NaszWrocław
Nie wiesz, jak zapisać się do
programu Nasz Wrocław? Teraz
możesz dowiedzieć się bez
wychodzenia z domu. Jak? Dzięki
czat wideo – urzędowej usłudze,
wyjątkowej w skali całego kraju.
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Pospaceruj latem
po Wrocławiu

TOMASZ HOŁOD
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Nowy aquapark
na Brochowie

Na dobrą pamięć
Нові підготовчі
i wesołe życie – kabaret відділення

Cztery baseny, dwie sauny fińskie, łaźnia parowa,
a w strefie fitness siłownia, sala do jogi i jacuzzi. Już
otwarte! Zabierz rodzinę i sprawdź sam.
str. 7

W nocy jeździ, w dzień rozśmiesza w kabarecie.
Senior Franciszek Sowa śmiechoterapią stosowaną
utrzymuje się w świetnej formie.
str. 15

Відділення фінансованi з бюджету ґміни і керуватиме ними фундація Загальнопольський
оператор освіти.
str. 18

BĄDŹ NA BIEŻĄCO. ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE NA WWW.WROCLAW.PL
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Szanowni Państwo,

UMW

w ostatnim tygodniu, na zaproszenie Uniwersytetu Przyrodniczego, odwiedziłem Lwów,
by odebrać wyróżnienie bardzo
osobiste, które zarazem jest chyba najbardziej „wrocławskim”,
jakie miałem honor przyjmować.
Patrząc bowiem na uzasadnienie
tej nagrody, widzę, jak ważne
miejsce zajmuje w niej pomoc
obywatelom Ukrainy w potrzebie, którą świadczymy we Wrocławiu. Tę złą, niesprawiedliwą
i pełną krzywdy historię ostatnich dni napisali podli ludzie. Na
wyświadczanym przez nich złu
zbudowaliśmy jednak coś niewyobrażalnie pięknego i głębokiego.
Zbudowaliśmy wspólnie. Także
we Wrocławiu. Pojechałem bowiem do Lwowa, jako prezydent,
owszem, ale nade wszystko,
jako obywatel miasta, z które-

go postawy mieszkańców jestem
dumny. Dlatego też poczytuję
owo wyróżnienie, jako w istocie
wyróżnienie dla każdego mieszkańca Wrocławia, kto w trudnym
czasie zachował się przyzwoicie.
I dlatego wyróżnienie to dedykuję
każdemu z Państwa.

Przed rakietami pacjentów i personel szpitala zabezpieczają
schrony obrandowane projektem
„Unbroken”. To prawda – zdaje
się on mówić – zostaliśmy zaatakowani, nasze miasta są niszczone, nasi bliscy zabijani lub
ranieni. Ale nie zostaliśmy i nie
zostaniemy złamani.

Wizyta we Lwowie pokazała mi
bardzo wiele. Niestety, najwięcej
krzywdy ludzkiej, którą najsilniej
odczułem podczas wizyty w szpitalu dla poszkodowanych przez
wojnę inwalidów.

To był bardzo wzruszający wyjazd. Wzmocnił we mnie przeświadczenie, jak ważna jest jedność i wspólnota w momencie
próby. W tych trudnych chwilach
wesprzemy Lwów i jego mieszkańców także pomocą świadczoną na miejscu. Tak rozumiem rolę
Wrocławia w tym czasie próby.

Każdego tygodnia kilka pociągów
przywozi do Lwowa potrzebujących pomocy ludzi, tak żołnierzy,
jak i cywilów. Znajdują pomoc
w lwowskich ośrodkach zdrowia oddalonych od frontu walk.
Uczucie spokoju jest jednak złudne – przerywają je co jakiś czas
syreny alarmów przeciwrakietowych.

Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia
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POTAŃCÓWKA W RYTMIE LATINO

GRZEGORZ RAJTER

Gorączka sobotniej nocy na świeżym powietrzu? Ależ tak. Termin
najbliższej Wrocławskiej Potańcówki – tym razem w rytmie
latino – 9 lipca, godz. 18. Dobra
zabawa nie ma metryki – tańczą
ludzie w każdym wieku: najmłodsi, najstarsi, młodzież, dorośli. Tak jak to było 25.06 (> na
zdj.).
W czasie Wrocławskiej Potańcówki pl. Wolności staje się
ogromnym parkietem tanecznym. Muzykę puszcza DJ Ewelina
Gra. Miejsca do tańczenia: solo,
w parach lub grupowo jest dużo,
zatem każda osoba może bawić
się tak, jak lubi. Na zmęczonych tancerzy, jak zawsze, czeka
smakowa woda od MPWiK i strefa chill z wygodnymi leżakami.
Organizatorzy z Wrocławskiego
Centrum Rozwoju Społecznego
zadbali też o uzupełnienie kalorii – na miejsce dotrze kilka food
trucków. Udział w wydarzeniu
jest bezpłatny.
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Ósmoklasiści walczą o IX LO przy Skargi

Kochana młodzieży, wakacje się zaczęły, ale przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych trzeba pamiętać o kilku datach. Wyniki egzaminów ósmoklasisty już znacie. Ale tylko do 13.07 jest czas, żeby wpisać je w systemie rekrutacyjnym. Nie przegapcie.
Paulina Falkiewicz

W tym roku we Wrocławiu do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło
prawie 7 tys. uczniów. Były one
obowiązkowe i szczególnie ważne,
bo ich wyniki zadecydują o tym,
do której szkoły średniej kandydat
się dostanie. Każdy mógł wybrać
aż 6, ale – wiadomo – ta pierwszego wyboru jest wymarzona.

Wyniki egzaminów już są
W piątek, 1 lipca br. uczniowie
dowiedzieli się, jak im poszło
na egzaminach. Aby to zrobić,
musieli zalogować się na swoim
koncie internetowym, na stronie
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Loginem był numer
PESEL, a hasło każdy uczeń
dostał wcześniej w swojej
szkole. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dostaną
8.07.

w tym wpisanie w system
elektronicznej rekrutacji ocen
ze świadectwa,
◼ wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej – kopię/
skan zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty, w tym
wpisanie w system elektronicznej rekrutacji
wyników
z egzaminu
ósmoklasisty.

FOTOLIA

I

Wyniki naboru
Komisja rekrutacyjna ogłosi listy
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób 21 lipca (pojawią się w systemie rekrutacyjnym rekrutacje.edu.wroclaw.pl
od godz. 10). Następnie od
22 do 29 lipca, kandydaci zakwalifikowani do wybranych
przez siebie szkół
będą musieli potwierdzić chęć
rozpoczęcia
nauki, poprzez
złożenie oryginałów wymaganych
dokumentów (oryginału świadectwa
ukończenia
szkoły

Uzupełnij informacje
Do 13 lipca (do godz. 15)
uczniowie muszą uzupełnić
w systemie elektronicznym
informacje dotyczące:
◼ wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej – kopię/
skan świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej,

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu).
Listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych zostaną podane
1 sierpnia, do godz. 14.
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NAJPOPULARNIEJSZYCH
SZKÓŁ
ŚREDNICH

1. Technikum nr 10
przy ul. Braniborskiej
klasa: programista
294 wnioski

2. IX LO przy ul. Skargi
kl. 1B (geografia)
234 wnioski
3. IX LO przy ul. Skargi
kl. 1C (biologia-chemia)
211 wniosków

5. III LO przy ul. Składowej
kl. 1 C (matematykainformatyka)
200 wniosków

CAMELOT Consulting Group rekrutuje konsultantów
oraz specjalistów IT. Praca
jest w filii spółki we Wrocławiu przy ul. Grabarskiej.
Niemiecka spółka CEMELOT
specjalizuje się w doradztwie
w zarządzaniu dostawami.
Firma mocno stawia na rozwój w Europie Środkowo-Wschodniej. Przedstawiciele
firmy podkreślają, że Wrocław jest jednym z najszybciej
rozwijających się ośrodków
informatycznych w Polsce.
CAMELOT Consulting Group
Poland we Wrocławiu mieści
się w biurowcu Pegaz przy
ul. Grabarskiej 1.

wowe wybierane przez
uczn iów (na podstawie składanych przez
uczniów wniosków I wyboru, dane z 20.06 br.)

Klasy przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy
Powstają kolejne oddziały przygotowawcze dla ukraińskich
dzieci. Przez wakacje będą uczyły się polskiego, by od września zacząć naukę zgodnie z polską podstawą programową.

OGÓLNOPOLSKI OPERATOR OŚWIATY

Oddziały przygotowawcze są to
klasy dla uczniów z Ukrainy,
którzy nie znają jęz. polskiego.
Wrocław otworzył dotychczas 54
takie oddziały. Od lipca nowe powstają w Domu Ukraińskim przy
ul. Ofiar Oświęcimskich we Wrocławiu. Nauczaniem setki dzieci,
która tam mieszka, zajmą się nauczyciele z wrocławskiej Szkoły
Podstawowej Leonardo.

Zajęcia w oddziałach zamiejscowych SP Leonardo przy ul. Śrubowej

– Zajęcia w czasie wakacji prowadzić będą lektorzy języka pol-

Na Dolnym Śląsku do egzaminów maturalnych przystąpiło 17 055 licealistów, absolwentów techników i szkół
branżowych II stopnia. Egzamin dojrzałości zaliczyło 74,8
proc. (to mniej niż średnia
ogólnopolska, która wynosi 78,2 proc.). Prawo do poprawki ma 18,6 proc. zdających, natomiast 6,6 proc. nie
zaliczyło więcej niż jednego
egzaminu (w skali kraju to
6,3 proc.) i na kolejne podejścia musi czekać do przyszłego roku. Egzamin z języka
polskiego pomyślnie przeszło 95 proc. maturzystów
z Dolnego Śląska, tak samo
poszedł egzamin z angielskiego. Matematykę zaliczyło
78 proc. abiturientów. Wyniki
matur decydują o przyjęciu na
studia. Większość uczelni nadal prowadzi nabór.

Nowe miejsca pracy
we Wrocławiu

Są to najpopularniejsze

Paulina Falkiewicz

75 proc. zdało –
znamy wyniki matur

4. IX LO przy ul. Skargi
kl. 1A (fizyka-informatyka)
208 wniosków

sz ko ł y p o n a d p o d s ta -
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skiego z uprawnieniami pedagogicznymi, zatrudnieni przez
fundację Ogólnopolski Operator
Oświaty – wyjaśnia Katarzyna
Świerczek, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Leonardo przy
ul. Śrubowej, koordynatorka
oddziału zamiejscowego szkoły
w Domu Ukraińskim.
Pomagać będą im nauczycielki
z Ukrainy, którym kursy językowe dodatkowo pomogą w pracy
od września. W placówce zatrudniona zostanie też ukraińska
psycholog.

Dobry Start z 300+
Można już składać wnioski do
ZUS o tzw. 300+, czyli wyprawkę szkolną. To świadczenie przyznawane bez
względu na dochody rodziców
na dziecko, które się uczy do
ukończenia przez nie 20 r.ż.
(24 r.ż. w przypadku dzieci
z niepełnosprawnościami).
Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną
za pomocą PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.
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Ślęzoujście: ostatni odcinek ochrony p.powodziowej
Maślice i Pracze będą lepiej chronione przed powodzią. Ul. Ślęzoujście zyska nową nawierzchnię, chodnik dla pieszych i oświetlenie. Na odświeżonej drodze zostaną zamontowane progi zwalniające. Droga z ograniczeniem do 30 km/h zostanie poszerzona do 5 m i stanie się nowym odcinkiem Odrzańskiej Trasy Rowerowej.
I
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Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
we Wrocławiu w siedzibie Rady
Osiedla Maślice podpisał właśnie umowę na przebudowę wału
przeciwpowodziowego w ciągu
ul. Ślęzoujście. – To bardzo ważna inwestycja, bo wał przeciwpowodziowy w tym miejscu jest
najsłabszym elementem całego
wrocławskiego węzła i obecnie
nie zabezpiecza wystarczająco Maślic i Praczy Odrzańskich
przed powodzią – tłumaczy Tomasz Staruchowicz, dyrektor
ZDiUM-u.

Ul. Ślęzoujście nie znalazła
się w programie modernizacji
Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wobec tego stanowi obecnie
najsłabsze ogniwo w ochronie
przeciwpowodziowej Wrocławia,
a w szczególności osiedli Maślice
i Pracze Odrzańskie.
W przypadku wystąpienia powodzi zagrożonych jest ok. 30 tys.
osób zamieszkujących obszar 6,2
km kw. miasta, bo taki byłby zasięg powodzi w przypadku katastrofy przedmiotowego obwałowania, a straty szacowane są na
ok. 200 mln zł.

ZDIUM

Najsłabsze ogniwo

Ul. Ślęzoujście została wybudowana w 1903 r. Mimo braku zaleceń od konserwatora zabytków historyczna wartość miejscami zostanie zachowana

Ekspert docenia

wodziowego dla Opola, Kędzierzyna-Koźla i Raciborza, ekspert
w Sztabie Kryzysowym Wojewody
Dolnośląskiego. – Teraz przyjeżdżają do Wrocławia inżynierowie
i uczeni, żeby zapoznać się z tym,
co zostało zrobione – opowiada.
– Fizycznie te prace zostały wykonane głównie po 2010, choć ich
plan był przygotowany już wcześniej. Nie zmodernizowano tylko
wałów przy ujściu rzeki Ługowi-

Zdaniem dr. hab. inż. Czesława
Szczegielniaka, zakres inwestycji
przeciwpowodziowych wykonanych we Wrocławiu w ostatnim
dziesięcioleciu jest imponujący.
To specjalista w zakresie ochrony
przed powodzią, autor „Koncepcji
docelowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu Maślic”
oraz autor programu przeciwpo-

ny, tuż obok Ślęzoujścia – podkreśla naukowiec.

Z myślą o faunie i florze

dla płazów, uniemożliwiające im
wchodzenie na drogę. Zaplanowane są nasadzenia kompensacyjne 273 drzew i 7 tys. krzewów.

Przed rozpoczęciem inwestycji
wykonana zostanie inwentaryzacja przyrodnicza przez zespół
ekspertów, która pozwoli określić miejsca siedlisk chronionych
gatunków fauny i flory. Powstaną np. specjalne wygrodzenia

Koszt inwestycji to 12,6 mln zł,
z czego ok. 8 mln zł zapłaci Wrocław, resztę – Skarb Państwa.
Wykonawca przebudowy– firma
STRABAG Infrastruktura Południe – będzie miał 12 m-cy na
przebudowę.

Prawdziwa wodna przygoda, czyli AquaWakacje
Zajęcia wakacyjne dla dzieci we Wrocławskim Parku Wodnym przy ul. Borowskiej już ruszyły
i potrwają przez całe lato. Zespół doświadczonych animatorów, który dzieli się swoją pasją, czeka na dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Zobacz, jakie atrakcje będą podczas AquaWakacji.
I
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AQUAPARK WROCŁAW

Zaplanowane przez wrocławski
aquapark zajęcia sportowe dla
dzieci to dobra okazja do poznania nowych przyjaciół i zaszczepienia nietuzinkowych pasji.
– Przygotowaliśmy wyjątkową,
wakacyjną ofertę, zapewniając
najmłodszym miłośnikom sportu, zabawy i aktywności wiele
niesamowitych wrażeń. Lekcje
pływania czy nurkowania, zajęcia ogólnorozwojowe dostosowane do wieku dziecka czy opieka
animatorów przez 5 dni w tygodniu – to wszystko czeka na
najmłodszych we wrocławskim
aquaparku. Serdecznie zaprasza-

my– zachęca prezes Wrocławskiego Parku Wodnego Grzegorz
Kaliszczak.
Zajęcia wakacyjne dla dzieci
w wieku od 7 do 12 lat potrwają
do 26 sierpnia. Wrocławski Aquapark zapewnia: opiekę profesjonalnych animatorów i instruktorów pływania (od godz. 8 do 17
przez 5 dni w tygodniu), zabawę
połączoną z nauką zasad bezpieczeństwa nad wodą, w zależności
od poziomu umiejętności dziecka naukę podstaw lub doskonalenie umiejętności pływackich,
możliwość ubiegania się o kartę
pływacką, pełne wyżywienie (3
posiłki dziennie). Turnus trwa od
poniedziałku do piątku.

Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko na AquaWakacje, zadzwoń na
infolinię: 71 77 11 511 lub wyślij
mejla pod adres: informacja@
aquapark.wroc.pl. W ten sposób
zarezerwujesz dogodny dla siebie
termin. Kolejnym krokiem jest
uiszczenie opłaty w sklepie online lub w kasie przy ul. Borowskiej 99 we Wrocławiu. Po opłaceniu wybranego terminu należy
odebrać karnet na AquaWakacje.
Koszt pięciodniowego turnusu dla
jednego dziecka to 799 zł, w cenie wliczone jest wyżywienie (II
śniadanie, obiad, podwieczorek).
Zaś jednodniowego pobytu dla
jednego dziecka to 199 zł, w cenę
wliczone jest wyżywienie.

DLA MIESZKAŃCA

NR 25 (91) – LIPIEC 2022

5

Przez czat wideo szybko dołączysz do Nasz Wrocław
Chcesz korzystać z atrakcji miejskich za darmo, ale nie wiesz,
jak zapisać się do programu Nasz Wrocław? Teraz odpowiedzi
możesz uzyskać szybko, bez wychodzenia z domu. Czat wideo
to innowacyjna urzędowa usługa w skali kraju, z której każdy
łatwo może skorzystać. Wystarczy, że masz urządzenie z dostępem do internetu, mikrofon i kamerę.
Paulina Czarnota

Nasz Wrocław to program, dzięki któremu możesz taniej jeździć
komunikacją miejską i zwiedzać
atrakcje miejskie. Jeśli jeszcze
z niego nie korzystasz, to nie
zwlekaj, bo sporo możesz zaoszczędzić na biletach wstępu. Od
16 maja działa czat wideo – możesz zarejestrować konto, a także aktywować Status Podatnika
i Status MAX. Tym samym załatwisz wszystkie sprawy związane
z programem Nasz Wrocław bez
wychodzenia z domu. To świetne rozwiązanie np. dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Załatw sprawę przez wideo
Nie musisz już planować osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta. Czat wideo umożliwi
bezpośrednie połączenie z pracownikiem, który odpowie na
nurtujące cię pytania, ale możesz także umówić się na wizytę
w dogodnym dla ciebie terminie.
Na wizytę online możesz zapisać się na najbliższe 7 dni roboczych (samodzielnie – klikając w ikonkę kamery na stronie
internetowej www.wroclaw.pl/
nasz-wroclaw) lub telefonicznie w godzinach pracy Urzę-

du Miejskiego Wrocławia, tj. od
poniedziałku do piątku w godz.
8-15.45.
Jeśli umawiasz wizytę samodzielnie przez stronę internetową, potwierdź ją klikając w link
przesłany na wskazany adres
e-mail. Pamiętaj też, aby być gotowym do połączenia wideo nieco
wcześniej, żeby rozmowa rozpoczęłą się punktualnie, bo spotkanie wideo jest rezerwowane na
określony czas (maksymalnie 15
lub 30 minut).

Kompleksowa pomoc
Podczas połączenia z pracownikiem za pośrednictwem czatu wideo będziesz mógł zapytać
o wszystko na temat programu Nasz Wrocław, w tym też
o sprawy techniczne, jeśli byś
miał problemy np. z logowaniem albo z założeniem konta,
aktywowaniem Statusu Podatnika i/lub Statusu MAX. Pamiętaj,
aby przed spotkaniem przygotować:
◼ dokument tożsamości ze
zdjęciem
◼ jeśli chcesz aktywować Status
Podatnika, należy okazać
w formie papierowej lub elek-

TOMASZ HOŁOD
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Wystarczy urządzenie z dostępem do internetu, by połączyć się z pracownikiem przez czat wideo
tronicznej (poprzez udostępnienie ekranu komputera)
pierwszą stronę ostatniego
aktualnego rozliczenia PIT we
Wrocławiu, z potwierdzeniem
złożenia lub nadania
◼ w przypadku aktywacji
Statusu MAX należy okazać w formie papierowej
lub elektornicznej (poprzez
udostępnienie ekranu komputera) informację o zameldowaniu na pobyt stały
we Wrocławiu. Informację
o zameldowaniu możesz
pobrać ze strony www.gov.

pl. Alternatywnie, możesz
okazać do kamery informację
o zameldowaniu z aplikacji
mObywatel. Aktywacja Statusu MAX jest możliwa tylko
w przypadku osób, które mają
aktywny Status Podatnika.

Garść informacji
Szczegółowe informacje i najczęściej zadawane pytania
z przygotowanymi odpowiedziami dotyczącymi czatu wideo
znajdziemy na: www.wroclaw.
pl/nasz-wroclaw/czat-wideo-

-nasz-wroclaw. Połączenie za
pośrednictwem czatu wideo jest
możliwe w dni powszednie od
godz. 8 do 15.30. Dodatkowo
okienko czatu wideo zawiera zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, które umożliwają zapoznanie się ze wszystimi
informacjami, poza godzinami
dostępności połączenia.
Przed nawiązaniem połączenia,
musisz wyrazić zgody na dostęp
do kamery i mikrofonu. Dodatkowo otrzymasz informację o aktualnym miejscu w kolejce.

Pakt Mediolański – miejska polityka żywieniowa
Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie pokazują, jakie zagrożenie niesie ze sobą przerwanie łańcuchów dostaw. Braki w dostawach żywności to problem, który
dostrzega wiele miast. Wspólnota Paktu Mediolańskiego liczy obecnie 225 miast z całego świata – do tego grona dołączył też Wrocław.
I

Redakcja

Prezydent Jacek Sutryk podpisał
w imieniu Wrocławia Pakt Mediolański, czyli Pakt o Miejskiej
Polityce Żywnościowej. To deklaracja troski o system żywnościowy miasta, a więc o wszystko, co
dzieje się z żywnością w obrębie
od jej wyprodukowania do momentu spożycia przez człowieka.
Do grona miast – sygnatariuszy
Paktu Mediolańskiego – Wrocław nie wszedł z pustymi rękami, ale dużym dorobkiem. Są
to zarówno projekty edukacyjne

(FoodShift, BioCanteens), w tym
dotyczące przeciwdziałania
marnowaniu żywności (lodówki
społeczne i socjalne), jak i dobre wyniki w walce z nadwagą
i otyłością wśród dzieci i młodzieży (certyfikacja stołówek
i kantyn szkolnych), systemowe
wsparcie dla naukowych rozwiązań wprowadzanych do biznesu (MOZART), po budowanie
kapitału społecznego (największa w Polsce kampania społeczna „Wrocław nie marnuje”
i działalność Społecznej Rady
Gastronomii przy Prezydencie
Wrocławia).

– Bardzo się cieszę, że Wrocław
dołączył do Paktu Mediolańskiego. Mam nadzieję, że Wasze
miasto stanie się inspiracją dla
innych ośrodków w regionie –
mówi Anna Scavuzzo, wiceburmistrz Mediolanu.
Z perspektywy zarządzania strategicznego zaczynamy mówić
o bezpieczeństwie żywnościowym, czyli zapewnieniu każdemu mieszkańcowi dostępu
do zakupu wystarczającej ilości
zdrowej i bezpiecznej żywności,
dostępnej także cenowo, i wyprodukowanej z poszanowaniem

środowiska i wszystkich uczestników tego procesu.
Na poziomie miasta uczestników jest wielu: producenci rolni, działkowcy, przetwórcy (np.
piekarnie), transport, hurtownie, sklepy, dyskonty, markety,
szpitale, hotele, bursy, stołówki,
targowiska, restauracje, magazyny i wreszcie miejsca składowania i przetwarzania odpadów.
Co gorsza – na każdym z tych
etapów dochodzi do marnowania
żywności, wciąż jeszcze niewspółmiernie taniej w stosunku do
kosztów jej wytworzenia.

– Podpisaliśmy Pakt Mediolański
z wielką odpowiedzialnością. Już
wcześniej staraliśmy się działać
w jego kluczowych obszarach.
Należą do nich przede wszystkim
odpowiednia produkcja żywności, jej dostawy, dystrybucja czy
zrównoważona dieta – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.
Żywność staje się naszym zasobem strategicznym, tym cenniejszym, że coraz droższym,
a leżącym u podstaw odporności,
zdrowia, bezpieczeństwa i suwerenności miasta.
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Wymiana zwrotnicy
na ulicy Grodzkiej
W związku z planowanym
prowadzeniem prac związanych z wymianą zwrotnicy
tramwajowej na ul. Grodzkiej
przy moście Uniwersyteckim,
od soboty, 9 lipca, zmieni się
kursowanie linii tramwajowych
6 i 7.

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Promenada Krzycka ciągle się wydłuża
Mieszkańcy Wrocławia mogą korzystać z kolejnych odcinków Promenady Krzyckiej. Właśnie do użytku zostały oddane fragmenty między ul. Bardzką i Śliwkową oraz ul. Ziębicką i Gazową. Oznacza to, że łącznie wykonano już 2,9 km trasy. Docelowo
połączy ul. Grabiszyńską z Gazową na Tarnogaju. W sumie będzie miała ok. 7,5 km długości.

Tramwaje linii 6 i 7 w kierunku pętli Grabiszynek lub
Klecina pojadą objazdem od
ul. Drobnera przez ul. Dubois,
most Mieszczański, ul. Jagiełły, most Sikorskiego, pl. Jana
Pawła II i ul. Ruską do ul. Kazimierza Wielkiego z pominięciem przystanku Uniwersytet
Wrocławski.

Dodatkowy
przystanek 607
Od poniedziałku, 11 lipca, na
trasie przejazdu autobusów linii 607 zostanie uruchomiony
dodatkowy przystanek w obu
kierunkach. Przystanek Połabian zlokalizowany jest przy
skrzyżowaniu ul. Czekoladowej
z ul. Połabian i będzie posiadał
status przystanku stałego.

Przebudowa ulicy
Strzegomskiej
Rozpoczął się kolejny etap prac
związanych z przebudową
ul. Strzegomskiej na odcinku
od ul. Nowodworskiej do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Oznacza to konieczność
wprowadzenia zmiany trasy
linii autobusowych 119 i 319 od
soboty, 9 lipca.
Autobusy linii 119 i 139 jadące
od strony Muchoboru Wielkiego i Nowego Dworu w kierunku ulicy Legnickiej powrócą na
ulicę Muchoborską i będą zatrzymywały się na przystanku
Muchobór Mały (stacja kolejowa), który zlokalizowany jest
przy ulicy Muchoborskiej.
W kierunku przeciwnym autobusy będą kursowały bez
zmian.

ZDIUM

W kierunku powrotnym tramwaje obu linii będą kursowały
bez zmian przez ul. Szewską.
Utrudnienia potrwają do wtorku, 12 lipca.

Już od blisko dwóch lat wrocławianie korzystają z pierwszych
odcinków promenady między
ul. Borowską i Spiską, a także
między Borowską i Bardzką. Od 6
lipca do dyspozycji mieszkańców
są dwa kolejne fragmenty. Trasa
cieszy się ogromną popularnością
zarówno wśród spacerowiczów,
jak i biegaczy, rowerzystów i miłośników jazdy na rolkach. Historyczna koncepcja Promenady
Krzyckiej ma zaspokoić aktualne
potrzeby transportowe miasta.

dziedzictwo z czasów przedwojennych. Promenada powstaje historycznym szlakiem spacerowym
tzw. Hugo Richter Weg, który
biegnie wzdłuż torów kolejowych
Towarowej Obwodnicy Wrocławia,
który powstał na początku XX w.
według pomysłu ówczesnego dyrektora Ogrodów Miejskich Wrocławia Hugo Richtera – mówił we
wrześniu 2021 roku prezydent
Wrocławia Jacek Sutryk.

Gramy w zielone

Oddane do ruchu nowe odcinki
biegną po północnej stronie nasypu kolejowego między ulicami
Bardzka – Śliwkowa oraz Ziębicka
– Gazowa. Budowa ok. 730 m trasy kosztowała 1,75 mln zł i obejmowała:

– Promenada Krzycka jest projektem, który idealnie wpisuje się
w politykę zrównoważonej mobilności: jest zielony, pieszy, rowerowy i tak naprawdę sięga po

Dwa nowe fragmenty

◼ budowę drogi rowerowej na
odcinku od ul. Bardzkiej do
ul. Śliwkowej o dł. ok. 290 m,

Dla pieszych
i rowerzystów

◼ budowę ciągu pieszego na
odcinku od ul. Bardzkiej do
ul. Śliwkowej o dł. ok. 290 m,

Nowe fragmenty Promenady
Krzyckiej biegną przez tereny
zielone, podobnie jak realizowane
wcześniej odcinki. Zdaniem wielu
pieszych, jak również rowerzystów, tak przygotowana i oświetlona trasa podnosi atrakcyjność
tych rejonów Wrocławia i Wzgórza Tarnogajskiego. Znaczenie
tego typu inwestycji odzwierciedla liczba głosów oddawanych
na podobne projekty w kolejnych
edycjach WBO.

◼ budowę drogi rowerowej na
odcinku o dł. ok. 110 m,
◼ budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Ziębickiej do ul. Gazowej o dł. ok.
330 m,
◼ budowę oświetlenia na długości
ok. 730 m oraz odwodnienia,
◼ utworzenie „Strefy wejściowej”
na Promenadę Krzycką przy
ul. Ziębickiej (stojaki na rowery,
ławki, kosze na śmieci),
◼ nowe trawniki i nasadzenia – 74
drzewa (dąb szypułkowy, klon
jawor, wiąz polny, klon zwyczajny) i 5 188 krzewów.

Budowa dwóch nowych odcinków Promenady Krzyckiej trwała od stycznia do końca czerwca
br. Generalnym wykonawcą prac
była firma Miwro.

MPK: 5 ważnych wakacyjnych remontów
#TORYwolucja trwa w najlepsze. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu zaplanowało na wakacje 5 ważnych
remontów. Większość z nich spółka zrealizuje na pewno, a wątpliwości, co do pozostałych wynikają z obecnej sytuacji na rynku.
I

Mateusz Lubański

W okresie od lipca do września
2022 r. wrocławskie MPK przewidziało kilka ważnych inwestycji. Choć nie wszystkie postępowania przetargowe zostały
już rozstrzygnięte, a sytuacja
na rynku komplikuje proces
wyłonienia wykonawców prac,
przedstawiciele spółki są dobrej
myśli.

– Na ostatniej prostej jest remont pl. Jana Pawła II, ruszyły
prace na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Stawowej oraz przed
zajezdnią Borek, którą także czeka gruntowna rozbudowa – wylicza Krzysztof Balawejder, prezes
MPK.
Poza trwającymi obecnie pracami
związanymi z wymianą rozjazdu
z ul. Piłsudskiego w ul. Stawową

i wymianą rozjazdów przed zajezdnią Borek przy ul. Powstańców Śl., podczas wakacji MPK
chce zrealizować dwie duże inwestycje: wymianę rozjazdów
przy moście Zwierzynieckim oraz
remont torowiska i trakcji na Leśnicy (od przystanku „Jeleniogórska” do pętli wraz z nią).
Spółka planuje też remont
skrzyżowania pl. Kościuszki

z ul. Świdnicką, a także rozjazdu w ul. Świdnicką. Otrzymane
przez przewoźnika oferty przekraczają jednak przewidziany
budżet o prawie 2 mln zł. Niewykluczone, że MPK postara
się o dodatkowe finansowanie.
W połowie lipca ma się również
zakończyć 5. etap remontu pl.
Jana Pawła II, czyli jedna z najważniejszych inwestycji, jakie
MPK zaplanowało na 2022 rok.

INWESTYCJE
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Na upały mamy nowy aquapark na Brochowie
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Cztery baseny, dwie sauny fińskie, łaźnia parowa, a w strefie fitness siłownia, sala do jogi i jacuzzi. Pierwsi goście nowego aquaparku na Brochowie już z tego skorzystali. To drugi tego typu obiekt w stolicy Dolnego Śląska po aquaparku przy ul. Borowskiej. Kolejny – na Zakrzowie, zostanie oddany do użytku z końcem 2023.
I

Mateusz Lubański

liwia produkowanie przez obiekt
energii. Spalając gaz ziemny, produkowana jest energia elektryczna, a efektem ubocznym jest wytwarzanie ciepła, które ogrzewa
wodę w basenach. Każdy z nich
ma zamontowane nowoczesne filtry szklane, unikatowe na
skalę całej Polski. W rurociągach
dozowane są środki zabijające
mikroorganizmy, a każdy obieg
wyposażony jest w lampę UV.
W podziemiach budynku znajduje
się zbiornik na wodę deszczową,
która po przefiltrowaniu trafia do
misek ustępowych, a także jest
wykorzystywana do podlewania
zieleni. Koszt budowy aquaparku
przy ul. Polnej – ok. 35 mln zł.

Inwestycja przy ul. Polnej 10 na
Brochowie rozpoczęła się w sierpniu 2020, w miejscu dawnego
kąpieliska we Wrocławiu, funkcjonującego tu w latach 30. XX
w. Uroczyste otwarcie nastąpiło 5
lipca br. Nowy aquapark znajduje
się w bliskim sąsiedztwie Szkoły
Podstawowej 80, by jej uczniowie
mogli korzystać z obiektu podczas
nauki pływania i lekcji WF-u.

Cztery baseny
Do dyspozycji gości są cztery baseny:
◼ sezonowy zewnętrzny z brodzikiem i plażą,
TOMASZ HOŁOD

◼ wewnętrzny sportowy z 7
torami,
◼ wewnętrzny do nauki pływania,
◼ brodzik dla maluchów ze zjeżdżalnią i armatkami wodnymi.

Aquapark przy ul. Polnej 10 czynny codziennie w godz. 6-21 ; sauny od godz. 14, basen zewn. od godz. 10

Obiekt przy ul. Polnej 10 to nie
tylko baseny – to cały kompleks
sportowo-rekreacyjny. Na I piętrze
budynku znajdziemy strefę saunową – dwie sauny fińskie, łaźnię
parową, prysznice i strefę relaksu.
Tuż obok znajduje się także strefa
fitness, z odpowiednio wyposażoną siłownią i salą do jogi. Aquapark
dysponuje też punktem gastronomicznym z ogródkiem barowym.

Wokół obiektu wykonawca zasadził 35 drzew i aż 600 mkw.
krzewów i traw, a dla gości zostały przygotowane dwa parkingi, na ok. 130 samochodów,
z wyznaczonymi miejscami dla
osób z niepełnosprawnościami.
Parking kosztuje 1 zł (promocja).
Zamontowano również stojaki
rowerowe. Ze strefy zamkniętej może jednocześnie korzystać

250 osób, a z terenu basenu zewnętrznego – do 1000 gości.

tów na aquapark.wroc.pl/pl/cennikbrochow.

Ile to kosztuje?

Nowocześnie ekologiczny

Bilet normalny na cały dzień (baseny rekreacyjne +saunarium +
fitness i siłownia) – 45 zł, 1 h –
28 zł, rodzinny (2+1 lub 2+2) –
120 zł, bilet Senior 2 h – 22 zł.
Ceny wszystkich biletów i karne-

Wrocławski Park Wodny zdecydował się także na rozwiązania
przyjazne środowisku. Nie dość,
że budynek nowego aquaparku
jest niskoemisyjny, to jeszcze
technologia kogeneracji umoż-

Inne kąpieliska
Aquapark na Brochowie to tylko
jedno z miejsc, z którego uroków
mogą korzystać miłośnicy wodnych szaleństw. Przez cały rok
otwarty jest też aquapark przy
ul. Borowskiej, a latem do dyspozycji mieszkańców są kąpieliska:
Orbita przy ul. Wejherowskiej,
Morskie Oko przy ul. Chopina,
Glinianki przy ul. Kosmonautów,
basen na Kłokoczycach i bezpłatne miejsca do kąpieli przy ul. Jeziorowej w Pawłowicach, przy
ul. Królewieckiej i przy ul. Harcerskiej.

Restauracja Piwnica Świdnicka nareszcie otwarta
Po 5 latach przerwy najstarsza restauracja w Polsce i jedna z najstarszych w Europie otworzyła
się dla gości. W menu już gęsie pipki i stek z kalafiora, choć na warzone tu piwo jeszcze trzeba
będzie poczekać. Piwnica Świdnicka zaprasza od poniedziałku do niedzieli w godz. 10-24.
Ewa Waplak

Nad wejściem do restauracji
widnieje data: 1273. Wrocławski
ratusz od średniowiecza mieścił
w swych podziemiach piwiarnię,
która od serwowanego tu gatunku piwa, sprowadzanego ze
Świdnicy, nosiła miano Piwnicy
Świdnickiej.
Jako jedyna piwiarnia w mieście
przez kilkaset lat zachowała pierwotny układ wnętrz. Była znana
mieszkańcom miasta i licznym
gościom z kraju i z zagranicy.
W jednej z sal wypisane zdanie:
„Kto nie był w Piwnicy Świdnickiej, ten nie był we Wrocławiu”.
Przez wiek była jednym z naj-

popularniejszych lokali wrocławskich, a jej sława wykraczała daleko poza Śląsk. Bywały tu
koronowane głowy, np. cesarz
Zygmunt Luksemburski, artyści (Johann W. Goethe, Fryderyk
Chopin, Józef Ignacy Kraszewski),
naukowcy, politycy. Restauracja
miała swój regulamin: zakazywano gry w karty, przeklinania
i palenia tytoniu. Bywalcy nie
mogli także muzykować.
Piwnica Świdnicka obecnie to
1200 mkw. podzielonych w nowej
koncepcji na kilka stref: Strefa
Dziedzictwa Zastanego, Strefa Dziedzictwa Przywiezionego,
Strefa Mieszana, jest też dawny
loch i salka konferencyjna. No-

wość: zamontowano beer walle,
czyli samoobsługowe lady do nalewania sobie piwa.
Kto przyjdzie tu z sentymentu do
poprzedniego wystroju, bardzo
się zdziwi: na ścianach dominuje
biel, zachowano czystość historycznych murów i sklepień (również fragmenty te nowo odkryte,
z końcu XIII w.).
Za przeszkleniami widać kadzie
na piwo, na które ze względu na
proces technologiczny jeszcze
trochę musimy poczekać. – Napijemy się go prawdopodobnie
już w sierpniu – zapowiada Marzena Czemplik z Piwnicy Świdnickiej.

TOMASZ HOŁOD

I

Najstarsza wrocławska piwiarnia mieści się w piwnicy Starego Ratusza
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Weź na kolana kota – najlepiej tego ze schroniska

GRZEGORZ RAJTER (14)

Myślisz o mruczącym przyjacielu, ale nie jesteś zdecydowany, czy ma to być syjamski, perski czy brytyjski? Zajrzyj do schroniska, może tam czeka na Ciebie
wymarzony miauczurek? TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Ślazowa 2, tel. 71 362 56 74. Więcej kotów i psów na www.schroniskowroclaw.pl

Deratyzacja letnia. Wystaw nowe trutki na szczury
Letnia deratyzacja potrwa do 31 lipca. Obowiązek jej przeprowadzenia spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Poznaj zasady letniej deratyzacji.
I
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Letnia akcja odszczurzania
Wrocławia obejmuje centrum,
czyli obszar ograniczony Odrą,
mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu,
estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. gen.
Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim i Starą Odrą.

FREEPIK.COM

Ciepło? Więcej jedzenia

Szczury żywią się na śmietnikach, dlatego utrzymujmy tam porządek

Terminy przeprowadzania deratyzacji zostały ustalone na
podstawie wiedzy o miejscach
i porach wzmożonej aktywności
gryzoni, jaką pozyskano z interwencji i zgłoszeń mieszkańców.
Pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa obserwowali widoczne nasilenie w okresie let-

nim, głównie w centrum miasta.
O terminach i obszarach podlegających obowiązkowej deratyzacji mieszkańcy są za każdym
razem informowani przez ulotki
i plakaty.

ukarać osobę winną zaniedbań
mandatem do 500 zł – ostrzega Waldemar Forysiak, rzecznik
wrocławskiej Straży Miejskiej.

Trutka albo mandat

Szczury upodobają sobie podwórko, gdy mają tam łatwy
dostęp do resztek jedzenia.
Zepsute produkty spożywcze
wrzucajmy do kontenerów i zamykajmy szczelnie klapy. Nie
dokarmiajmy też ptaków, wysypując jedzenie na ziemię. Czego
nie zjedzą ptaki, tym posilą się
szczury.

Zarządcy bloków i kamienic,
właściciele restauracji, barów
i innych miejsc gastronomicznych (wraz z ogródkami), kierownicy sklepów spożywczych,
dyrektorzy żłobków, przedszkoli
i szkół – jeśli nie wystawią preparatów gryzoniobójczych, muszą liczyć się z karą.
– Będziemy przeprowadzać
kontrole, a w przypadku ujawnienia niewywiązywania się
z tego obowiązku, będą mogli

Dbajmy o porządek

Gdy widzimy bałagan na śmietniku, możemy zgłosić to do
spółki Ekosystem przez formularz na: kontakt.ekosystem.
wroc.pl lub do zarządcy.

ODWIEDŹ DOLNY ŚLĄSK
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NOWOGRODZIEC
Od Bałkanów po Kresy na Pogórzu Izerskim

9

Nowogrodziec to nadzwyczaj ciekawa mozaika: ludzi, kultur i tradycji. Jego mieszkańcy to w większości przesiedleńcy z Kresów i reemigranci z Bałkanów,
a ważnym elementem lokalnej tożsamości są ich tradycje. Nikt jednak nie zapomina o historii i wydarzeniach z przeszłości swojego miasteczka.
Redakcja

Nowogrodziec leży na pograniczu Pogórza Izerskiego i Borów
Dolnośląskich. Historia miasta sięga roku 1217, kiedy książę Henryk Brodaty podarował
swojej żonie Jadwidze Śląskiej
zamek myśliwski, a księżna
ofiarowała go jako uposażenie zakonowi magdalenek. Klasztor
wkrótce objął patronat nad okolicznymi kościołami, z czasem
stał się właścicielem pobliskich
wsi, a w 1495 roku
także miasta.

Ruiny klasztoru
magdalenek
Dzisiaj wciąż można obejrzeć
ruiny klasztoru zakonnic św.
Marii Magdaleny – po północnej stronie kościoła parafialnego
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
w Nowogrodźcu.
Kompleks klasztorny był wielokrotnie przebudowywany.
Dzisiejszy układ budynków to
pozostałość po ostatniej wielkiej przebudowie z XVIII wieku. Po sekularyzacji zakonu
w 1810 roku budynki przeszły
na własność państwa i częściowo miasta. Dzisiaj do obejrzenia
są pozostałości elementów XIX-wiecznego wyposażenia.

Robert Relich,

burmistrz Nowogrodźca

GMINA NOWOGRODZIEC (2)

I

Klasztor magdalenek pamięta początki Nowogrodźca. Żeby zobaczyć całe miasto, wejdźcie na wieżę Simona

Cent r u m
miasta to
rynek z ratuszem,
pierzejami przyrynkowymi i ulicami dochodzącymi w obręb murów obronnych. Warto przyjrzeć
się tu zdobionym elewacjom kamienic, dachom mansardowym,
pomnikom i małej architekturze
z przełomu XVIII i XIX wieku.

Wieża Simona
Na wzniesieniu po południowej stronie miasta stoi ponad
120-letnia wieża widokowa. Jej
fundatorem był Alfred Simon,
który chciał w ten sposób uczcić
setną rocznicę przybycia jego rodziny z Francji do Nowogrodźca.

Konstrukcja ma formę średniowiecznego kasztelu (zamku)
i wykonana jest z miejscowego
ciosanego piaskowca i cegły ołdrzychowskiej. Dawniej do wysokości pierwszej kondygnacji
opasała ją drewniana konstrukcja
działającej tutaj restauracji.
W gminie jest wiele atrakcji, zabytków i interesujących obiektów. A aktywnemu wypoczynkowi sprzyjają lasy, malownicza
dolina rzeki Kwisy, parki wiejskie, trasy piesze, szlaki rowerowe i konne.

Muzykowanie
w Wielkim Garńcu
Nowogrodziec zamieszkują reemigranci z terenów Bośni

Gmina Nowogrodziec stawia na rozwój i inwestycje, nie zapominając
o historii, dorobku kulturowym i tradycji. Szczególnej uwadze polecam
ruiny klasztoru magdalenek. „Klasztor Dusz” – tak Fundacja „Twoje
Dziedzictwo” określa dawny klasztor Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Jego historia sięga 1217 roku, gdy z zamku myśliwskiego stał się siedzibą zakonną. Dzięki decyzji o przekazaniu klasztoru fundacji, pojawiła
się szansa na jego odbudowę i zabezpieczenie, a w przyszłości możliwość
organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. To jest niesamowite
miejsce i zasługuje na to, aby o nie zadbać.

i Hercegowiny oraz przesiedleńcy
z Kresów i ich potomkowie. Ich
tradycja, folklor i kulinaria mają
wpływ na rozwój lokalnej tożsamości i dawnych zwyczajów.
Przejawem tego przywiązania
jest seria imprez.
Od 2009 r. organizowany jest
NOWOGRODZIEC
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka
u Józefa Ignacego Schnabla”.
Patron wydarzenia to kompozytor, nowogrodźczanin, żyjący na
przełomie XVIII i XIX wieku.
Jarmark Garncarski – Wielki
Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą nawiązuje do historii i tradycji
związanej z garncarstwem oraz
dorobku kulturowego osadników.
Pečenica „Z Jugosławii do Polski”
to festiwal folkloru i tradycji kulinarnych. To tzw. święto pieczonego prosiaka, które odbywa
się w miejscowości Gościszów.
Niemal w całości zamieszkują ją
reemigranci z byłej Jugosławii,
potomkowie Polaków, którzy
wyjechali z Galicji do Bośni, a po

II wojnie światowej wrócili do
kraju. Potrawa ta była przygotowywana tylko na specjalne okazje, głównie na ważne uroczystości rodzinne.

140 km

Jak dojechać?
Samochodem dojedziemy do Nowogrodźca (ok. 140 km) w niecałe dwie godziny. Należy trasą A4
kierować się w stronę Zgorzelca,
a następnie zjechać w kierunku
Bolesławca i trasą nr 94 dojedziemy do Nowogrodźca.
Połączeń z Wrocławia do Nowogrodźca pociągiem lub autobusem szukaj także za pomocą
serwisów: e-podroznik.pl lub
portalpasazera.pl.
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POZNAJ WROCŁAW NA SPACERZE
X 10.07 godz. 10 Wrocław Wandy Rutkiewicz
Wanda Rutkiewicz to jedna z bardziej znanych, współczesnych Polek w świecie,
kobieta niezwykła, instytucja, wybitny sportowiec. Jedna z Patronek 2022 roku,
wybitna himalaistka, która jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka
stanęła na Mount Evereście, a jako pierwsza kobieta zdobyła szczyt K2. W tym roku
minie 30 lat od jej śmierci w górach. We Wrocławiu spędziła dzieciństwo i młodość,
to tu ukształtowała swój sportowy charakter i stąd wyruszała na pierwsze górskie
wyprawy. Odwiedzimy miejsca z nią związane i posłuchamy historii z jej biografii.
Wycieczka piesza, czas trwania 2,5 h, start: mural Wanda Rutkiewicz, pl. Legionów 4A

X 17.07 godz. 10 Wodne oblicze Wrocławia
Rowerowa wyprawa przez centrum miasta z wodnymi akcentami w tle. Na trasie
wycieczki odwiedzimy „wodne” miejsca, dowiemy się, gdzie kiedyś we Wrocławiu
poddawano się zabiegom SPA?, gdzie bite były pływackie rekordy świata i dlaczego
wrocławska promenada jest najbardziej urokliwą częścią Starówki?
Wycieczka rowerowa, czas trwania do 3 h, start: Aquapark (główne wejście),
ul. Borowska 99, zakończenie Hydropolis. Uwaga! Limit 35 osób. Zapisy: tel. 71
343 30 44 od pn. do pt. w godz. 9-15.

X 24.07 godz. 10 Zalesie – osiedle willowe, którego nie znacie
Podczas tej wyprawy opowiemy o historii, architekturze i mieszkańcach osiedla
Zalesie, spacerując malowniczymi ulicami: Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki
czy Lipińskiego. Czy wiesz, gdzie we Wrocławiu znajdziemy dom igloo? Co oznacza
niemieckie słowo Lerrbeutel? Kto z wybitnych lekarzy i architektów mieszkał w tej
części miasta? Kim był Ernst May?
Wycieczka piesza, czas trwania do 2,5 h, start: przystanek MPK „Kochanowskiego”,
ul. Kochanowskiego.

X 6.08 godz. 10 Pociąg do historii – szlakiem najstarszych dworców kolejowych
W tym roku w maju przypadła 180. rocznica przejazdu pierwszego w historii pocią-

Dlaczego wrocławskie krasnale noszą brody? Gdzie chodziła na dyskoteki
Wanda Rutkiewicz? Co wydarzyło się na ul. Złote Koło? Do końca wakacji
przewodnicy bezpłatnie oprowadzają i opowiadają o Wrocławiu. Jeśli nawet
mieszkasz nad Odrą od urodzenia, dowiesz się czegoś nowego. Jeśli obowiązuje rezerwacja, zrób ją już teraz.

WYCIECZKI STOWARZYSZENIA TUITAM

I

X 10.07, godz. 12 W królestwie Viadrusa – spacer brzegiem Odry, przewodnik:

Anna Aleksandrowicz

Koło przewodników miejskich wrocławskiego
oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zaprasza na XIX Letnie
Spacery z Przewodnikiem 2022. – To nasza autorska impreza, którą od 5 lat wspiera
Biuro Promocji Urzędu Miejskiego Wrocławia
– mówi Damian Kanclerski, prezes PTTK we
Wrocławiu. Wystartowała w czerwcu i potrwa
do połowy września. W programie znalazło się
grubo ponad sto wycieczek: tematycznych po
centrum miasta, po wrocławskich osiedlach,
dla rodzin z dziećmi, w językach obcych (angielski, ukraiński), a także rowerowych (tylko
te wymagają wcześniejszych zapisów).
Jeszcze sezon spacerowy dobrze się nie zaczął, a już padł rekord zainteresowanych.
Biskupin i Sępolno w pierwszą niedzielę lipca zwiedzała grupa 111 osób. Okazało się, że
„Wrocław miastem spotkań” po angielsku
przyciągnęło zainteresowanych z Brazylii,
Gujany i Nowej Zelandii. Oprócz wrocławian
i Dolnoślązaków pojawiają się na letnich
spacerach zainteresowani historią naszego
miasta turyści z Pomorza, Łodzi, Białegostoku i Krakowa. – Cieszą nas goście z Warmii
i Mazur, co uważamy za efekt połączenia lot-

X 08.07, godz. 18 Wrocław z dreszczykiem – wycieczka śladami mrocznych
legend i opowieści, przewodnik: Małgorzata Urlich-Kornacka

X 09.07, godz. 12 Zwierzęta zaklęte w kamieniu – spacer po Starym Mieście,
przewodnik: Małgorzata Urlich-Kornacka

niczego Wrocławia z Olsztynem –
nie kryje Damian Kanclerski.

Małgorzata Urlich-Kornacka

X 15.07, godz.18 Legendy wrocławskich wysp, przewodnik: Tatiana Granowska
On osobiście poleca spacery po osiedlach, rowerowe
i wycieczkę tropami słynnej wrocławianki – Wandy
Rutkiewicz. Nie tylko była
pierwszą kobietą na świecie, która zdobyła szczyt
K2, ale również pierwszą
we Wrocławiu absolwentką kierunku cybernetyka,
czyli dzisiejszej informatyki. Chodziła do II LO przy
ul. Parkowej i tam znajduje
się jej symboliczny grób –
kopiec ułożony z kamieni. – Warto wyprawić się
z przewodnikiem na któreś
osiedle, zwłaszcza na takie,
o którym się do tej pory nawet
nie słyszało, jak np. Kłokoczyce
– uśmiecha się Kanclerski.

X 16.07, godz. 12 Wokół wrocławskiego Rynku – legendy i historie prawdziwe,
przewodnik: Małgorzata Urlich-Kornacka

X 17.07, godz. 12 Wrocławskie NAJ – wycieczka szlakiem miejskich rekordów,
przewodnik: Katarzyna Sroka

X 22.07, godz. 18 Wrocław z dreszczykiem – wycieczka śladami mrocznych
legend i opowieści, przewodnik: Agnieszka Malczewska

X 23.07, godz. 12 Na tropie wrocławskich krasnali, przewodnik: Katarzyna Sroka
X 24.07, godz. 12 Wokół wrocławskiego Rynku – legendy i historie prawdziwe,
przewodnik: Katarzyna Sroka

X 29.07, piątek, godz. 18 Zwierzęta zaklęte w kamieniu – spacer po Starym
Mieście, przewodnik: Agnieszka Malczewska

X 30.07, godz. 12 Smoki, zjawy i krasnale. Legendy starego miasta, przewodnik:
Tatiana Granowska

X 31.07, godz. 12 Wrocławskie NAJ – wycieczka szlakiem miejskich rekordów,
przewodnik: Marta Miniewicz
Rynek, pomnik Fredry – miejsce spotkań dla spacerów: Wokół wrocławskiego Rynku, Zwierzęta zaklęte w kamieniu, Wrocław z dreszczykiem, Wrocławskie Naj, Na
tropie wrocławskich krasnali, Smoki, zjawy i krasnale

Podczas XIX Letnich Spacerów z Przewodnikiem 2022 wrocławskie fundacje,
stowarzyszenia i instytucje proponują swoje
letnie spacery.

Damian Kanclerski, prezes wrocławskiego PTTK, zachęca do
skorzystania z któregoś spaceru, np. na wrocławskie Jatki

TOMASZ HOŁOD

XIX LETNIE SPACERY Z PRZEWODNIKIEM 2022

Wyspa Piaskowa, ul. NMP (przy moście Tumskim) – miejsce spotkań dla spacerów: W królestwie Viadrusa, Legendy wrocławskich wysp

gu na terenie obecnej Polski. Z tej okazji zapraszamy na kolejową wyprawę. Kolej
żelazna, historia jej rozwoju oraz niebagatelny wpływ na rozwój miasta nurtuje nas
do dziś. Spróbujemy uzmysłowić sobie, jaki wpływ kolei i jej strukturalny rozwój
wywarły na obraz Wrocławia.
Wycieczka piesza, czas trwania do 2,5 h, start: Infopunkt Barbara, ul. Świdnicka 8B

X 7.08 godz. 11 Na tropie wrocławskich krasnoludków
Czy Wrocław jest miastem krasnali? Jeśli tak, to skąd się wzięły? Gdzie mieszkają
i pracują? Jakie mają hobby? Ile ich jest i dlaczego noszą brody? Na te i inne niezwykle ważkie pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie spaceru po obszarze
wrocławskiej Starówki.
Wycieczka piesza, dla dzieci, czas trwania do 2 h, start: Infopunkt Barbara,
ul. Świdnicka 8B.

X 12.08 godz. 18 Kryminalny Wrocław – ekscytujący spacer tylko dla dorosłych
Tropem najbardziej bulwersujących opinię publiczną, tych niewyjaśnionych i owianych woalem tajemnicy zbrodni i przestępstw. Powędrujemy ulicami wrocławskiej
Starówki i Śródmieścia, odkrywając mroczne historie i wydarzenia sprzed lat. Poznamy fakty i postacie, które stały się zalążkiem popularnych „miejskich legend”
i te, wokół których narosło całe mnóstwo nieprawdziwych informacji. Dowiemy
się kim był Skorpion, dlaczego Karl Denke bywał regularnie we Wrocławiu i co

SOBOTNIE SPACERY WROCLAVII
Trasy opracowane przez Macieja Malińskiego, przewodnika, historyka i pasjonata miasta.
Czas trwania wycieczki – ok. 2 h. Na miejsce zbiórki najlepiej stawić się o godz. 10.45 (względy organizacyjne).

X 9.07, godz. 11 Przedmieście Oławskie, czyli tzw. Trójkąt
miejsce zbiórki: przed wejściem Dąb do Wroclavii
Podczas wycieczki zostanie wyjaśniona potoczna nazwa osiedla. Przewodnik opowie także
o Trzonolinowcu i jego przeznaczeniu, które miało zmienić historię architektury i budownictwa. Uczestnicy odwiedzą także pozostałości po wytwórni likierów i wódek oraz ul. Mierniczą,
przy której powstawały sceny słynnych filmów.

X 16.07, godz. 11 Osiedle Huby
miejsce zbiórki: przed wejściem Dąb do Wroclavii
Wszyscy uczestnicy spaceru będą mieli możliwość poznać historię dworców autobusowych

SPACERY FUNDACJI
DOM POKOJU

SPACERY KATARYNKI

SPACERY MEET MY CITY – DLA DZIECI

przygotowane przez Fundację na rzecz Rozwoju

Ograniczona liczba miejsc, wymagana rezerwacja. Przewodnik będzie czekał z ta-

X 7.08, godz. 11, Industrialna

Audiodeskrypcji KATARYNKA

bliczką Meet My City.

X 13.08, godz. 11-13, Dzielnica Czterech Wy-

X 13.08, godz. 11 Szlakiem wrocławskich krasnali

Tęczowa, naprzeciwko Supersamu, ul. Tęczowa 22, zapisy na:
l.wroclaw.pl/teczowa

X 13.08 godz. 11, Ulica-plac-osiedle. Układanka na PKWN-ie, D.H.

X 14.08, godz. 11-13, Dzielnica Czterech Wyznań (spacer z audiodeskrypcją)

Podczas zwiedzania, wspólnie z przewodnikiem liczymy krasnale, szukamy smoka, czarownic, a nawet idziemy do starego więzienia. Ten spacer pozwala odnaleźć atrakcje Wrocławia, zarówno najmłodszym, jak i nieco starszym uczestnikom

Lotos, ul. Grabiszyńska 9, zapisy

Dzielnica Czterech wyznań to jedno z najle-

zwiedzania. Trasa obejmuje zwiedzanie wrocławskiego Rynku i jego okolic.

na: l.wroclaw.pl/ukladanka

piej znanych miejsc na mapie Wrocławia, ob-

Wymagana rezerwacja pod linkiem: l.wroclaw.pl/krasnale

X 20.08 godz. 11, Jagodno – od
łanów zboża po wstęgi bloków,
Sarnia Point, ul. Sarnia 2, zapisy
na: l.wroclaw.pl/pojagodnie

i ciekawostki o bombach lotniczych, które znajdowano w ich okolicy. Dodatkowo przewodnik

X 10.09 godz. 11, Traces of Breslau –

opowie o Browarze Mieszczańskim i Bazarze Smakoszy, a także przedstawi historię dzielnicy

city walk through Nadodrze, Bra-

Huby wraz z wyjątkowym kościołem św. Stanisława Kostki.

ma Nadodrza (mural na rogu ulic
Łokietka i Drobnera) – bez zapisów

X 23.07, godz. 11 Makabryczny Wrocław (wiek 16+)

znań (spacer z Polskim Językiem Migowym)

X 24.09 godz. 12, W samo połu-

szar ulokowany w jego ścisłym centrum, gdzie
w bliskim sąsiedztwie znajdują się świątynie
katolicka, prawosławna, ewangelicka i żydowska. To również dawna dzielnica żydowska
z pięknymi kamienicami i okazałym gmachem
nowej giełdy. W trakcie spaceru poznamy historie tych miejsc oraz ludzi z nimi związanych. Spacer zaczniemy od ul. Kazimierza
Wielkiego, następnie przejdziemy Krupniczą do

X 27.08, godz. 11 Legendy i Tajemnice Słynnych Wysp Wrocławia
Ostrów Tumski to nie tylko najstarsza część Wrocławia, to także miejsce pełne
zaczarowanych w kamieniu postaci i legend. Podczas wycieczki odwiedzicie siedzibę dawnego grodu książęcego. Zobaczycie pozostałości zamku oraz dowiecie
się, jak jeden z książąt gołębiom pomagał. Pełen pasji przewodnik pokaże, gdzie
skamieniała kluska, a nawet i sama głowa!

Włodkowica i dalej do ul. św. Antoniego. Meta

Wymagana rezerwacja pod linkiem: l.wroclaw.pl/legendy

spaceru – pod kinem Nowe Horyzonty.

Czas trwania spaceru ok. 1,5 h. Start: godz. 11, wejście główne do katedry św. Jana

wydarzyło się na ul. Złote Koło?

miejsce zbiórki: Rynek – pomnik Fredry

Wycieczka piesza, wiek 18+, czas trwania do 2,5 h, start: Infopunkt Barbara,

Podczas tego spaceru uczestnicy poznają sprawę wampira we Wrocławiu, tragicznych Piastona-

ców Śl., Rondo Powstańców Śl.,

Zbiórka pod kościołem ewangelickim Opatrz-

ul. Świdnicka 8B.

liów przy Wzgórzu Partyzantów, przerażającej fosy i kilka historii związanych z Dworcem PKP.

zapisy na: l.wroclaw.pl/poludnie

ności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29

dnie! – architektura na Powstań-

Czas trwania spaceru ok. 1,5 h. Start: godz. 11, pod Małą Iglicą na pl. Solnym.

Chrzciciela na Ostrowie Tumskim.

› Pełna lista bezpłatnych letnich spacerów po Wrocławiu na l.wroclaw.pl/spacery2022

12 NASZE OSIEDLA

MAŚLICE
Potrzebny bukiet? Weź go i zapłać QR kodem

Zajęcia dla seniorów
na Tarnogaju
Rada Osiedla Tarnogaj wspólnie z centrum Rodzinkowo
zapraszają seniorów na cykl
zajęć. Będzie można wspólnie
pośpiewać, rozwiązać quizy
i poznać innych mieszkańców
osiedla. Spotkania zaplanowano na każdy czwartek miesiąca. Najbliższe już 7 lipca
o godz. 12 przy ul. Jesionowej
35/1. Kontakt do Rodzinkowa
– centrum rozwoju i wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego: 669 687 874 lub mejlowo: rodzinkowo.wroc@gmail.
com. Wstęp jest wolny.

Samoobsługowa, działająca
po godz. 18, kwiaciarnia na
Maślicach to świetne miejsce
dla tych, którzy poszukują
pięknych bukietów, ale szukają ich na „ostatnią chwilę”.
I

Robert Migdał

Przyjdź i dowiedz się o możliwościach dopłat do wymiany kopciucha. A także jak
skorzystać z dofinansowań,
w tym zwolnień z czynszu i dopłat do rachunków.
W środę, 13 lipca, o godz. 17,
w siedzibie Rady Osiedla Ołbin przy ul. Namysłowskiej 8
zaplanowano kolejne otwarte
spotkanie dla najemców komunalnych w ramach akcji
„Zmień piec”. Liczba miejsc
jest ograniczona, zgłoszenia
pod numerem tel. 71 326 41
13 lub 885 661 596. Pierwsze
20 osób otrzyma specjalne
upominki.

ROBERT MIGDAŁ

Na stoisku nie ma kwiaciarki.
Klient sam wybiera bukiet, potem
na telefonie komórkowym loguje się do swojego banku, skanuje
umieszczony na ścianie QR kod
konta bankowego kwiaciarni, wpisuje odpowiednią kwotę, płaci i zabiera kwiaty do domu. Tak działa po godz. 18 kwiaciarnia Bloom
Boom w galerii Pasaż Królewiecki
(ul. Warmińska 20).

Zmień piec w pigułce
na Ołbinie 13.07

Kwiaty stoją po prostu na stoliku, bierzesz i płacisz. Nikt jeszcze nie zabrał ani nie zniszczył żadnego bukietu
Jej właścicielka Olga Morozowa
przyjechała do Wrocławia z Ukrainy 6 lat temu. – W Polsce zrobiłam
kurs florystki i otworzyłam kwiaciarnię. Kwiaty sprzedaję osobiście
w godz.9-18. Po godz. 18 przygotowane wcześniej przeze mnie bukiety można kupić w samoobsługowej
kwiaciarni – opowiada pani Olga.

Jej kwiaciarnia jest malutka, to
kilkumetrowe stoisko, tuż przy
windzie obok wejścia. Bukiety,
które sprzedaje, są zjawiskowe.
Kuszą zapachem, biją po oczach
kolorami. Idealne na każdą okazję. Ceny są zapisane na karteczkach ustawionych przy kwiatach.

Mniejsze bukiety kosztują 35 zł, te
większe – od 55 zł w górę.
Na pomysł samoobsługowego
sprzedawania kwiatów wpadł mąż
pani Olgi. – Żeby można było kupić bukiety także po zamknięciu
kwiaciarni. Działamy tak już od

miesiąca i ludzie dość często kupują u nas po godz. 18, właśnie
samoobsługowo. Pomysł się więc
przyjął – cieszy się pani Olga.
Co ważne, nie zdarzył się jeszcze
ani jeden przypadek zniszczenia
lub kradzieży bukietów.

BOREK
Słynny Grzybek wrócił do parku Południowego

Warsztaty dla dzieci
na Psim Polu

Po czterech latach przerwy zabytkowa altana stojąca na Wzgórzu im. Georga Bendera we Wrocławiu znowu jest do dyspozycji
mieszkańców. W czerwcu zakończyła się odbudowa kultowej konstrukcji. Została odrestaurowana po tym, jak spłonęła w 2018 r.
I

Paweł Szeremeta

Altana została wykonana z tego
samego materiału, co oryginalna – z drewna modrzewiowego.
We wrześniu 2021 r. Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na
odbudowanie konstrukcji po tym,
jak spłonęła w sierpniu 2018 r.
W czerwcu br. altana została
ukończona i po prawie czterech
latach ponownie oddana do użytku spacerowiczom.

ZZM

Klub Rodzica działający we
wszystkich wrocławskich
filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza dzieci
w wieku 5-8 lat na warsztaty „W labiryncie”. Uczestnicy przekonają się, jak wielu
mądrych rzeczy możemy się
nauczyć od mrówek. Będzie
można wspólnie tworzyć łamigłówki, labirynty, które
będą pobudzały umysły i wyobraźnię. Znalezienie właściwej drogi wśród poplątanych
ścieżek będzie wymagało skupienia, a droga do celu będzie
wiodła przez skomplikowane
korytarze i pułapki. Warsztaty
13.07 o godz. 10 w CBK Fama
przy ul. Bolesława Krzywoustego 286. Zajęcia bezpłatne,
obowiązują zapisy: mbp11@
biblioteka.wroc.pl.

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Altana ma ponadstuletnią historię. Znów można z niej korzystać

Renowacja odbywała się z pomocą, także finansową, Miejskiego
Konserwatora Zabytków. Przy
okazji odbudowy ZZM zmienił
otoczenie obiektu. – Altana została bardziej wyeksponowana,
zieleń już jej tak nie zasłania –
tłumaczy Marek Szempliński,
rzecznik ZZM we Wrocławiu.

Konstrukcja została wiernie odwzorowana. Praktycznie jedyną różnicą jest zadaszenie, które
zostało wykonane z trwalszego
materiału. – Szczęśliwie, nieco
wcześniej w ramach rekonstrukcji innego elementu, sporządzona
została bardzo szczegółowa dokumentacja obiektu i na jej podstawie mogliśmy odtworzyć wygląd
altany praktycznie 1:1 – tłumaczy
Szempliński.
Altana stoi na Wzgórzu Bendera,
które nazwane zostało na cześć
Georga Bendera, nadburmistrza
Wrocławia z lat 1891-1912. Nazywana oficjalnie Pawilonem Wallenberga, a potocznie Grzybkiem,
zbudowana została na przełomie
XIX i XX wieku, aby obserwować
panoramy Wrocławia i Masywu
Ślęży.
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Najbardziej multifunkcyjny stadion w Polsce
Czerwcowy kalendarz imprez na
Tarczyński Arena był w tym roku
wyjątkowo napięty – mecz reprezentacji Polski, Wrocławski
Festiwal Dobrego Piwa, koncerty
Dawida Podsiadły i Kings of Leon,
American Cars Mania. Tak intensywnego okresu na wrocławskim
stadionie chyba nie było już dawno?
To prawda, mamy być może najbardziej intensywny okres w całej historii obiektu. Po pierwsze,
skończyła się pandemia i możemy realizować swoje wcześniejsze
plany. Po drugie, na co dzień nasz
czas wypełnia piłka nożna i Śląsk
Wrocław, a w przerwach przed kolejnymi sezonami Ekstraklasy organizujemy jak najwięcej imprez
masowych, plenerowych. W tym
roku doszły również przełożone
koncerty Dawida Podsiadły i Kings
of Leon. Rzeczywiście jest to chyba
najgorętszy okres w historii stadionu – ponad 15 bardzo różnorodnych imprez w około 6 tygodni.

STADION WROCŁAW

Czy Urząd Miejski Wrocławia nadal dopłaca do funkcjonowania Tarczyński Arena? Jak dużo imprez zorganizowano na wrocławskim stadionie w pierwszej połowie roku? Kiedy zostanie otwarte Muzeum Śląska Wrocław? O sytuacji jednego z największych sportowych obiektów w Polsce z prezesem zarządu spółki
Stadion Wrocław, Marcinem Przychodnym, rozmawia Mateusz Lubański.

Marcin Przychodny, prezes zarządu, cieszy się, że Tarczyński Arena w tym roku ma dodatni wynik finansowy działalności bieżącej

Czy przez pozostałą część roku
wcześniejszych przygotowań z namożliwe jest organizowanie aż tylu
szej strony. Od koncertów, przez
wydarzeń o różnym charakterze?
wielkie imprezy plenerowe i rozMusimy pamiętać, że jesteśmy grywki sportowe (zarówno mecz
stadionem piłkarskim, najważ- reprezentacji Polski, jak i zawody
niejsza jest piłka nożna. Nie jest to dla dzieci: Tarczyński Arena Cup,
więc możliwe, nie tylko we Wro- Mistrzostwa Przedszkolaków), po
cławiu, ale również na pozostałych
bardzo ważne spotkania konferentego typu obiektach. Z całą odpo- cyjne, jak Samorządowy Okrągły
wiedzialnością mogę powiedzieć
Stół ws. Ukrainy, Forum G2 czy
jednak, że jesteKongres Samośmy najbardziej
rządowy. Żaden
multifunkcyjnym
stadion w Polsce
stadionem w Polnie działa aż tak
W ciągu ostatnich
sce. Organizuwielofunkcyjnie
trzech lat udało nam
jemy najwięcej
i różnorodnie: od
się istotnie poprawić
tak różnorodkoncertu dla posytuację ekonomiczną
nych wydarzeń.
nad 40 tys. wistadionu, i to pomimo
Ponadto, warto
dzów, przez tarpandemii. Tarczyński
podkreślić, że
gi branżowe, po
Arena jest w pełni
oprócz organiluźniejsze wydazacji wydarzeń,
rzenia typu Grill
samodzielnym
stadion to takBasket w naszej
podmiotem.
że ponad 10 tys.
koszykarskiej
metrów kwaStrefie Betonu.
dratowych powierzchni biurowej.
Swoją siedzibę mają u nas m.in. Wpływa na to również infraCoca-Cola, EMC, Supra Brokers struktura wokół stadionu…
i Przedszkole nr 26 Sportowa Kra- Dokładnie tak. Mamy lodowisko,
ina.
sztuczne boiska do piłki nożnej,
boiska do koszykówki, parking dla
Tarczyński Arena to jednak nie kamperów, plac zabaw, możliwość
same imprezy masowe.
wykonania skoku z dachu stadioTylko w pierwszej połowie roku nu czy zjazdu na tyrolce. To są
– a przypominam, że do mar- rzeczy, które pozwalają korzystać
ca ograniczała nas pandemia – z obiektu na co dzień. Co więcej,
odbyło się 101 wydarzeń, które
teren dookoła jest otwarty i każprzecież w większości wymagają dy może odwiedzić nas w ramach

spaceru czy przejażdżki rowerem.
Wrocławianie coraz chętniej z tego
korzystają i bardzo się z tego cieszymy.
Czego brakuje, by Tarczyński
Arena można było nazwać stadionem europejskim?
Muzeum Śląska Wrocław i pubu
sportowego. Ta inwestycja jest
w trakcie realizacji – planowo
zakończy się w styczniu przyszłego roku, a po 2-3 miesiącach
będziemy w stanie zaprosić do
nich mieszkańców i turystów. To
wygeneruje jeszcze większy ruch
i jeszcze większą liczbę zwiedzających. Dzięki temu będziemy
mogli powiedzieć sobie, że Tarczyński Arena to stadion w pełni
europejski.
Czy Urząd Miejski Wrocławia nadal dopłaca do codziennego funkcjonowania stadionu?
W ciągu ostatnich trzech lat udało
nam się istotnie poprawić sytuację ekonomiczną stadionu, i to
pomimo pandemii. Tarczyński
Arena jest w pełni samodzielnym
podmiotem. Jednak jako stadion,
przy udziale UMW, spłacamy
dług związany z budową obiektu,
a wynik spółki obciążają również
odsetki. Dotychczas UMW dodatkowo dokładało 6-8 mln zł do
funkcjonowania stadionu. W 2021
roku już tak nie było, choć wy-

nik był przecież ujemny. A 2022
rok będzie pierwszym, kiedy nasz
wynik działalności bieżącej będzie
dodatni. To jest zmiana o kilka
milionów złotych. To świadczy
o wydolności spółki.
Czy wpływ na to ma również
obecna sytuacja ekonomiczna
w Polsce?
W ubiegłym roku spłacane przez
nas odsetki wynosiły 900 tys. zł
kwartalnie, a więc 3,6 mln zł rocznie. W 2022 będzie to kwota na
poziomie 14 mln zł w skali roku.
W ciągu pół roku odsetki wzrosły
niemal czterokrotnie i będą dalej
rosnąć, wraz ze zmianami stopy procentowej. Musimy radzić
sobie z tymi samymi zmianami,
które dotykają na co dzień indywidualnych kredytobiorców. Mimo
to, nasz wynik operacyjny uległ
znacznej poprawie. W czerwcu
osiągnęliśmy niespotykane dotychczas przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 3 mln zł.
Również skumulowane przychody
za pierwsze półrocze szacowane są na rekordowe 9,3 mln zł.
W porównaniu do poprzednich lat,
uzyskane w pierwszym półroczu
przychody są prawie półtora raza
wyższe, niż w poprzednim roku
i latach przed pandemią.
Z czego wynika tak korzystny
wynik?

To efekt między innymi bardzo
dużej liczby wydarzeń. Do końca
czerwca na Tarczyński Arena zanotowaliśmy aż 125 dni imprezowych i 101 różnych wydarzeń, i to
pomimo pandemicznych ograniczeń w pierwszym kwartale roku.
Pojawienie się sponsora tytularnego pomogło osiągnąć tak dobry
wynik finansowy?
Pozyskanie sponsora tytularnego ma bardzo realny wpływ na
sytuację finansową Tarczyński
Arena, bo już w pierwszym roku
współpracy możemy liczyć na dodatkowe 2 mln zł przychodów. To
są niezwykle poważne i znaczące pieniądze w naszym budżecie.
Myślę jednak, że równie istotna
jest strona wizerunkowa. W ten
sposób dołączyliśmy do grona
stadionów posiadających sponsora tytularnego. Na dodatek udało
nam się pozyskać patrona, który
jest lokalną firmą, a jednocześnie
globalną marką.

Masz pomysł na
rozmowę dotyczącą
sprawy istotnej dla
wszystkich wrocławian?
Napisz do nas! e-mail:
biuletyn@araw.pl
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Taka para musi mieć co najmniej razem 78 lat
Wakacje Jednego Dnia. A właściwie Dwóch Godzin w Tygodniu. Zrób je komuś, a zrobisz je sobie. Stowarzyszenie
mali bracia Ubogich kojarzy
samotnych seniorów z wolontariuszami. Najstarszy, już
dwuletni wrocławski tandem,
tego lata co weekend zwiedza
inny park Wrocławia.
Anna Aleksandrowicz

„Pan Jan zastanawiał się, czy
szkodniki z jego ogrodu znalazłyby uznanie na francuskich
stołach, a pani Wiesława opowiedziała historię o kłopotliwym
ananasie, z którym nie można
było sobie poradzić. Kilka wspólnie spędzonych godzin przepełnione było spokojem i radością
z tego, że nawet w centrum tętniącego życiem miasta znaleźliśmy miejsce, gdzie czas płynie
nieco wolniej...” – tak swoje
spotkanie w większym gronie
wolontariuszy i ich podopiecznych wspomina 30-letni Mikołaj.

Relacja jeden na jeden
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, działające we Wrocławiu od
dwóch lat we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, skojarzyło już 60 par
senior-wolontariusz. Najstarsza
para – 93-letnia p. Irenka i jej
przyszywana wnuczka co tydzień spacerują w te wakacje po

STOWARZYSZENIE MALI BRACIA UBOGICH

I

Wolontariusze Stowarzyszenie mali bracia Ubogich w białych koszulkach z kolorowymi sercami, podopieczni – pod niebieskimi parasolami
innym parku Wrocławia. SmbU
Ciągle szuka zarówno jednych,
jak i drugich. Idea jest taka, by
osoba, która ma więcej niż 60
lat i chciała z kimś porozmawiać
przez co najmniej 2 h tygodniowo, nawiązała relację. – Żeby zostać wolontariuszem, trzeba mieć
co najmniej 18 lat, ale większość
u nas ma ok. trzydziestki, pracuje – opowiada Agnieszka Cymerkiewicz, wrocławska koordynator
małych braci Ubogich. Pary nie są

kojarzone przez losowanie. Pracownicy stowarzyszenia robią
najpierw wywiad, czego dany senior potrzebuje najbardziej: rozmowy, spaceru, towarzystwa do
herbaty. Żeby dotrzeć do swoich
przyszłych podopiecznych, informują o swoich działaniach np.
w Domach Pomocy Społecznej,
w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej. Jeśli jakiś
senior jest zainteresowany, może

zadzwonić i powiedzieć, że chętnie pozna wolontariusza. – Warunkiem, oprócz ukończonych 60
lat życia, jest zdolność nawiązania relacji, czyli kontakt logiczny
z rozmówcą – zaznacza Agnieszka Cymerkiewicz.

Szkolony wolontariusz
Kandydat na wolontariusza też
przechodzi rozmowę wywiadowczą, czy jest w stanie re-

gularnie spotykać się ze swoim
podopiecznym. W końcu przechodzi szkolenie. – Zależy nam
na utworzeniu między nimi relacji długofalowej, bo wiemy, że
nasi seniorzy przywiązują się,
a ci z DPS-ów są wręcz dumni,
że tylko ich odwiedza ten jeden
wolontariusz, że jest ich, a nikogo więcej na świecie – wyjaśnia
pani koordynator. Chcesz zostać
podopiecznym albo wolontariuszem? Zadzwoń: 600 615 110.

Jak? Zabierz głos w sprawie urządzania podwórek
Jak urządzić podwórko przy Ziemowita? Jak odnowić teren rekreacji na podwórku przy Bałuckiego? Powiedz, jak to widzisz.
I

Redakcja

UMW

Pracownicy Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego
Wrocławia zapraszają do udziału w spotkaniach konsultacyjnych ws. terenu rekreacyjnego
na podwórku pomiędzy ulicami:
Bałuckiego, Piłsudskiego, Świdnickiej i pl. Kościuszki.

17.05.2022, wózek konsultacyjny na podwórku przy ul. Andrzeja Struga na wrocławskim Kleczkowie

Przedmieście Świdnickie. Możesz tam przyjść dwa razy.
Pierwszy raz – 7.07, godz. 17.30,
by wyrazić swoją opinię, jak powinno wyglądać to miejsce po
metamorfozie. A drugi raz – niecałe trzy tygodnie później, 26.07

(też godz. 17.30), gdy przedstawiony zostanie projekt. Mile widziani starsi i młodsi mieszkańcy Przedmieścia Świdnickiego,
w tym też dzieci i młodzież. Wypełnijcie również do końca lipca
e-formularz na www.wroclaw.
pl/konsultacje.
Szczepin. Spotkanie konsultacyjne zaplanowane też jest na
Szczepinie nt. urządzenia podwórka pomiędzy ulicami: Ziemowita, Dobrą, Legnicką, Nabycińską. Początek spotkania: 13.07
o godz. 17.30. Wypatrujcie na
tym podwórku błękitnego wózka
konsultacyjnego.
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Kabaret receptą na wesołe życie i dobrą pamięć

Franciszek Sowa w swoim ponadsześćdziesięcioletnim życiu zajmował się wieloma rzeczami. Handlował, wykonywał reklamy i neony, sprzedawał ubezpieczenia.
A 9 lat temu został kabareciarzem. I to podoba mu się najbardziej. – Tak mnie to wciągnęło, że nie wyobrażam sobie życia bez występów – podkreśla senior.
I

Alina Gierak

A to wnuki bawią, a to mają wizytę u lekarza lub jadą do sanatorium. Trudno było zgrać terminy
prób i występów. A był moment,
że w tym kabarecie występowało 11 osób. Było bardzo fajnie, ale
współpraca kulała. A ponieważ
pan Franciszek wówczas już na
dobre wsiąkł w estradowe życie,
miał doświadczenie, wiedział, jak
robić programy i na scenie czuł się
jak ryba w wodzie, szybko skompletował kolejną grupę.

TOMASZ HOŁOD

Zaczynał w Kabarecie Sławy, do
którego zaprosił go kolega. Myślał, że dostanie małą rolę, a okazała się całkiem spora. Dobrze mu
poszło i zaczął występować z tym
kabaretem regularnie. Gdy ten się
rozwiązał, utworzył Kabaret Drugi. Ten też się rozsypał. – Bo wie
pani, z seniorami, to gorzej niż
z dziećmi – tłumaczy pan Franciszek.

Estradowe życie
Nazwali się Kabaret Odłam. Jest ich
czwórka: Maria
Dowbecka, Krystyna
Seta i kuzyn pana
Franciszka – Eugeniusz Sowa. Postawili
na lwowskie klimaty.
Z rodzinnego sentymentu? – Nie, ja nie mam
korzeni lwowskich, choć rodzina pochodziła ze Wschodu –
opowiada pan Franciszek. – Ale
bliski nam jest klimat lwowskich
kabaretów, podoba się nam melodia języka – wylicza.
Nie bez znaczenia są związki wrocławian ze Lwowem. Przodkowie
wielu mieszkańców pochodzili
z tego miasta i zależało im, by ich
występy były wspomnieniowe. Liczy się także to, że łatwo o repertuar, bowiem piosenek z lwowskich kabaretów jest dostępnych
bardzo wiele. Panie w etolach,
kapelusikach na głowie, sznurami pereł na szyi, koronkowych
sukienkach w stylu lat 30. Panowie w kaszkietach, marynarkach
w kratkę, stylowych fluarach – nie
można się pomylić. Od razu wiadomo, że to przedwojenny Lwów.
Kabaret Odłam ma za sobą kilkanaście przedstawień. Grają m.in.

Maria Dowbecka, Franciszek Sowa i Krystyna Seta – trzy ćwiartki Kabaretu Odłam na Waligóriadzie ’22
ciarz, który nocą prowadzi taksówkę po Wrocławiu i radio ma
włączone cały czas. Nie ma dnia,
by nie wpadł mu jakiś temat.
Ostatnio ten z sugestią jednego
z polityków, by zbierać chrust,
skoro węgiel jest taki drogi.
programy
„Nieproszony
Gość – Koronawirus” oraz „Ze
Lwowa do Wrocławia”. Przygotowują programy na Dzień Dziadka, Dzień Babci, Boże Narodzenie
i na Wielkanoc. Pierwszy z tych
programów pan Franciszek właśnie uaktualnia. Akcja dzieje się
na ogródkach działkowych, gdzie
w czasie pandemii spotykali się
seniorzy, bo tam tylko mogli.
I rozmawiali o polityce, chorobach, pieniądzach. Ten program
okazał się hitem. – Śpiewamy
i mówimy o tym, co niesie życie –
tłumaczy pan Franiszek.

Inspiracja? Politycy z radia
Tematy same się narzucają. Nasz
bohater ma już pół zeszytu z zapisanymi hasłami na przyszłe teksty. – Wystarczy posłuchać radia
i polityków – śmieje się kabare-

sty skeczy. Odłam ma salkę prób
w siedzibie Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej przy ul. Dubois we Wrocławiu. Występują
na przeglądach grup seniorskich,
we wrocławskich domach opieki,
na senioraliach i wszędzie tam,
gdzie ich zaproszą. Kosztów nie
liczą. – Najważniejsza jest radość,
jaką dają nam występy, i brawa, które otrzymujemy po nich.
Miło jest ze sceny zobaczyć, jak
widzowie mają
łzy w oczach –
podkreśla kabareciarz.

Do niedawna wśród wiernych widzów Kabaretu Odłam była córka pana Franciszka. Ale odkąd
urodziła drugie dziecko, trudniej
jest jej filmować występy
ojca i wrzucać
na profil faceNajważniejsza jest
bookowy kabaradość, jaką dają nam
retu. Ale wie,
Aktorstwo na
występy, i brawa,
że dziadek Fradobrą pamięć
które otrzymujemy
nek może być
po nich. Miło jest ze
spokojny o ciąDodatkową kosceny
zobaczyć, jak
głość estradorzyścią wystęwidzowie mają łzy
wej kariery, bo
pów jest ćwiokazało się, że
czenie pamięci.
w oczach
starsza wnuczka
Kiedyś rozwiąpana Franciszka
zywali krzyuwielbia występować. Na razie
żówki, teraz, ucząc się na pamięć
robi furorę w przedszkolu.
wielu tekstów, zmuszają mózg
do pracy. Te sceniczne produkcje
Za to on cały czas się rozkręca.
tak ośmieliły pana Franciszka, że
Nowy program powstaje prawie
wziął udział w castingu i zagrał
co dwa miesiące. Sam wyszukuje
kilka epizodów w filmach. – Ale
piosenki, pisze scenariusze, tekto nie to samo, co występy na

żywo. Na nich trzeba reagować,
być w kontakcie z publicznością.
To lubię najbardziej – przyznaje
senior aktor.
Kabaret Odłam przygotowuje
się właśnie do kolejnych występów. Można było ich zobaczyć 19
czerwca na Waligóriadzie w parku
Południowym we Wrocławiu i 24
czerwca na scenie w Przestrzeni
Trzeciego Wieku przy pl. Solidarności we Wrocławiu. Nie zabraknie
ich na wrocławskim Dniu Seniora,
który zaplanowany jest na 7 września. – Niech mi nikt nie mówi,
że seniorzy nie mają co robić we
Wrocławiu – pan Franiszek z entuzjazmem wylicza: sporty, brydż,
szydełkowanie, grupa aktorska,
wykłady. On na to nie ma czasu.
Ale inni powinni korzystać, bo
najgorsze to popaść w lenistwo.
Poza kabaretem ma jeszcze jedną
pasję – ogród. Mieszka w domu
z ogrodem. Sadzi drzewa, kwiaty,
warzywa.
Czyli tak: w dzień ogród i kabaret,
w nocy taksówka? – I jeszcze sen.
Bardzo lubię spać – dopowiada
z uśmiechem pan Franciszek.
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12 hitów turystycznych, które musisz zobaczyć
„Plażing”, spacer podwodnym tunelem, podziwianie linoskoczków, wspinanie się po trapie na pokład żaglowca, zgłębianie podstaw kryptologii, a nawet podróżowanie w czasie – każdą z tych rzeczy (i wiele, wiele innych) możesz robić podczas wakacji w mieście! Morza szum, ptaków śpiew? Nie tylko, bo na wspaniałe
wakacyjne doznania możesz liczyć także w dużych miastach! Sprawdź, jakie są największe wakacyjne hity polskich metropolii.
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2. Rzeka Muzyki w Bydgoszczy
Rzeka Muzyki to cykl koncertów na
wodzie, które odbywają się w każdą wakacyjną niedzielę przy Operze
Nova nad Brdą. Początek o godz.
19. Na scenie pomoście zobaczysz
m.in. Agę Zaryan, Izabelę Trojanowską, Monikę Kuszyńską i Magdę Steczkowską. Każdy z koncertów będzie odmienną propozycją
artystyczną. Szczegóły na stronie:
www.facebook.com/RzekaMuzyki.
3. Gdański Teatr Szekspirowski
Zwiedzając jedyny na świecie teatr
z otwieranym dachem, możesz się
przenieść do czasów Szekspira, gdy
grywano przy świetle dziennym.
Bilety 20 i 15 zł. Otaczające dziedziniec drewniane galerie i ruchome platformy, dzięki którym można modelować scenę, są atrakcją
samą w sobie, jednak od 27 lipca
do 6 sierpnia możesz liczyć na coś
ekstra: Międzynarodowy Festiwal
Szekspirowski. Teatr mieści się
przy ul. Bogusławskiego 1. Szczegóły: teatrszekspirowski.pl i festiwalszekspirowski.pl.
4. Festiwale i neony w Katowicach
Spędzasz lato w Katowicach? Wakacyjne doznania zagwarantują ci festiwale: OFF Festival, Tauron Nowa
Muzyka i Męskie Granie. Jeśli jesteś
miłośnikiem teatru, koniecznie odwiedź także Letnie Ogrody Teatralne. Gdy zajdzie słońce, wybierz się
na spacer i poszukaj neonów, by
na własne oczy zobaczyć śląskie
Las Vegas. Szczegóły znajdziesz na
stronie: www.katowice.eu.
5. Park Bagry Wielkie w Krakowie
Brzegi porośnięte szuwarami, perkozy i mnóstwo innych ptaków

wodnych, kąpielisko strzeżone
z dwiema plażami, boisko do siatkówki, plac zabaw, tężnia solankowa, w pobliżu łąki – a wszystko
to w granicach wielkiego miasta!
Wstęp bezpłatny, kąpielisko strzeżone jest czynne codziennie od
godz. 10 do 18.
6. Carnaval Sztukmistrzów
w Lublinie
Od 28 do 31 lipca Lublin zmieni się
w wielką arenę cyrkową, na której
swoje umiejętności zaprezentują
artyści uliczni i mistrzowie sztuki
cyrkowej z całego świata: połykacze ognia, buskerzy, akrobaci, magicy. W programie spektakle, koncerty, kameralne pokazy, uliczne
widowiska oraz warsztaty, które
odbędą się między innymi na Błoniach pod Zamkiem i w zaułkach
Starego Miasta. Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny, na
niektóre trzeba kupić bilety. Szczegóły znajdziecie na stronie: www.
sztukmistrze.eu.
7. Orientarium w Łodzi
Najdłuższy tunel podwodny, największy słoń indyjski w Europie,
zagrożone wyginięciem orangutany sumatrzańskie, gigantyczne
krokodyle gawialowe, rzadko spotykane rekiny i moc innych atrakcji – wszystko to zobaczysz w najnowocześniejszym zoo w Europie.
Orientarium jest czynne w godz.
9-19 (kasy godzinę krócej), bilet
70 zł, z Kartą Łodzianina 40 zł.
Szczegóły: orientarium.lodz.pl.
8. Centrum Szyfrów Enigma
w Poznaniu
W multimedialnym i interaktywnym Centrum Szyfrów Enigma
(ul. Święty Marcin 78) możesz
poznać podstawy kryptologii i dowiedzieć się, jak to się stało, że
utalentowani studenci Uniwersytetu Poznańskiego już w 1932 roku
złamali kody maszyny szyfrującej
Enigma. Centrum jest czynne od
wtorku do piątku w godz. 9-18,
a w weekendy od 10 do 19. Bilety
20 i 15 zł. Szczegóły: csenigma.

9. Rzeszowskie piwnice
Masz dość upałów? Odwiedź Rzeszowskie Piwnice (Rynek 26)
z podziemną trasą turystyczną biegnącą pod rzeszowskim Rynkiem.
W naszpikowanych elektroniką
i wyposażonych w nowoczesny
sprzęt multimedialny podziemiach
poznasz historię miasta w wyjątkowo atrakcyjny sposób. Zejdziesz
tam z… kina 5D! Bilety: 25 zł i 20
zł, dzieci do lat 4 wstęp bezpłatny.
Szczegóły: rzeszowskiepiwnice.pl.
10. Żagle 2022 w Szczecinie
Od 19 do 21 sierpnia Szczecin obchodzi wielkie żeglarskie święto.
Po obu stronach Odry zacumują
żaglowce, odbędzie się Jarmark
pod żaglami, a na zwiedzających
czekają na Łasztowni i Wałach
Chrobrego najrozmaitsze atrakcje, takie jak: wesołe miasteczka,
Strefa Dziecięca, Food Port i Craft
Beer Zone. Przez trzy dni będziesz
mógł także brać udział w koncertach najbardziej topowych polskich artystów. Wystąpią Patrycja
Markowska oraz Grzegorz Hyży.
Szczegóły: www.zagle.szczecin.eu.
11. Dzielnica Wisła w Warszawie
Odwiedzając nieformalną – 19.
dzielnicę Warszawy, poczujesz się
jak na wakacjach bez opuszczania
stolicy. Na lewym brzegu Wisły
możesz spacerować po bulwarach,
podziwiać panoramę miasta, odpoczywać na plaży, zjeść coś smacznego albo wyruszyć w rejs po rzece.
Jej prawa strona to obszar Natura
2000. Możesz się tam wybrać na
przejażdżkę rowerową przez lasy,
po to, by podziwiać ptaki i leniuchować na jednej z piaszczystych
plaż. Szczegóły: warsawtour.pl.
12. WRO-TA we Wrocławiu
Kolejna okazja do podróży w czasie: zwiedzanie miasta zabytkowymi tramwajami i autobusami
Wrocławskich Linii Turystycznych
WRO-TA, które przez całe wakacje
kursują w weekendy. Wystarczy
zwykły bilet MPK (można go kupić
u konduktora). Na trasie są najważniejsze zabytki, parki (Szczytnicki i Staromiejski), promenada
wzdłuż fosy, zoo, Hydropolis, Centrum Historii Zajezdnia.
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1. Zabytkowe autobusy
w Białymstoku
Masz ochotę na sentymentalną
podróż w czasie? Wsiądź na pokład kultowego „ogórka” (każda
letnia sobota, bilet 5 zł) albo jego
młodszego brata „kwadraciaka”
(każda letnia niedziela, przejazd
jest bezpłatny), a przewodnik PTTK
opowie ci o historii miasta. Start
z przystanku przy pałacu Branickich. Szczegóły: bialystok.pttk.pl/
ruszaja-wycieczki-ogorkiem oraz
przejazdywakacyjne.bialystok.pl.

KULTURA

NR 25 (91) – LIPIEC 2022

21.07 startuje Festiwal Nowe Horyzonty

Bilety na Festiwal
Nowe Horyzonty

Aż 271 filmów, a w tym 156
polskich premier. Wśród hitów filmy nagradzane w Cannes, Sundance, ale i nowe kino
z Ukrainy. Na wrocławski Rynek wracają bezpłatne wieczorne seanse, a Arsenał, po
pandemii, znowu będzie festiwalowym klubem.
I

Sprzedaż biletów na pojedyncze
seanse startuje 7 lipca od godz.
12, ale wyłącznie online przez
stronę nowehoryzonty.pl. W kasach stacjonarnych (Kina Nowe
Horyzonty i DCF-u) kupimy je
dopiero od 20.07 (od godz. 12),
a w kolejnych dniach 21-31.07
od godz. 9. Ceny: 19-26 zł.

Magdalena Talik

Muzyka w dawnym
Wrocławiu

Od 7.07 można kupić pojedyncze bilety na seanse. Impreza
ma wersję stacjonarną (21-31.07)
i online (21.07-7.08).

Wielkie hity NH 2022
Wśród przebojów festiwalu m.in.
nagradzane na festiwalach filmy

ROBERT PALKA

„IO” filmem otwarcia
Festiwal otworzy w tym roku
film „IO” w reż. Jerzego Skolimowskiego, który wywalczył
w Cannes Nagrodę Jury. To historia tułaczki osła, który podróżuje z polskiego cyrku do Włoch,
przechodząc w ręce różnych właścicieli. Produkcję filmu współfinansowało miasto Wrocław. Na
zakończenie festiwalu zobaczymy
z kolei nowy, ale pierwszy zrealizowany z zagraniczną ekipą,
film „Silent Twins”, urodzonej
we Wrocławiu, Agnieszki Smoczyńskiej o milczących walijskich
bliźniaczkach.

Agnieszka Holland z odtwórcą głównej roli Jamesem Nortonem na planie swojego filmu „Obywatel Jones”
– sensacją może być tegoroczny
zwycięzca Cannes – „W Trójkącie” Rubena Östlunda, ale
też „Blisko” Lukasa Dhonta czy
„Godland” Hlynura Pálmasona.
Na hit festiwalowy zapowiada się
mroczny „Holy Spider” Irańczyka
Alego Abbasi, thriller o religijnym
fanatyzmie.
W Konkursie Nowe Horyzonty
o Grand Prix powalczy 12 filmów
z całego świata, a w jury między
innymi zasiada Agata Buzek.

Podczas 22. edycji zaplanowano
też przeglądy filmów Agnieszki
Holland, francuskiej reżyserki
Lucile Hadžihalilović, Brytyjki
Joanny Hogg i litewsko-amerykańskiego twórcy Jonasa Mekasa.
Widzowie horyzontowi obejrzą
najnowsze kino ukraińskie („Odbicie”, „Pamfir” i „Klondike”),
ale napisy w jęz. ukraińskim
umieszczone będą także podczas seansów w Rynku – 23.07
„C’mon C’mon”, a 25.07 „Mała
mama” (godz. 22).

Podczas festiwalu odbędzie
pierwsza w Polsce retrospektywa
filmów Agnieszki Holland.

Bezpłatne kino w Rynku
Od 22 do 31.07 w Rynku seanse
pod chmurką o godz. 22 na 999
miejsc.
A obejrzymy m.in. „C’mon,
C’mon” z Joaquinem Phoenixem
(23.07), „Pokot” Agnieszki Holland, czyli ekranizację powieści
Olgi Tokarczuk (24.07).

Konkurs szkła – do wygrania 25 tys. zł
Promocja młodych artystów i twórczości związanej ze szkłem artystycznym. A także hołd dla prof. Zbigniewa Horbowego, założyciela szkoły wzorniczej na Dolnym Śląsku. Oto cele Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego. Zgłoszenia do 30.09.
I

Magdalena Talik

Pomysłodawcami i dyrektorami Międzynarodowego Konkursu Szkła im.
Horbowego są Igor
Wójcik z Ośrodka
Kultury i Sztuki we
Wrocławiu i dr Mariusz
Łabiński ze strony Akademii Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu. Trzecim dyrektorem Julita Zaprucka
z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Przywołanie postaci
patrona konkursu, prof.
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Zbigniewa Horbowego, wybitnego artysty i designera, wieloletniego rektora ASP we
Wrocławiu ma stać się
w zamyśle organizatorów pomostem między
historią oraz przyszłością
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tej wyjątkowej dziedziny sztuki. Konkurs jest dwuetapowy,
otwarty i skierowany do osób
pełnoletnich (mieszkających
w Polsce lub za granicą), które
zgłoszą pracę konkursową z wymaganą dokumentacją. Nie trzeba
mieć wykształcenia
artystycznego.
Grand Prix to Dolnośląska Nagroda Główna w wysokości 25 tys.
zł, ale będzie też wiele
dodatkowych, jak np.
rezydencje artystyczne i w warsztatach.
Zgłoszenie z wymaganą
dokumentacją trzeba do

30 września br. wysłać na adres
horbowy@okis.pl.
Wstępną ocenę zgłoszeń i wybór
prac do II etapu jury sporządzi
do 15 grudnia br. Wystawa konkursowa odbędzie się w Galerii
Geppart Akademii Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu i w Muzeum Karkonoskim
w Jeleniej Górze w 2023 roku.
Wydany zostanie także katalog
z pracami laureatów.
Konkurs organizuje Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu we współpracy z Muzeum
Karkonoskim w Jeleniej Górze
i Akademią Sztuk Pięknych we
Wrocławiu.

II Letni Festiwal Kameralny
„Muzyka w dawnym Wrocławiu” umożliwia wrocławianom
i turystom odwiedzającym stolicę Dolnego Śląska muzyczną
podróż od czasów wczesnego
baroku aż do współczesności.
Organizator – Stowarzyszenie
Inicjatyw Artystycznych „Mosty Kultury” pragnie odświeżyć
tradycję salonów muzycznych
i tym samym uczynić muzykę
klasyczną bardziej przystępną. W lipcu zaplanowano dwa
koncerty:
◼ 16. 07, godz. 19, Muzeum
Etnograficzne, ul. Traugutta
111/113 – muzyka A. Areńskiego, A. Borodina, M. Regera, J. Brahmsa, J. Masseneta, G. Faure. Wykonawcy:
Joanna Rot (mezzosopran/
alt), Krzysztof Karpeta
(wiolonczela), Michał Rot
(fortepian);
◼ 30.07, godz. 19, Muzeum
Pana Tadeusza, Rynek 6
– muzyka K. Szymanowskiego, M. Szymanowskiej,
P. Caro, S. Niewiadomskiego, J. Galla. Wykonawcy:
Aldona Bartnik (sopran),
Michał Marcol (skrzypce),
Monika Kruk (fortepian).

Galeria BWA – nowe
miejsce?
Trwają rozmowy między Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia a Polskim Funduszem
Rozwoju na temat nowej lokalizacji głównej galerii BWA
Wrocław. Obecna znajduje się
na dworcu Wrocław Główny przy ul. Piłsudskiego 105.
Niezbędna jest jednak zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic
Kolejowej i Grabiszyńskiej we
Wrocławiu. Projekt ma być głosowany przez radnych 14 lipca.
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Нові підготовчі відділення для дітей з України
У Вроцлаві утворюються
нові підготовчі відділення
для дітей з України. Відділення фінансуватимуться
з бюджету ґміни і керуватиме ними фундація Загальнопольський оператор освіти.

прийнято 75 дітей, але набір
на новий навчальний рік весь
час триває. Заняття, так як
у попередньому навчальному
закладі, проводять педагоги
з Початкової школи «Леонардо», їм допомагають українські
вчителі.

До 54 підготовчих відділень для
дітей з закордону, що утворило
місто, долучаються наступні.
Ними керуватиме зовнішній
суб’єкт, але на таких самих засадах, як в установах на балансі
ґміни.

що на вул. Сьрубовій, провоOGÓLNOPOLSKI OPERATOR OSWIATY

Нові відділення утворюються в Українському домі на вул.
Жертв Освенцима у Вроцлаві. Сотня дітей (які живуть
в Українському домі) навчатиметься відповідно до програми, що підготувало польське
Міністерство освіти і науки.
Роботу у якості помічника вчителя знайдуть теж українські
педагоги, які допомагатимуть

Набір у підготовчі відділення,

польським вчителям ефективно проводити заняття, а також
спілкуватися з дітьми.
Під час канікул школа на вул.
Ofiar Oświęcimskich гарантуватиме догляд за дітьми, а також

вивчення польської мови. Від
вересня розпочнуться типові
уроки (у 1–8 класах).
На роботу у цьому навчальному
закладі буде прийнято психолога з України.

дить Початкова школа «Леонардо» із місцезнаходженням
на вул. Рузвельта, 15 (без дотримання правила щодо проживання у районі, де знаходиться школа).
Підготовчі відділення – це кла-

Зрівняння шансів та
інтеграція

си для учнів, які приїхали з за-

Такі підготовчі відділення розпочали роботу в червні у будинку, що на вул. Сьрубовій
у Вроцлаві. Там до 1–8 класів

недостатній для навчання

кордону і не знають польської
мови або рівень знання мови
у польській школі. У кожному
класі підготовчого відділення
може бути не більше 25 учнів.

Години роботи Центрів
обслуговування мешканців
під час літніх канікул

Показ українського
фільму «СтопЗемля»

В липні і серпні два пункти Центру обслуговування мешканців (поль. СОМ) вiдкритi iнакше.

„KinoUkraїna w kinie DCF” в партнерстві з Proxet Culture Club
(ініціатива від компанії Proxet) запрошує 8 липня на спеціальний показ українського фільму «Стоп-Земля» (реж. Катерина Горностай).

Вроцлава працюватимуть за
скороченим графіком. Перевірте, до котрої години можна
прийти, щоб полагодити справи зокрема стосовно отримання документів, що засвідчують
особу або реєстрації автомобіля.

Години роботи Центрів
обслуговування мешканців
під час канікул
Скорочений графік роботи:

В інших місцях години роботи
не змінюються:
◼ COM III, вул. W. Bogusławskiego, 8, 10 від 8.00 до 17.15
◼ COM IV, алея M. Kromera, 44
від 8.00 до 15.15
◼ COM V, вул. Hubska 8-16 від
8.00 до 15.15
◼ COM VI вул. Legnicka, 58
(торговий центр «Магнолія») від понеділка до

п’ятниці, від 9.00 до 18.00,
в суботу від 9.00 до 16.00.
◼ COP (Центр обслуговування
платників податків), вул.
Kotlarska, 41 від 8.00 до 17.15,
а також пункт COM вул.
G. Zapolskiej, 4 (вхід з вул.
W. Bogusławskiego, 8, 10),
зала s4, від 8.00 до 15.15

Стрічка, яка розповідає про
підлітків, дорослішання та
перше кохання, підкорила Берлінале. На фестивалі «Стоп-Земля» отримала нагороду «Кришталевий
ведмідь» як найкращий художній фільм конкурсу стрічок про підлітків Generation
14plus. Фільм демонструватиметься з польськими субтитрами.

◼ Бюро РАЦС (Urząd
Stanu Cywilnego), вул.
P. Włodkowica, 20, від 8.00
до 15.15

◼ Центр з питань обслуговування мешканців на вул.
G. Zapolskiej, 4 в липні працюватиме від 8.00 до 15.15

Спеціальним гостем заходу
буде Даґа Ґреґорович – вокалістка, композиторка, діджейка, музична журналістка
Radio 357 та засновниця польсько-українського гурту world
music DAGADANA.

Обслуговування відвідувачів
стосується справ: прописки,
паспортів громадян Польщі, видачі посвідчень водія, реєстрації
автомобілів, надання персонального номера PESEL.

GRZEGORZ RAJTER

◼ Центр з питань обслуговування мешканців на пл.
Nowy Targ в серпні працюватиме від 8.00 до 15.15

Під час івенту можна буде
придбати мерч з українською
символікою. Proxet Culture

Club всі кошти передасть на
актуальні потреби ЗСУ.
Весь дохід від продажу квитків
отримає фонд PTACH, який збирає кошти на допомогу Україні.
Окрім кінопоказу у програмі
вечору:
◼ розмова після перегляду
з Даґою Ґреґорович,
◼ dj-set від Dj Daga із
зануренням в атмосферу
вечірки,
◼ Pizza&Beer нетворкінг
(пригощаємо кожного з
гостей трьома напоями),
◼ нові знайомства.
Квитки на подію коштують
25 PLN. Вхід на подію з 17.30
в Centrum Kultury Akademickiej
i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń (ul. Tramwajowa 1-3).
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Skąd wypożyczyć kajaki i rowery wodne
Myślisz o aktywnym wypoczynku na łonie natury? Trwa sezon na kajaki i rowery wodne, które we Wrocławiu można wypożyczyć w kilku miejscach. Gdzie i za ile popływasz w ten sposób w stolicy Dolnego Śląska?
I

Mateusz Lubański

Wycieczka po Odrze to doskonały sposób, aby zrelaksować
się w towarzystwie najbliższych
– tym bardziej że jest to aktywność dla osób w każdym wieku.
A dodatkowo w ostatnich dniach
pogoda dopisuje, aby oddać się
wodnym szaleństwom. We Wrocławiu znajduje się kilka miejsc,
w których można wypożyczyć
kajaki czy rowery wodne. Prezentujemy niektóre z nich.
◼ Odra Centrum
FREEPIK.COM

Wybrzeże Słowackiego 5B
tel. 506 563 190
e-mail: przystan@onwater.pl
Wypożyczenie kajaka w Odra
Centrum nie wymaga posiadania uprawnień, wystarczy dokument tożsamości ze zdjęciem.
Ceny różnią się w zależności od
wielkości kajaka – do dyspozycji gości są 1-, 2 – i 3-osobowe
w cenach od 20 do 35 zł.

Aktywny odpoczynek w mieście? Latem warto postawić na kajak, bo – jak wiadomo – na wodzie chłodniej

Odra Centrum prowadzi akcję sprzątania rzeki, a załoga
każdego kajaka, która wróci
z workiem śmieci, może liczyć
na dodatkową godzinę pływania
gratis.

◼ Port Osobowice
ul. Osobowicka 70
tel. 690 304 060
e-mail: port.osobowice@gmail.com

◼ Żegluga Pasażerska
Przystań Zwierzyniecka

ul. Wróblewskiego 1
tel. 883 672 558
Aby wypożyczyć sprzęt, wymagany
jest jedynie dokument tożsamości.
Miłośnicy wycieczek po Odrze mogą
wypożyczyć kajaki 1-, 2 – i 3-osobowe w cenie 20 zł za 30 minut lub
25 zł za pełną godzinę. Do ich dyspozycji są również rowery wodne 2
– i 4-osobowe (w cenie 30-50 zł).
◼ Zatoka Gondoli
ul. Purkyniego 9
tel. 737 180 888
e-mail: info@zatokagondoli.pl

Sprzęt w Zatoce Gondoli wypożyczany jest za okazaniem dokumentu tożsamości. Nie trzeba posiadać
uprawnień. Goście mogą korzystać z kajaków, rowerów wodnych
i gondoli wiosłowych (25-40 zł).

Bez konieczności posiadania
uprawnień, za to z gwarantowaną frajdą. Wypożyczenie sprzętu
w Porcie Osobowice jest bardzo

proste – wystarczy dokument
tożsamości. Przy ul. Osobowickiej
czekają kajaki (25 zł za 30 minut
i 120 zł za cały dzień) i rowery
wodne (35-45 zł za 60 minut).
◼ 3 Bobry
Zatoka Piratów,
ul. Osobowicka 73
tel. 798 373 001
Wypożyczalnia 3 Bobry ma kajaki
dwuosobowe (20 zł za 60 min),
a także rowery wodne w dwóch
wersjach – 2 – i 4-osobowych
(30-40 zł).

Wrocław stolicą brydża już w sierpniu
Pod koniec wakacji Wrocław stanie się światową stolicą brydża. Na Dolny Śląsk przyjadą zawodnicy z całego globu, aby
zmierzyć się w Otwartych Mistrzostwach Świata w Brydżu Sportowym – World Bridge Series Wrocław 2022. Impreza w Hali
Stulecia potrwa od 19 sierpnia do 3 września.
I

Paweł Szeremeta

Nasze miasto drugi raz będzie gościć najlepszych brydżystów świata. W 2016 roku, również w Hali
Stulecia, organizowano World
Bridge Games, imprezę nawiązującą duchem do idei olimpijskiej,
nazywaną potocznie „brydżową
olimpiadą”.
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Nie pozostaje mi nic innego, jak
podziękować światowej i polskiej
federacji brydżowej za to, że po raz
kolejny zaufały nam i powierzyły
organizację największej imprezy
brydżowej na świecie – mówi Piotr
Mazur, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Każdy może wziąć udział
Impreza będzie
miała charakter otwarty –
oznacza to, że
każdy chętny, po
opłaceniu wpisowego, może wziąć

w niej udział. Jeśli przejdzie eliminacje, znajdzie się w turnieju
głównym.
– To jest największa impreza, ponieważ jest otwarta. Tutaj może
przyjechać każdy zawodnik, który
chce się zmierzyć z najlepszymi
brydżystami na świecie – zaznacza Marek Michałowski, prezes
Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Transmisje dostępne
w internecie
Mistrzostwa śledzić będzie można
na platformie Bridge Base Online
oraz Twitch.tv. – Jest tam kanał

prowadzony przez jednego z polskich arcymistrzów Jakuba Wojcieszka, który komentuje w bardzo przystępny sposób, ale tylko
dla tych, którzy znają dyscyplinę
– zwraca uwagę Tomasz Wolfke,
rzecznik Polskiego Związku Brydża Sportowego. – Nie jest to sport
tak łatwo przyswajalny dla nowego odbiorcy jak szachy czy poker
– zaznacza.
World Bridge Series 2022 organizowane są przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Główni partnerzy to Miasto Wrocław
i Województwo Dolnośląskie oraz
KGHM i Objectivity. Patronem telewizyjnym jest TVP Sport.
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Tydzień w skrócie
WKS Śląsk Wrocław odniósł
kolejne sparingowe zwycięstwo w trakcie słoweńskiego zgrupowania. Tym razem
podopieczni Ivana Djurdjevicia pokonali 2:1 NK Radomlje. Decyzją sztabu szkoleniowego i drużyny nowym
kapitanem Śląska został Michał Szromnik.

Barłomiej Zawalski zostaje
w Chemeko-System Gwardii
Wrocław na kolejny sezon.
Środkowy do stolicy Dolnego
Śląska przeniósł się w 2021 r.
i we wrocławskich barwach
rozegrał już 27 meczów.
Z kolei nowym środkowym Gwardii został Mariusz
Schamlewski, który trafił do
Wrocławia z PSG Stali Nysa.

Etatowa reprezentantka Czech
Renata Brezinova została nową zawodniczką Ślęzy
Wrocław. 32-letnia podkoszowa ostatnio grała w lidze
francuskiej.

Kolejne wzmocnienie polskiej rotacji w koszykarskim
Śląsku. Do drużyny Andreja
Urlepa dołączył Daniel Gołębiowski (195 cm), który
może występować zarówno
jako rzucający obrońca, jak
i niski skrzydłowy. Ostatnie
dwa sezony spędził w GTK
Gliwice, a z WKS-em podpisał kontrakt na trzy lata.

Nowym zawodnikiem szczypiornistów Śląska Wrocław
został Bartosz Markiewicz,
28-letni skrzydłowy, który
poprzednio w barwach wrocławskiego klubu występował
w latach 2017-2021.

WYDARZENIA
SPORTOWE
futbol amerykański
European League
of Football:
10.07, godz. 15,
Berlin Thunder –
Panthers Wrocław
(Polsat Sport Extra)
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MATERIAŁY ORGANIZATORA

Clouds Fest 8.07
przy Hali Stulecia
Clouds Fest powraca na tereny
koło Hali Stulecia (ul. Wystawowa 1). Organizatorzy zapraszają
8.07 na wyjątkowy koncert, podczas którego zagrają: PRO8L3M,
Daria Zawiałow, Natalia Przybysz,
a o imprezowy klimat zadba duet
Flirtini. Oprócz muzycznych uniesień nie zabraknie festiwalowej
strefy, gdzie będą czekać różne
atrakcje, przestrzeń gastro i festi-

walowy balon Clouds Fest, który
wznosi się na trzy dni przed koncertem, by zabrać chętnych w podróż do chmur. Clouds Fest to
festiwal muzyczny, którego pierwsza odsłona miała miejsce w 2021
r. – gdy wszystkie wydarzenia
w przestrzeni miejskiej zostały zawieszone. W związku z tym
koncerty odbyły się w chmurach,
a sceną stał się napełniany gorącym powietrzem balon. Bilety
w cenie od 100 zł do nabycia na
l.wroclaw.pl/CloudsFest.

Bezpośrednie zagrożenie
zdrowia i życia
Numer ratunkowy: 112
Pogotowie Ratunkowe: 999
Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Straż Miejska: 986
Centrum Powiadamiania Ratunkowego WOPR (nr ratunkowy nad wodą):

601 100 100

Centrum Zarządzania Kryzysowego: 71 770 22 22

Telefony awaryjne
(bezpłatne, czynne całą dobę)

Pogotowie energetyczne: 991

MATERIAŁY ORGANIZATORA

Vintage Market 9.07
w Recepcji
W Recepcji (Wrocławski Instytut Kultury) przy ul. Ruskiej 46A
odbędzie się wakacyjny Vintage Market. Wystawcy zadbają
o letnie outfity pełne jedwabiu,
lnu i przewiewnej bawełny. Zaprezentują nonszalanckie fasony
sprzed lat i szalone wzornictwo, jakiego nie znajdziemy we
współczesnej modzie. Pragniesz
odnaleźć swój własny, wyróżnia-

jący Cię z tłumu styl? Masz dosyć
masowo produkowanych i kiepskiej jakości ciuchów z sieciówek? Wybieraj ubrania z duszą.
Znajdziesz je właśnie tu. Vintage Market to oryginalne, modowe perełki z lat 90., 80., 70.,
a nawet starsze. Starannie wyselekcjonowane, niepowtarzalne, kolekcjonerskie egzemplarze
będą czekały na odkrycie 9.07 od
godz. 12 do 18 pod Galerią Neonów. Szczegóły na l.wroclaw.pl/
VintageMarket. Wstęp wolny.

Pogotowie gazowe: 992
Pogotowie ciepłownicze: 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

Infolinie
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 niepełnosprawnościami: 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)
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Ważne telefony – inne

1. Instytucja, której podlega ogród botaniczny.

Zgłoś dym ze spalania odpadów:
986 (całodobowo) lub 71 310 06 46

2. Pozostałość po grodzie lub osadzie z dawnych czasów,
dwa takie znajdują się w Lesie Osobowickim.
3. Instalacja artystyczna w parku Wschodnim.

1.

(pn.-pt. 7.00-14.00)

Zgłoś chore lub ranne dzikie zwierzę: 71 770 22 22 (całodobowo) lub

2.

71 799 67 00 (pn.-pt. 7.45-15.45)

4. Wrocławski park, który powstał w 2000 r.

3.

5. Park w centrum miasta otoczony czterema
muzeami.

Zgłoś bezpańskiego psa lub kota:
986 (całodobowo) lub 71 362 56 74

4.

(pn., śr., czw., pt 9.00-16.30, wt. 9.00-18.30,
sb., nd. 9.00-15.00)

6. Największa atrakcja parku Brochowskiego.

5.

7. Znajduje się w Ogrodzie Staromiejskim
i zamieszkiwana jest przez ptaki.

6.

8. Mityczny koń na pomniku przy Promenadzie
Staromiejskiej.

11. Kompozytor, którego pomnik znajduje się
w parku Południowym.

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)

8.

Miejskie Biuro Rzeczy Znalezionych:

71 376 08 96 (pn.-pt. 8.00-14.00,

9.

śr. 8.30-16.00)

Miejski Rzecznik Konsumentów:

10.

12. Osiedle we Wrocławiu z zamkiem.

71 777 79 02 (pn.-pt. 7.45-15.45)
Taxi Senior:

11.

794 123 124

Telefon Zaufania MOPS:

12.

13. Las na terenie Wrocławia, pomiędzy Odrą a Widawą
i w okolicach mostu nad Autostradową Obwodnicą
Wrocławia.

512 198 939

13.

14. Sąsiadka Wyspy Słodowej.

Napisz do nas!

14.

15. Wzgórze, które znajduje się na skraju parku
Grabiszyńskiego.

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

71 376 00 22 , 19501 (całodobowo)

7.

9. Znajdują się na muralu na płocie okalającym zoo.
10. Park krajobrazowy doliny tej rzeki znajduje się
w granicach miasta Wrocław.

Zgłoś awarię do ZDiUM:

merze będzie to 91.HASŁO
(słowo HASŁO należy zastąpi ć r o z wi ą z a ni em k rz yż ó wki). Na odpowiedzi czekamy do
14 lipca br. do godz. 20. Trzech
zwycięzców wyłonimy zgodnie
z regulaminem spośród autorów prawidłowych odpowiedzi

Następny numer biuletynu wroclaw.pl już od 14.07.2022

REDAKCJA

15.

pl. Solny 14, 50-062, Wrocław,
www.wroclaw.pl,
e-mail: biuletyn@araw.pl

do 21 lipca br. Skontaktujemy się
z nimi w ciągu trzech dni roboczych z numeru telefonu 71 776
71 00. UWAGA! Według regulaminu nagrodę można wygrać raz
na 12 miesięcy. W tym wydaniu
do zdobycia są bluza i dwa worki
z herbem Wrocławia. Zwycięzcy

z nr. 89 (hasło: Jadę na rowerze)
to p. Dagmara (bluza), p. Wojciech i p. Katarzyna (worki).
Gratulujemy!

› Regulamin i RODO

www.wroclaw.pl/biuletyn/#konkurs

Redaktor naczelna
Ewa Waplak
Redaktor wydania
Anna Aleksandrowicz
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