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Безкоштовний 
транспорт до 
30 червня

Wybierz się do kościoła 
św. Elżbiety na bezpłatny 
koncert organowy 

Będą dwie kolejne 
miejskie plaże – w sumie 
jest ich już 19
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s. 10-11

s. 4 s. 16

Kozanów znów 
z tramwajem 

a na Leśnicę 
autobusem
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Głos Prezydenta
Szanowni Państwo,

od początku otwartego ata-
ku Rosji na Ukrainę w samym 
Wrocławiu schronienie znalazło 
ponad 100 tysięcy osób, głów-
nie kobiet i dzieci. Do dzisiaj 
ponad 30 tysięcy z nich złożyło 
wnioski o wydanie numeru PE-
SEL, a ponad tysiąc skorzystało 
z oferty Powiatowego Urzędu 
Pracy. 

Wrocławskie organizacje po-
mocowe wydają przy Dworcu 
Głównym PKP 8 tysięcy cie-
płych posiłków i ponad 10 ty-
sięcy kanapek dziennie. Wciąż 
sprawnie działają grupy wo-
lontariuszy, w tym ta, która 
ruszyła do pomocy jako jedna 
z pierwszych, na wrocławskim 
PKP. 

Oczekujemy na środki rządowe 
do rozpoczęcia wypłat świad-
czeń dla osób udzielających 
schronienia uchodźcom, po 
czym niezwłocznie rozpocz-
niemy ich realizację - szczegóły 
aplikowania po te środki opi-
saliśmy na kolejnych stronach 
niniejszego biuletynu.

Stoimy w obliczu dramatu mi-
lionów osób, których kraj został 
zbrodniczo najechany. Stoimy, 
jako sąsiedzi, po ich stronie, 
udzielając wsparcia w potrze-
bie. Dziękuję raz jeszcze za so-
lidarność i wsparcie z Państwa 
strony.

Nie zatrzymujemy się jednak 
w pracy dla Wrocławia - tej 
wspólnej, dzięki której rozwi-
jamy go każdego dnia. Rekru-

tujemy do przedszkoli, otwie-
ramy nową halę sportów walki, 
nieustannie remontujemy to-
rowiska (z góry przepraszam 
za towarzyszące tym pracom 
utrudnienia).

Dlatego też chciałbym przy-
pomnieć się Państwu z moją 
nieustanną prośbą: pamiętajmy 
o rozliczaniu PIT-ów we Wro-
cławiu. W ten sposób nie tyl-
ko pomagamy wspierać osoby 
w potrzebie, ale też zwyczajnie 
inwestujemy w miasto, w któ-
rym żyjemy i które kochamy.
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sobota niedziela poniedziałek środa czwartekpiątek
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Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia
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Sasankowy początek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wr.
Mimo chwilowego ochłodze-
nia marzec nad Odrą ubiera się 
w barwy forsycji (żółty), kwiat-
ków drzewek owocowych (biały) 
i najróżniejszych odcieni zieleni 
świeżych liści. Jeszcze więcej ko-
lorów wiosny zobaczycie od piątku 
1 kwietnia w ogrodzie botanicz-
nym. Na zwiedzających czekają już 
kwitnące rododendrony, magnolie 
i sasanki (na zdj.). W niedzielę 3 
kwietnia swoje ulubione rośliny 
pokaże dyrektor ogrodu – prof. 
Zygmunt Kącki. Spacer rozpocznie 
się równo o godz. 12. Warto śledzić 
harmonogram na www.ogrodbo-
taniczny.wroclaw.pl, bo w sezonie 
– do końca października – odby-
wa się tu wiele wydarzeń. Ogród 
botaniczny przy ul. Sienkiewicza 
23 obejmuje 7,4 ha, znajduje się 
w nim ok. 7,5 tys. gatunków ro-
ślin. W kwietniu czynny w godz. 
9-18. Bilet wstępu – 25 zł (nor-
malny) i 15 zł (ulgowy).
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Aktualności

POChP - infolinia 
dla pacjentów

Stowarzyszenie Pacjentów 
JEDNYM TCHEM! uruchomiło 
bezpłatną infolinię dla cho-
rych na Przewlekłą Obturacyj-
ną Chorobę Płuc (POChP) oraz 
ich opiekunów. Jest skierowa-
na przede wszystkim do osób, 
które korzystają z domowej 
wentylacji mechanicznej lub 
starają się o jej przyznanie. 
Pod numerem telefonu 516 
376 675 w każdy wt. w godz. 
15-17 można skonsultować się 
z pulmonologiem, a w każdą 
śr. w godz. 15-17 z psycho-
logiem.

 

Podatki i opłaty – 
tylko w COP
Obsługa klientów w zakre-
sie podatków i opłat (w tym 
podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego, opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi) odbywać się 
będzie tymczasowo wyłącznie 
w Centrum Obsługi Podatni-
ka przy ul. Kotlarskiej 41 od 
pon. do pt. w godz. 8-17.15. 
Zmiana obowiązuje od 16.03 
do odwołania. 

 

PSZOK-i w kwietniu

W kwietniu oba wrocław-
skie PSZOK-i będą czynne we 
wszystkie soboty za wyjątkiem 
16.04 (Wielka Sobota).  Przy ul. 
Michalczyka 9 w godz. 8-16 
(w tygodniu 8-17), a przy ul. 
Janowskiej 51 zarówno w sb., 
jak i w tygodniu w godz. 7-15.

Dzienne 
zakażenia COVID 

z 30.03.2022

Polska

5742

Dolny Śląsk

506

Kto może składać wnioski o przyznanie świadczenia? Kiedy to zrobić, żeby jak najszybciej dostać dofinansowanie? Czy 
jest maksymalna liczba osób, na które można je pobrać? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przygotował 
Departament Nieruchomości i Eksploatacji UM Wrocławia.

Kto może ubiegać się o świad-
czenie?

Świadczenie pieniężne będzie 
przysługiwało:◼ jeśli podmiot 
nieodpłatnie zapewnia uchodź-
cy z Ukrainy zakwaterowanie 
w mieszkaniu czy domu, w któ-
rym sam przebywa i dodatkowo 
zapewnia wyżywienie; ◼ gdy ktoś 
nieodpłatnie udostępnia niezaj-
mowane do tej pory mieszkanie 
czy dom wraz z wyżywieniem;  
◼ jeśli podmiot zapewnia uchodź-
cy nocleg w budynku czy lokalu 
innym niż mieszkalny i dodaje 
do tego wyżywienie – przy czym 
świadczenie będzie wypłacone 
tylko wtedy, gdy warunki zakwa-
terowania nie zagrażają życiu lub 
zdrowiu ludzi.

Czy jest maksymalna liczba 
osób, na które można pobrać 
świadczenie?
Ustawodawca nie określił tego. 
Należy w formularzu wniosku 
podać faktyczną liczbę osób, ja-
kim udzieliliśmy pomocy w po-
staci zakwaterowania i wy-
żywienia. Pamiętać należy, że 
oświadczenie zamieszczone 
we wniosku oraz w karcie oso-
by przyjętej do zakwaterowania 
składa się pod rygorem odpowie-

dzialności karnej oraz że gmina 
może uzależnić przyznanie lub 
wypłatę świadczenia od weryfi-
kacji warunków zakwaterowania 
i wyżywienia.

Czy najemcy lokali komunal-
nych moją prawo przyjmować 
uchodźców z Ukrainy? 
Nie ma znaczenia, czy podmiot 
występujący z wnioskiem o to 
świadczenie jest właścicielem 

budynku/lokalu, w którym zo-
stali zakwaterowani obywatele 
Ukrainy. 

Czy można złożyć wniosek za 
okres przed wejściem w życie 
ustawy, tj. przed 12 marca br.?
Tak, taki wniosek można zło-
żyć, gdyż ustawa weszła w życie 
z dniem ogłoszenia, tj. 12 .03, 
ale z mocą obowiązywania od 
24.02.2022 r. Można zatem sta-

rać się o świadczenia za okres od 
24.02. 

Mam zamiar gościć obywateli 
Ukrainy przez 60 dni. Czy mu-
szę złożyć wniosek już dziś?
Ustawodawca założył, że świad-
czenie płatne będzie z dołu. 
Można więc złożyć wniosek po 
upływie 60 dni. Ale nie ma też 
przeszkód, aby złożyć je już dziś. 

Redakcja

40 zł na dzień za gościnę dla uchodźcy

Obowiązkowo tylko u lekarza i w aptece
Pandemia COVID-19 się nie skończyła, ale poziom odporności populacyjnej szacowany jest na 90-95 procent. W związku 
z tym, od poniedziałku 28 marca zdjęty został obowiązek noszenia maseczek – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Maseczki nadal obowiązują 
w przychodniach, szpitalach, labo-
ratoriach i innych podmiotach me-
dycznych, a także w regionalnych 
centrach krwiodawstwa i aptekach.

Zniesiona zostanie izolacja i kwa-
rantanna domowa dla współ-
domowników osoby zakażonej, 
a także kwarantanna przy prze-
kraczaniu granicy.

Pacjenci z pozytywnym wynikiem 
testu będą nadal otrzymywali 
zwolnienia lekarskie i będą musieli 
się izolować. 

Od 1.04 testy na koronawirusa będą 
wykonywane tylko na zlecenie le-
karza.

Osoby podróżujące spoza UE, spo-
za strefy Schengen i spoza Turcji 
nie mają możliwości zwolnienia 
z kwarantanny na podstawie testu 
wykonanego w ciągu 48 h po po-
wrocie do Polski. 

Osoby, które po przylocie spoza 
strefy Schengen, UE, przebywają 
na terytorium RP nie dłużej niż 24 
h i mają bilet lotniczy, który po-
twierdza wylot z terytorium RP 
w ciągu 24 h, mogą być zwolnione 
z obowiązku odbycia kwarantanny 
pod warunkiem okazania nega-
tywnego wyniku testu w kierunku 
SARS-CoV-2, wykonanego w ciągu 
24 h przed przylotem do Polski. 

Redakcja
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Kto czuje się bezpieczniej w maseczce, może nadal ją nosić
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l.wroclaw.pl/40zl-wsparcieInne pytania i odpowiedzi – znajdziesz na
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Aktualności

Od początku kwietnia Zarząd Dróg i  Utrzymania Miasta 
zaczyna sukcesywnie uruchamiać wrocławskie fontanny. 

Od 1 kwietnia będziemy mogli 
ponownie podziwiać:

 ◼ fontannę „Walka i Zwycię-
stwo” na pl. Jana Pawła II

 ◼ fontannę „Smoki” na pl. 
Solnym

 ◼ fontannę „Zdrój” na pl. 
Gołębim

 ◼ fontannę na pl. Orląt Lwow-
skich

 ◼ fontannę u zbiegu ulic Szew-
skiej i Wita Stwosza przy 
kościele św. Marii Magdaleny

 ◼ fontannę na Wybrzeżu Wy-
spiańskiego

 ◼ fontannę na ul. Oławskiej.

Uruchomione ma zostać także 
ujęcie wody pitnej na ul. Świd-
nickiej.

Sezon na wodotryski

Pod opieką ZDiUM-u znajduje 
się 9 miejskich fontann. Z re-
guły sezon, kiedy możemy je 
oglądać w pełnej okazałości, 
rozpoczyna się 1 kwietnia i trwa 
do 31 października, ale wszyst-
ko zależy od pogody. Ponadto 
pierwsze uruchomienie może 
wiązać się z wykryciem pozimo-
wej awarii, która nie była wcze-
śniej stwierdzona. Czy 1 kwiet-

nia ruszą wszystkie wrocławskie 
zdroje? Zobaczymy. Pracownicy 
ZDiUM zrobią wszystko, aby tak 
się stało.

Ale najpierw przegląd

W marcu wszystkie wodotryski 
przechodzą przeglądy eksploata-
cyjne. Sprawdzane jest działanie 
urządzeń elektrycznych: silni-
ków pomp, zaworów, układów 
sterowania oraz instalacji hy-
draulicznej obiegu zamkniętego 
wody. 

Usuwane są też naloty, zabru-
dzenia, glony i grzyby oraz na-
pisy graffiti. Montowane są po-
nownie urządzenia, które zdjęto 
na zimę po sezonie. 

Szermierz czeka  
na ekspertyzę...

Nie wszystkie 9 fontann ruszy 
jednak w prima aprilis. Na try-
skającą wodę będziemy musieli 
poczekać jeszcze w zabytkowym 
Szermierzu na pl. Uniwersytec-
kim oraz w fontannie z dziećmi 
i psami na rynku Psiego Pola. 

W fontannie „Szermierz” pod-
czas próbnego napełnienia wodą 
stwierdzono wycieki spowodo-

wane rozszczelnieniem dolnej 
misy. Zlecono więc ekspertyzę 
techniczną specjalistom z Poli-
techniki Wrocławskiej. Gdy bę-
dzie gotowa, określony zostanie 
dokładny zakres prac napraw-
czych. 

Następnym krokiem będzie opi-
nia Miejskiego Konserwatora 

Zabytków, który określi szcze-
gółowe wytyczne dotyczące spo-
sobu oraz warunków wykonania 
prac remontowych. 

...Psie Pole na remont

Fontanna na Psim Polu ma po-
jemność 18 m sześc. i zamknię-
ty obieg wody. W ubiegłym 

roku w wyniku awarii zalana 
została jej komora sterownicza. 
Nie działa cała elektryka i sys-
tem regulujący przepływ wody. 
ZDiUM czeka na kosztorys prac 
naprawczych. Według szacun-
ków mają one potrwać dwa 
miesiące. 

Agata Zięba

Sezon na beach bary tuż, tuż. Niektóre miejskie plaże zostaną otwarte już na początku kwietnia. W tym roku mieszkańcy będą mogli wypocząć w tych sa-
mych miejscach, co w zeszłym roku i dwóch nowych lokalizacjach – na Nowym Dworze i Maślicach. Plaże powstają nie tylko nad wodą, ale także w parkach.

- Plaża na Nowym Dworze 
powstanie przy ul. Granicz-
nej, w parku Tysiąclecia. Nowy 
punkt na Maślicach to plaża na 
tyłach kąpieliska Królewiecka 
przy ul. Narzędziowej – wyja-
śnia Marek Szempliński z Za-
rządu Zieleni Miejskiej we Wro-
cławiu

Postępowanie przetargowe na 
plażę w parku Tysiąclecia jest 
już rozstrzygnięte, na plażę na 
Maślicach potrwa do 20 kwiet-
nia – będzie ona miała ponad 2 
tys. mkw.

We Wrocławiu w nowym sezo-
nie będzie działać w sumie aż 19 
miejskich plaż – 11 na terenach 

zielonych należących do Zarzą-
du Zieleni Miejskiej, pozostałe, 
nad wodą – do Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

- Na terenach ZZM miejsca na 
tzw. plaże miejskie wyznaczamy 
według zapotrzebowania miesz-
kańców. Chętni na dzierżawę 
terenu konkurują nie tylko ceną, 
ale także projektem. Musimy 
ocenić, na ile takie miejsce mo-
głoby przeszkadzać mieszkań-
com i prowadzić do degradacji 
zieleni. Bardzo istotne jest także 
to, że prowadzenie takiej dzia-
łalności wymaga uzyskania po-
zytywnej opinii właściwej rady 
osiedla - tłumaczy Szempliński.

Plaże na terenach ZZM

Park Tysiąclecia, kąpielisko Kró-
lewiecka, park Zachodni, ZaZoo 
Beach Bar, Bar Plażowy na ul. 
Wałbrzyskiej, Wyszczekany Beach 
Bar, Vincent Cafe, Forest, Polna 
Chillout Bar, Boho Chillout Bar, 
Gay Chillout Bar.

Plaże nad wodą (RZGW)

Marina Kleczków, Odra-Pany, 
Hot Spot Beach Bar, Forma Płyn-
na Beach Bar, Stara Odra Beach 
Bar, OpatoVice Beach Bar, Prosto 
z Mostu Beach Bar, Hydroplan 
Beach Bar.

Bartosz Moch

Fontanny zaczynają tryskać już w prima aprilis

Będą dwie nowe plaże miejskie, razem jest ich już 19

Na placu Solnym od 1997 roku woda w sezonie tryska z czterech paszcz żelaznych smoków
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Plaża miejska w parku Zachodnim, koniec czerwca 2021
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Dlaczego obywatele Ukrainy dostają termin wizyty w urzędzie w sprawie nadania PESEL-u pod koniec kwiet-
nia? Jakie dokumenty są im potrzebne przy składaniu wniosku? Jakie korzyści mają z tego, że znaleźli się w pol-
skim Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności? Janinę Nowak pyta o to Tomasz Wysocki. 

Janina Nowak, 
kierownik Działu Ewidencji 
Ludności Urzędu Miejskiego 

Wrocławia

Przyjmijmy taki przykład. Do 
urzędu przychodzą uciekinierzy 
z Ukrainy, kobieta z dwójką dzieci 
w wieku 6 i 13 lat. Jakie powinni 
mieć dokumenty, aby starać się 
o wydanie numeru PESEL?
W pierwszej kolejności należy umó-
wić się na wizytę na załatwienie 
numeru PESEL. Można to zrobić 
za pośrednictwem internetu, tele-
fonicznie 71 777 87 77 albo przyjść 
i zapisać się osobiście w Centrach 
Obsługi Mieszkańców przy ul. Ga-
brieli Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 
1-8 lub al.Kromera 44. Zapisy od-
bywają się w białych namiotach.

Może to także zrobić ktoś inny, 
znajomy lub krewny. Aktualnie wy-
znaczamy terminy wizyt na koniec 
kwietnia, ale jesteśmy w posiadaniu 
numeru telefonu wnioskodawców 
i kiedy zwiększymy liczbę stano-
wisk, to będziemy zapraszać ich 
na wcześniejsze wizyty. Aktualnie 
w kolejce po PESEL czeka 23 tysiące 
osób.

Podczas rejestracji bierzemy pod 
uwagę sytuację zdrowotną. Osoby 
chore, kobiety w ciąży umawiane 
są na spotkanie nawet na następny 
dzień lub ich sprawa jest realizowa-
na w dniu przyjścia do urzędu.

Kiedy już taka osoba ma wyzna-
czony termin wizyty, to jakie do-
kumenty powinna dostarczyć?
Katalog dokumentów, na podsta-
wie których obywatele Ukrainy 
wjeżdżają bezpośrednio do Polski, 
jest bardzo szeroki. Zazwyczaj są 
to ważne paszporty biometryczne 
oraz inne paszporty, nawet te, któ-
re nie posiadają terminu ważności. 
To również karta ID, czyli plasti-
kowy dowód osobisty. Mają także 
wewnętrzne paszporty ukraińskie, 
pisane cyrylicą ukraińską, a osoby, 

które nie ukończyły 18. roku życia 
mają dokumenty potwierdzające 
urodzenie. 

Jest duża grupa osób, która nie po-
siada żadnego dokumentu, który by 
potwierdził tożsamość. Wtedy na-
leży wystąpić do placówki konsu-
larnej w sprawie wydania zaświad-
czenia potwierdzającego tożsamość 
i obywatelstwo. Takie zaświadczenia 
wydaje na przykład Generalny Kon-
sulat Ukraiński we Wrocławiu, pl. 
Nankiera 7. 

Czy w urzędzie wystarczy doku-
ment o przekroczeniu granicy?
W związku z procedurą nadania nu-
meru PESEL dla obywateli Ukrainy, 
organ nie żąda potwierdzenia prze-
kroczenia granicy.

Co jeszcze jest potrzebne przy pro-
cedurze nadania numeru PESEL?
Do wniosku musi być załączona 
jedna fotografia. Zdjęcia robimy 
nieodpłatnie w trzech punktach 
przy Centrach Obsługi Mieszkańca 
przy ul. Zapolskiej, przy Kromera 
oraz na Nowym Targu. Obowiązuje 
to dorosłych i dzieci. 

Wróćmy do ukraińskiej rodziny 
z przykładu. Ta kobieta dostanie 
wniosek o nadanie numeru PESEL 
dla siebie i dla każdego z dzieci. 
W biurze wymagamy obecności 
matki i dziecka, które ma ukoń-

czony 12. rok życia, bo potrzebne 
są odciski palców i podpisy. Osoby, 
które nie ukończyły 12. roku życia, 
nie muszą być obecne przy proce-
durze nadawania numeru PESEL. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy mamy 
do czynienia z dzieckiem poniżej 12. 
roku życia, bez dokumentu potwier-
dzającego jego tożsamość. Wtedy 
należy je przyprowadzić, bo chcemy 
przynajmniej to dziecko zobaczyć.

Jak wygląda dokładnie procedura 
otrzymania PESEL-u?
Składamy wniosek, zdjęcia i doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
Dobrze, jeśli jest kserokopia doku-
mentu, na podstawie którego cu-
dzoziemiec wjechał na terytorium 
Polski. W sali obsługi, gdy cudzo-
ziemiec oczekuje na załatwienie 
sprawy, wolontariusze sprawdzają, 
czy wnioski są dobrze wypełnione, 
czy jest kserokopia dokumentu po-
dróży i czy cudzoziemiec ma jedną 
fotografię. Obsługa jednej osoby 
trwa średnio około 30 minut, na-
tomiast proces obsługi osoby, która 
nie ukończyła 12. roku życia, śred-
nio 20 minut. 

Z jakimi dokumentami wychodzi?
Nadajemy numer PESEL i wydajemy 
papierowe powiadomienie o wyda-
niu numeru PESEL z systemowym 
dopiskiem: posiada status UKR. 
Status UKR pozwala na korzystanie 
z usług socjalnych, opieki zdrowot-

nej, prawa do legalnego zatrud-
nienia, zapisanie dzieci do szkoły, 
przedszkola czy żłobka. Ponadto, 
osoby, które mają już nadany nu-
mer PESEL, są bardziej wiarygodne, 
na przykład, w sytuacji wynajmu 
mieszkania. Opowiadają nam o tym 
sami obywatele Ukrainy, że posia-
danie numeru PESEL ułatwia funk-
cjonowanie w Polsce, czyli też we 
Wrocławiu. 

Osoby z PESEL-em mają prawo 
do legalnego pobytu na terytorium 
Polski przez 18 miesięcy. Specusta-
wa reguluje także kwestie dalszego 
pobytu cudzoziemca ze statusem 
UKR. Przed upływem 18 miesięcy 
można wnioskować o dalsze ze-
zwolenie na okres trzech lat.

Niektóre banki żądają od obywateli 
Ukrainy dodatkowych dokumentów, 
np. okazania zaświadczenia tożsa-
mości cudzoziemca. 

Jednak takiego zaświadczenia ta 
grupa cudzoziemców nie posiada, 
bowiem są to obywatele Ukrainy, 
którzy otrzymali czasową ochro-
nę na terytorium Polski w związku 
z działaniami wojennymi w ich oj-
czyźnie. 

Czy osoby, którym nadano PESEL, 
mogą korzystać z Profilu Zaufa-
nego podczas załatwiania urzędo-
wych spraw?

Tak. Jeśli wyrażą na to zgodę, poda-
dzą numer telefonu, adres e-mail, 
to od razu urzędnik tworzy Profil 
Zaufany. To pomaga w kontakcie 
z instytucjami publicznymi.

Co z osobami, które numer PESEL 
dostały od 24 lutego do 12 marca, 
zanim została wprowadzona usta-
wa specjalna? Czy powinny jeszcze 
raz zgłosić się do urzędu miasta?
Tak. Pobieramy od nich zdjęcia 
i odciski palców. Dokładamy do ich 
danych status UKR, co upoważnia 
je do korzystania z systemu opieki 
socjalnej, dostępu do rynku pracy.

A co z Ukraińcami, którzy do Pol-
ski wjechali przez inną granicę niż 
ukraińską?
Teraz beneficjentami ustawy są 
osoby, które na teren Polski wjecha-
ły bezpośrednio z Ukrainy. Czeka-
my na nowelizację ustawy specjal-
nej, tak aby jej zapisy objęły także 
obywateli Ukrainy, którzy trafili do 
Polski na przykład przez Słowację, 
Czechy lub z innego kierunku.

Jest także duża grupa obywa-
teli państw trzecich, którzy byli 
w Ukrainie i kiedy rozpoczęła się 
wojna, schronili się w Polsce. Usta-
wa specjalna nie reguluje ich statu-
su. Nie możemy im nadać numeru 
PESEL w tym trybie. Możemy to 
zrobić w trybie ustawy ewidencji 
ludności. Przysługuje im ochrona 
czasowa, lecz w tej sprawie trzeba 
wystąpić do wojewody lub urzędu 
do spraw cudzoziemców.

W ilu miejscach można złożyć 
wnioski o wydanie PESEL we Wro-
cławiu?
Obsługujemy obywateli Ukrainy 
w trzech Centrach Obsługi Miesz-
kańca: przy ul. Zapolskiej 4, al. Kro-
mera 44 i przy pl. Nowy Targ 1-8. 

Dotarł do nas już nowy sprzęt: 
komputery i urządzenia do zbierania 
odcisków palców. To pozwoli nam 
wkrótce zwiększyć liczbę punktów 
przeznaczonych do przyjmowania 
wniosków o nadanie PESEL. Dzisiaj 
załatwiamy około 800 wniosków 
w ciągu dnia pracy. Zakładamy, że 
z nowym sprzętem będzie ich nawet 
o 50 procent więcej.

Rozmawiał  Tomasz Wysocki
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Rozmowa numeru

22 marca 2022, Wrocław, Centrum Obsługi Mieszkańca, ul. Zapolskiej 4

800 PESEL-i w jeden dzień Będzie więcej



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #IntensywneInwestycje6

Komunikacja

Ruszył sezon na malowanie znaków poziomych. Po zimie część pasów na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
jest słabo widoczna, dlatego ZDiUM odnawia oznakowanie ulic, stref parkowania i koperty dla niepełnosprawnych.

Wiosenne malowanie startuje 
najczęściej na początku kwietnia. 
Związane jest to z warunkami at-
mosferycznymi i temperaturą.

– Prace wykonywane są przede 
wszystkim w nocy, aby nie utrud-
niać ruchu samochodowego – 
wyjaśnia Tomasz Martin z Działu 
Eksploatacji Oznakowania Zarzą-
du Dróg i Utrzymania Miasta. – 
Jednak dopiero w kwietniu noce 
zaczynają być ciepłe. W marcu, 
pomimo tego że w dzień odno-
towywane są temperatury nawet 
do 20 st. C, to w nocy zdarzają się 
jeszcze przymrozki.

Psie Pole i Grunwald

W pierwszej kolejności drogow-
cy pojawią się na Psim Polu: ul. 
Sobieskiego, na łączniku Długo-
łęka - Kiełczowska i na ulicach: 
Bierutowskiej, Krzywoustego 
i Kochanowskiego. Potem na ul. 
Grunwaldzkiej i rondzie Reagana. 

Przy okazji szybkiego remontu na 
al. Hallera odnowiono pasy przy 
skrzyżowaniu z ul. Grabiszyńską. 
Następnie z każdym tygodniem 
tych miejsc będzie coraz wię-
cej. – Jednocześnie wykonujemy 
również mniejsze prace, takie jak 
malowanie drobnych elementów 
oznakowania na terenie miasta 
– dodaje Martin. – Malujemy 
koperty dla osób niepełnospraw-

nych, uzupełniamy elementy 
oznakowania należące do Stref 
Płatnego Parkowania.

Jak z Wrocławia do Paryża

Dobrze widoczne oznakowanie 
poziome to jeden z kluczowych 
elementów bezpieczeństwa. 
Każdego roku ZDiUM przepro-
wadza co najmniej dwie tury ta-
kich prac w mieście - wiosenną 
i jesienną. 

W zeszłym roku wykonano ponad 
150 tys. mkw. oznakowania i wy-

korzystano 75 tys. litrów farby. 
Odnowiono również 200 kopert 
dla osób niepełnosprawnych.  
– Gdybyśmy uruchomili maszy-
nę do malowania oznakowania 
na wrocławskim Rynku i zaczęli 
malować linię ciągłą o szeroko-
ści 12 cm, to - aby zużyć tę całą 
farbę - skończylibyśmy w Pary-
żu pod wieżą Eiffla – zaznacza 
Martin.

Widoczność i odporność

Technologia malowania ozna-
kowania dostosowana jest do 

rodzaju i stanu nawierzchni 
jezdni. Oznakowanie poziome 
powinno być przede wszystkim 
doskonale widoczne przez całą 
dobę, także przy dużej wilgot-
ności. Dlatego tak istotna jest 
odblaskowość. 

Ponadto linie namalowane na 
jezdni muszą charakteryzować 
się szorstkością zbliżoną do 
szorstkości nawierzchni, być 
odporne na ścieranie i brudze-
nie się.

Piotr Bera

Wiosenne odświeżanie zebr, stref, kopert

Nowe linie 927 i 967 do Kątów Wrocławskich
Wrocław i Kąty Wrocławskie łączy 6 linii autobusowych. Po 
konsultacjach z mieszkańcami od kwietnia pojawią się dwie 
dodatkowe, a część tras zostanie poddana korekcie. 

Od 2 kwietnia br. między Wro-
cławiem i gminą Kąty Wrocław-
skie ruszają dwie nowe linie 
autobusowe – 927 i 967. Będzie 
też korekta trasy kursujących 
już autobusów linii 933 i 947. 

Nowa linia strefowa 927 i kur-
sującą już linia 907 przejmą 
obsługę komunikacyjną gminy 
Kąty Wrocławskie realizowaną 
obecnie przez linie 927L i 927P.  
Autobusy linii 927 pojadą w re-
lacji Smolec-Krzeptów-Smo-
lec-Muchobór Wielki-Nowy 
Dwór. 

Nowa linia strefowa 967 połączy 
Smolec z Krzeptowem przez Mu-
chobór Wielki do węzła przesiad-
kowego FAT.

Dodatkowo zmieniona zostanie 
trasa linii strefowej 933, która 
zapewni połączenia z podwro-
cławskiej miejscowości Zabrodzie 
z pętlą „Krzyki”, a nie jak do-
tychczas z pętlą „Oporów”. Kursy 
linii 947 zapewnią również obsłu-
gę komunikacyjną ulicy Dębowej 
w podwrocławskim Smolcu.

Piotr Bera

Zmiany na 
Jedności Nar.

W sobotę 2.04 rozpocznie 
się kolejny etap wymiany 
rozjazdów tramwajowych na 
skrzyżowaniu ulic Jedności 
Narodowej, Słowiańskiej 
i Nowowiejskiej. Planowane 
jest wprowadzenie zmiany 
tras linii tramwajowych 1, 
6, 11, 23 i 70.

Tramwaje linii 1 i 70 zosta-
ną skierowane w obie strony 
objazdem od ul. Piastow-
skiej przez ul. Sienkiewicza, 
pl. Bema, ul. Poniatowskie-
go, Jedności Narodowej do 
ul. Słowiańskiej. 

Tramwaje linii 6, 11 i 23 
powrócą na swoje trasy do 
Kromera lub pętli Kowale.

N a  o d c i n k u  D w o r z e c 
Nadodrze - pl. Grunwaldzki 
nadal będą jeździć autobu-
sy linii okresowej nr 700, 
a kursy linii 706 i 711 zo-
staną zlikwidowane.

Podczas prowadzonych prac 
w obrębie skrzyżowania ulic 
Jedności Narodowej, Sło-
wiańskiej i Nowowiejskiej, 
autobusy linii 111, 240, 242, 
244, 250, 251 i 700 nadal 
będą zatrzymywały się na 
przystankach tymczaso-
wych.

 

Zwężenie jezdni 
na ul. Pułaskiego
Zarząd Dróg i Utrzymania 
Miasta informuje o zwęże-
niu ul. Pułaskiego na czas 
dwóch tygodni. 

Do 10.04 pomiędzy ulica-
mi Małachowskiego a Ko-
ściuszki będą prowadzone 
prace przy budowie przyłą-
czy do kanalizacji sanitarnej 
do nowej zabudowy miesz-
kaniowej.

 ◼ Jezdnia i chodnik po 
stronie terenów kolejo-
wych zostaną zajęte pod 
punktowy rozkop.

 ◼ Samochody pojadą to-
rowiskiem, a piesi będą 
przekierowani na drugą 
stronę ulicy.

Więcej na:  
wroclaw.pl/komunikacja

Odnowione w nowym sezonie przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Hallera i Grabiszyńskiej
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Dolnośląskie Linie Autobusowe zakupiły 12 autobusów Mercedes-Benz 
Conecto do obsługi tych linii aglomeracyjnych
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Inwestycje

W  piątek, 25 marca, pod-
pisano umowę na rewita-
lizację Bastionu Sakwo-
wego. Wykonawca na 
prace będzie miał 18 mie-
sięcy. Wszystkie wykona 
pod okiem konserwatora 
zabytków.

Inwestycja obejmie trzy zadania.

1. Rewaloryzacja Pawilonu Pe-
rystylowego (dawnej Redu-
ty), pow. 460 mkw., obejmie 
renowację elewacji, odre-
staurowanie sali kolumno-
wej, pomieszczeń technicz-
nych, zaplecza sanitarnego 
i szatni.

2. Rewaloryzacja kolumnady, 
pow. 375 mkw., obejmie 
prace w części podziemnej 
(kawiarnia, bufet, sanitaria-

ty) i naziemnej (odrestau-
rowanie posadzek, sklepień, 
ścian z malowidłami, scho-
dów, zabytkowych oświe-
tleń z balustradami i tarasu 
z kolumnadą).

3. Rewaloryzacja placu z fon-
tanną i zagospodarowanie 
terenu (odrestaurowanie 
schodów z balustradami, 
nowa niecka fontanny i na-
wierzchnia placu). 

Nasadzona zostanie 
także zieleń ozdob-
na, obiekt zostanie 
oświet lony i  wy-
posażony w ławki 
i kosze na śmieci. 
Odres taurowana 
zostanie także alej-
ka spacerowa od 
ul. Piotra Skargi. 
Na tym etapie prac 

nie zostanie odbudowana po-
nad 30-metrowa glorietta, która 
przed wojną górowała nad wzgó-
rzem. 

Nadzór nad rewaloryzacją pro-
wadzi Zarząd Inwestycji Miej-
skich, prace pod czujnym okiem 
konserwatora zabytków mają po-
trwać 18 miesięcy. Na inwestycję 
przeznaczono blisko 27 mln zł.

– Niezwykle się cieszę, że 
r o z p o -

czynamy remont i renowację 
wyjątkowego założenia zespołu 
Wzgórza Partyzantów. Po reali-
zacji pierwszego etapu remontu 
miejsce znów będzie dostępne 
dla mieszkańców Wrocławia 
i ponownie będzie pełniło funk-
cję rekreacyjną – mówi Magda-
lena Wankowska, miejska kon-
serwator zabytków.

Wykonawcą prac jest firma Ca-
stellum, która specjalizuje 
s i ę  w  kon-

serwacji zabytków. Wcześniej 
zajmowała się Panoramą Ra-
cławicką, Synagogą pod Białym 
Bocianem i kaplicą Hochberga. 

Piotr Bera

Castellum odnowi Wzgórze Partyzantów w 1,5 roku

Wystrój wnętrz, jak za dawnej świetności, nowe restauracje z ogródkami, handel na poziomie 0 i – 1, a także dodatkowe przestrzenie biurowe – tak 
będzie wyglądała wrocławska Renoma po modernizacji. Pierwsze efekty zaprezentowano 26 marca, a całość zobaczymy pod koniec roku 2022.

Jeden z najstarszych domów han-
dlowych we Wrocławiu właśnie 
przechodzi kolejną metamorfozę. 
Nowe wnętrza będą nawiązywać 
do stylu dawnego Domu Towa-
rowego Wertheim. – Ten budy-
nek ma ponad 90 lat i niezwykłą 
historię – mówi Barbara Wójcik, 
dyrektor ds. najmu i zarządzania 
aktywami Globalworth Poland. 
– Przez lata był symbolem wro-
cławskiego handlu. To, co moż-
na zobaczyć w tej chwili, to etap 
kilkuletniej pracy projektantów, 
konserwatora zabytków i naszego 
zespołu – wylicza. 

Podobny do 
bliźniaka

Nowy wystrój Reno-
my jest inspirowany 
bliźniaczym domem 
towarowym z Berlina. 

Do wykończenia wnętrz 
użyto pasiastego marmuru 
z Turcji i użyłowionego marmu-
ru z Portugalii. Dawniej budy-
nek miał dwa duże atria. Jedno 
z nich, od strony Podwala, jest 
już gotowe, drugie powstaje od 
strony ul. Kościuszki. Atria są 
oświetlone ogromnymi żyran-
dolami z ryflowanego szkła oraz 

16 ceramicznymi 
głowami zdobionymi 

złotem, które odtworzyła rzeź-
biarka Pola Ziemba.

Dawniej, a jakby dziś

– Ten budynek przeszedł kilka 
rewolucji. Teraz nadchodzi ko-
lejna – wyjaśnia Zbigniew Mać-

ków, architekt odpowiedzialny 
za projekt modernizacji. – Co-
raz częściej oczekujemy miejsc 
w centrum, gdzie dobrze się 
spędza czas z rodziną, przyja-
ciółmi, można coś zjeść, a przy 
okazji zrobić zakupy. Twór-
cy tego budynku, już ponad 90 
lat temu zaprojektowali obiekt, 
który potrafi unieść wszel-

kie aktualne trendy. Dlatego 
po przebudowie handel wróci 
do Renomy w takiej przestrze-
ni, jaka była tu na początku. 
W nowej Renomie zmniejszy 
się liczba miejsc parkingowych 
z 630 na 500. Wyższe kondy-
gnacje zajmie część biurowa, 
a handel i usługi będą mieścić 
się na parterze i na poziomie – 1.

Po konsultacjach

Inspiracją projektu nowej Reno-
my jest warszawska Hala Koszyki. 
A metamorfoza obiektu to przemy-
ślana operacja, której początki się-
gają 2018 r. Wtedy o oczekiwania 
wobec tego miejsca spytano ponad 
tysiąc wrocławian. Po konsulta-
cjach zaplanowano rozbudowę 
przestrzeni gastronomicznej, która 
będzie otwarta na pl. Czystym i pl. 
Kościuszki. 

Dom Towarowy Wertheim powstał 
w latach 30. ubiegłego wieku jako 
największy taki obiekt na wschód 
od Berlina. – Był prekursorem 
handlu samoobsługowego, co na 
owe czasy było rewolucją – opo-
wiada Maćków. – W pozostałych 
73 domach towarowych, które zlo-
kalizowane były wówczas na uli-
cach Ruskiej, Świdnickiej i Oław-
skiej, obsługa wciąż jeszcze była 
XIX-wieczna, jak w „Lalce” Prusa. 
6 marca 1946 r. wpadła tu bom-
ba zapalająca. Konstrukcja prze-
trwała, niestety cały wystrój z eg-
zotycznego drewna spłonął. Dziś 
tworzymy podobną przestrzeń. 
Prace modernizacyjne zakończą się 
pod koniec 2022 roku.

Katarzyna Wiązowska

Renoma wraca do korzeni, będą restauracje i biura
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Atrium zdobią szklane żyrandole i odtworzone szare główki ze złoceniami
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Po rewitalizacji Bastion Sakwowy znów będzie służył wrocławianom
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Z miasta

Spotkania z władzami uczel-
ni, wykładowcami, pre-
zentacje poszczególnych 
kierunków, zwiedzanie 
uczelnianych laboratoriów, 
quizy z  nagrodami. Jak co 
roku wiosną wrocławskie 
szkoły wyższe otwierają 
swoje drzwi przed kandy-
datami na studia. Obowią-
zuje formuła online lub hy-
brydowa.

◼ Uniwersytet Wr., 26.03-21.05. 
Część z tych wydarzeń będzie 
odbywała się stacjonarnie, część 
zdalnie. Warto zajrzeć na uni.
wroc.pl/drzwi-otwarte-2022.
◼ Akademia Sztuk Pięknych, 
1-2.04. Spotkania z wykładow-
cami, wizyty w pracowniach oraz 
wystawy i wydarzenia specjalne. 
Podczas wydarzenia będzie tak-
że okazja do rozmów z obecnymi 
studentami. Pracownicy Działu 
Organizacji Studiów ASP będą 
udzielać odpowiedzi na pytania 

o egzaminach wstępnych i kur-
sach przygotowawczych.
◼ Akademia Wychowania Fi-
zycznego, 2.04 w godz. 10-15. 
Wydarzenie odbędzie się na 
platformie zoom. Zostanie za-
prezentowana oferta edukacyjna 
uczelni. Po prezentacji każdego 
kierunku organizatorzy zapro-
szą na sesję pytań i odpowiedzi 
z udziałem pracowników i stu-
dentów uczelni.
◼ Politechnika Wrocławska, 
4.04, godz. 10. Formuła online: 

dniotwarte.pwr.edu.pl. Kandyda-
ci będą mogli zwiedzić wirtualne 
stoiska wydziałów i różne miejsca 
na kampusie uczelni.
◼ Wyższa Szkoła Bankowa we 
Wrocławiu, 6-28.04. Uczelnia 
otwiera swoje laboratoria dla 
kandydatów, by doświadczyli, 
jak wygląda praktyczne przy-
gotowanie do pracy w sektorze 
IT, technologii telekomunika-

cyjnych, służbach mundurowych 
czy w firmach produkcyjnych na 
stanowiskach menedżerskich.
◼ Uniwersytet Ekonomiczny, 
6.04, godz. 11.30. Relacja na żywo 
w mediach społecznościowych 
uczelni. W programie rozmowy 
z wykładowcami i studentami.  
Inne uczelnie: l.wroclaw.pl/
drzwi-otwarte

Redakcja

Otwarte drzwi na uczelni? Warto zajrzeć do środka

Czy współpraca nauki z biznesem odpowiada na realne potrzeby mieszkańców Wrocławia? Dlaczego dla naukowca ważna jest działalność wdrożeniowa? 
I czy warto uczestniczyć w miejskim programie Mozart? – na te pytania odpowiada dr inż. Daniel Borowiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Po co naukowcowi współpraca 
z firmą?
Dla mnie to naturalna okazja do 
sprawdzenia swojej wiedzy i umie-
jętności w praktyce. Bez współpra-
cy z firmami czułbym się jak pił-
karz, który przychodzi regularnie 
na treningi, ale nie może rozegrać 
meczu. 

Dlaczego zdecydował się pan 
wziąć udział w miejskim progra-
mie Mozart i to aż czterokrotnie? 
To nie jest tylko kwestia „zdecy-
dowania się”. Żeby wziąć udział 
w programie Mozart, należy zna-
leźć firmę zainteresowaną współ-
pracą. W moim przypadku bardzo 
przydatne okazały się kontakty wy-
pracowane przez Akademickie Cen-
trum Badań i Rozwoju BioR & D, 
działające przy Uniwersytecie Eko-

nomicznym we Wrocławiu, które-
go jestem członkiem. Na wstępnym 
etapie konieczne jest atrakcyjne 
zaprezentowanie swoich umiejęt-
ności i możliwości, oczywiście pod 
kątem ich komercyjnego wyko-
rzystania. Następnie partnerstwo 
wspólnie przygotowuje wniosek, 
który jest oceniany przez komisję 
konkursową. I to komisja decyduje, 
czy zaproponowany projekt uzyska 
dofinansowanie. 

A z jakiego powodu program Mo-
zart jest atrakcyjny dla firm? 
W przypadku pozytywnej oceny 
wniosku naukowiec przez 12 mie-
sięcy realizuje staż w partnerskiej 
firmie. Najczęściej wykonuje za-
dania związane z opracowaniem 
i wdrożeniem innowacyjnej meto-
dy, przygotowaniem nietypowego 
systemu, przeprowadzeniem prac 
badawczo-rozwojowych czy zna-
lezieniem rozwiązania problemu, 
z którym firma nie potrafiła sobie 
wcześniej poradzić. Przedsiębiorca 
po zakończeniu stażu otrzymuje 
wszystkie efekty prac wykonanych 
przez naukowca. Należy zaznaczyć, 
że firma w związku z udziałem 
w programie Mozart nie ponosi 
żadnych kosztów. Wynagrodzenie 
za pracę naukowca jest w całości 
finansowane przez organizatora.

Które projekty programu Mozart 
najlepiej pan pamięta? 
Bardzo miło wspominam współ-
pracę z firmą AlgaeLabs, działającą 
na terenie Wrocławskiego Parku 
Technologicznego i zajmującą się 
wytwarzaniem suplementów diety 
z wykorzystaniem mikroalg. W ra-
mach stażu przygotowałem inno-

wacyjny system do automatyczne-
go namnażania inokulatu mikroalg 
w 8 fotobioreaktorach. Rozwiązanie 
to, wraz z innymi komputerowo 
wspomaganymi systemami stero-
wania hodowlą mikroalg, zostało 
wysoko ocenione w ogólnopolskim 
konkursie Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych NOT 
i uhonorowane tytułem „Mistrza 
Techniki FSNT-NOT 2018/2019” 
w dziedzinie biotechnologii. 

Do dzisiaj współpracuję także z fir-
mą ERG Zakład Usług Technicz-
nych, która ma status akredyto-
wanego laboratorium wzorcującego 
czujniki i przetworniki pomiarowe. 
Dla firmy ERG opracowałem kom-
puterowo wspomagany system 
automatycznego wzorcowania 
czujników temperatury. Przygo-
towany program komputerowy nie 
tylko zbiera wyniki pomiarów, ale 
wykonuje także skomplikowane 
obliczenia składników budżetu nie-
pewności i posiada unikalną funk-
cjonalność automatycznego gene-
rowania świadectwa wzorcowania 
zgodnie z wymaganiami Polskiego 
Centrum Akredytacji. W ten spo-
sób czas wzorcowania czujników 
uległ skróceniu, możliwości prze-
robowe laboratorium wzrosły, 
a system komputerowy pozwolił 
na wyeliminowanie błędów czło-
wieka. Wdrożone systemy 
przyczyniły się do dyna-
micznego rozwoju firmy 
ERG, która jest właśnie na etapie 
zmiany siedziby i powiększania 
powierzchni laboratoryjnej, by 
sprostać rosnącej liczbie zamó-
wień. Moja intensywna współpraca 
z firmami komercyjnymi, między 

innymi w ramach programu Mo-
zart, została zauważona i docenio-
na. W lutym tego roku odebrałem 
Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki 
za znaczące osiągnięcia w zakresie 
działalności wdrożeniowej.

Czy pana zdaniem współpraca na-
uki z biznesem odpowiada na re-
alne potrzeby mieszkańców?
Oczywiście, że tak. Mieszkańcy to 
między innymi właściciele i pra-
cownicy wrocławskich firm. 
Jeśli firmy się rozwijają, 
to pozyskują nowe 
z lecen ia , 

a do ich realizacji zatrudniają ko-
lejnych pracowników. Prężnie 
działające firmy odprowadzają 
większe podatki, z czego korzysta 
cała społeczność Wrocławia. Z mo-
ich obserwacji wynika jednak, że 
skala tej współpracy jest zbyt mała. 

Redakcja

Regularna teoria powinna sprawdzać się w meczu
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Hodowla mikroalg  
w fotobioreaktorach,  
Wrocławski Park Technologiczny

Dr inż. Daniel Borowiak 
jest pracownikiem naukowo-

dydaktycznym Katedry 
Inżynierii Bioprocesowej na 

Wydziale Inżynierii Produkcji 
Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu. Prowadzi badania 
naukowe związane z technologią 

żywności i biotechnologią. 
Specjalizuje się w projektowaniu, 

budowie i programowaniu 
komputerowych systemów 

pomiarowo-sterujących, 
wspomagających prowadzenie 
badań, eksperymentów i prac 

rozwojowych.

l.wroclaw.pl/drzwi-otwarteInne uczelnie
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Wrocław rozmawia

Do szkół dołączają dzieci ukraińskich uchodźców, a polscy rodzice martwią się, jak ta 
sytuacja wpłynie na ich pociechy. Mediatorki z Pogotowia Mediacyjnego przygotowały 
karty dla nauczycieli ze wskazówkami, jak rozmawiać z uczniami o nowej sytuacji.

Bądź elastyczny, rozmawiaj 
spokojnie, bądź uważny, dbaj 
o wspólnotę, reaguj i pamiętaj, 
że zawsze możesz się do nas 
zwrócić – to klucz do sukcesu. Na 
stronie l.wroclaw.pl/wskazowki 
(w galerii pod zdjęciem głów-
nym) można zapoznać się z ta-
kimi 5 radami pracowników Po-
gotowia Mediacyjnego dla Szkół, 
które działa przy Wrocławskim 
Centrum Rozwoju Społecznego. 

 – Warto szukać równowagi po-
między pracą z nowymi osobami 

a pracą z pozostałymi uczniami, 
których problemy, plany, ma-
rzenia i oczekiwania przecież 
nie znikną – zachęca Dorota 
Whitten z Fundacji Dom Pokoju. 

A  Joanna Wajda z  Pogoto-
wia  Med iacy jnego  doda j e :  
– Wzmocnij działania integra-
cyjne i wspólnotowe w kla-
sie. Przypomnij, że klasa jest 
jednością i szczególnie w tych 
trudnych chwilach powinna 
się wspierać. Kiedy uczniowie 
opowiadają o swoich emocjach 

związanych z wojną, możesz im 
odpowiedzieć, że też się mar-
twisz – pokaż, że dorośli rów-
nież czują podobnie. To was 
zbliży. 

Pogotowie Mediacyjne dla Szkół 
oferuje bezpłatne mediacje, 
diagnozy konfliktu i doradztwo 
dla uczniów i nauczycieli. Umó-
wić się można telefonicznie 538 
208 660 lub mejlowo: pogoto-
wie.mediacyjne@wcrs.pl. 

Maciej Wołodko

Jesteś w organizacji pozarządowej? Zapisz się na bezpłatne szkolenie dla osób z NGO, działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta. Możesz zostać 

inspektorem ochrony danych albo specjalistą od kadr, nauczysz się prowadzić media społecznościowe lub rozwiniesz kompetencje kierownicze. 

Zapisy na wiosenne szkolenia dla 
NGO rozpoczęły się już w mar-
cu, ale wciąż można się zgłaszać. 
Wszystkie szkolenia odbywają 
się online. Potrzebny jest tylko 
komputer z dostępem do inter-
netu lub telefon. Link i instruk-
cje przesyłane są na adres e-mail 
podany w zgłoszeniu na dwa dni 
przed rozpoczęciem szkolenia.

Kurs podstawowy z ochrony 
danych osobowych – inspektor 
ochrony danych

 ◼ 16 godzin lekcyjnych

 ◼ 4-6 kwietnia  
w godz. 16.30–20.30

 ◼ zgłoszenia do 1 kwietnia

Prowadzenie mediów społecz-
nościowych w praktyce

 ◼ 10 godzin lekcyjnych

 ◼ 12 i 13 kwietnia  
w godz. 16.45-20.30

 ◼ zgłoszenia  
do 8 kwietnia

Lider NGO – myślenie i działa-
nie systemowe. Praca z celami 
organizacji i perspektywą stra-
tegiczną

 ◼ 10 godzin lekcyjnych

 ◼ 20 i 22 kwietnia w godz. 
16.45-20.30

 ◼ zgłoszenia do 19 kwietna

Wprowadzenie w tematykę do-

stępności architektonicznej 
i informacyjno-komunikacyj-
nej osobom ze szczególnymi 
potrzebami

 ◼ 10 godzin lekcyjnych

 ◼ 27 i 28 kwietnia w godz. 
16.45-20.30

 ◼ zgłoszenia do 25 kwietnia

Vademecum kadrowca 2022 
w organizacji pozarządowej

 ◼ 10 godzin lekcyjnych

 ◼ 5 i 6 maja w godz. 16.45-
20.30

 ◼ zgłoszenia do 2 maja

Kurs dla kandydatów na wycho-
wawców wypoczynku

 ◼ 36 godzin lekcyjnych

 ◼ 9-11 i 16-19 maja w godz. 
16.30-20.30

 ◼ zgłoszenia do 6 maja

Myślenie projektowe Design 

Thinking – podejście do roz-
wiązywania problemów w NGO

 ◼ 10 godzin lekcyjnych

 ◼ 12 i 13 maja w godz. 16.45-
20.30

 ◼ zgłoszenia do 10 maja

Kurs instruktażowy dla kierow-
ników wypoczynku

 ◼ 10 godzin lekcyjnych

 ◼ 6 i 7 czerwca w godz. 16.45-
20.30

 ◼ zgłoszenia do 3 czerwca

Dostępność cyfrowa – dostępne 
strony internetowe i aplikacje 
mobilne. Zapewnienie dostęp-
ności treści materiałów multi-
medialnych dla osób ze szcze-
gólnymi potrzebami

 ◼ 10 godzin lekcyjnych

 ◼ 9 i 10 czerwca w godz. 
16.45-20.30

 ◼ zgłoszenia do 7 czerwca

Miejsce na wybrane szkolenie 
można zarezerwować, przesy-
łając ankietę na adres: karolina.
ciechanowicz@um.wroc.pl lub 
dostarczając wypełniony wydruk 
pod adres: Wydział Partycypa-
cji Społecznej, ul. Zapolskiej 4, 
pok. 120. 

Z pytaniami można dzwonić pod 
numer telefonu: 71 777 86 68. 

Harmonogram szkoleń, program 
każdego z nich i dokumenty do 
wypełnienia znajdują się na 
stronie l.wroclaw.pl/szkolenia-
-ngo. 

Ważne jest, aby ankieta szkole-
niowa i informacja o przetwa-
rzaniu danych osobowych RODO 
były podpisane. Oba dokumenty 
powinny też zawierać wpisaną 
datę. 

Maciej Wołodko

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

Dowiedz się, jak rozmawiać z uczniami o wojnie

Joanna Wajda, mediatorka z Fundacji Dom Pokoju
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Bilety na tramwaj 3, 10, 20 i 33  
ważne w autobusie linii 710

Pasażerowie, którzy skasowali 
bilet jednorazowy w tramwaju 
linii 3, 10, 20 lub 33, będą mogli 
kontynuować podróż autobusem 
linii 710. Ta zasada będzie obo-
wiązywała również w kierunku 
powrotnym. Skasowany bilet 
będzie zachowywał ważność nie 
dłużej niż przez 90 minut.

Przypominamy, że pasażerowie 
posiadający bilet na daną linię 
okresową mogą podróżować:

 ■ wszystkimi pojazdami po 
trasie linii wskazanej na 
bilecie przed remontem;

 ■ wszystkimi pojazdami po 
trasie linii wskazanej na 
bilecie, kursującej objazdem 
podczas remontu.
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W sobotę 2 .04 rozpocznie się przebudowa torowiska na ulicach Lotniczej i Kosmonautów. Przez 
dwa miesiące do Pilczyc i Leśnicy nie będą kursowały tramwaje. W zamian wprowadzona zosta-
nie autobusowa komunikacja zastępcza 710. Na Kozanów wrócą tramwaje linii 31. Dojedziemy 
tam również „leśnickimi” tramwajami: 3, 10 i 20. Ich ostatni przystanek to Tarczyński Arena. 

Na tę informację mieszkańcy Ko-
zanowa czekali od kilku miesięcy. 
Zakończyły się prace na skrzyżo-
waniu ulic Milenijnej i Popowickiej, 
a to oznacza, ż e  w r a c a j ą 

tramwaje. 
Kursy okresowej 
linii autobusowej 731 
zostaną zlikwidowane. 

Prace prowadzono od lipca zeszłe-
go roku i wykonano je w ramach 
budowy nowej linii tramwajowej 
przez Popowice. Dzięki przebu-
dowie skrzyżowania i montażowi 
rozjazdów, w przyszłości tramwaje 
kursujące ul. Popowicką będą mo-
gły pojechać prosto ul. Pilczycką lub 
skręcić w lewo ul. Milenijną. Ponad-
to, przy wylocie torowiska na Koza-
nów przebudowano sieci podziem-
ne, przede wszystkim dwa kanały 
ściekowe. 

Tramwaje linii 31 powrócą na swoją 
trasę przez Kozanów do krańcówki 
„Tarczyński Arena (Królewiecka)”. 
Linia 32 nadal będzie zawieszona, 
gdyż na Kozanów pojedzie więcej 
tramwajów.

Połączenie 
torowisk

Docelowo tramwaj przez Popowi-
ce ma być alternatywą dla mocno 
eksploatowanego torowiska w cią-
gu ul. Legnickiej. Dlatego niezbędne 
jest wybudowanie nowego rozjazdu 
– prawoskrętu z ul. Milenijnej w ul. 
Lotniczą i lewoskrętu z ul. Legnickiej 
na ul. Milenijną. Dlatego przez naj-
bliższe 6 do 8 tygodni wagony MPK 

nie dojadą do Leśnicy. – Nie 
istnieje połączenie między 
torowiskiem w ul. Lotni-
czej i ul. Milenijnej. Mu-
simy je wybudować. Kie-
rowcy muszą się liczyć 
z utrudnieniami w ru-
chu. Na skrzyżowaniu 

pojawi się zwę-
żenie – tłuma-
czy Krzysztof 
Świercz z Wro-
cławskich Inwe-
stycji. 

Brak połącze-
nia na Leśni-
cę oznacza, 
że tramwaje 
linii 3, 10, 
20 i pojadą 

na Kozanów. 
Z kolei linia 33 

dojedzie do 

Kwiskiej, gdzie będzie nawracać przy 
zajezdni tramwajowej. 

O szczegółach zmian mieszkańcy 
i kierowcy dowiedzą się z kilku ty-
sięcy ulotek, które rozdadzą strażnicy 
miejscy. 

Remont bliżej Leśnicy

WI chcą wykorzystać 
budowę rozjaz-

d ó w  n a  u l . 
Lotniczej 

i w tym 
samym czasie 
przeprowadzić 
prace w ciągu ul. 
Kosmonautów.

– Musimy połączyć nowe 
torowisko na ul. Kosmonau-
tów z już istniejącym na odcin-
ku od Glinianek do ul. Fieldorfa. 
Następnie zostanie rozebrana część 
starego torowiska, w jego miejsce po-
jawi się dwupasmowa jezdnia, którą 
kierowcy pojadą w kierunku centrum 
miasta – wyjaśnia Świercz.

Przebudowa ul. Kosmonautów zwią-
zana jest z powstaniem Osi Zachod-
niej - nowej drogi łączącej tę ulicę 
z obwodnicą Leśnicy. 

Zakończenie prac przy Osi Zachodniej 
i otwarcie drogi planowane jest na 
trzeci kwartał 2023.

Piotr Bera

Linia 31 znów dojeżdża na Kozanów

Otwarcie torowiska  
- 2 kwietnia
Tramwaje linii 31 powrócą na 
swoją trasę przez Kozanów do 
krańcówki „Tarczyński Arena 
(Królewiecka)”.

Z uwagi na ograniczoną prze-
pustowość torowiska na ul. Do-
kerskiej i ul. Gwareckiej, które 
będzie tymczasowo wykorzy-
stane przez tramwaje linii 3, 10 
i 20, kursy linii 32 pozostaną 
zawieszone. 

Tramwaje linii 31 nadal będą 
kursowały z częstotliwością:

w dni robocze
 ■ od godz. 5 do godz. 6  

co 7,5 minuty;

 ■ od godz. 6 do godz. 9  
co 6 minut;

 ■ od godz. 9 do godz. 14  
co 7,5 minuty;

 ■ od godz. 14 do godz. 18  
co 6 minut;

 ■ od godz. 18 do około. 20  
co 7,5 minuty;

 ■ od godz. 20 do godz. 23  
co 10 minut.

w soboty i niedziele
 ■ od godz. 5 do godz. 23  

co 10 minut.

Tramwaj wraca na Kozanów, na Leśnicę autobusem 710

X
X

X
X

X
X

Do Pilczyc od 2.04 dojedziemy tramwajem linii 33 tylko do przystanku „Kwiska”. 
Potem możemy skorzystać z autobusu tymczasowej linii 710. 
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Tramwaj wraca na Kozanów, na Leśnicę autobusem 710
Tramwaje 3, 10 i 20 na Kozanów,  
autobus 710 do Pilczyc i Leśnicy 

„Leśnickimi” tramwajami  
dojedziesz na Kozanów

 Tramwaje linii 3, 10 i 20  
od ul. Legnickiej pojadą przez 
Milenijną, Dokerską, Gwarecką 

i Pilczycką do Kozanowa. 

Tramwaje linii 33 pojadą skróconą 
trasą do przystanku „Kwiska”.

Na wyłączonym z komunikacji 
tramwajowej odcinku Kwiska - Pil-
czyce - Leśnica i Leśnica - Pilczyce 

- Kwiska zostaną uruchomione 
kursy okresowej linii autobusowej 
nr 710. Autobusy będą odjeżdżały 
z przystanku tramwajowego „Kwi-

ska” na wysokości zajezdni przy 
ul. Legnickiej.

Linia 710 do Leśnicy będzie 
kursowała z częstotliwością: 

 
w dni robocze

 od godz. 5 do 6 co 7,5 minuty;

 od godz. 6 do 8 co 5 minut;

od godz. 8 do 9 co 6 minut;

 od godz. 9 do 14 co 7,5 minuty;

od godz. 14 do 15.30 co 6 minut;

 od godz. 15.30 do 18 co 5 minut;

 od godz. 18 do 23 co 7,5 minuty

w soboty i niedziele
 od godz. 5 do 23 co 7,5 minuty.

Leśnica – Wrocław Główny: od 14 do 19 minut

Bilet normalny jednorazowy Kolei Dolnośląskich na trasie Wrocław Leśnica – 

Wrocław Główny kosztuje 6,40 zł, uczniowski – 4,03 zł, studencki – 3,26 zł. 

Bilet miesięczny normalny - 174 zł, szkolny - 88,74 zł, studencki - 85,26 zł. 

Bilet Nasz Wrocław Kolej. Po zakupieniu biletu 

miesięcznego PKP można dokupić promocyjny 

miesięczny imienny za 1 zł (normalny) lub 0,50 zł 

(ulgowy) do jazdy po całym Wrocławiu komuni-

kacją miejską. Mogą z niego skorzystać uczestnicy programu Nasz Wrocław 

z aktywnym Statusem Podatnika, którzy kupili bilet kolejowy, spełniający 

następujące wymagania: stacja początkowa i końcowa mają w nazwie „Wro-

cław” lub „Iwiny”, bilet uprawnia do przejazdu w obie strony, zakupio-

ny jest w taryfie podstawowej lub RAZEM, bilet jest w formie papierowej 

w kasie kolejowej. Więcej informacji na www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/

nasz-wroclaw-kolej

Leśnica – Wrocław Główny 
04:47  05:02 
05:36  05:54 
06:02  06:21 
06:46  07:02 
07:06  07:22 
07:16  07:33 
08:04  08:19  
08:13  08:29 
09:14  09:29  

Wrocław Główny – Leśnica
14:15      14:28
14:41      14:57
15:21      15:35 
15:45      16:00   
16:31      16:45  
16:42      16:56  
17:46      18:00   
18:55      19:10 
19:45     20:00 

www.wroclaw.pl/rozklady-jazdyZajrzyj na
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Nasze osiedla

Kończą się prace remon-
towe na podwórku między 
ulicami Lompy, Daszyń-
skiego, Jaracza i  Orzesz-
kowej. To drugi etap fi-
nansowanego przez UE 
projektu Grow Green 2.

To nie pierwsze gruntownie 
wyremontowane na Ołbinie 
podwórko w ramach programu 
Grow Green 2. Ten najwięk-
szy w historii Unii Europejskiej 
program finansowania badań 
naukowych i innowacji pomaga 
we Wrocławiu przystosowywać 
osiedla do zmian klimatu. Wy-
zwaniami są u nas zapobieganie 
zjawisku miejskiej wyspy ciepła 
i wykorzystanie potencjału wód 
opadowych.

Muldy chłonne

 – W poprzednim etapie za-
jęliśmy się zielenią, powstał 
plac zabaw, wiata śmietnikowa 
i parking rowerowy – wylicza 
Krzysztof Świercz z Wrocław-
skich Inwestycji. – Do tego 
ustawiliśmy domki dla zapy-
laczy, ławki, kosze na śmieci, 
powstały ścieżki i ogród miesz-
kańców – dodaje. 

Na tę chwilę zakończyły się 
prace, w ramach których po-
wsta ł a  d roga  wewnę t r zna 
z przepuszczalną nawierzchnią, 
chodniki oraz system zagospo-
darowania wód deszczowych, 
w tym ogrody i  tzw. muldy 
chłonne, czyli zagłębienia zbie-
rające wodę. 

Klony rządzą

Zarządzająca podwórkiem spół-
ka miejska Wrocławskie Miesz-

kania posadziła w tym miejscu 
15 drzew, w tym klony jawory, 
klony polne, lipy drobnolist-
ne i brzozy. Centralną część 
podwórza podkreśla zaś nowy 
klomb z kamieniem – wypeł-
niony jest bujnymi tawułami 
i innymi niskimi krzewami. 

W detalach zagospodarowania 
przestrzennego terenu wyko-
rzystano historyczny materiał 
– cegłę, która eksponowana jest 
na otaczających budynkach. 

Historia od 1924 roku

Otaczająca podwórze zabudowa 
powstała w 1924 r. dla pracowni-
ków poczty. W projekcie renowacji 
uszanowano historyczny charak-
ter miejsca i przywrócono mo-
dernistyczną kompozycję. W tym 
celu zmieniono lokalizację wiaty 
śmietnikowej, aby przywrócić wi-
dok na podwórze przez najstarszą 
bramę od ul. Jaracza.

Michał Kurowicki

OŁBIN 
Rośnie nam kolejne zielone podwórko

KOWALE 
Dotrzesz pieszo, rowerem i pociągiem
Przy ul. Kowalskiej powstała ścieżka rowerowa, którą mogą poruszać się także piesi. W grudniu wybudowano tam także 
przystanek kolejowy Wrocław Popiele. Teraz będzie można łatwiej dotrzeć w tę okolicę, szczególnie pracownikom firm. 

Wielokulturowy 
obiad na Trójkącie

W najbliższą niedzielę 3.04 
w godz. 14-16 Rada Osiedla 
Przedmieście Oławskie, ul. 
Kościuszki 184, zaprasza na 
wielokulturowy obiad. Na 
tym wrocławskim osiedlu 
mieszka wiele osób z róż-
nych zakątków świata, które 
mijają się na ulicy, spoty-
kają w sklepach czy restau-
racjach, ale nie wiedzą zbyt 
wiele o sobie. A jaka może 
być lepsza okazja, aby to 
zmienić, niż wspólne biesia-
dowanie. W końcu najlepsze 
imprezy są zawsze w kuchni. 
Organizatorzy zachęcają do 
zabrania ze sobą poczęstun-
ku. Szczegóły na l.wroclaw.
pl/biesiada.

 

Widawa: wokalne 
wtorki dla dzieci
Wystartowały cotygodnio-
we zajęcia śpiewu dla dzie-
ci przy ul. Kominiarskiej 
68 (budynek Rady Osiedla 
Widawa). W każdy wtorek 
o godz. 17 spotykać się będą 
śpiewające dzieci w wie-
ku 4-9 lat, a o godz. 18 – 
10-latki i starsze. Zajęcia 
poprowadzi Elżbieta Dębska, 
aktorka, kompozytorka, pio-
senkarka, autorka tekstów. 

Obowiązują zapisy pod adre-
sem spiewwidawa@gmail.
com. Informacje pod nume-
rem 665 788 842 i 795 311 
536. Liczba miejsc ograni-
czona. Wstęp jest wolny. 

Na Partynicach 
uspokojenie ruchu

Od 23.03 na dwóch ulicach 
osiedla Krzyki-Partynice: 
Jeździeckiej i Skrajnej obo-
wiązuje zakaz ruchu auto-
busów. To bezpieczeństwo 
i spokój dla mieszkańców 
niewielkich, osiedlowych 
ulic, którymi przejeżdżały 
autobusy pracownicze. Za-
rząd Dróg i Utrzymania Mia-
sta zamontował już niezbęde 
znaki – na ul. Jeździeckiej na 
wlocie od strony al. Karko-
noskiej, a na ul. Skrajnej na 
wlocie od strony ul. Przyjaź-
ni.

Miejsce, gdzie kiedyś była fontanna, zaznaczono skwerem
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Trwają ostatnie prace porządkowe i sadzenie zieleni wzdłuż ścieżki

C i ą g  p i e s z o - r o w e r o -
wy powstał na odcinku 
od skrzyżowania ul. Ko-
walskiej z ul.  Mydlaną 
do fabryki 3M – ma 500 
m. Będzie w przyszłości 
oświetlony. Ta inwesty-
cja ma zachęcić do dojeż-
dżania do pracy rowerem. 
Szczególnie, że na par-
kingu przy fabryce działa 
wypożyczalnia Wrocław-
skiego Roweru Miejskiego. 

W tę okolicę można już do-
trzeć także pociągiem, bo 
w grudniu ub. roku otwarto 
przystanek Wrocław Popie-

le na linii kolejowej z Wrocła-
wia Głównego do Jelcza-La-
skowic.

Na budowie trwają już ostatnie 
prace. Właśnie zakończyło się 
kładzenie asfaltu. Na skrzyżo-
waniu ulic Kowalskiej i Mydla-
nej powstał azyl dla pieszych 
i rowerzystów. A wzdłuż całej 
trasy posadzono 63 drzewa, 
wśród nich graby pospolite 
i grusze. Trwa sadzenie krze-
wów i sianie trawy.

Koszt budowy to ok. 2 mln zł. 

Michał Kurowicki
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Jelenia Góra często jest tylko punktem pośrednim w wycieczkach do otaczających je kurortów w Karkonoskim Parku Narodowym, Doliny Pałaców 
i Ogrodów, urokliwych miejsc w Rudawskim Parku Krajobrazowym. A to błąd, bo samo miasto zasługuje na kilkugodzinny przystanek w tych eskapa-
dach, jeśli nie na osobną wyprawę do perły Karkonoszy. Jedźcie tam z dziećmi. Żeby zdobyć skarb-pamiątkę, wykorzystacie pożytecznie smartfony.

Miasto pięknie prezentuje się 
z dwóch wież: na Wzgórzu Krzy-
woustego (gdzie ponoć stał 
gród księcia Bolesława w XII w.) 
i z wciśniętej pomiędzy odrestau-
rowane kamieniczki wieży Zam-
kowej (to zachowany element 
bramy miejskiej, kiedyś było tu 
więzienie miejskie).

Na szczególną uwagę zasługu-
ją zabytkowe świątynie. Kościół 
Podwyższenia Świętego Krzyża 
jest jednym z niewielu tzw. ko-
ściołów łaski. Powstał na skutek 
ugody altrasztandzkiej, na mocy 
której protestanci, obok trzech 
istniejących już kościołów pokoju 
(w Świdnicy, Jaworze i Głogowie) 
mogli zbudować 6 kolejnych świą-
tyń. Ta jeleniogórska do złudzenia 
przypomina swój pierwowzór – 
kościół św. Katarzyny w Sztokhol-
mie, bo jest dziełem tego samego 
architekta.

Neptun i Szczudlarz 
przy tramwaju

Z n a k i e m  f i r m o w y m 
Jeleniej Góry jest bom-
bonierkowy rynek z ratuszem, 
zespolonym z 7 domami i otoczo-
nym barokowymi kamieniczkami 
z podcieniami, zaś osobliwościami 
– fontanna Neptuna i tramwa-
je. Od końca XIX wieku do 1969 
jeździły one po mieście. Dziś po-
zostały po nich nieliczne ślady 
– fragment torowiska, tablicz-
ka wmurowana w ścianę ratusza 
oraz wagon tramwajowy, który 
stoi przy wejściu do ratusza i pełni 
funkcję kiosku z pamiątkami.

XIX-wieczna rzeźba Neptuna ma 
upamiętniać dawne, dobre sto-
sunki handlowe miejskich kupców 

z zamor-
skimi krajami.

Nie ma natomiast 
lepszego miejsca niż Jele-
nia Góra dla instalacji artystycznej 
Szczudlarz. Miasto słynie bowiem 
z Festiwali Teatrów Ulicznych, 
a szczudlarze są ikonami tej im-
prezy.

Podziemia lub termy

Alternatywnym programem w sam 
raz na niepogodę może być zwie-
dzanie Muzeum Karkonoskiego 

czy Muzeum Miejskiego – Domu 
Hauptmanna, ale z pewnością in-
trygujące będzie zejście do pod-
ziemi pod Wzgórzem Kościuszki. 
TIME GATES – Bramy Czasu to 
4-kilometrowe przejście przez hi-
storie mrocznego okresu II wojny 
światowej, czasów napoleońskich 
oraz wielu innych, w tym legend 
z regionu.

Wielką atrakcją miasta są Termy 
Cieplickie z wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi basenami, brodzika-
mi, basenami termalnymi, z któ-
rych można wypłynąć na zewnątrz 

bez względu na porę roku i tem-
peraturę powietrza. Jest też strefa 
SPA, z jacuzzi, biczami wodnymi, 
grotą śnieżną i saunami.

Ze smartfonem po Skarb 
Krzywoustego

„Jeleniogórskie Questy” to rodzaj 
gry, która uatrakcyjnia zwiedza-
nie miasta. Aby dotrzeć do skarbu, 
trzeba odwiedzić ponad 10 cha-
rakterystycznych miejsc w cen-
trum i odpowiedzieć na pytanie 
związane z konkretnym zabyt-
kiem. Każda z zagadek przybliża 

nas do odnalezienia Skarbu Krzy-
woustego. To pamiątka, którą 
warto mieć. Jaka? Cóż, to tajem-
nica do odkrycia.

Jak dojechać?

Samochodem z Wrocławia auto-
stradą A4 od węzła Kostomłoty 
DK nr 5 jest ok. 110 km, co zabiera 
ponad 1,5 h jazdy. Ok. 2 h zajmie 
podróż autobusem lub pociągiem, 
odjeżdżającymi mniej więcej co 
godzinę. Bilet kosztuje 25-30 zł.

Jarosław Kałucki

JELENIA GÓRA 
Perła Karkonoszy jest ciekawa w każdą pogodę

Jerzy Łużniak, 
prezydent Jeleniej Góry

Jelenia Góra ze wspaniałym widokiem na pasma górskie nie bez powodu zwa-
na jest Stolicą Karkonoszy. Malownicze położenie w samym centrum kotliny 
czyni nasze miasto miejscem niezwykle atrakcyjnym dla miłośników turystyki 
i aktywnego wypoczynku. W mieście i jego otoczeniu znajdują się znakomite 
tereny do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, w tym trasy rowerowe MTB 
Pasmo Rowerowe Olbrzymy.

Odwiedzających zapraszamy do udziału w licznych wydarzeniach kulturalnych: 
Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej Pestka, ART&GLAS 
Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych – jedna z najstarszych 
tego typu imprez w Europie, Karkonoska Giełda Minerałów, Skał, Skamienia-

łości i Wyrobów Jubilerskich, a także na prawdziwe święto miasta we wrześniu 
z naszą koronną imprezą – Jarmarkiem Staroci i Osobliwości. Jesienią zapra-
szamy melomanów na koncerty jazzowe w ramach Krokus Jazz Festiwal. Na 
zakończenie roku organizowany jest Jarmark Bożonarodzeniowy.

Jelenia Góra, do której pragnę państwa serdecznie zaprosić, to miasto o wielo-
wiekowej tradycji i licznych zabytkach. O jej unikalności stanowią: piękniejące 
z każdym rokiem stare miasto, jedno z najstarszych polskich uzdrowisk: Ciepli-
ce, Sobieszów z ruinami XIV-wiecznego zamku Chojnik czy znane wczasowisko 
Jagniątków, rozsławione przez noblistę Gerharta Hauptmanna.

JELENIA GÓRA

110 km
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Bombonierkowy rynek Jeleniej Góry jest otoczony barokowymi kamieniczkami z podcieniami

Odwiedź Dolny Śląsk
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Wrocławskie pokolenia

Jak zasilamy nasze organizmy w energię, czy bakterie mogą produkować prąd i dlaczego mrówki żyją krótko - na te pytania odpowiedzą prele-
genci projektu Human & Energy. Od 1 do 29.04 odbędzie się we Wrocławiu ponad 30 wydarzeń dla różnych grup wiekowych stacjonarnie i online.

Zainicjowany w zeszłym roku 
cykl popularnonaukowych wy-
darzeń dotyczył kosmosu. W tym 
roku główną bohaterką wszyst-
kich spotkań będzie energia. Na 
uczestników czeka ponad 30 bez-
płatnych wydarzeń odbywających 
się online i stacjonarnie od 1 do 
29 kwietnia.

Organizatorami projektu są 
Wrocławskie Centrum Rozwo-
ju Społecznego, Politechnika 
Wrocławska oraz Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 16 przy ul. 
Wietrznej. Do udziału zaproszeni 
zostali eksperci z uczelni (Poli-
technika Wrocławska, Coventry 
University, Instytut Immunolo-
gii i Terapii Doświadczalnej PAN, 
Uniwersytetu Ekonomicznego), 
mentorzy Akademii Twórczych 
Inicjatyw Obywatelskich z wro-
cławskich szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, przedsta-
wiciele firm realizujących projek-
ty z zakresu energetycznego.

Eksperci wyjaśnią

Prowadzącymi zajęcia są eksper-
ci i specjaliści różnych dziedzin, 
bo ideą przyświecającą inicja-
tywie jest interdyscyplinarność. 
W programie wyraźnie oznaczono 
grupy wiekowe uczestników – od 

pierwszych klas szkół podstawo-
wych po osoby dorosłe. Wykła-
dowcy mają dopasować sposób 
prowadzenia zajęć do percepcji 
słuchaczy. 

Jak się zapisać

Wśród wydarzeń znajdziemy wy-
kłady, prelekcje, warsztaty, spo-
tkania i quizy prowadzone w ję-
zyku polskim i angielskim. 

Do udziału w zajęciach nauczyciel 
może zgłosić grupę uczniów, ale 
możliwe są także zapisy indywi-
dualne. Formularz zgłoszeniowy 
znajduje się na stronie l.wroc-
law.pl/energia. W formularzu 
zaznaczone zostały wydarzenia, 
na które obowiązuje limit miejsc 
– na bieżąco będzie on aktuali-
zowany.

W zeszłym roku - kosmos

Zeszłoroczne wydarzenie Hu-
man & Space odniosło ogromny 
sukces, mimo całkowicie zdal-
nego charakteru. Organizatorzy 
liczą na to, że tematyka energii 
przyciągnie nie mniej uczestni-
ków. 

- Przygotowaliśmy ponad 30 
wydarzeń i jesteśmy przekonani, 

że nie tylko uczniowie, ale także 
ich rodzice, a może starsze ro-
dzeństwo, z chęcią odkryją wraz 
z nami tajemnice energii - mówi 
Anna Ducka z Wrocławskiego 
Centrum Rozwoju Społecznego, 
która koordynuje projekt. 

- Część wydarzeń odbędzie się 
stacjonarnie, część zdalnie, co 

pozwoli przekroczyć granice nie 
tylko Wrocławia, ale być może 
także Polski - dodaje.

Jeśli chcesz dowiedzieć się „Jak 
działa elektrownia atomowa?” 
(5.04), poznać „Wystrzałowy 

świat chemii” (21.04) czy odwie-
dzić „Islandię - magiczną wyspę 
ognia i lodu” (22.04), zapisz się 
koniecznie do udziału w wybra-
nych wydarzeniach.

Redakcja

„Łapka w górę! – po ludzku o psach” to najnowsza produkcja  WrocławTV. Z tego podkastu nauczymy się psiego języka 
i poznamy mity dotyczące zachowań pupila. Pierwszy odcinek przygotowuje do przyjęcia nowego członka rodziny.

Mówi się o nich – czworonożni 
przyjaciele człowieka. Choć wiele 
zwierząt mogłoby zasłużyć sobie 
na takie miano, to psy umościły 
sobie szczególne miejsce w ludz-
kim sercu. Jednak każda, nawet 
ta najszczersza, najgorętsza mi-
łość, może okazać się trudna. Bo 
uczucie to nie wszystko, ważna 
jest jeszcze odpowiednia komu-
nikacja – powie to każdy psycho-
log, nawet ten od zwierząt.

Jak wybrać wymarzonego pupi-
la? Od czego zacząć, budowanie 
trwałej i silnej relacji? Jak po-
stępować z nowym członkiem 
rodziny - zarówno tym młodym, 
który wszystkiego się uczy, jak 
i tym starszym, który musi zna-

leźć swoje miejsce w „stadzie”? 
Widzów pierwszego podkastu na-
uczą tego krok po kroku: Irene-
usz Czerniejewski i Alicja Milew-
ska – behawioryści z wieloletnim 
doświadczeniem, którzy psi język 
znają już całkiem dobrze. 

W kolejnych odcinkach będzie 
o tym, że nie ma złych psów, są 
tylko psy z problemami, co jest 
lepsze: kupno czy adopcja i o po-
rozumieniu międzygatunkowych, 
czyli, jak żyje pies z kotem.

Kto ogląda? Łapka w górę! Miłego 
odbioru na stronie l.wroclaw.pl/
lapka-w-gore.

Redakcja

Skąd się bierze energia i jak się ma do tego człowiek?

Pogadajmy o naszych psach po ludzku
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Wrocławski Chór 
Seniora rekrutuje

Stowarzyszenie Operetka Wro-
cławska ogłosiło nabór do 
Wrocławskiego Chóru Seniora. 
Ma to być największa tego typu 
formacja w kraju. - Zaprasza-
my seniorów z całego Wrocła-
wia, również z tych najbardziej 
odległych zakątków. Wiemy, 
że przy radach osiedli funkcjo-
nują liczne chóry, ale dobrego 
nigdy za wiele - mówi Maciej 
Michałkowski z Teatru Scena 
Kamienica, gdzie we wtorki 
w godz. 14-16.30 odbywają się 
próby chóru (ul. Lelewela 15). 
Zajęcia prowadzą doświadcze-
ni specjaliści. Kierownikiem 
artystycznym chóru jest mgr 
Tomasz Maleszewski, śpie-
wak, artysta i pedagog. Zapisy 
pod nr. telefonu 515 266 477 
lub: wroclawskichorseniora@
gmail.com (e-mailem). 

l.wroclaw.pl/energiaSzczegóły programu na
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Wrocław po godzinach

Piłka stołowa, czyli popularne piłkarzyki, to dyscyplina sportu, która często uznawana jest za sport barowy. Okazuje się jednak, że profesjonalne 
rozgrywki przy stole mają w Polsce ponad 20-letnią historię. Współtworzą ją zawodnicy Wrocławskiego Klubu Piłki Stołowej, którzy po raz czwarty 
sięgnęli po tytuł najlepszej drużyny w kraju. Uwierzycie, że w dynamicznych szachach na murawie z zielonej tkaniny liczy się technika i psychika?

Najmłodsi zawodnicy Wrocław-
skiego Klubu Piłki Stołowej mają 
10 lat, najstarsi zaś są po 40. 
Najczęściej zgłaszają się męż-
czyźni, choć w świecie piłki sto-
łowej nie brakuje kobiet. 

Profesjonalne rozgrywki 

1999 – pierwsze mistrzostwa 
Polski. W turnieju wzięło udział 
blisko 200 par – tak ogrom-
na była chęć skonfrontowania 
swoich umiejętności z innymi 
graczami na premierowych za-
wodach. W tym roku powstał 
Wrocławski Klub Piłki Stołowej, 
który w 2005 r. został zareje-
strowany w Ewidencji Klubów 
Sportowych. 

Grunt to technika

Na oficjalnych turniejach zawod-
nicy muszą unikać fauli, ogrom-
ne znaczenie ma technika gry, 
a znacznie mniejsze łut szczęścia. 
– Na pewno odstrasza to ludzi, 
którzy chcą się tylko odprężyć, 
ale zaawansowanym graczom 
takie zasady pozwalają stoczyć 
wyrównany pojedynek – uważa 
Anna Lamperska, zawodniczka 
klubu. 

Grać każdy może... 

Wrocławski Klub Piłki Stołowej 
(pilkarzyki.wroclaw.pl, ul. Reja 
41/1) co tydzień organizuje tur-
nieje par losowanych – każdy 
zainteresowany udziałem może 
przyjść samemu i trafić w parze 
na dobrego zawodnika. Jeśli roz-
grywka się spodoba, wystarczy 
zgłosić się do klubu. Tam do-
świadczeni zawodnicy uczą gry 
od podstaw. Ponadto, członko-
wie mogą bezpłatnie korzystać 
ze stołów i akcesoriów trenin-
gowych. Choć początki bywają 
trudne, satysfakcja z każdego 
udanego zagrania przychodzi 
bardzo szybko.

– Najlepsi zawodnicy początkowo 
trenowali bardzo intensywnie, po 
kilka godzin dziennie przez kilka 
miesięcy. Teraz raczej już tylko 
przed większymi zawodami i to 
na tyle, na ile pozwala im życie 
prywatne – tłumaczy Lamper-
ska.

– Jedną z głównych zalet tego 
sportu jest połączenie rywaliza-
cji sportowej ze stosunkowo nie-
wielkim nakładem siły fizycznej, 
przez co niezależnie od płci, po-
stury czy wzrostu możemy ry-
walizować z każ-
dym na takim 
samym pozio-
mie. Bardziej 
w a r t o -
ściowe 
cechy 
t o 

silna psychika, umiejętność 
strategicznego myślenia, tre-
ning powtarzalności zagrań. 
Porównałbym ten sport bardziej 
do dynamicznych szachów niż 
tradycyjnej piłki nożnej – mówi 

Mateusz Fudala, mistrz świata 
z 2015 roku.

W 2022 wrocławska drużyna po 
raz czwarty w historii zwyciężyła 
w Klubowych Mistrzostwach Pol-

ski. I tym samym zakwalifikowała 
się do Europejskiej Ligi Mistrzów, 
w której w poprzednim sezonie 
wywalczyła znakomite 3. miejsce. 

Mateusz Lubański

Wrocławscy futboliści stołowi najlepsi w Polsce
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Piłkarzyki są popularne 
przede wszystkim wśród osób 
w wieku 25-35 lat

Wrocławski Klub Piłki Stołowej – to oni są Drużynowym Mistrzem Polski w Futbolu Stołowym 2022
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Kultura

Koncertem Karola Mossakowskiego, jednego z  najzdolniejszych organistów młodego pokolenia, rozpocznie się 
w czwartek 31 marca cykl 10 bezpłatnych koncertów na odbudowanym w kościele św. Elżbiety „Głosie Śląska”. 

Nazywane „Głosem Śląska” 
organy Englera rozbrzmiały 
ponownie po 46 latach w cza-
sie inauguracji 27 stycznia br. 
Zainteresowanie koncertem 
było tak duże, że darmowe wej-
ściówki rozeszły się w pół go-
dziny. – Zapytania o możliwość 
wysłuchania koncertu napływają 
z całej Polski – informuje Jerzy 
Pietraszek, dyrektor Wydziału 
Kultury Urzędu Miejskiego Wro-
cławia. Dlatego przygotowanych 
zostało 10 bezpłatnych koncer-
tów wybitnych organistów. Każ-
dy koncert będzie mogło wysłu-
chać 350 melomanów. 

Wejściówki zawsze 
w środę

Bezpłatne wejściówki na naj-
bliższe dwa koncerty są już 
rozdane. Na kolejne wydarzenia 
bilety będzie można odbierać 
w każdą środę od godz. 15.30 
przed Domkiem Miedziorytni-
ka, ul. św. Mikołaja 1 (po dwie 
na osobę do wyczerpania puli).

W czwartek 31.03 i piątek 1.04 
na organach zagra 32-letni 
Karol Mossakowski, uważany 
za jednego z najzdolniejszych 
organistów swojego pokole-
nia. Naukę muzyki rozpoczął 
w wieku trzech lat pod kierun-
kiem ojca. Studiował w Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu 

i w Narodowym Konserwato-
rium w Paryżu. Laureat wielu 
międzynarodowych konkursów 
organowych. Obecnie jest orga-
nistą tytularnym katedry w Lille 
we Francji, a także profesorem 
improwizacji w Wyższej Szko-
le Muzycznej w San Sebastián 
w Hiszpanii.

Czwartek, godz. 19

Kolejne koncerty będą odbywały 
się zawsze w czwartki o godz. 
19. We Wrocławiu dla publicz-
ności wystąpią takie sławy, jak:

 ◼ 21.04 – Nathan Laube (USA)

 ◼ 28.04 – Arkadiusz Bialic (Kra-
ków)

 ◼ 5.05 – Pavel Kohout (Czechy)

 ◼ 12.05 – Hanna Dys (Gdańsk)

 ◼ 19.05 – Stefan Kiessling 
(Niemcy)

 ◼ 26.05 – Marek Fronc (Legnica)

 ◼ 2.06 – Agnieszka Tarnawska 
(Poznań)

 ◼ 9.06 – Tomasz Głuchowski 
(Wrocław).

Informacje o programie poszcze-
gólnych koncertów będą dostępne 

na trzy dni przed wydarzeniem 
na stronie www.wroclaw.pl. 

Trochę historii

Budowę organów rozpoczął w 1750 
r. Michael Engler, a zakończyli 11 
lat później jego syn Gottlieb Engler 
i zięć Gottlieb Ziegler. W 1976 r. or-
gany i bazylikę św. Elżbiety strawił 
pożar. Decyzja o odbudowie orga-
nów zapadła w 2011. Pierwszy kon-
cert na odbudowanym instrumencie 
zagrał prof. Ghielmi 28.01.2022 r. 

Agata Zięba

Organy Englera zagrają dla mieszkańców

Halina Skoczyńska: hołd oddany aktorce
W Muzeum Teatru prezentowana jest wystawa fotografii 
i monotypii „Hommage à Halina Skoczyńska”. 

Jeszcze przed zakończeniem kra-
kowskiej szkoły teatralnej wy-
stąpiła na scenie Teatru Współ-
czesnego we Wrocławiu. Stolicy 
Dolnego Śląska pozostała wierna 
przez kolejne dekady. Wystę-
powała w sztukach Czechowa, 
Millera, Ionesco, Gombrowicza, 
Albee’ego. Grała u najważniej-
szych reżyserów teatralnych: 
Jarockiego, Grzegorzewskiego, 
Bradeckiego, Miśkiewicza. 

Po przenosinach do Warszawy 
można ją było oglądać w Te-
atrze Narodowym i Teatrze Dra-
matycznym. Talent komiczny 

ujawniła w serialu Rodzinka.pl. 
Zmarła nagle w maju 2016 roku.

Jedno z jej największych osią-
gnięć artystycznych to rola Mary 
Stuart w sztuce Wolfganga Hil-
desheimera w reżyserii Remi-
giusza Brzyka. To właśnie ta rola 
jest osią wystawy w Muzeum 
Teatru, pl. Wolności 7a. 

Ekspozycja składa się ze zdjęć 
Grzegorza Hawałeja i monotypii 
Agnieszki Hawałej, inspirowa-
nych afiszem do spektaklu.

Tomasz Wysocki

Zrób kartkę 
wielkanocną

Muzeum Poczty i Telekomu-
nikacji, ul. Krasińskiego 1, 
2.04 o godz. 11 zaprasza na 
warsztaty rodzinne. Uczest-
nicy porozmawiają o historii 
i tradycji kartek wielkanoc-
nych, dowiedzą się o moty-
wach, jakie pojawiają się na 
kartkach okolicznościowych 
wysyłanych z okazji świąt 
i o najczęściej występują-
cych hasłach. Wykonają także 
własnoręcznie scrapbookin-
gową kartkę świąteczną. Na 
warsztaty obowiązują zapisy 
pod numerem telefonu 71 343 
67 65 bądź mejlem: sekreta-
riat@muzeum.wroclaw.pl. 
Bilet normalny kosztuje 17 zł, 
a ulgowy 12 zł.

 

Kino przyjazne 
sensorycznie
W pierwszą i ostatnią nie-
dzielę kwietnia (3 i 24.04) 
w kinie Nowe Horyzonty, ul. 
Kazimierza Wielkiego 19a-21, 
o godz. 12 odbędą się spe-
cjalne pokazy bajki „Basia”. 
Powstały z myślą o młodych 
widzach ze spektrum auty-
zmu lub wielbicielach kina, 
którzy stronią od hałasu, 
mają trudności ze spokojnym 
siedzeniem lub są wrażliwi 
wzrokowo. W czasie projek-
cji światła na sali będą przy-
ciemnione, a dźwięk przy-
ciszony. Przed seansem nie 
ma reklam, a w trakcie filmu 
nie obowiązuje cisza – to, co 
dzieje się na ekranie, można 
komentować, chodzić po sali. 
Wstęp 16 zł.

Pamięć wysiedlona 

Do 12.04 w CH Zajezdnia, 
ul. Grabiszyńska 184, można 
oglądać wystawę plenerową 
o migracji pt. Pamięć wy-
siedlona. To historie 12 osób 
z pięciu różnych krajów, któ-
re opowiadają o przymusowej 
emigracji po II wojnie świato-
wej, o problemach, z którymi 
musiały się uporać, o swoich 
uczuciach i lękach. Ta niepo-
zorna na pierwszy rzut oka 
wystawa skłania do refleksji, 
szczególnie w obliczu obec-
nych wydarzeń. Wstęp wolny.

Po raz pierwszy na odbudowanym instrumencie zagrał prof. Lorenzo Ghielmi, organista z Mediolanu
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Halina Skoczyńska na wystawie w wybitnej roli Mary Stuart 
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Sport

Co należy poprawić w  grze 
przed decydującą fazą play-
-off? Czy jest w  tym roku 
szansa na awans do Plus-
Ligi? Z  nowym trenerem 
Chemeko-System Gwardii 
Wrocław Krzysztofem Stel-
machem rozmawia Patryk 
Załęczny.

Objął pan Gwardię w trudnym 
momencie. Skąd taka decyzja?
Byłem bez pracy, a Gwardia poże-
gnała się ze swoim szkoleniowcem. 
Otrzymałem od nich telefon i dość 
szybko zdecydowałem, że podejmę 
się zadania poprowadzenia wro-
cławskiej drużyny.

Za panem już kilkanaście dni pra-
cy. Czy udało się zdiagnozować 
największe problemy Gwardii?
Muszę przyznać, że problemów 
jest sporo. Trzeba wykonać na-
prawdę ogrom pracy, by poprawić 
wyniki, a czasu przed decydującą 
fazą sezonu jest mało. Pracujemy 
nad wieloma elementami: wysta-
wą piłki wysokiej, odpowiednim 
dograniem do partnerów czy spo-
kojną asekuracją. Musimy spra-

wić, by zawodnicy pozbyli się tzw. 
elektryczności w trakcie pewnych 
zagrań.

Niebawem rozpoczniecie fazę 
play-off. Czy Gwardię stać na 
zwieńczenie planu powrotu do 
PlusLigi awansem?
Jestem po rozmowach z władzami 
klubu i wiem, jakie było przed-
sezonowe założenie. Czy uda się 
zrealizować plan? Tego nie wiem, 

ale jedno mogę zapewnić – zawsze 
pracuję profesjonalnie i obiecuję, 
że zarówno ja, jak i każdy z za-
wodników da z siebie 100 proc., by 
kibice z podniesioną głową wkra-
czali w kolejny sezon.

Zmuszeni byliście opuścić halę 
Orbita. Czy w kontekście walki 
w play-off to duża strata?
Orbita jest bardzo dobrym miej-
scem do gry w siatkówkę, takim 

obiektem może pochwalić się tyl-
ko kilka drużyn w Polsce, i grało 
się nam tam komfortowo. Mamy 
zapewnienie, że do końca rundy 
zasadniczej możemy grać przy ul. 
Chełmońskiego. Musimy się za-
adaptować i dać z siebie wszystko 
w play-offach. Mamy nadzieję, że 
potem kibice będą nas mogli do-
pingować w Orbicie.

Rozmawiał Patryk Załęczny

Trening łuczniczy to nie tylko dobra zabawa, ale też ćwiczenie koordynacji ruchowej, warsztat cierpliwości i  lekcja 
pokory. Czy drzemie w nas duch rozbójników z Sherwood, można przekonać się w Centrum Łucznictwa Tradycyjnego.

Strzelnica znajduje się w centrum 
Osobowic. Od ulicy i sąsiednich 
działek jest osłonięta drzewami, 
dlatego ma klimat tajemnej bazy. 
Tor do strzelania wynosi nieco po-
nad 20 m. Z obu stron zamykają go 
zadaszone wiaty. Pod jedną wiszą 

tarcze, w drugiej urządzono stano-
wiska dla łuczników. 

W takich warunkach pasjona-
ci łucznictwa ćwiczą rękę, oko, 
oddech. Twórcą centrum i wie-
loletnim liderem grupy łuczni-

ków z Osobowic był Piotr Gonet. 
– Charyzmatyczny, przyjazny fa-
cet – mówią o nim przyjaciele. Po 
jego nagłej śmierci, bliscy i zna-
jomi uznali, że chcą kontynuować 
spotkania. 

Aby dopełnić formalności, po-
wołali Stowarzyszenie „Centrum 
Łucznictwa Tradycyjnego”. Dzisiaj 
składki (80 zł/mies.) płaci około 
20-osobowa grupa. – Przyjmu-
jemy osoby co najmniej 16-let-
nie, nasz najstarszy zawodnik ma 
około 80 lat – mówi Jakub Solarz, 
prezes stowarzyszenia. – Spotykają 
się tu ludzie różnych zawodów. Ja 
jestem kucharzem, w składzie jest 
także nauczyciel, motorniczy, la-
borantka, wykładowca akademicki, 
kominiarz. 

Za tradycyjny łuk trzeba zapła-
cić od 500 zł do 3 tys. zł. Strzały 
kosztują od 18 zł w górę. – Przy 
wyborze sprzętu należy brać pod 
uwagę przede wszystkim wzrost 

i siłę – wyjaśnia Rafał Stempski. 
Zapaleni zawodnicy obdarzają swój 
szczerymi uczuciami. Na przykład 
Anna, jedna z zawodniczek cen-
trum, łuki nazywa męskimi imio-
nami typowymi dla niemieckiej 
tradycji: pierwszy był Gustaw, te-
raz jest Hans, bo łuki pochodzą od 
niemieckiego producenta.

Technicznie strzał wydaje się pro-
sty. Stajemy w lekkim rozkroku 
i stabilizujemy pozycję. Na wy-
ciągniętej ręce unosimy łuk, drugą 
ręką naciągamy cięciwę ze strzałą 
aż do kącika ust. Tutaj o sile de-
cydują mięśnie międzyłopatkowe. 
Chwila skupienia i strzał.

Łucznicy z centrum biorą udział 
w zawodach, startują w lidze łucz-
niczej, której wydarzenia organi-
zowane są w Lesie Osobowickim. 
Prowadzą także kursy dla chęt-
nych co najmniej raz w miesiącu.

Tomasz Wysocki

Kluczowe tygodnie dla siatkarzy Gwardii

Być jak Robin Hood w Lesie Osobowickim

Złoty medal i dwa srebrne 
krążki to dorobek zapaśni-
ków Śląska Wrocław w II 
Pucharze Polski Juniorów 
Młodszych.

Drużyna Rugby Wrocław 
poinformowała  o  dwóch 
nowych nabytkach. W bar-
wach ekipy z Dolnego Śląska 
zobaczymy Nazara Mame-
dova (17-latek pochodzą-
cy z Ukrainy i występujący 
na pozycji łącznika mły-
na) i Antony’ego Boutala 
(francuski trzecioliniowiec 
z 14-letnim doświadcze-
niem).

Tydzień w skrócie

piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 1.04, 
godz. 20.30, Tarczyński Arena, 
WKS Śląsk Wrocław 
– Lech Poznań 
(Canal+ Sport)

III liga: 2.04, godz. 14, 
Centrum Kłokoczyce, 
Ślęza Wrocław – Stal Brzeg 

koszykówka

Energa Basket Liga: 3.04, 
godz. 19.30, 
Spójnia Stargard 
– WKS Śląsk Wrocław 
(EMOCJE.TV)

EuroCup: 6.04, godz. 18.30, 
Hala Stulecia, 
WKS Śląsk Wrocław 
– Mora Banc Andorra 
(Polsat Sport Extra)

siatkówka

Tauron Liga: 
1.04, godz. 19, Hala Sportowa 
w Twardogórze, 
#VolleyWrocław 
– Energa MKS Kalisz 
(Polsat Box Go)

Tauron Liga: 6.04, godz. 19, 
Energa MKS Kalisz 
– #VolleyWrocław 
(Polsat Box Go)

Tauron 1. Liga: 2.04, godz. 17, 
Hala Sportowa Uniwersytetu 
Przyrodniczego, 
Chemeko-System Gwardia 
Wrocław – AGH Kraków 
(Polsat Sport)

piłka ręczna

Liga Centralna: 2.04, godz. 13, 
Wielofunkcyjna Hala 
Sportowa AWF Wrocław, 
WKS Śląsk Wrocław 
– Zagłębie Sosnowiec

WYDARZENIA 
SPORTOWE
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Krzysztof Stelmach na początku marca zastąpił w Gwardii Estończyka Rainera Vassiljeva
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W centrum przy Osobowickiej 109 trenują dwa razy w tygodniu
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Вроцлав для громадянина України
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З 2 квітня трамваї не доїдуть до Лесьниці
2 квітня розпочнеться перебу-
дова трамвайної колії на вул. 
Льотничій (укр. Авіаційній) і 
Космонавтів. Трамваї не їзди-
тимуть у Пільчице і Лесьницю 
впродовж декількох тижнів. 
Замість трамваїв буде введено 
автобусний транспорт.

Зміни у русі транспорту викли-
кані тим, що розпочато новий 
етап перебудови вулиці і трам-
вайної колії вздовж вул. Космо-
навтів. Роботи включають також 
перебудову системи колії на пе-
рехресті вул. Льотнічої, Міле-
нійної, Легніцкої і На Останньо-
му Ґроші. (вбудовано трамвайне 
розгалуження з боку Пільчице і 
повернено трамвайний рух у ра-
йон Козанів).

Від суботи планується введення 
змін на трамвайних маршрутах 
№ 3, 10, 20, 31 і 33.

Район Лесьніця без трамваїв. 
Об’їзди. Як їздитимуть трамваї?

Трамваї № 3, 10 і 20 поїдуть від 
вул. Легницької вздовж Міле-
нійної i Пільчицької до Коза-
нова. Трамваї № 3 i 10 поїдуть 
вул. Докерською, Ґварецькою і 
Пільчицькою, а трамвай № 20 – 
Пільчицькою, Ґварецькою і До-
керською.

Трамваї № 33 поїдуть за скоро-
ченим маршрутом до зупинки 
«Квіска».

З огляду на те, що буде зачинено 
трамвайну колію, що веде до Ле-
сьниці, повернеться трамвайний 
рух у район Козанів.

Замінний транспорт у райони 
Пільчице і Лесьниця

На відрізку, що буде виключено 
з трамвайного руху: Квіска - 
Пільчице - Лесьниця - Пільчице 
- Квіска у період проведення ре-
монтних робіт їздитиме автобус 
№ 710.

Автобуси їздитимуть за таким 
графіком:

У робочі дні

 ◼ До близько 6:00 години – 
кожні 7,5 хвилин;

 ◼ 6:00 - 8:00 – кожні 5 хвилин;

 ◼ 8:00 - 9:00 – кожні 6 хвилин;

 ◼ 9:00 - 14:00 – кожні 7,5 
хвилин;

 ◼ 14:00 - 15:30 – кожні 6 хви-
лин;

 ◼ 15:30 - 18:00 – кожні 5 хви-
лин;

 ◼ 18:00 - 23:00 – кожні 7,5 
хвилин.

У суботу та неділю

 ◼ Від близько 5:00 до близько 
23:00 – кожні 7,5 хвилин.

Автобуси № 710 у напрямку Ле-
сьніці від’їжджатимуть з трам-
вайної зупинки «Квіска» по-
близу трамвайного парку на вул. 
Леґніцкій.

Одноразові квитки та квитки на 
визначений час

Пасажири, які прокомпостували 
одноразовий квиток у трамва-

ях № 3, 10, 20 або 33, матимуть 
можливість їхати далі у автобу-
сі № 710. Така сама засада дія-
тиме у зворотному напрямку. 
Прокомпостований квиток буде 
дійсний не довше, аніж 90 хви-
лин.

Нагадуємо, що пасажири, які 
придбали квиток на визначе-
ний час і маршрут, під час ре-
монту можуть їздити:

 ◼ В усіх трамваях, що їздять 
за маршрутом, вказаним у 
квитку;

 ◼ В усіх трамваях, що під час 
ремонту їздять в об’їзд за 
маршрутом, вказаним у 
квитку.

Ремонтні роботи триватимуть 
6–8 тижнів.

2 квітня відчиняється трам-
вайна колія у район Козанів. 
Повертається трамвайний рух

Трамваї № 31 повернуться на 
свій маршрут через Козанів до 
кінцевої зупинки «Тарчинь-
ський Арена (Крулевецька)».

З уваги на обмежену пропускну 
спроможність трамвайної колії, 
що тимчасово використовува-
тиметься трамваями № 3, 10 і 
20, трамвай № 32 усе ще не їз-
дитиме.

Щоб утримати відповідне число 
місць після призупинення руху 
трамваїв № 32, трамваї № 31 
їздитимуть за таким графіком:

У робочі дні:

 ◼ 5:00-6:00 – кожні 7,5 хви-
лин;

 ◼ 6:00-9:00 – кожні 6 хвилин;

 ◼ 9:00-14:00 – кожні 7,5 хви-
лин;

 ◼ 14:00-18:00 – кожні 6 хви-
лин;

 ◼ 18:00-20:00 – кожні 7,5 
хвилин

 ◼ 20:00-23:00 – кожні 10 
хвилин.

В суботу і неділю

 ◼ Від близько 5:00 до близько 
23:00 – кожні 10 хвилин.

Після повернення трамвайного 
руху у район Козанів припиня-
ється рух автобусів № 731, що 
їздили лише під час ремонту.
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В суботу, 26 березня, 
в греко-католицько-
му соборі Воздвиження 
Чесного Хреста у Вро-
цлаві заспiвав україн-
ського чоловічий хор 
«Журавлі». Концерт 
мав благодійний ха-
рактер, зібрані кошти 
призначено на допо-
могу Україні. Репертуар 
«Журавлів» під дирек-
цією Ярослава Вуйціка 
обіймав козацькі, істо-
ричні, народні пісні та 
авторські твори ком-
позиторів, які визнача-
ють історію української 
музики від XVII до XXI 
століття. Частина пі-
сень була відспівана при 
акомпаніаменті Ірини 
Губ’як.

З 28 березня перестає діяти 
Наказ “Про використання 
захисних масок” 

Пандемія не закінчилася, але 
рівень імунітету населення 
оцінюється в 90-95%. Отже, 
з понеділка, 28 березня 
2022 року, обов’язок носити 
захисні маски - знімається, 
повідомили в МОЗ.

Маски в громадських місцях: 

 ◼ з 28 березня 2022 року 
скасовано обов’язок 
носити захисні маски, 
за вийнятком медичних 
пунктів та аптек; 

 ◼ з 28 березня 2022 року 
скасовано обов’язок 
тестування на SARS-
CoV-2 перед початком 
реабілітації. 
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Повнолітні громадяни Укра-
їни матимуть можливість 
обміняти максимум 10 тис. 
гривень на особу.

Банк не стягує оплат за обмін, 
не заробляє також на різниці 
купівля-продаж. Обмін від-
бувається за курсом, встанов-
леним Національним Банком 
України, що передається до На-
ціонального польського банку, 
а потім – до Польської ощадної 
каси Польського банку (PKO BP).

Обмін валют проводитиметь-
ся за курсом, округленим до 
повних гривень/злотих, а не за 
курсом, встановленим у пунк-
тах обміну валют.

Де можна обміняти гривні на 
злоті у Вроцлаві та у Нижній 
Сілезії

Обміном займаються такі від-
ділення Польської ощадної каси 
Польського банку (PKO BP):

 ◼ вул. Чеколядова (Шоколад-
на) 9, 55-040 Вроцлавські 
Бєляни (торговий центр 
«Алея Бєляни»)

 ◼ вул. Болеслава Кшивоустого, 
126, 51-421 Вроцлав (Торго-
вий центр «Корона»)

 ◼ пл. Кардинала Вишинського, 
56, 58-500 Єлєня Гура

 ◼ вул. Вроцлавська, 25, 59-220 
Легниця

 ◼ вул. Незалежності, 29, 59-
300 Любін

Загалом обміном займають-
ся 52 відділення банку в усій 
країні. У кожному з них буде 
утворено додаткові місця, де 
проводитиметься виключно 
обмін гривень на злоті. Гро-
ші можна отримати готів-
кою, а також у вигляді пере-
казу на банківський рахунок. 
Польська ощадна каса Поль-

ського банку (PKO BP) планує 
розпочати обмін гривень на 
злоті ще у 48 відділеннях банку.

Хто може обміняти гривні на 
злоті – формальності

 ◼ Особа, яка обмінює валюту, 
повинна пред’явити вну-
трішній паспорт громадя-
нина України, що виданий 
після 2016 року (пластикову 
картку) або закордонний 

паспорт.

 ◼ Одна особа може обміняти 
гроші більше, аніж один 
раз, але загальна сума, 
що обмінюватиметься, не 
може перевищити 10 тис. 
гривень.

 ◼ Обміняти валюту можуть 
особисто лише особи віком 
від 18 років, – говорить 
Пьотр Вардзяк з Польської 
ощадної каси Польського 
банку (PKO BP).

Загалом від громадян України 
придбають 10 мільярдів гри-
вень готівкою

Усі гривні, які обміняє Поль-
ська ощадна каса Польського 
банку, потім купуватиме На-
ціональний польській банк, а 
пізніше – Національний банк 
України. НБУ хоче купити від 
НПБ 10 мільярдів гривень го-
тівкою.

Від 25 березня можна обміняти гривні у Польській 
ощаднiй касi Польського банку (PKO BP)
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Дитяча кімната для укра-
ї н с ь к и х  д і т е й  н а  в у л . 
Swobodna 73

З 31 березня, у Центрі без-
перервної освіти за адресою 
вул. Swobodna 73, діятиме 
дитяча кімната для дітей з 
України, чиїх батьки або опі-
куни чекають у черзі на но-
мер PESEL в адміністрації за 
адресою вул. Zapolskа 4. 

Також нею можуть скори-
статися особи, які проходять 
курси польської мови для до-
рослих у CKU. Дитяча кімната 
працює з понеділка по п’ят-
ницю з 8:00 до 16:00 год.

Дітей не потрібно записувати 
заздалегідь, а також немає ві-
кових обмежень.

Безкоштовний тран-
спорт до 30 червня

У  Вроцлав і  курсує  19 
трамвайних і близько 100 
автобусних лініях. До 30 
червня біженці з Украї-
ни матимуть безкоштов-
ний проїзд автобусами та 
трамваями. 

У разі контролю квитків 
достатньо пред’явити, 
наприклад, паспорт, що 
підтверджує дату в’їзду 
на територію Республіки 
Польща. 

Безкоштовний проїзд та-
кож включатиме автобу-
си, агломераційних ліній 
9xх, які курсуватимуть по 
місту.

Перехід діалогу працює в змі-
нених годинах

Біженці з України, які при-
були до Вроцлава і не мають 
тут родичів чи друзів, можуть 
звернутися за інформацією та 
допомогою до пункту Перехід 
„Діалогу” (вул. Świdnicka 19 
підземний перехід). З 28 берез-
няпункт пункт працює: поне-
ділок-п’ятниця 9.00-18.00 су-
бота - неділя 10.00-16.00ї тел. 
+48 71 798 64 97 або 510 011 846.

Протягом мiсяця у iнформа-
ційному пункті безпосередньо 
проведено 6208 консультацій. 
Відбулося 3738 консультацій по 
телефону, консультанти від-
повіли на 389 запитів і питань 
електронною поштою та в со-
цмережах.
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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

REDAKCJA
pl. Solny 14, 50-062, Wrocław, 
www.wroclaw.pl, 
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Krzyżówka nr 78 – 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 78.HA-
SŁO (słowo HASŁO należy za-
stąpić rozwiązaniem krzyżów-
ki). Na odpowiedzi czekamy do  
7 kwietnia br. do godz. 20. 
Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 

autorów prawidłowych odpowie-
dzi do 14 kwietnia br. Skontak-
tujemy się z nimi w ciągu trzech 
dni roboczych z numeru telefonu 
71 776 71 00. UWAGA! Według 
regulaminu nagrodę można wy-
grać raz na 12 miesięcy.

W tym wydaniu do zdobycia są 
dwie bluzy z herbem Wrocławia 
i pakiet toreb płóciennych. Zwy-
cięzcy z nr. 76 (hasło: Koszty 
Wrocławia) to panie Beata i Alina 
(bluzy), a także pan Waldemar 
(pakiet toreb). Gratulujemy!

www.wroclaw.pl/biuletyn/#konkursRegulamin i RODO
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1.  Droga prowadząca wokół miasta, 
dzielnicy, centrum lub śródmieścia.

2.  Często jeździ jako komunikacja 
zastępcza.

3.  Obiekt we Wrocławiu, którego sponsorem 
tytularnym jest Tarczyński.

4.  … miasta lub handlowe.

5.  Most łączący 
osiedla Popowice i Osobowice.

6.  … Mały – osiedle położone 
w zachodniej części Wrocławia, było tu 
kiedyś lotnisko wojskowe.

7.  Końcowy przystanek, na którym 
zawracają pojazdy MPK.

8.  Koniec prac przy torowisku na 
skrzyżowaniu ulic Milenijnej 
i Popowickiej oznacza powrót 
komunikacji na …

9.  Mkną po szynach, we Wrocławiu 
niebieskie.

10.  Według rozkładu jazdy możesz tu wsiąść 
do wybranego środka transportu.
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Wanda Rutkiewicz  
i jej szczyty marzeń

W tym roku mija 30 lat od śmierci 
Wandy Rutkiewicz, dlatego Sejm 
RP, oddając hołd jednej z najwybit-
niejszych himalaistek świata, usta-
nowił 2022 rokiem jej imienia. Z tej 
okazji Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Tadeusza Różewicza zapra-
sza na cykl spotkań „Karawana 
do gwiazd. Wanda Rutkiewicz i jej 
szczyty marzeń”. Spotkania zostały 
zaplanowane na 8 i 9.04 w filiach 

MBP: Mediateka (pl. Teatralny 5), 
Centrum Innowacji Przejście (pl. 
Teatralny 5), Biblioteka Turystycz-
na (ul. Szewska 78). W programie 
rozmowa z himalaistą Aleksan-
drem Lwowem, spotkanie z jedyną 
kobietą-ratowniczką TOPR Ewe-
liną Wiercioch i zajęcia dla dzieci. 
Atrakcją będzie możliwość skorzy-
stania z wirtualnego wejścia na Mt. 
Everest (VR). Wstęp wolny, ale na 
VR obowiązują zapisy. Będą trans-
misje online. Szczegóły na l.wroc-
law.pl/wanda. 

RĘKI DZIEŁA FEST  
– wiosna 2022

Wiosenna, wielkanocna edycja 
Ręki Dzieła Fest odbędzie się 
w Przejściu Żelaźniczym w dwa 
weekendy kwietnia 2 i 3 oraz 9 
i 10 w godz. 12-19. Ideą impre-
zy jest prezentacja wrocławskich 
artystów, ale też zbliżenie miesz-
kańców Wrocławia do lokalnej 
sztuki oraz zainspirowanie ich do 
pięknych pasji. Podczas kierma-
szu artyści rękodzieła prezentują 

swoje wyroby, czyli: biżuterię, 
dekoracje, ceramikę, ubrania, za-
bawki, grafiki, dodatki do domu, 
torby, plecaki oraz wiele innych 
pięknych dzieł. To idealna okazja, 
aby kupić wyjątkowy prezent dla 
kogoś bliskiego lub siebie. Jako 
impreza towarzysząca, w pią-
tek 8.04 o godz. 19 w Sztuce na 
Miejscu (ul. Łaciarska 4), odbę-
dzie się pokaz prac Uli Jagielnic-
kiej, tworzącej kolaże z akrylu, 
papieru, wody i mąki, markerów, 
wycinków gazet.


