
Komuny Paryskiej, Osmańczyka, 
Pleszewskiej, Polonii Wrocław-
skiej, Pusteckiej i Sycowskiej. 
Wysokość planowanej bonifika-
ty to 40 proc. rynkowej wartości 
mieszkania.

– Sprzedaż będzie możliwa, jeśli 
większość najemców zgłosi chęć 
skorzystania z pierwszeństwa 
nabycia swojego lokalu – zapo-
wiada Jan Bujak, dyrektor Wy-
działu Nabywania i Sprzedaży 
Nieruchomości Urzędu Miejskie-
go Wrocławia.

Indywidualne podejście

Wrocław już po raz kolejny uła-
twia mieszkańcom wykup miesz-
kania komunalnego. W ub.r. 
uproszczono drogę tej operacji 
w starszych budynkach, które 
na mapie Wrocławia znalazły się 
przed rokiem 1998. Zlikwidowa-
no wymagania dotyczące liczby 
najemców starających się o wy-
kup mieszkań w budynkach na-
leżących w 100 proc. do miasta. 
W tym przypadku nieważne jest, 
czy osoby mieszkające w budynku 
po sąsiedzku też są zainteresowa-
ne wykupem swoich mieszkań.

 – Poprzedni zapis mógł być 
niekorzystny dla części miesz-
kańców. By doszło do sprzedaży 
takiego budynku, wnioski o wy-
kup lokali musiało zgłosić co 
najmniej 50 proc. mieszkańców. 
Teraz takie wnioski są analizo-
wane indywidualnie – wyjaśnia 
dyrektor Bujak.

Przed 1998? Ulga do 2024

Ważną informacją dla najemców 
jest też przedłużenie obowiązy-
wania bonifikat od ceny sprzeda-
ży lokali mieszkalnych. Dotyczy 
to budynków postawionych do 
roku 1998. Z ulg można skorzy-
stać do końca 2023 r. Bonifikata 
wynosi 98 proc. przy równo-
czesnej sprzedaży wszystkich 
mieszkań w budynku, a w pozo-
stałych przypadkach – 90 proc.

Wprowadzone zostało też narzę-
dzie ułatwiające regulację stanów 
prawnych nieruchomości. Możli-
wa jest bezprzetargowa sprzedaż 
pomieszczeń, które nie mogą być 
zagospodarowane jako odrębna 
nieruchomość, a dostęp do nich 
jest możliwy wyłącznie z przyle-
głego lokalu mieszkalnego. W ta-
kich przypadkach bonifikata wy-
nosić będzie 90 proc. ceny tych 
pomieszczeń.

Inwestycje w zasób 
komunalny

W zasobie miasta znajduje się ok. 
33 tys. mieszkań komunalnych. 
Większość z nich to ponadstu-
letnie kamienice. W ciągu trzech 
ostatnich lat kompleksowo wy-
remontowano 27 budynków i 60 

podwórek. Dodatkowo, w ra-
mach akcji „Zmień piec”, miasto 
usunęło 10 tysięcy kopciuchów 
i uciepłowniło 165 budynków ko-
munalnych.

W tym roku do sieci zostanie 
podłączonych kolejnych 100 bu-
dynków. Budowane są też nowe 

bloki z mieszkaniami na wyna-
jem.

W najbliższych latach na tere-
nie Wrocławia powstanie w su-
mie ponad 1200 nowoczesnych 
mieszkań na wynajem.

Redakcja

Zakończył się pierwszy w tym roku nabór do Mikrograntów – wrocławskiego programu wsparcia inicjatyw lokalnych. Od 1 do 15 marca mieszkańcy 
miasta zgłosili aż 156 propozycji na osiedlowe działania. Wyniki i szczegóły wybranych projektów poznamy 8 kwietnia.

Swój pomysł można było zgłosić 
w jednej z trzech ścieżek:

 ◼ dla osób fizycznych (również 
prowadzących działalność 
gospodarczą) i grup nieformal-
nych – wpłynęło 89 propozycji,

 ◼ dla organizacji pozarządo-
wych – NGO – działających nie 
dłużej niż 5 lat z przychodem 
za ostatni zamknięty rok obro-
towy nie większym niż 3 tys. zł 
brutto (45 propozycji),

 ◼ dla grup młodzieżowych 
w wieku od 13 do 21 lat (22 
inicjatywy). Inicjatywa po-
winna była dotyczyć rekreacji, 
aktywizacji społecznej, edukacji 
kulturotwórczej.

Teraz komisja Wrocławskiego 
Instytutu Kultury i Fundacji Um-

brella weryfikuje wnioski, a na-
stępnie zacznie je oceniać. Wy-
brane projekty otrzymają nie tylko 
wsparcie finansowe (1,5 lub 10 
tys. zł), lecz także pomoc w kwe-
stiach administracyjnych, organi-
zacyjnych, księgowych, prawnych, 
promocyjnych i logistycznych.

W kontekście trwającej obecnie 
wojny w Ukrainie i przyjazdu do 
Wrocławia tysięcy uchodźców 
z naszego sąsiedzkiego państwa, 
Mikrogranty były też otwarte na 
propozycje podejmujące próbę 
włączenia rodzin uciekających 
przed wojną w aktywności dające 
im poczucie bezpieczeństwa i do-
bry czas w nowej społeczności. 
– Już teraz widzimy, że wpłynę-

ło sporo wniosków w odpowiedzi 
na sytuację związaną z napływem 
nowych mieszkańców miasta – 
komentują organizatorzy naboru. 
Wśród nadesłanych inicjatyw nie 
zabrakło pomysłów na plenerowe 
aktywności i warsztaty, w trakcie 
których wspólne uczenie się no-
wych umiejętności stworzy okazję 
do poznawania się sąsiadów na-
wzajem.

Zwycięskie projekty poznamy 8 
kwietnia. W Mikrograntach mło-
dzieżowych i NGO realizować bę-
dzie je można do lipca, a dla osób 
fizycznych działania będą mogły 
trwać do końca sierpnia.

Redakcja

Kupisz? Tysiąc mieszkań komunalnych dużo taniej

156 nowych pomysłów wiosennych Mikrograntów

Na liście gminnych mieszkań, które będzie można kupić o 40 proc. taniej, są te przy ul. Pleszewskiej
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Mikrogranty 2021 – projekt „Mówimy po polsku” na Ołbinie
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Przyszła wiosna, czas wyruszyć na plac zabaw
Wrocław i jego mieszkańcy stawiają na zielone inwestycje. Dzięki kreatywno-
ści wrocławian z roku na rok przybywa parków i oryginalnych placów zabaw. 
Nowe projekty powstają w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Byliście już w parku Leonarda da Vinci czy na placu Leśne Druhy – Tarnodu-
chy? Jeśli nie, to koniecznie zabierzcie tam swojego malucha, zabawy będzie 
co niemiara. Podpowiadamy, gdzie powstały w ostatnim czasie place zabaw 
i w którym miejscu ruszyły budowy kolejnych.

Na mapie miasta sukcesywnie 
pojawiają się nowe place zabaw. 
Właśnie ruszyła budowa Średnio-
wiecznego Wrocławia w parku 
Tysiąclecia, a niebawem ruszą 

też prace przy Psiej Hubce, czyli 
skwerze z psim wybiegiem i torem 
przeszkód przy ul. Hubskiej.

W ostatnich miesiącach powstało 
też wiele ciekawych miejsc, które 
już przyciągają najmłodszych wro-
cławian i będą hitami tegorocznej 
wiosny.

Średniowieczny Wrocław

Plac zabaw w parku Tysiąclecia 
o nazwie Średniowieczny Wrocław 
ma szansę stać się najbardziej 
spektakularnym placem zabaw 
w naszym mieście. – W pierwszym 
etapie, który właśnie jest realizo-
wany, powstanie strefa smoczej 
góry. Przy smoczej jamie w kolej-
nym etapie stanie także smok – 
uśmiecha się Marek Szempliński 
z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Najpierw powstanie plac za-
baw w formie starego grodziska. 
W okolicy zostaną nasadzone 
trawniki oraz rabaty. Przy placu 

zabaw pojawią się kosze na odpa-
dy, ławki oraz stojaki rowerowe. 
Kontynuowana będzie też budowa 
dojścia do placu od strony ul. Su-
kielickiej.

Plac zabaw będzie mieć po-
wierzchnię ponad 1000 mkw. 
Pierwszy etap budowy już ruszył 
i ma zakończyć się latem. Jego 
koszt to 3,1 mln zł. Zadanie po-
wstaje w ramach Wrocławskiego 
Budżetu Obywatelskiego.

Z myślą o pupilach

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wro-
cławiu zaczął też urządzać Psią 
Hubkę, czyli nowe miejsce inte-
gracji mieszkańców i ich pupili. 
To skwer przy ul. Hubskiej, gdzie 
powstanie ogrodzony psi wybieg. 
Środki w budżecie już zostały za-
twierdzone, to łącznie z gotową 
dokumentacją koszt ok. 750 tys. zł.

Projekt zostanie zrealizowany 
również w ramach Wrocławskie-
go Budżetu Obywatelskiego. Jesz-
cze w tym miesiącu ZZM powinien 
ogłosić przetarg na jego budowę, 
dzięki której powstanie m.in. wy-
bieg z torem przeszkód, oświetlenie 
i nowe nasadzenia zieleni. Zaś ist-
niejąca tam aleja będzie gruntownie 
wyremontowana. Prace powinny 
zakończyć się pod koniec lata br.

Park Leonarda da Vinci

Zaś na Gądowie Małym pomiędzy 
ulicami: Drzewieckiego, Bajana 
i Hynka powstał park Leonarda da 
Vinci. Projekt mieszkańców przed-
stawiony w ramach WBO realizo-
wany był w ścisłej współpracy ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową „Piast”. 

Do tej pory wydano w sumie 3,5 
mln zł na jego budowę. W ramach 
inwestycji, na terenie blisko 9 tys. 
mkw., stanął plac zabaw z helikop-
terem, katapultą, pergolą, tunelem 
wierzbowym oraz podestem ze sta-
li i schodami betonowymi prowa-
dzącymi na istniejące wzniesienie. 
Instalacje w parku nawiązują do 
twórczości Leonarda da Vinci. Są 

tam też leżaki i domki dla pszczół. 
Nie zabrakło również nowych nasa-
dzeń zieleni, ławek, koszy na śmie-
ci i oświetlenia.

– Park Leonarda da Vinci to ideal-
ny przykład współpracy i dowód na 
to, że naprawdę ciekawie można 
urządzić zieleń także w przestrzeni 
„międzyblokowej”. Mamy nadzie-
ję, że zarówno starsze, jak i młod-
sze dzieci, miło będą spędzać tam 
czas – mówi Marek Szempliński.

Leśne Druhy – Tarnoduchy

Miejsce zabaw dla dzieci pojawiło 
się również w parku Tarnogajskim. 
Pierwszy etap budowy placu zabaw 
Leśne Druhy – Tarnoduchy przy 
ul. bp. Bogedaina został zakoń-
czony. Motywem inwestycji jest 
właśnie Tarnoduch, który czuwa 
w głębi placu i zaprasza maluchy 
na harce. Projekt wygrał dzięki 
głosom mieszkańców we Wro-
cławskim Budżecie Obywatelskim.

Oprócz standardowych urządzeń 
typu zjeżdżalnia, zaprojektowano 
też proste elementy, jak drewniane 

kłody czy belki do balansowania. 
Główną, najbardziej rzucającą się 
w oczy atrakcją, jest duża, drew-
niana równoważnia. W środku 
placu znajduje się wysoka pia-
skownica, pozwalająca na zabawę 
w piasku również dzieciom poru-
szającym się na wózkach.

Całość dopełniły podświetlane po 
zmroku siedziska, wpisujące się 

w motyw przewodni, czyli postać 
Tarnoducha. Koszt budowy pierw-
szego etapu to prawie 500 tys. zł. 
W planie jest jeszcze budowa wi-
klinowych szałasów oraz tereno-
wej lupy do obserwacji przyrody.

Rewitalizacja parku przy 
ul. Kolejowej

Park im. Lesława Węgrzynow-
skiego przy ul. Kolejowej po 

remoncie odzyskał swój dawny 
blask. Pierwszy etap prac objął po-
łudniową i centralną część łącznie 
z budową ścieżek i alejek, które, co 
ważne, zostały oświetlone. W dru-
gim etapie został on wzbogacony 
o nowy plac zabaw dla dzieci oraz 
fontannę, która zacznie działać od 
kwietnia. Zamontowana została 
też mała architektura, czyli ławki 
i kosze na śmieci. Do tego wy-
konane zostały nowe nasadzenia. 
Łączny koszt prac to 3,7 mln zł.

– W parku im. Węgrzynowskiego 
będzie też miejsce na foodtrucki 
i rekreacyjną polanę. To wszyst-
ko sprawi, że miejsce to stanie 
się bardziej atrakcyjne dla wro-
cławian, którzy, mamy nadzieję, 
z chęcią będą spędzać w nim swój 
wolny czas – wyjaśnia Szempliński 
z ZZM. – Dodatkowo, w miejscu 
starego basenu przeciwpożarowego 
został urządzony deszczowy ogród 
– dodaje.

Przypomnijmy, park im. Lesława 
Węgrzynowskiego położony jest 
w obszarze historycznego Przed-
mieścia Mikołajskiego, ujętego 
w gminnej ewidencji zabytków. 
Teren został zagospodarowany 
w latach 1867-69 jako ogród to-
warzyszący zespołowi budynków 
szpitala i kościoła św. Trójcy. 
Budynki historyczne-
go założenia zostały 

zniszczone w 1945 
r. W latach 60. 

XX wieku na terenie byłego ogrodu 
urządzono park miejski.

Park Świetlików

Przy al. Śliwowej na Maślicach, 
również w ramach WBO, został 
zagospodarowany park Świetlików. 
Dawniej ten zadrzewiony teren 
zwany był parkiem Rędzińskim. 
W ramach prac, które pochłonęły 
500 tys. zł, wybudowano tam nowe 
ścieżki z nawierzchni mineralnej, 
ustawiono ławeczki, kosze na 
śmieci, stojaki rowerowe, a także 
podesty i place wypoczynkowe. 
Powstała tam też ścieżka przyrod-
niczo-historyczna.

 – Skąd nowa nazwa parku? – Jedna 
z mieszkanek osiedla, która uwiel-
bia spacery po parku, zaobserwo-
wała, że nocą jest tam sporo świe-
tlików. Zaproponowała taką nazwę 
i podczas konsultacji mieszkańcy 
ją przyjęli – wyjaśnia Sławomir 
Czerwiński z Rady Osiedla Maślice. 
I dodaje, że park jest coraz liczniej 
odwiedzany przez mieszkańców 
osiedla, których z roku na 
rok przybywa.

Paulina Czarnota

W parku Leonarda da Vinci wśród zieleni stanęła pergola z ławkami

Tak na wizualizacjach prezentuje się Psia Hubka, czyli nowy skwer dla mieszkańców i ich pupili
Ruszyła budowa Średniowiecznego Wrocławia, który będzie prawdziwą perełką wśród placów zabaw

4-letni Leoś bawił się znakomicie na nowym tarnogajskim placu zabaw
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Nasze osiedla

Przy ul. Gazowej latem roz-
poczną się prace pierwsze-
go etapu urządzania nowego 
skweru. Przewidziano w nim 
dwie strefy: wypoczynkową 
i sportowo-rekreacyjną.

– W zeszłym roku przy ul. Ga-
zowej zakładaliśmy łąkę kwiet-
ną. Nie poprzestajemy jednak 
na tym. Zarząd Zieleni Miejskiej 
kończy już przygotowywanie 
dokumentacji, która umożliwi 
urządzenie tego miejsca. Pierw-
sze prace powinny rozpocząć się 
latem – poinformował na FB pre-
zydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Będzie nie tylko gdzie wypro-
wadzić psa i posiedzieć, a nawet 
poleżakować, zaplanowano także 
plac zabaw dla dzieci oraz małą 
siłownię dla dorosłych.

Strefa sportowa i relaksu

Projekt wyznacza dwie strefy. 
Rekreacyjno-sportową, w której 
znajdzie się: plac zabaw dla dzie-

ci, psi wybieg, mała siłownia oraz 
plac z leżakami i polaną. I wypo-
czynkową, w której zostało prze-
widziane miejsce na model prze-
strzenny historycznego osiedla.

– W strefie wypoczynkowej 
chcielibyśmy zrealizować pomysł 
WBO i przedstawić na planszach 
informacje o osiedlu Tarnogaj, 

w tym także makietę zabudowy 
gazowni oraz osiedla gazowni-
ków – wyjaśnia Marek Szem-
pliński z Zarządu Zieleni Miej-
skiej we Wrocławiu.

Jakie będą urządzenia?

Plac zabaw dla dzieci będzie wy-
posażony w huśtawkę, linarium 

sensoryczne i trampoliny. Si-
łownia będzie miała trzy zesta-
wy: wahadło-twister, podcią- 
gacz-wypychacz i wioślarz-prasa 
nożna.

Na skwerze pojawi się także wię-
cej zieleni, m.in. na pergolach.

Bartosz Moch

TARNOGAJ 
Po kwietnej łące będzie nowy skwer

POPOWICE 
Królowa Anna prosto z ziemniakomatu
Przy ul. Bobrzej 2 uruchomiono ziemniakomat. To pierw-
szy w naszym mieście samoobsługowy automat z różny-
mi gatunkami tego popularnego warzywa. Na taki niety-
powy pomysł wpadł Paweł Wojtunik, student rolnictwa.

 – Na razie obserwuję, jak bę-
dzie rozwijała się sprzedaż, jeśli 
wszystko dobrze pójdzie, moż-
liwe, że otworzę drugi automat 
z ziemniakami we Wrocławiu. 
Podobne maszyny widziałem 
w zachodniej Europie i posta-
nowiłem spróbować otworzyć 
jeden u nas – mówi Paweł Woj-
tunik, student Uniwersytetu 
Przyrodniczego.

Wła ś c i c i e l  au tomatu  p r zy 
ul. Bobrzej 2 przywozi świeże 
ziemniaki ze swojego gospo-
darstwa rolnego w Czarnożyłach 
koło Wielunia, w województwie 
łódzkim. Dlatego można śmia-
ło powiedzieć, że towar pocho-

dzi bezpośrednio od rolnika. Do 
wyboru jest kilka odmian, wśród 
nich: Laura, po 3 zł za 1,5 kg, 
Queen Anne (po polsku Królowa 
Anna) po 5 zł za 2,5 kg.

Ziemniakomat jest czynny cało-
dobowo, przez siedem dni w ty-
godniu. Warzywa w maszynie 
przechowywane są w chłodzie. 
Można je obejrzeć przez plasti-
kowe szyby. Jeśli zdecydujemy 
się na zakup, wystarczy wybrać 
produkt i wrzucić odpowiednią 
sumę. Wtedy otworzy się półka, 
z której można wyciągnąć wo-
rek.

Michał Kurowicki

Seniorze, zadbaj 
o swoją formę

Joga, pilates, salsa, brydż, 
warsztaty plastyczne i spacer 
po Wrocławiu – to wszystko 
czeka na seniorów w ramach 
darmowych zajęć organizo-
wanych przez radę osiedla 
Biskupin-Sępolno-Dąbie-
-Bartoszowice i Wrocławskie 
Centrum Rozwoju Społecz-
nego. Zajęcia odbywają się 
w klubie osiedlowym Gniazdo 
przy ul. Potebni 41. Szczegó-
łowe informacje na plakatach 
w siedzibie rady osiedla.

 

Maślice ratują 
ropuchy
PrzenosiMy ropuchy to ak-
cja organizowana przez Radę 
Osiedla Maślice, Radę Rodzi-
ców SP26, Maślickie Centrum 
Wolontariatu oraz ZDiUM. 
Celem akcji jest przeniesienie 
przez ul. Rędzińską (od skrzy-
żowania al. Śliwowej z ul. Rę-
dzińską do pętli autobuso-
wej linii 104) jak największej 
liczby ropuch (trzeba je także 
policzyć). Ropuchy mają trafić 
w okolice stawu. Akcja trwa od 
21.03 do 8.04. Chętni do po-
mocy w godz. 18.45-22 mogą 
się zgłaszać na l.wroclaw.pl/
ropuchy. Do przenoszenia ro-
puch potrzebne są: rękawiczki, 
wiaderko z trawą na dnie, la-
tarka, kamizelka odblaskowa.

Na co Fundusz 
Osiedlowy?

Na wrocławskich osiedlach 
trwają właśnie konsultacje 
z mieszkańcami, na co prze-
znaczyć środki z Funduszu 
Osiedlowego. Każde osiedle 
w ramach budżetu miasta 
otrzymało pieniądze na lata 
2022-2023 z przeznaczeniem 
na realizację wybranych pro-
jektów inwestycyjnych. Aby 
można było je wykorzystać, 
niezbędny jest głos miesz-
kańców. Na stronie l.wroclaw.
pl/konsultacje-FO mieszkań-
cy mogą sprawdzić, w jaki 
sposób i w jakich terminach 
na ich osiedlach konsulto-
wane jest przeznaczenie pie-
niędzy z funduszu. Warto się 
wypowiedzieć, aby wspierać 
rozwój swojego osiedla.

Na nowym skwerze będą mogli odpocząć wszyscy: dzieciaki z rodzicami, zwierzaki z właścicielami
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Wybrany gatunek warzywa można obejrzeć przed zakupem
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W  pierwszy dzień wiosny 
we Wrocławiu pojawiły się 
wybrane przez wrocławian 
tablice informacyjne „Uwa-
ga Jeże”. Znaki zostały za-
montowane przez Zarząd 
Dróg i  Utrzymania Miasta 
przy ul. Krzywoustego, na 
odcinku od mostu na rzece 
Widawie do wiaduktu w cią-
gu ul. Kowalskiej. To jedno 
z  działań projektu „JEŻdżę 
bezpiecznie – bezpieczna 
droga dla jeży!”.

Pod  kon i ec  zesz ł ego  roku 
ZDiUM we współpracy ze Sto-

warzyszeniem Ochrony Zwierząt 
EKOSTRAŻ rozpoczęli ten pro-
jekt społeczny. Akcja ma zwięk-
szyć świadomość kierowców na 
temat zagrożenia, jakie stano-
wią na drodze dla zwierząt oraz 
wprowadzenie we Wrocławiu 
tablic ostrzegawczych informu-
jących o miejscach, w których 
występują te małe ssaki. 

W większości przypadków kie-
rowcy nie mają świadomości, 
że przez daną jezdnię prze-
chodzą jeże. Charakterystyczny 
znak ustawiony w odpowiednim 
miejscu jest zatem prośbą do 
nich o większe skupienie i ob-
serwację drogi.

W planie jest ustawianie kolej-
nych znaków. – Uruchomiliśmy 
specjalny adres e-mailowy dzi-
kiezwierzeta@zdium.wroc.pl, 
na który można przesyłać swo-
je zgłoszenia oraz informację 
o miejscach niebezpiecznych dla 
jeży lub innych dzikich zwierząt 
– zachęca Klaudia Piątek, rzecz-
niczka prasowa ZDiUM. 

Co roku ZDiUM będzie zbierał 
wszystkie zgłoszenia do 1 wrze-
śnia. Następnie, po analizie 
wskazanych miejsc i ich osta-
tecznym wyborze, nowe znaki 
będą ustawiane w marcu. 

 Redakcja

Coroczne wiosenne sprzątanie rozpoczęło się na ulicach naszego miasta. Czyszczone są nie tylko jezdnie, ale również ścieżki rowerowe, chodniki 
i wiaty przystankowe. Wrocław sukcesywnie usuwa także graffiti z małej architektury i dba o tereny zielone, bo jak wiadomo – otoczenie ma znaczenie. 

– Jak zawsze w tym okresie, roz-
poczynamy prace przygotowujące 
pas drogowy do sezonu letnie-
go, czyli usuwamy piasek, pyły 
i inne zanieczyszczenia, np. sól, 
która została po zimie. Zamia-
tamy i zraszamy jezdnie, ścieżki 
rowerowe oraz chodniki – mówi 
Dorota Witkowska, rzecznik pra-
sowy spółki Ekosystem.

Czyszczenie dróg, ścieżek  
i chodników

W nocy, gdy jest naj-
mniejszy ruch, 
sprzątane są 
główne arte-
rie.  Bocz-
n e  d r o g i 
osiedlowe 
m y t e  s ą 
natomiast 
w  c i ą g u 
d n i a ,  g d y 
mieszkańcy 
wyjeżdżają do 
pracy. Pozimowe 
oczyszczanie miasta 
obejmuje 8 mln mkw. jezdni, 
ponad 2 mln mkw. ścieżek ro-
werowych, chodników oraz cią-
gów pieszo-rowerowych, a także 
ponad 120 tys. mkw. parkingów.

– Jeden wyjazd trwa około 6 go-
dzin. Po nim musimy przygoto-
wać zamiatarkę na kolejny dzień: 
rozładować, umyć, oczyścić 
i wymienić szczotki. W dzień za-

miatamy ok. 15 km ulic, w nocy 
nawet 40 – wyjaśnia Bartłomiej 
Sukiennik, kierowca Alba S.A. we 
Wrocławiu.

Usuwanie graffiti 
oraz pielęgnacja zieleni

Wiosenne porządki prowadzi 
także Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Oprócz dbania o tereny zielone, 
usuwane jest także graffiti z ma-
łej architektury, chodzi o napisy 

i rysunki na ławkach czy 
elementach ozdob-

nych.

– Usunęli-
śmy graffiti 
z pomnika 
p r e z e n -
t u j ą c e g o 
mapę Pro-
m e n a d y 

O ławsk i e j 
na wybrzeżu 

Oławy. Wiosną 
sprzątanie obej-

muje więcej terenów, 
bo pogoda pozwala wreszcie 

wykonywać niektóre prace – za-
znacza Marek Szempliński z Za-
rządu Zieleni Miejskiej we Wro-
cławiu. 

– Grabimy resztki liści, przyci-
namy trawniki, róże, odmładza-
my krzewy, usuwamy jemiołę 
z drzew czy naprawiamy elemen-
ty małej architektury – wylicza.

Mycie ponad 800 wiat 
przystankowych

We Wrocławiu mamy ponad 
1770 przystanków autobusowych 
i tramwajowych, w tym 813 wiat. 
O utrzymanie ich w czystości dba 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
we Wrocławiu. Rozpoczyna od 
tych najczęściej użytkowanych, 
znajdujących się w centrum mia-
sta. – Mycie przeprowadzane jest 
dwa razy, a w przypadku centrum  
nawet trzy razy w ciągu roku – 
mówi Klaudia Piątek ze ZDiUM 
we Wrocławiu.

Służby najpierw ściągają niele-
galne ogłoszenia, usuwają graf-
fiti, a następnie myją szyby i całą 
konstrukcję. Sprzątanie odbywa 
się zarówno ręcznie, jak i z wy-
korzystaniem specjalnych dysz 
z wodą pod ciśnieniem. Dodat-
kowe sprzątanie jest także prze-
prowadzone po otrzymaniu zgło-
szenia od mieszkańców. 

– Jeśli widzimy, że doszło do 
aktu wandalizmu, np. namalo-
wania graffiti na wiacie, możemy 
to zgłosić na adres: zgłoszenia@
zdium.wroc.pl lub poprzez in-
folinię: 19 501. Reagujemy na 
takie zgłoszenia, weryfikujemy 
je i w razie potrzeby wykonuje-
my niezbędne prace – zaznacza 
Klaudia Piątek.

Bartosz Moch

Z miasta

Pełną parą ruszyło wiosenne sprzątanie Wrocławia

JEŻdżę bezpiecznie na wiosnę: nowe znaki w mieście
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Wiaty przystankowe są myte w ciągu roku nawet trzy razy 

O ostatecznym wyglądzie tablicy zdecydowali sami mieszkańcy 
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czyszczenie ulic
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Z miasta

Przy moście Tumskim pojawiły się dwa nowe krasnale. Pierwszy, przygnieciony ciężarem ogromnej kłódki, przysiadł obok pomnika św. Jadwigi. 
Drugi, trzymający w dłoniach wielkie nożyce, odcina kłódki zawieszone na moście od strony ul. Katedralnej. Skąd te krasnale i jakie mają zadanie?

Legenda głosi, że dokonały one 
niezwykłego odkrycia, które zada-
je kłam przesądom powtarzanym 
przez ludzi zapinających kłódki 
przy „mostach miłości”.

 – Prawda jest taka, że próba za-
mknięcia uczucia w kłódce na mo-
ście działa dokładnie odwrotnie 
niż do tej pory sądzono – ujawnia 
anonimowy informator, który zna 
szczegóły odkrycia. – Krasnale są 
już pewne, że zapięcie kłódki na 
moście przynosi miłości pecha – 
dodaje.

Most zakochanych

Wieszanie kłódek na moście 
Tumskim stało się we Wrocławiu 
w pewnym czasie tradycją. Most 
obwołano miejscem spotkań zako-
chanych, został stałym elementem 
sesji ślubnych, a także obowiąz-
kowym punktem zwiedzania wie-
lu turystów. Zyskał nawet miano 
„mostu miłości”. Niestety, zwyczaj 
ten stanowił zagrożenie dla jego 
zabytkowej konstrukcji – w szczy-
towym okresie sławy był obciążony 
17 tonami kłódek.

 – Wygląda na to, że krasnale sta-
nęły w tym miejscu nieprzypad-
kowo – komentuje Tomasz Janoś, 
dyrektor Wrocławskiego Centrum 
Akademickiego. – Jakby chciały 
pełnić szczególną misję – chronić 
zabytek przed zniszczeniem i, jak 
głosi legenda, także zakochanych 
przed pechowym obyczajem wie-
szania kłódki.

Czy to wszystko prawda, czy kra-
snale faktycznie chronią niczego 
nieświadomych zakochanych? 
Tego do końca nie wia-
domo, ale z całą pew-
nością chronią przed 
zniszczeniem zabyt-
kowy most.

Studenci 
a krasnale

W i a d o m o 
natomiast, 
że w sprawę 
ratowania 
mostu przed 
zniszczeniem zaangażowani 
zostali wrocławscy studen-
ci i doktoranci. Władze miasta 
poprosiły ich o to, by wspólnie 

zastanowili się, jak zaradzić nie-
bezpieczeństwu zagrażającemu 
zabytkowemu mostowi.

 – Na wezwanie o pomoc w roz-
wiązaniu sprawy odpowiedzieli 
studenci i doktoranci trzech wro-
cławskich uczelni: Akademii Sztuk 
Pięknych, Politechniki Wrocław-
skiej i Uniwersytetu Wrocławskiego 
– tłumaczy Anna Gil, koordynator 
w Biurze Współpracy z Uczelnia-

mi Urzędu 
M i e j -

skiego 
W r o -
cławia. 
–  Ze-
s p ó ł 

akademicki złożony z adeptów 
bardzo różnych dyscyplin aka-
demickich podjął wyzwanie 
opracowania koncepcji no-
wego „obyczaju” manifesto-
wania miłości w przestrzeni 
miejskiej.

Zespoły do zadań 
specjalnych

Wrocławskie Akademickie Zespoły 
Zadaniowe, czyli WAZZA, to for-
muła, która stawia na współpracę 
studentów i doktorantów przy kre-
atywnym planowaniu rozwiązań 
dla miasta. W wyniku prac takiego 
zespołu powstała właśnie koncep-
cja, jak odejść od zwyczaju wiesza-
nia kłódek na moście Tumskim.

 – Szczególną cechą tej formuły 
współpracy jest to, aby studenci, 
którzy są angażowani w rozwią-
zywanie zadanego im problemu, 
reprezentowali różne kierunki 

studiów, różne 
dyscypliny na-
uki – opowiada 

Monika Sochacka, 
zastępca dyrektora 

Wrocławskiego Centrum Akade-
mickiego. – Możliwość spojrze-
nia na tę samą sprawę z różnych 

punktów 
widzenia – psychologa, 
inżyniera, artysty – daje 
nieporównanie większe szanse 
na znalezienie atrakcyjnego, ory-
ginalnego rozwiązania – dodaje.

W zamian – WROCLovka

Jeśli nie kłódka, to co? Ławka mi-
łości! WROClovka, czyli czerwona 
ławeczka miłości, czułości i do-
brych relacji, stanęła na bulwarze 
Włostowica w walentynki. Wro-
cławianie już polubili pierwszy 
element nowej koncepcji, wypra-
cowanej przez studentów i dokto-
rantów. – Kod QR umieszczony na 
tablicy z legendą na temat prawdy 
o kłódkach będzie kierował zako-
chanych z mostu Tumskiego pro-

sto do WROCLovki – wrocławskiej 
ławeczki miłości – tłumaczy Mał-

gorzata Lulkiewicz z Urzędu Miej-
skiego Wrocławia.

Czerwona ławka już dziś stanowi 
element sesji fotograficznych. Za-

kochani, mieszkańcy i turyści od 
pierwszych dni chętnie robią 

sobie zdjęcia z parą kra-
snali, która przysiadła 

na oparciu ławeczki. 
To Julianka i Wro-
meo – tak nazwali 

krasnale mieszkańcy 
Wrocławia.

 – Krasnale będą przypo-
minać, że symboliczne wie-

szanie kłódek na moście przynosi 
miłości pecha zamiast szczęścia 
– dopowiada Wioletta Zapotoczna 
z Urzędu Miejskiego Wrocławia. 
 – Dla dobrych relacji najważ-
niejszy jest bezpośredni kontakt 
z drugim człowiekiem, uśmiech, 
życzliwość i czułość.

Wrocławskie Centrum Akademic-
kie zapowiada konkurs na imiona 
dla dwóch krasnali przy moście 
Tumskim, dlatego warto śledzić 
profil krasnale.pl na Facebooku. 
Pierwszy z nich już 28 marca.

Redakcja

Kłódka na moście Tumskim wróży koniec miłości
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To już nie kłódka na moście zakochanych, a WROCLovka gwaran-
tuje miłość po grób – właśnie powstała nowa miejska legenda
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Wrocławskie pokolenia

Jesteś emerytem i nie wiesz, jak rozliczyć tegoroczny PIT? Do 30 kwietnia w wybra-
nych dolnośląskich urzędach skarbowych działać będą specjalne infolinie dla seniorów.

Emeryci, którzy mają pytania 
związane z rozliczeniem tego-
rocznego PIT-a, mogą skorzy-
stać ze specjalnych infolinii dla 
seniorów.

Uruchomiły je następujące urzę-
dy skarbowe: Pierwszy US we 
Wrocławiu, tel. 71 795 05 16, US 
w Bystrzycy Kłodzkiej, tel. 74 
811 79 64, US w Dzierżoniowie, 
tel. 74 832 84 53, US w Górze, 
tel. 65 544 47 33, US w Kamien-
nej Górze, tel. 516 223 290, US 
w Kłodzku, tel. 695 677 173, US 
w Legnicy, tel. 76 851 15 06, US 
w Lubinie, tel. 76 746 11 70, 76 
746 11 39, US w Miliczu, tel. 71 
380 51 34, US w Polkowicach, 
tel. 606 650 952, US w Środzie 
Śląskiej, tel. 71 757 25 13, 71 757 

25 49, US w Trzebnicy, tel. 71 
388 72 43, US w Ząbkowicach 
Śląskich, tel. 74 633 58 48, US 
w Złotoryi, tel. 76 877 80 63.

W tym roku seniorzy, którym 
z rozliczenia podatku za rok 2020 
wynika nadpłata, nie zostaną, tak 
jak do tej pory, rozliczeni przez 
ZUS. Zamiast PIT-40A otrzymają 
w tym roku PIT-11A. W takiej sy-
tuacji można:

 ◼ nic nie robić do 30.04 – wtedy 
urząd skarbowy zaakceptuje 
zeznanie PIT-37 za 2021 r. 
automatycznie wygenerowane 
w usłudze Twój e-PIT

 ◼ lub złożyć samodzielnie ze-
znanie roczne (jeśli chcemy 
skorzystać z ulg i odliczeń 

lub przekazać 1 proc. podatku 
innej organizacji niż wskazana 
w ubiegłych latach).

Aby 1 proc. podatku trafił do wy-
branej w ubiegłym roku organi-
zacji, można zostawić PIT do au-
tomatycznego rozliczenia. Jeśli 
jednak senior chciałby zmienić 
swój ubiegłoroczny wybór:

 ◼ w przypadku, gdy otrzy-
mał PIT-11A – będzie musiał 
wypełnić i wysłać do urzędu 
skarbowego zeznanie PIT-37,

 ◼ w przypadku gdy otrzymał 
w tym roku PIT-40A – po-
dobnie jak w ubiegłych latach, 
może skorzystać z formularza 
PIT-OP lub złożyć deklarację 
PIT-37.

Jarek Ratajczak

Jak rozliczyć PIT – telefoniczna pomoc dla seniora

Stowarzyszenie Operet-
ka Wrocławska realizuje 
nowy projekt adresowany 
do seniorów – Wrocławski 
Chór Seniora. Formacja ma 
być największym senioral-
nym chórem w  całym kra-
ju i  zachęcić najstarszych 
mieszkańców stolicy Dolne-
go Śląska do podejmowania 
nowych, rozwijających wy-
zwań.

Wrocławski Chór Seniora to ini-
cjatywa dla osób, które szukają 
okazji do samorozwoju, pozna-
wania nowych ludzi, rozwijania 
pasji i spełniania marzeń. Final-
nym efektem realizacji projektu 
ma być powstanie największego 
chóru senioralnego w kraju.

 – Zapraszamy seniorów z całego 
Wrocławia, również z tych najbar-
dziej odległych zakątków. Wiemy, 
że przy radach osiedli funkcjonu-
ją liczne chóry, ale dobrego nigdy 
za wiele! Dostrzegamy duże za-
potrzebowanie na takie inicjaty-
wy – mówi Maciej Michałkowski 
z Teatru Scena Kamienica.

Nie tylko śpiew

W ramach chóru najstarsi miesz-
kańcy miasta będą mogli uczest-

niczyć w różnego rodzaju warsz-
tatach, wykładach czy prelekcjach. 
Ponadto, zorganizowane zosta-
ną spotkania i wycieczki, które 
umożliwią jego członkom uczest-
nictwo w wydarzeniach kultural-
nych odbywających się we Wro-
cławiu. – Myślę, że słowo klucz 
to „integracja”. Widzimy, że po 
pandemii seniorzy są stęsknieni 
za obcowaniem ze sobą na żywo, 
za innymi ludźmi, za nawiązy-
waniem nowych znajomości, za 
zwykłą rozmową – dodaje Mi-
chałkowski.

Organizatorzy zapewnią członkom 
chóru cykliczne zajęcia z artete-

rapii, muzykoterapii, logopedii, 
prawidłowego oddechu i dyk-
cji, zachowania na scenie, emisji 
głosu czy technik wokalnych. Do 
tego uczestnicy zostaną zaanga-
żowani w warsztaty taneczne, ak-
torskie i ruchowe.

Pod okiem mistrzów

Zajęcia poprowadzą uznani i do-
świadczeni specjaliści. Próby 
chóru będą się odbywać raz w ty-
godniu w siedzibie wrocławskie-
go Teatru Scena Kamienica przy 
ul. Joachima Lelewela 15. W ich 
trakcie seniorzy będą opracowy-
wać i poznawać repertuar różnych 

gatunków muzyki. Owocem przy-
gotowań będą występy na scenie. 
Dołączyć może każda osoba po-
wyżej 60. roku życia.

 – Nie mamy limitu. Obecnie 
jest 30 aktywnych członków, co 
we Wrocławiu już jest rekordo-
wą liczbą, ale chcielibyśmy, żeby 
było ich więcej. Dążymy do 60 
osób, ale bardzo ucieszymy się, 
jeśli będzie ich na przykład 80. 
Seniorzy często twierdzą, że się 
nie nadają, że nie potrafią śpie-
wać. To nieprawda! Każdy po-
trafi, potrzeba tylko dyrygenta, 
który to wydobędzie – wyjaśnia 
Michałkowski.

Więcej informacji chętni mogą 
uzyskać pod numerem tele-
fonu 604 562 843 i adresem 
mejlowym: operetkawroclaw-
ska@gmail.com. Realizato-
rem projektu jest Stowarzy-
szenie Operetka Wrocławska. 
Za kierownictwo artystyczne 
Wrocławskiego Chóru Seniora 
odpowiada mgr Tomasz Male-
szewski, śpiewak, artysta i pe-
dagog. Projekt realizowany jest 
przy wsparciu gminy Wrocław, 
w ramach programu „Działania 
na rzecz wrocławskich seniorów 
w latach 2022 – 2023”.

Mateusz Lubański

Dołącz do największego w Polsce chóru seniora

Próby chóru to okazja dla wrocławskich seniorów do nawiązania nowych znajomości i zdobycia ciekawych doświadczeń
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Od 28 marca do 15 kwietnia na Rynku stanie wystawa plenerowa „Pod tym samym niebem” poświęcona Władysławowi Bar-
toszewskiemu. W 2022 r. obchodzimy 100. rocznicę jego urodzin. Z tej okazji we Wrocławiu odbędą się różne wydarzenia.

Ten polski historyk, publicy-
sta, pisarz i wykładowca akade-
micki był więźniem Auschwitz 
i działaczem Polskiego Państwa 
Podziemnego. Angażował się 
społecznie i politycznie – był 
ambasadorem RP w Austrii oraz 
ministrem spraw zagranicznych. 
Nadano mu wiele odznaczeń 
m.in. Order Orła Białego i Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata.

W 2022 roku obchodziłby 100. 
urodziny. Z tej okazji we Wro-
cławiu, któremu przekazał swoje 
archiwa, odbędzie się wiele wy-
darzeń, m.in. wystawa „Pod tym 
samym niebem”, którą można 
będzie obejrzeć na północnej pie-
rzei Rynku od 28.03 do 15.04.

Z Sopotu do Wrocławia

Wystawa powstała w 2020 r. 
we współpracy stowarzyszenia 
„Warto być przyzwoitym” i Mu-
zeum Sopotu, a okazją do jej 
pierwszej prezentacji było uro-
czyste odsłonięcie pomnika Wła-
dysława Bartoszewskiego w tym 
mieście. Była prezentowana 
w wielu polskich miastach – te-
raz przyszedł czas na Wrocław.

W powstaniu treści i wybo-
rze fotografii oraz dokumentów 
uczestniczyli byli współpracow-
nicy Bartoszewskiego, współ-
pracując z Gabinetami Świadków 

Historii Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu 
(gdzie zgodnie z wolą darczyń-
ców przechowywane są archiwa 
Zofii i Władysława Bartoszew-
skich).

Historia życia

Wystawa przedstawia w uporząd-
kowany chronologicznie sposób 
najważniejsze etapy biografii 
Władysława Bartoszewskiego. 
Od lat szkolnych w międzywo-
jennej Warszawie, poprzez dra-
matyczne doświadczenia pobytu 
w obozie w Auschwitz i udziału 
w konspiracji, działalności w Ra-
dzie Pomocy Żydom, przez lata 
powojenne spędzone w celach 
komunistycznej bezpieki i póź-
niejszą pracę publicysty-do-
kumentalisty, aż po budowane 
stopniowo kontakty w Niemczech 
i, po przełomie 1989 roku, ofi-
cjalną służbę w dyplomacji nie-
podległej Polski.

Rok obchodów

W ramach obchodów Roku Wła-
dysława Bartoszewskiego od 
4.03 do 10.04.2022 w Muzeum 
Pana Tadeusza, Rynek 6, oglą-
dać można także wystawę „Bar-
toszewski. Dlaczego nie ja?”, na 
której prezentowane są obiekty, 
które przekazał Zakładowi Naro-
dowemu im. Ossolińskich, a któ-

re nie znalazły się w przestrzeni 
wystawy stałej Misja: Polska. To 
odznaczenia, pamiątki, wycinki 
prasowe, listy, teksty wykładów, 
a także kalendarze, notatki oso-

biste oraz zapiski odsłaniające 
warsztat pracy historyka, publi-
cysty i polityka.

Redakcja

2022 rokiem Władysława Bartoszewskiego

Niezwykła instalacja Leona Tarasewicza
W galerii 66P przy ul. Księcia Witolda stanęła monumentalna 
instalacja Leona Tarasewicza – odwrócony do góry nogami 
błękitny dom, a nad nim święte obrazy i zdjęcia wysiedleń.

 – Zrządzeniem historii przed 
dwoma tygodniami wystawa na-
brała współczesnego wymiaru, 
a przez to przemawia z taką siłą, 
nie pozwala być obojętnym – 
podkreśla kurator Artur Ulrich.

Profesor Tarasewicz, przyjeżdża-
jąc do Wrocławia, nie przewidywał 
takiego kształtu ekspozycji. – Po-
tem doszła świadomość, że mogę 
spełnić marzenie i zrobić wystawę 
jednego koloru – wyjaśnia. Wy-
brał błękit – kolor uniwersalny dla 
wielu kultur – niemieckiej, ukra-
ińskiej, łemkowskiej, białoruskiej, 

polskiej. Nad błękitnym domem 
umieścił ikony łemkowskie, ukra-
ińskie, zdjęcia wysiedlenia Niem-
ców, symbole wygnania Polaków 
na Sybir. – Na wystawie przema-
wiają emocje obecnie wysiedlo-
nych, dramat uchodźców, roz-
pacz uciekinierów politycznych, 
ekonomicznych oraz konfliktów 
i czystek na tle narodowym, et-
nicznym i religijnym – tłumaczy 
Artur Ulrich. Instalację można zo-
baczyć do końca kwietnia. Wstęp 
jest bezpłatny.

Magdalena Talik

Gitarowy rekord: 
zagraj na scenie

Na swoje 20-lecie Gitarowy 
Rekord Świata ogłasza ogól-
nopolski casting dla fanów 
gitary, którzy pragną zagrać 
na głównej scenie podczas naj-
większego na świecie spotkania 
gitarzystów. To podziękowanie 
dla społeczności za kilkanaście 
lat wspólnego grania. Prze-
słuchania odbędą się 2 kwiet-
nia w Starym Klasztorze we 
Wrocławiu. Zwycięzcy wystą-
pią 1 maja na Rynku podczas 
jubileuszowej edycji rekordu. 
Zgłoszenia do udziału w ca-
stingu wysyłajcie mejlem do 
30.03 na adres: gramy@heyjoe.
pl. Szczegółowe wymagania na 
heyjoe.pl.

 

Pisanki i palmy 
w Etnograficznym
Od 22.03 do 7.04 Muzeum Et-
nograficzne przy ul. Traugutta 
111/113 zaprasza na wystawę 
pisanek i palm wielkanocnych. 
Organizowana jest od 50 lat, 
by popularyzować sztukę pi-
sankarską i dokumentować 
zmiany w tej dziedzinie. Dzięki 
temu rośnie kolekcja muzeum 
– obecnie liczy ponad 1200 
obiektów. Będzie można zoba-
czyć pisanki wykonane tech-
niką batikową, wydrapywanki, 
oklejanki i nalepianki. Dopeł-
nieniem ekspozycji będą palmy. 
9.04 odbędzie się kiermasz, do 
którego dołączą rodziny ukra-
ińskie – zebrane środki wesprą 
Związek Ukraińców w Polsce.

Operowy labirynt 
– wycieczka

Operowy Labirynt to zapro-
szenie na wycieczkę po wnę-
trzach Opery Wrocławskiej dla 
wszystkich ciekawych atmosfe-
ry panującej w tym XIX-wiecz-
nym budynku, jej artystycznej 
działalności, specyfiki pracy 
i wyglądu od kulis. Rezerwacji 
dokonać można pod adresem: 
labirynt@opera.wroclaw.pl. 
Bilety kosztują 20 zł normalny 
i 15 zł ulgowy. Liczba miejsc 
ograniczona, decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Czas zwiedzania 
1 godz. Wstęp od 5 lat. Najbliż-
sze terminy: 27.03, 3.04, 22.05, 
19.06.

Władysław Bartoszewski, lata 60. XX w., ze zbiorów Ossolineum
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Instalację Leona Tarasewicza możemy obejrzeć do 30 kwietnia
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W  ostatnich tygodniach 
wrocławskie strzelnice cie-
szą się rosnącym zaintere-
sowaniem. Mieszkańcy sto-
licy Dolnego Śląska coraz 
chętniej korzystają z  usług 
doświadczonych instrukto-
rów i  uczą się podstaw ob-
sługi broni palnej.

– Rzeczywiście, ostatnio dużo 
więcej osób chce się nauczyć 
strzelać. Wielu chętnych wybiera 
jednorazowe pakiety, żeby tylko 
zobaczyć, na czym to strzela-
nie polega. Zainteresowanie jest 
dużo większe niż w poprzednich 
miesiącach – przyznaje Maciej 
Iwaszkiewicz ze strzelnicy COLT.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Strzelecko-Kolekcjonerskie in-
formuje na swojej stronie Bra-
terstwo.eu, że wzrosła również 
chęć poznania teorii. Prowadzone 
przez stowarzyszenie statystyki 
potwierdzają, że ma to związek 
z rosyjską agresją na Ukrainę.

– Od kilku dni notujemy rekor-
dowe zainteresowanie naszym 
automatycznym, darmowym sys-
temem do nauki zagadnień teo-

retycznych związanych ze strze-
laniem: regulaminów, wymogów, 
przepisów – czytamy.

Wrocławskie strzelnice

Mieszkańcy Wrocławia mogą 
wybierać spośród kilku strzel-
nic. Znajdująca się przy ul. Kwi-
dzyńskiej 4 strzelnica COLT 
oferuje zarówno jednorazo-
we wizyty, jak i kompleksowe 
szkolenia pod okiem doświad-
czonych instruktorów. Ceny 

nabojów różnią się w zależno-
ści od rodzaju broni. Natomiast 
strzelnica WarZone mieści się 
na terenie jednostki wojskowej 
przy ul. Sztabowej 32. Opła-
ta wejściowa, która obowiązuje 
każdą osobę strzelającą, wyno-
si 25 zł i obejmuje stanowisko 
bez limitu czasu, tarcze i opie-
kę instruktora. Osoby będące 
pierwszy raz na strzelnicy mogą 
liczyć na szkolenie z zasad bez-
pieczeństwa i podstaw obsługi 
broni.

Dla członków klubu

Strzelnicami, które dostępne są 
wyłącznie dla członków klubu, są 
Strzelnica Sportowa LOK Miasta 
Wrocławia przy ul. Skwierzyń-
skiej 1-7 oraz strzelnica WKS 
Śląsk Wrocław przy ul. Świątnic-
kiej 36. Przystąpienie do klubów 
wymaga uiszczenia składki, od 
której zależy również późniejszy 
koszt treningu czy szkolenia.

Mateusz Lubański

Koszykarze i szczypiorniści wrocławskiego Śląska, siatkarki Volley i siatkarze Gwardii – te zespoły większość swoich 
dotychczasowych spotkań rozgrywały w Hali Orbita, która została przekształcona w noclegownię dla potrzebujących 
uchodźców. Kluby rozpoczęły zatem poszukiwania obiektów, w których mogłyby występować przez najbliższe tygodnie.

Koszykarze Śląska Wrocław do-
mowe mecze rozgrywają w dwóch 
miejscach – w Hali Orbita i w Hali 
Stulecia. Do końca rundy zasad-
niczej podopiecznym trenera An-

dreja Urlepa pozostało już tylko 
jedno domowe spotkanie z dru-
żyną HydroTruck Radom, ale 
w kwietniu rozpoczyna się faza 
play-off. Wcześniej jednak Śląsk 

powalczy w europejskich pucha-
rach – 6 kwietnia do Wrocławia 
przyjedzie Joventut Badalona. To 
starcie zostanie rozegrane w Hali 
Stulecia. Nie wiadomo jednak, co 
z meczami ligowymi.

– Część z nich być może uda się 
rozegrać także przy ulicy Wysta-
wowej, ale musimy pamiętać o re-
zerwacji niektórych terminów na 
inne wydarzenia pod kopułą Hali 
Stulecia. Tym bardziej że daty do-
mowych meczów w play-offach 
będziemy poznawać niedługo przed 
ich rozegraniem – tłumaczy Dawid 
Podsiadło, rzecznik klubu.

– Hala Stulecia to bez wątpienia 
najlepsza opcja dla naszego klubu, 
ale niejedyna, w związku z czym 
rozważamy także inne możliwości 
– jak chociażby hala wrocławskie-
go AWF-u – dodaje Podsiadło.

Hala Akademii Wychowania Fi-
zycznego to jeden z dwóch obiek-
tów, które mogą rozwiązać pro-
blemy wrocławskich drużyn.

Piłkarze ręczni Śląska mają już 
za sobą pierwsze starcie w hali 
przy ul. Paderewskiego 35, gdzie 
zostaną rozegrane kolejne mecze 
z ich udziałem. Siatkarze Gwardii 
zadebiutowali natomiast w hali 
Uniwersytetu Przyrodniczego przy 
ul. Chełmońskiego 43. Włodarze 
klubu starają się jednak o to, aby 
następne spotkania rozgrywać już 
w hali AWF.

Siatkarki #VolleyWrocław czeka 
dwumecz z Energą MKS Kalisz 
o 9. miejsce w lidze. Domowe 
spotkanie wrocławianki rozegrają 
1 kwietnia w Twardogórze.

Mateusz Lubański

Dokąd na strzelnicę we Wrocławiu?

Hala Orbita jest azylem dla uchodźców

Drużyna Panthers Wrocław 

zaprezentowała kolejnego 

członka sztabu trenerskie-

go. Stanowisko koordyna-

tora special teams i trenera 

running backs obejmie Cory 

McDiarmid.

MCS Wrocław poinformował, 

że z powodu nowej rzeczy-

wistości, w jakiej przyszło 

funkcjonować miastu, w tym 

roku odbędzie się tylko jedna 

z dwóch najbardziej znanych 

biegowych imprez Wrocła-

wia. Do skutku nie dojdzie 

Maraton Wrocław, natomiast 

całą energię miasto skupi na 

8. PKO Nocnym Wrocław 

Półmaratonie.

Tydzień w skrócie

piłka nożna

III liga mężczyzn: 
26.03, godz. 17,
Karkonosze Jelenia Góra – 
Ślęza Wrocław 

koszykówka

Energa Basket Liga: 
26.03, godz. 15.30, 
GTK Gliwice – WKS Śląsk 
Wrocław (EMOCJE.TV)

Eurocup: 29.03, godz. 21, 
Joventut Badalona – 
WKS Śląsk Wrocław 
(Polsat Sport News)

Suzuki 1. Liga Mężczyzn: 
27.03, godz. 18, 
GKS Tychy – WKK Wrocław 

Suzuki 1. Liga Mężczyzn: 
30.03, godz. 18.00, 
WWK Sport Center, 
WKK Wrocław – AZS Start 
Lublin II

siatkówka

Tauron 1. Liga: 
24.03, godz. 20.30, 
Lechia Tomaszów-Mazowiec-
ki – Chemeko-System 
Gwardia Wrocław (Polsat Sport)

Tauron 1. Liga: 
30.03, godz. 17,
Hala Sportowa Uniwersytetu 
Przyrodniczego,
Chemeko-System Gwardia 
Wrocław – Olimpia Sulęcin

piłka ręczna

Liga Centralna: 
27.03, godz. 15, 
MKS Grudziądz – WKS Śląsk 
Wrocław 

WYDARZENIA 
SPORTOWE
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Strzelnice cieszą się dużym zainteresowaniem, mieszkańcy chcą nauczyć się obsługi broni palnej
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Hala Orbita stała się noclegownią dla uchodźców z Ukrainy
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Пропозиції роботи для біженців у Вроцлаві
Близько 3000 пропозицій робо-
ти, підготовлених для україн-
ців та понад 200 біженців, які 
працевлаштувалися в перші 
дні – це результат діяльності 
пункту, організованого містом 
та Повітовим центром зайня-
тості (PUP, вул. Gliniana 20-22) 
у Вроцлаві.

Закон про допомогу громадянам 
України у зв’язку зі збройним 
конфліктом у країні, полегшує 
біженцям пошук роботи в Поль-
щі. Оскільки, закон дозволяє їм 
законно перебувати 18 місяців 
на території Польщі, це дуже 
допомагає у працевлаштуванні. 
Українці також можуть заре-
єструватися як безробітні або 
особи, які знаходяться в пошуку 
роботи.

Щоб допомогти людям, які при-
їжджають до столиці Нижньої 
Сілезії, знайти нову роботу – 
місто у співпраці з Повітовим 
центром зайнятості у Вроцлаві 
організували спеціальний пункт, 
куди можуть подавати заявки 
як і громадяни України, які зна-
ходяться в пошуку роботи, так 
і роботодавці, які пропонують 
працевлаштування у своїх ком-
паніях.

– Підтримка, яку Вроцлав про-
понує громадянам України з 
першого дня війни є найважли-
вішою. Однак за мить для тих, 
хто вирішить залишитися у нас 
на більш тривалий час, буде 
важливе відчуття незалежності 
та власної гідності, – підкреслює 
Магдалена Окуловська – голова 
правління Агенції Розвитку Вро-
цлавської Агломерації (ARAW).

Спеціальний інформаційний 
пункт для громадян України з 
самого початку надає їм конкре-
тну підтримку.

– Спочатку ми надавали ін-
формацію про чинне, на той 
час, законодавство стосовно за-
конного перебування в Польщі, 
продовження такого перебу-
вання, а також щодо законно-
го працевлаштування – каже 
Рафал Невядомський, директор 
Повітового центру зайнято-
сті у Вроцлаві. – Після набуття 
чинності спецзакону, з’явилася 
можливість встановити зв’язок 
між українцями та їх потенцій-
ними роботодавцями.

Окрім працевлаштування, гро-
мадяни України також можуть 
розраховувати на професійні 
консультації українською мо-

вою. Ми запустили чотири те-
лефонні лінії для зв’язку з посе-
редниками працевлаштування. 
Всього за три дні з моменту 
запуску системи, яка дозволяє 
українцям легалізувати роботу, 
у Вроцлаві та Вроцлавському по-
віті, легально почали працювати 
майже 200 осіб.

Дуже важливо, що громадяни 
України можуть розраховувати 
не лише на пропозиції роботи, 
а й на професійну активізацію, 
наприклад, на розвиток власних 
умінь або перекваліфікацію.

Підприємці, які можуть найма-
ти працівників, які мають ква-
ліфікацію, необхідну на їх під-
приємствах, також виграють від 
цього. Особливо це важливо для 
біженців з України, які до цього 
часу не працювали в Польщі, не 
працювали у великих корпора-
ціях, а також у підприємців із 
особливим профілем працівни-
ків з чітко визначеними очіку-
ваннями, вимогами та конкрет-
ними стандартами.

Робота в муніципальній поліції 
та Міському комунікаційному 
підприємстві (MPK)

MPK Wrocław також відкритий 

для українських водіїв, маши-
ністів та механіків. Ті, хто знає 
основи польської мови, можуть 
претендувати на роботу від за-
раз. Для решти підприємство 
незабаром організовує курси 
для машиністів і водіїв, а також 
курси польської мови. Нині їм 
пропонують роботу на посадах 
впорядкування, де знання поль-
ської мови не потрібно. Інтерес 
серед громадян України – ви-
сокий. Вже на початку квітня 
MPK візьме на роботу перших 
працівників з України.

Допомога для вчителів

Після початку війни в Україні, 
до навчальних закладів Вроцла-
ва записалося понад 3000 укра-
їнських дітей. Тому допомога 
вчителя, який знає українську 
та польську мови – буде дуже 
корисною.

Директори вроцлавських шкіл та 
дитсадків уже отримують заяви 
від громадян України, які хочуть 
працювати на цих посадах. Від-
повідно до спеціального закону, 
прискорене працевлаштування 
українських вчителів є цілком 
можливим, але лише на посаду 
помічника вчителя. На сьогод-
нішній день такі спеціалісти по-

трібні і їх шукають у Вроцлаві.

Проте спецзакон не змінив 
формулу працевлаштування 
українських біженців як учи-
телів. Тут потрібні документи, 
що підтверджують професійну 
кваліфікацію, а також довідка 
про несудимість. На жаль, біль-
шість людей не мають цих до-
кументів, що значно ускладнює 
процедуру працевлаштування. 
Можливість розвинути свої 
професійні навички або перек-
валіфікуватися.

Підтримка роботодавців 
у створенні робочих місць

Завдяки спеціальному закону 
процедура працевлаштування 
українців значно спрощена:

 ◼ Єдиною умовою для закон-
ного працевлаштування іно-
земця є повідомлення робо-
тодавцем Повітового центру 
зайнятості протягом 14 днів, 
про факт працевлаштування 
громадянина України. Для 
полегшення такої процедури 
на веб-сайті центру зайня-
тості у Вроцлаві є спеціальне 
посилання.

 ◼ Роботодавець не несе витра-
ти на легалізацію працев-

лаштування, зокрема на 
збори за подання заяви про 
реєстрацію декларації про 
доручення роботи інозем-
цю або заяви про надання 
дозволу на сезонну роботу, 
а також кошти за витраче-
ний час на заповнення та 
подання відповідних заяв.

 ◼ Обмежена бюрократія – не 
потрібно подавати заявки на 
легалізацію працевлашту-
вання громадянина України.

 ◼ У разі продовження тру-
дового договору повторно 
повідомляти про це повіто-
вий центр зайнятості не по-
трібно (лише при укладенні 
іншого трудового договору).

 ◼ Громадяни України, які 
в’їхали до Польщі до 24 
лютого цього року, можуть 
влаштуватися на роботу на 
базі нормативно-правових 
актів для біженців або на 
період законного перебуван-
ня, на підставі декларації 
про доручення роботи іно-
земцю, дозволу на сезонну 
роботу або іншого дозволу. 
Вибір залишається за робо-
тодавцем.

Крім того, Повітовий центр за-
йнятості у Вроцлаві пропонує 
підприємцям:

 ◼ організацію стажування 
громадян України;

 ◼ відшкодування частини ви-
трат на працевлаштування 
громадянина України, який 
має направлення в рамках 
так званих інтервенційних 
робіт.

Повітове центр зайнятості 
у Вроцлаві постійно запрошує 
роботодавців зацікавлених у 
працевлаштуванні біженців з 
України, більшість із яких – жін-
ки. Для підприємців, які бажа-
ють подавати пропозиції роботи, 
підготовлено спеціальну форму, 
яка полегшує дану процедуру.

 ◼ Номера телефонів, які мо-
жуть стати в нагоді

 ◼ Подача пропозицій роботи – 
тел. 71 77 01 693, 71 77 01 699

 ◼ Легалізація працевлашту-
вання іноземців –  
тел. 71 77 01 697

 ◼ Організація стажування – 
тел. 71 77 01 758

 ◼ Відшкодування витрат на 
працевлаштування за т. 
зв інтервенційні роботи – 
тел. 5312 04 151

Wrocław dla Ukrainy

PUP, вул. Gliniana 20-22
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300 злотих для громадян України

Допомога за притулок для біженців

Громадянин України, перебування якого в Польщі визнано закон-
ним і дані якого внесено до реєстру PESEL, має право на однора-
зову грошову допомогу у розмірі 300 злотих на особу. Ця субсидія 
призначена для утримання, зокрема на покриття витрат харчу-
вання, одягу, взуття, особисту гігієну та житло.

Особи, які мають право на от-
римання субсидії:

 ◼ громадянин України, який 
прибув на територію Респу-
бліки Польща безпосередньо з 
території України, у зв’язку з 
бойовими діями, що ведуться 
на території цієї держави;

 ◼ громадянина України з кар-
тою поляка, який разом із 
найближчою сім’єю прибув 
на територію Республіки 
Польща внаслідок цих бойо-
вих дій;

 ◼ один із подружжя громадя-
нина України за умови, що 
особа прибула на територію 
Республіки Польща безпосе-
редньо з території України, 
у зв’язку з бойовими діями, 
що ведуться на території цієї 
держави;

 ◼ дітей громадян, зазначених 
у пунктах 1, 2 і 3.

Основні вимоги:

 ◼ в’їзд до Польщі в період з 24 
лютого 2022 р.,

 ◼ внесення до реєстру PESEL.

Де складати заяву

Заяву на виплату цієї допомоги 
можна подати в міському центрі 
соціального захисту у Вроцлаві, 
від з 7:30 до 15:00 год.

Пункти прийому заявок:

 ◼ Namysłowska 8, Centrum 
Biznesu GRAFIT, Dział 
Świadczeń, Biuro Obsługi 
Klienta (parter)

 ◼ Hubska 30/32, Biuro Obsługi 
Klienta (parter)

 ◼ Strzegomska 6, główna siedziba 
MOPS

 ◼ Braniborska 6/8, Zespół 
Terenowej Pracy Socjalnej nr 1

 ◼ Średzka 42, Zespół Terenowej 
Pracy Socjalnej nr 2

 ◼ Nowowiejska 102, Zespół 
Terenowej Pracy Socjalnej nr 3

 ◼ Oficerska 9A, Zespół Terenowej 
Pracy Socjalnej nr 4

 ◼ Kniaziewicza 29, Zespół 
Terenowej Pracy Socjalnej nr 5

 ◼ Kamieńskiego 190, Zespół 
Terenowej Pracy Socjalnej nr 6

 ◼ Żeromskiego 79, Zespół 
Terenowej Pracy Socjalnej nr 6

 ◼ Plac Św. Macieja 4, Zespół 
Terenowej Pracy Socjalnej nr 7

 ◼ Plac Św. Macieja 19/20, Zespół 
Terenowej Pracy Socjalnej nr 7

 ◼ Zachodnia 3, Zespół ds. Osób 
Bezdomnych i Uchodźców

Заяви можна буде завантажи-
ти та заповнити на місці (ла-
тиницею). Для заповнення вам 
знадобляться наступні дані, які 
потрібно вказати в ваших та/
або ваших неповнолітніх дітей 
заявах:

 ◼ ім’я (імена) та прізвище;

 ◼ дата народження;

 ◼ громадянство;

 ◼ cтать;

 ◼ поточна адреса перебування 
у Вроцлаві.

Ви також повинні мати з собою 
документи (свої та документи 
ваших дітей).

Вроцлав для України
500+ i Сімейний опі-
кунський капітал для 
біженців з України

Біженці, які одержать пер-
сональний номер PESEL, 
а також відкриють рахунок 
у польському банку, мати-
муть електронну адресу, над-
то польський номер телефо-
ну, матимуть можливість 
подавати клопотання про от-
римання з Фонду соціального 
страхування виплати 500+. 
Вони також можуть одержа-
ти гроші з Сімейного опікун-
ського капіталу.

Набрав чинності закон «Про 
допомогу громадянам Украї-
ни у зв’язку із збройним кон-
фліктом на території тієї дер-
жави». Завдяки цьому вони 
можуть подавати клопотання 
на отримання виплат допо-
моги за програмами 500+, 
«Гарний старт», Сімейний 
опікунський капітал. Йдеть-
ся також про отримання до-
даткового фінансування на 
виховання дитини у яслах 
під час перебування у Поль-
щі, – говорить Івона Коваль-
ська-Матіс, регіональний 
прес-аташе Фонду соціаль-
ного страхування у Нижній 
Сілезії.

У Фонді соціального страху-
вання підготовляють бланки 
польською мовою. Їх можна 
буде подавати лише у елек-
тронному форматі за допо-
могою електронної платфор-
ми (PUE ZUS). – Це гарантує 
швидкий розгляд клопотань 
і переказ грошей на банків-
ський рахунок біженців, – 
пояснює Ковальська–Матіс.

Систем обміну даними спи-
ратиметься на: персональний 
номер PESEL, Довірений про-
філь і картку ID для громадян 
України.

Особи, які вирішили прийняти під свій дах біженця з України – можуть клопотати про додаткові пільги, а саме – 40 злотих на особу. Як і куди подавати заявки у Вроцлаві?

Заяви будуть прийматися з по-
неділка, 21 березня. На розгляд 
та виконання заяв дається мі-
сяць. Усі попередні перебування 
українських сімей можна вписа-
ти до однієї заяви. Пільги нара-
ховуються два місяці.

Де у Вроцлаві можна подати 
заяву? Адреси

Заявки можна подати з по-
неділка, 21 березня, в Центрах 
Обслуговування Клієнтів (BOK), 
які належать Zarząd Zasobu 

Komunalnego (Управління Міс-
цевими Ресурсами) та компанії 
Wrocławskie Mieszkania („Вро-
цлавські помешкання”)

Адреси:

Wrocławskie Mieszkania („Вро-
цлавські помешкання”):

 ◼ Grafit („Графіт”), Центр 
обслуговування мешканців, 
вул. Namysłowska 8

 ◼ Філія Центру обслуговування 
мешканців, вул. Gazowa 22

Zarząd Zasobu Komunalnego 
(Управління Місцевими Ресур-
сами):

 ◼ BOK №1, вул. św. Antoniego 19

 ◼ BOK №2, вул. Otwarta 3-5

 ◼ BOK №3 вул. Karola Miarki 7

 ◼ BOK № 5 вул. Brzeska 8-10

 ◼ BOK №7 вул. Papiernicza 9-10

 ◼ BOK №9, вул. Hallera 149

 ◼ BOK № 10 вул. Gajowicka 96А

Що потрібно для подачі заяви

 ◼ Необхідно вказати ім’я та 

прізвище, номер PESEL 

або номер документу, що 

посвідчує особу, які знайшли 

притулок у приватних при-

міщеннях жителів Вроцлава. 

Підпис не потрібен (оскільки 

багато з цих людей поїхало 

далі).

Як перевірятимуться перевіре-
ні заявки?

 ◼ Заявки будуть перевірені 
в Центрах Обслуги Клієнтів, 
а потім – у разі потреби – 
у Вроцлавській ратуші.

 ◼ Нагадуємо, що мешканці 
подають заяви під загрозою 
кримінальної відповідально-
сті за розміщення неправди-
вої інформації та інформації, 
що суперечить фактам.
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Numer ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego WOPR (nr ratunkowy nad wodą): 
601 100 100

Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go: 71 770 22 22

Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia

(bezpłatne, czynne całą dobę)

Pogotowie energetyczne: 991 

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie ciepłownicze: 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
994

Telefony awaryjne

Centrum Informacji Turystycznej: 
71 344 31 11 (pn.-pt. 9.00-19.00)

Punkt Informacji 
dla Obcokrajowców: 71 772 49 50 
(pn.-pt. 9.00-16.00)

Wsparcie osób z niepełnosprawno-
ściami: 71 777 89 61 (Biuro Wrocław 

Bez Barier, pn.-pt. 7.45-15.45)

Infolinia Urzędu Miejskiego 
Wrocławia: 71 777 77 77 
(pn.-pt. 8.00-18.00)

Infolinie

Zgłoś dym ze spalania odpadów: 
986 (całodobowo) lub 71 310 06 46 
(pn.-pt. 7.00-14.00)

Zgłoś chore lub ranne dzikie zwie-
rzę: 71 770 22 22 (całodobowo) lub 
71 799 67 00 (pn.-pt. 7.45-15.45)

Zgłoś bezpańskiego psa lub kota: 
986 (całodobowo) lub 71 362 56 74 
(pn., śr., czw., pt 9.00-16.30, wt. 9.00-18.30, 

sb., nd. 9.00-15.00)

Zgłoś awarię do ZDiUM: 
71 376 00 22 , 19501 (całodobowo) 

Centrum Obsługi Klienta MPWiK: 
71 34 09 655 (pn.-pt. 8.00-15.00, 

śr. 8.00-17.00)

Biuro Obsługi Pasażera MPK: 
71 321 72 70/71 (pn.-pt. 7.00-21.00)

Miejskie Biuro Rzeczy Znalezionych: 
71 376 08 96 (pn.-pt. 8.00-14.00, 

śr. 8.30-16.00)

Miejski Rzecznik Konsumentów: 
71 777 79 02 (pn.-pt. 7.45-15.45)

Taxi Senior: 
794 123 124

Telefon Zaufania MOPS: 
512 198 939

Ważne telefony 
– pozostałe
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Żurawli w katedrze przy 
pl. Nankiera na 50-lecie

W sobotę 26.03 w katedrze 
greckokatolickiej przy pl. Nan-
kiera o godz. 17 wystąpi męski 
chór „Żurawli”. Chór w tym 
roku świętuje 50-lecie działal-
ności.„Żurawli” to reprezen-
tacyjny chór męski Związku 
Ukraińców w Polsce, założony 
w 1972 r. Śpiewakami są w nim 
przedstawiciele mniejszości 
ukraińskiej, potomkowie prze-

siedleńców akcji „Wisła” (1947) 
oraz Ukraińcy, którzy przybyli 
do Polski. Większość artystów 
nie jest profesjonalnymi muzy-
kami, ale według wielu kryty-
ków muzycznych, chór śpiewa 
na bardzo wysokim poziomie. 
W programie mają pieśni kozac-
kie, historyczne, ludowe i au-
torskie utwory kompozytorów 
muzyki ukraińskiej od XVII do 
XXI w. Dyrygentem chóru jest 
Jarosław Wujcik. Akompaniuje 
mu Irena Hubiak.

Wrocławska Feta powraca 
do Hali Stulecia

Piwo, wino i ser w stolicy Dol-
nego Śląska? Wrocławska Feta 
powraca. Tym razem kulinar-
na uczta zawita do Centrum 
Kongresowego Hali Stulecia, 
ul. Wystawowa 1. W klimatycz-
nym sąsiedztwie pięknego par-
ku Szczytnickiego i zjawiskowej 
pergoli będzie można pysznie 
powitać wiosnę. Co w menu? 
Rzemieślnicze piwa, wyborne 

wina, rozmaite sery, food trucki, 
restauracje, świetna atmosfera 
i konkursy. Wystawią się m.in. 
Browar Cztery Ściany, Winnica 
Jania, Ser jest Ser, Browar Złoty 
Pies, Adoria Vineyards, Browar 
Rojber, Sernica Dolnośląska, 
Winnica Lopera. Organizatorzy 
zapraszają na dwa dni kuli-
narnych doznań w sobotę 9.04 
w godz. 12-22 i w niedzielę 
10.04 w godz. 12-20. Wstęp jest 
bezpłatny. Szczegóły na l.wroc-
law.pl/festiwal-feta.

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Krzyżówka nr 77 – rozwiąż i wygraj nagrody

Aby wygrać jedną z trzech nagród, 
wystarczy wysłać hasło z krzy-
żówki SMS-em pod numer 664 
072 606. Koszt jednego SMS-a wg 
taryfy operatora. W treści nale-
ży wpisać numer biuletynu i po 
kropce prawidłową odpowiedź.

W tym numerze będzie to 77.HA-
SŁO (słowo HASŁO należy zastą-
pić rozwiązaniem krzyżówki). 
Na odpowiedzi czekamy do 31 
marca br. do godz. 20. Trzech 
zwycięzców wyłonimy zgodnie 
z regulaminem spośród autorów 

prawidłowych odpowiedzi do 7 
kwietnia br. Skontaktujemy się 
z nimi w ciągu trzech dni robo-
czych z numeru telefonu 71 776 
71 00. UWAGA! Według regula-
minu nagrodę można wygrać raz 
na 12 miesięcy.

W tym wydaniu do zdobycia są 
dwie bluzy z herbem Wrocławia 
i pakiet toreb płóciennych. Zwy-
cięzcy z numeru 75 (hasło: Wro-
cław pomaga) to panie Katarzyna 
i Olga (bluzy) i pan Marek (pakiet 
toreb). Gratulujemy!

www.wroclaw.pl/biuletyn/#konkursRegulamin i RODO

Następny numer biuletynu wroclaw.pl już 31.03.2022 Pelne archiwum w internecie na www.wroclaw.pl/biuletyn

1. … Horyzonty – kino z porankami dla dzieci.

2. Jedyne takie muzeum w Polsce.

3. … 7 kontynentów – dziecięcy dział 
wypożyczalni książek na Rynku.

4. Rzeźba dziewczynki, stojąca koło Bramy 
Oławskiej.

5. Miejsce opieki nad dziećmi do 3. roku życia.

6. Najmniejsi mieszkańcy Wrocławia.

7. Park z basenami i saunarium.

8. Miesiąc, w którym Życzliwek obchodzi 
urodziny.

9. Na wyposażeniu każdego dobrego 
placu zabaw.

10. Miejsce, które odkrywa przed dziećmi 
świat wody.

11. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi się tam 
przed szkołą.

12. Jeździ po makiecie w Kolejkowie.

13. Oceanarium we wrocławskim zoo.

14. Można nią przejechać po linie nad Odrą.

15. Ulubiona „odskocznia” dziecięca w ogródku.




