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Szanowni Państwo, 

we Wrocławiu dotkliwie doświadczamy jeszcze skutków pan-
demii. Uroczyste obchody w miesiącu, który w historii nasze-
go miasta zapisuje się radością, kumulującą się 24 czerwca – 
w Święto Wrocławia, w tym roku musieliśmy odłożyć.

Musieliśmy również odłożyć 
świętowanie 75-lecia powojen-
nego Wrocławia oraz 30-lecia 
samorządu. Święta te mają bar-
dzo silnie wspólnotowy charak-
ter. Nie wyobrażam sobie, byśmy 
mieli je celebrować w gronie pre-
zydenta, Rady Miejskiej i kilku 
wybranych osób. To nasze świę-
ta – wrocławianek i wrocławian. 
Dlatego z pamięci o historycz-
nych datach, w dniu Jana Chrzci-
ciela, patrona naszego miasta, 
ogłosiliśmy nowego Honorowego 
Obywatela Wrocławia oraz oso-
by, które chcieliśmy nagrodzić 
w szczególny sposób, jednak 
wręczenie tych nagród odłożyli-
śmy na wrzesień. 

We wrześniu także, mam na-
dzieję, że Wrocław na nowo 
w pełni otworzymy, spotykając 
się w Rynku, by wspólnie nad-
robić zaległości w świętowa-
niu. Ostatnie miesiące pokaza-

ły, jak silną wspólnotą jesteśmy 
w naszym mieście. Silną siłą na-
szych mieszkańców. Uważam, 
że ostatnie takie zdarzenia i ta-
kie myślenie o sobie nawzajem 
obserwowaliśmy w 1997 r. Ten 
rok jest w istocie trudniejszy. 
Klęska pandemii przeszła przez 
cały świat i zostanie z nami na 
dużo dłużej niż czas powodzi. Ale 
przez to, wierzę, jeszcze mocniej 
scementuje wrocławską wspól-
notę. 

To już się w istocie dzieje. Skala 
pomocy świadczonej przez wro-
cławskie fi rmy i przedsiębior-
stwa, liczba osób zaangażowa-
nych w akcję szycia maseczek dla 
medyków, solidarność z restau-
ratorami, ale również ich działa-
nia na rzecz dowożenia posiłków 
do szpitali, akcje dedykowane 
białemu personelowi i służbom 
– jak ta, zamykająca się w wie-
le mówiącym haśle: „Na pomoc 

niosącym pomoc” – wszystko 
to pokazało, ile już wspólnie we 
Wrocławiu zbudowaliśmy.

Wielokrotnie powtarzałem, że 
Wrocław na pandemii ucier-
pi fi nansowo. Ucierpią zresztą 
wszystkie samorządy. Tę ten-
dencję widzimy już teraz. Żyjemy 
w świecie naczyń połączonych, 
mniejsze dochody fi rm, więk-
sze bezrobocie oznaczają niższe 
wpływy do kasy Wrocławia. Kry-
zys odczujemy wszyscy. 

Mimo to Wrocław nie zatrzyma 
się. Dołożę wszelkich starań, aby 
w tym „nowym otwarciu” świata 
nasze miasto zajęło dobre miej-
sce – w czołówce, w której było 
jeszcze na początku marca 2020. 
Nie możemy sobie pozwolić na 
utratę pozycji, budowanej kon-
sekwentnie przez trzy ostatnie 
dekady. 

Mogą Państwo w tym pomóc. Za-
chęcam do korzystania z miasta. 
Odwiedzania miejskich instytu-

cji, stołowania się u rodzimych 
restauratorów, wspierania lo-
kalnych fi rm, sklepów, straga-
nów. W ten sposób każdego dnia 
wspierają Państwo wrocławską 
gospodarkę. Mam również na-
dzieję, że wakacje i urlopy spędzą 
Państwo aktywnie – nasz Wro-
cław jest przecież miastem ludzi 
aktywnych. 

Jesteśmy silną wspólnotą

Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia
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Z okazji 30. rocznicy pierw-
szych wolnych wyborów 
samorządowych, która mi-
nęła 27 maja br., Rada Miej-
ska Wrocławia wydała re-
zolucję, upamiętniającą ten 
akt demokracji, który stał 
się dla Polaków „źródłem 
nadziei na dobre przepro-
wadzenie reform trudne-
go i pełnego niepewności, 
zwłaszcza ekonomicznych, 
okresu transformacji”. 

W rezolucji, podpisanej przez 
przewodniczącego RM Jarosła-
wa Charłampowicza, radni pod-
kreślają m.in., że samorządność 
jest dla nich „(…) przede wszyst-
kim wezwaniem do służby i do 
brania. odpowiedzialności za 
tych, którzy w nasze ręce po-
wierzyli swój los. Samorządność 
jest dla nas szkołą dzielenia się 
tą odpowiedzialnością z miesz-
kańcami naszych wspólnot lo-
kalnych i wychowywania do 
niej kolejnych pokoleń. Samo-
rządność jest wreszcie ważną 
ideą, wskazującą, w jaki sposób 
chcemy długofalowo budować 
Rzeczpospolitą”.

Różne oblicza 
samorządności

We Wrocławiu, podobnie jak 
w całej Polsce, samorząd te-
rytorialny został ustanowio-
ny zaraz po II wojnie świato-

wej. Szybko jednak się okazało, 
że samorząd – jako emanacja 
społeczeństwa obywatelskie-
go – nie znajdzie miejsca w no-
wej rzeczywistości PRL-u. Jego 
istota była bowiem zaprzecze-
niem systemu scentralizowa-
nej władzy państwowej i par-
tyjnej, charakterystycznej dla 
ZSRR i wszystkich pozostałych 
państw socjalistycznych Euro-
py Środkowo-Wschodniej, więc 
także Polski.

Dlatego już w 1950 r., i tak dzia-
łający w ograniczonej formie, 
samorząd terytorialny został 
w zasadzie zlikwidowany, a za-
stąpił go wzorowany na radziec-
kim system rad narodowych. 
Aż do 1990 r. władze terenowe 
stanowiły zatem de facto organ 

wykonawczy władzy centralnej, 
pozbawiony realnego wpływu 
na losy miasta.

Nadszedł 4 czerwca 1989 r.

Musiało minąć czterdzieści lat, by 
mieszkańcy Wrocławia mogli po-
nownie sami decydować o swoim 
mieście, wybierając w wyborach 
bezpośrednich jego władze. Stało 
się to możliwe dzięki zmianom 
demokratycznym na przełomie 
lat 80. i 90., upadkowi komuni-
zmu i ZSRR oraz wprowadzeniu 
w Polsce demokratycznego pań-
stwa prawa. 

Samo przywrócenie instytucji 
samorządu terytorialnego w Pol-
sce nastąpiło w wyniku obrad 
Okrągłego Stołu i pierwszych, 

częściowo wolnych wyborów 
parlamentarnych z 4 czerwca 
1989 r. Formalnie wprowadzała je 
zaś reforma samorządowa z roku 
1990.

Wolne i w pełni 
demokratyczne wybory…

...odbyły się 27 maja 1990 r. We 
Wrocławiu zdecydowanie wygrał 
Wrocławski Komitet Obywatelski 
„Solidarność”, zdobywając aż 67 
mandatów. Po jednym mandacie 
zdobyli kandydaci Konfederacji 
Polski Niepodległej, Solidarności 
Walczącej oraz Krzyckiego Ru-
chu Obywatelskiego. Pierwszym 
prezydentem Wrocławia został 
Bogdan Zdrojewski, a pierw-
szym przewodniczącym Rady 
Miejskiej – która liczyła 70 raj-

ców miejskich, w tym pięć kobiet 
– prof. Stanisław Miękisz. 

Wrocławianie decydują

Mieszkańcy Wrocławia już 
ośmiokrotnie wybierali swoich 
przedstawicieli do Rady Miejskiej, 
w latach: 1990, 1994, 1998, 2002, 
2006, 2010, 2014, 2018. Od czwar-
tej kadencji, czyli od roku 2002, 
wrocławianie wybierają także 
bezpośrednio prezydenta miasta. 
Wcześniej (1990-1998) robili to 
rajcy na sesji Rady Miejskiej. Przez 
pierwsze trzy kadencje w Radzie 
zasiadało 70 osób, potem ich licz-
ba zmniejszyła się do 40, a obecnie 
Wrocław ma 37 radnych.

Arkadiusz Förster, 
i www.wroclaw.pl

Samorządność lokalna ma 30 lat
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Koronawirus we Wrocławiu

Bez tablic rejestracyjnych, z powybijanymi szybami, często bez opon i bocznych lusterek – wraki to zmora wielu wrocławskich osiedli. Tylko 
w bieżącym roku wrocławska straż miejska usunęła ich prawie 200, w ubiegłym – blisko 400.

Wraki aut usuwane są z dróg pu-
blicznych, strefy zamieszkania 
oraz strefy ruchu. W większości 
po zgłoszeniach mieszkańców, 
którzy sygnalizują funkcjona-
riuszom, gdzie takie porzucone 
samochody stoją, często miesią-
cami.

Nim usuną, szukają 
właścicieli

– Zabieramy wraki, czyli auta 
bez tablic rejestracyjnych lub te, 
gdzie po uszkodzeniach widać, 
że są od dawna nieużytkowane. 
Wcześniej jednak, jeżeli dotrze-
my do ich właścicieli, dajemy 
siedem dni na samodzielne usu-
nięcie auta – mówi Włodzimierz 
Pusz ze Straży Miejskiej Wrocła-
wia. – Często jednak takie auta 
stwarzają zagrożenie, np. gdy 
mają wybite szyby lub po pro-
stu blokują ruch. Wtedy od razu 

wzywamy lawetę – dodaje 
funkcjonariusz SM.

Sześć miesięcy 
na parkingu

Wraki są wywożone na lawe-
cie na miejski parking, gdzie 
w ciągu sześciu miesięcy 
można je jeszcze odebrać. 

– Zgłasza się do nas ok. 20 
procent właścicieli. By ode-
brać swój pojazd, muszą naj-
pierw zapłacić 330 złotych, 
pokrywając tym koszty usu-
nięcia auta – wyjaśnia Marek 
Kaczorowski z Wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego UM Wrocławia.

Jeśli właściciel się nie znajdzie 
lub minie czas parkowania, 
wówczas samochód staje się 
własnością gminy. 

Wraki aut znikają z wrocławskich ulic

Stan epidemii: Co zmieniło się w mieście
Wedle rządowych doniesień epidemia w Polsce wygasa. Władze wprowadzają w związku z tym kolejne zarządzenia co do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, 
działalności przemysłu czy usług. W ślad za tym inaczej zaczyna też działać Wrocław i żyć jego mieszkańcy.

---------------------- – ZDROWIE – ----------------------
• Mimo danych, że na Dolnym 

Śląsku z każdym dniem spada 
liczba zakażeń koronawirusem, 
wrocławscy naukowcy z grupy 
MOCOS są zdania, że jest tylko 

10% szans na to, że epidemia wygaśnie przed nowym 
rokiem szkolnym i że jesteśmy zbyt blisko powrotu do 
szybkiego wzrostu zakażeń, by czuć się bezpiecznie. 

• Wrocławskie placówki medyczne rozszerzyły już dzia-
łalność, ograniczoną z uwagi na pandemię:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny: są przyjęcia na 
oddziały i operacje planowe; pracują wszystkie 
poradnie; wykonuje się badania diagnostyczne; 
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Marciniaka:
wznowiono zabiegi planowe, poradnie przyszpitalne 
przyjmują pacjentów w normalnym trybie;
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkow-
skiego: poradnie działają z ograniczoną liczbą wizyt; 
Pawilon Pediatryczny został uruchomiony;
Dolnośląskie Centrum Onkologii: odbywają się 
planowe operacje; przyjmowani do placówki pacjenci 
poddawani są testom na koronawirusa; wznowiono 
konsultacje medyczne.  

• Nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrze-
ni, gdzie można zachować 2-metrowy dystans od in-
nych. Nadal zasłaniamy twarz i usta w: komunikacji 
miejskiej; sklepach; kinach i teatrach; salonach masa-
żu i tatuażu; kościołach; urzędach.

• Najlepszy test w kierunku koronawirusa – ge-
netyczny – metodą real time RT-PCR, można we 
Wrocławiu wykonać tylko w punkcie Drive&Go-
-Thru przy ul. Ziębickiej 34/38 (teren  bazy Pogo-
towia Ratunkowego). Największą czułość tego ba-
dania uzyskuje się dzień po wystąpieniu objawów 
klinicznych lub 7-9 dni od potencjalnego zakażenia. 
Materiał do badania pobierany jest wyłącznie w ww. 
punkcie– pon.-pt. 8.00-12.00. Cena pakietu 495 zł.

--------------------- – EDUKACJA – ---------------------
25 maja otwarto szkoły podstawowe 
– we Wrocławiu to 80 placówek. 
W pierwszym tygodniu w szkołach 
pojawiło się w sumie mniej niż 
990 dzieci, tj. 5-6% uczniów, 

podstawówek. Do 26 czerwca, czyli do zakończenia roku 
szkolnego 2019/2020, nauczanie prowadzono zdalnie. 
-------------------- – TRANSPORT – --------------------

Nowe limity liczby pasażerów 
w pojazdach komunikacji 
miejskiej i międzygminnej 
(linie strefowe 9xx) obowiązują 

od 1 czerwca, szacunkowo: 
• 70-90 pasażerów w autobusie przegubowym; 
• 40-55 pasażerów w autobusie solo;
• 25-30 pasażerów w autobusie midi;
• 85-110 pasażerów w tramwaju jednowagonowym; 
• 45-60 pasażerów w każdym wagonie tramwaju 

dwuwagonowego; 
• na liniach strefowych 9xx liczba pasażerów zależy od 

rodzaju pojazdu.
Wrocławski Port Lotniczy wznawia działalność:
• powróciły połączenia krajowe linii PLL LOT do 

Warszawy
• loty międzynarodowe wznowiły linie Wizz Air
• 1 lipca wystartowały Ryanair i Lufthansa
Koleje Dolnośląskie przywróciły połączenia na trasach 
łączących Wrocław z: Trzebnicą, Wałbrzychem, Jelenią 
Górą, Bielawą, Zgorzelcem, Miedzylesiem, Krotoszynem 
i Jelczem-Laskowicami.
------------- – SKLEPY I GASTRONOMIA – -------------

Nie obowiązuje już zasada, 
gdy na jednego klienta 
powinna przypadać określona 
powierzchnia i liczba okienek 
w sklepach, restauracjach, na 

targach, w punktach usługowych czy na pocztach. 
• W lokalach gastronomicznych trzeba zachowywać 

odpowiednią odległość między stolikami. Klienci, 
nim usiądą przy stoliku, powinni mieć założone 
maseczki. Obowiązuje dezynfekcja rąk i stolików.

• W placówkach handlowych i usługowych trzeba 
zasłaniać usta i nos. W sklepach, dodatkowo, obowiązuje 
dezynfekowanie rąk lub noszenie rękawiczek.

----------------------- – URZĘDY – -----------------------
Urzędnicy przyjmują interesantów
w swoich siedzibach (przypominamy 
też o możliwości załatwiania spraw 
online):

• Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kotlarska 41
• Centra Obsługi Mieszkańca: IV – al. M. Kromera 44, 

I – ul. G. Zapolskiej 4, II – pl. Nowy Targ 1-8, III – 
ul. W. Bogusławskiego 8, 10, V – ul. Hubska 8-16

• Urząd Stanu Cywilnego, ul. Włodkowica 20
• Nieczynny do odwołania: Punkt Rejestracji Pojazdów, 

al. Karkonoska 45
Przedsiębiorcy, starający się o mikropożyczkę z programu 
Tarcza Antykryzysowa, mogą składać wnioski przy 
ul. Hubskiej 8-16. Uruchomiono tam dodatkowe stanowiska, 
poza tymi w PUP-ie. Do dyspozycji przedsiębiorcy mają też 
dodatkowe stanowiska obsługi Telefonicznego Centrum 
Obsługi Mieszkańca – 71 777 77 77.
--------- – KULTURA, ROZRYWKA I SPORT – ---------

„Odmrożone” zostały instytucje 
kulturalne, pod takimi 
warunkami, że (to nie obowiązek, 
ale możliwość): widownie będą 
wypełnione w 50%; należy w tych 

miejscach podczas imprez zakrywać nos i usta, działają:

• Dolnośląskie Centrum Filmowe
• Kino Nowe Horyzonty
• Aquapark czytaj więcej na s. 4
• Zoo Wrocław ma nową formę zwiedzania – od 

poniedziałku do piątku można się wybrać małą 
grupą na godzinny spacer z edukatorem. Do wyboru 
trzy różne trasy i tematy. Atrakcyjnie zapowiada się 
„Afrykarium od kuchni”, czyli zwiedzanie zaplecza 
oceanarium z ekspertem. Szczegóły na zoo.wroclaw.pl. 

• Stadiony piłkarskie częściowo otwarte od 19 czerwca. 
Kibice mogą zająć do 25% miejsc na trybunach, 
w reżimie sanitarnym, by nie dochodziło do zbytniego 
grupowania się.

FO
T.

 W
W

W
.W

R
O

C
LA

W
.P

L

UWAGA: miejsca, gdzie stoją wraki, można zgłaszać e-mailowo: 
interwencje@strazmiejska.wroclaw.pl lub pod nr. tel. 986
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W czerwcu wrocławski aquapark wznowił swoją działalność po przerwie spowodowanej 
pandemią. Przedtem wnętrze zostało poddane gruntownemu remontowi, a na terenie obiek-
tu ściśle przestrzegany jest reżim sanitarny.  

Przy głównym wejściu zainstalo-
wano kamerę termowizyjną, która 
bada temperaturę wchodzących 
gości, a w holu głównym i w każdej 
strefie rekreacyjnej znajdują się 
dozowniki z płynami dezynfeku-
jącymi.

Nr 1 – bezpieczeństwo

Na terenie obiektu obowiązuje 
zasłanianie ust i nosa. Maseczki 
można ściągnąć dopiero w strefie 
szatni. W każdej części aquapar-
ku może przebywać jednocześnie 
150 osób, a z jednego toru base-

nu sportowego mogą korzystać 
maksymalnie 4 osoby. Siłownia 
natomiast może przyjąć 150 ćwi-
czących, ale nie wszystkie sprzęty 
są dostępne.

Przypominamy, że basen sporto-
wy jest czynny w godz. 4.30-23.00, 
siłownia – 6.00-23.00, baseny re-
kreacyjne – 8.00-23.00, a sauna-
rium – 8.00-23.00. W sklepie ze 
sprzętem pływackim można robić 
zakupy w dni powszednie w godz. 
10.00-20.00 w soboty i niedziele 
od 9.00 do 20.00. Najdłużej działa 
bar w saunarium – 9.00-22.30.

Koronawirus okazją do 
remontów i rozbudowy

Podczas przymusowego wywo-
łanego obostrzeżeniami epide-
micznymi w aquaparku trwały 
jednak rozmaite prace remonto-
we. Odświeżono, między innymi, 
prysznice i toalety, antresolę i po-
mieszczenia dla matki z dziec-
kiem, a zjeżdżalnie przeszły 
okresowe przeglądy. Znacznie 
powiększony został Ogród Sau-
nowy, podobnie jak szatnie dla 
gości, gdzie zainstalowano aż 258 
nowych szafek.

Przypomnijmy, że oprócz bieżą-
cych remontów, aquapark cały czas 
się rozbudowuje o nowe obiekty. 
Powstała już podwójna zjeżdżal-
nia, a kształtu nabierają także dwa 
nowe baseny zewnętrzne, których 
uruchomienie już tuż-tuż.

Aquapark „reaktywacja”

Dostęp do niego zyskają najpierw mieszkańcy budynków przy: Chudoby 9, Komuny Paryskiej 82 i 84, 84A, Prądzyń-
skiego 3, 20, 20A, 24, 39, Brzeskiej 25A, Więckowskiego 20, 21, Obornickiej 59, 61, 75 i Chińskiej 2b, 2c, 3a. 

Zadanie wykonuje spółka Wro-
cławskie Mieszkania za ponad  
9 mln zł. Wymienione kamienice 
znajdują się w rejonach Przed-
mieścia Oławskiego, Psiego Pola 
i Brochowa. Wykonawca usunie 
stare piece, a do budynków od 
nowego sezonu grzewczego po-
płynie ciepło z sieci miejskiej.

Może się zdarzyć, że jednak nie 
we wszystkich tych miejscach 
będzie to możliwe – dlatego  
w takich przypadkach zostanie 
wykonane indywidualne ogrze-
wanie gazowe. Zakończenie ro-
bót we wspomnianych lokaliza-
cjach jest planowane na listopad 
bieżącego roku.

Wymiana ogrzewania

Do uciepłowienia wskazano bu-
dynki w stu procentach nale-
żące do gminy, z mieszkaniami 
ogrzewanymi w większości tzw. 
kopciuchami. Proces przygoto-
wania inwestycji dla 18 budyn-
ków trwał ponad rok. Poprze-
dziły je uzgodnienia warunków 

z dostawcami ciepła, wizyty 
projektantów i liczne inwenta-
ryzacje budowlane, na podsta-
wie których sporządzone zostały 
projekty remontów budynków. 
Dla części z nich zmiana ogrze-
wania jest pierwszym etapem 
zaplanowanych prac.

W planach remonty  
w 33 kamienicach

W kwietniu bieżącego roku 
spółka Wrocławskie Mieszka-
nia zaczęła także działania nad 
przygotowaniem dokumenta-
cji projektowych dla kolejnych  
33 kamienic. W nich prace zaczną 
się z kolei w przyszłym roku. 

Projektanci i pracownicy spółki  
– ze względu na panujący reżim 
sanitarny – dokonywali inwen-
taryzacji w pierwszej kolejności 
na częściach wspólnyc, tj. klat-
kach schodowych, w piwnicach  
i na strychach. Po sukcesywnym 
znoszeniu obostrzeń zaczęto 
przystępować do wykonywania 
wizji w lokalach.

– Tam, gdzie jest to możliwe, 
projektanci korzystają z zaso-
bów Archiwum Miejskiego. Jed-
nak przez wiele lat najemcy 
dokonywali przebudowy lokali 
mieszkalnych, więc teraz mu-
simy to dokładnie zinwentary-
zować – wyjaśnia Dariusz Ko-
walczyk, prezes zarządu spółki 
Wrocławskie Mieszkania.

Z unijnym 
dofinansowaniem

 – W sumie, w planie uciepłowień 
spółki na lata 2020-2024 wyty-
powano ponad 200 budynków 
– dodaje Monika Tendaj-Bie-
lawska, wiceprezes Wrocław-
skich Mieszkań. – Analizowa-
liśmy szereg danych, takich jak 
przebieg istniejących sieci cie-
płowniczych, stan techniczny 
budynków, a przede wszystkim 
posiadany system ogrzewania.

Spośród tych ponad 200 ka-
mienic, wymiana ogrzewania 
i montaż instalacji c.o. dla 63 
z nich zostaną dofinansowane 

ze środków UE w ramach RPO 
WD 2014-2020 – jest to ponad  
11 mln zł. Co do pozostałych – 
prace będą realizowane z budże-
tu gminy.

Inwestycje bezpieczne 
podczas epidemii

Spółka zobowiązała wykonaw-
ców robót do zapewnienia miesz-
kańcom dodatkowych środków 
zabezpieczających, jak ozono-
wanie budynków czy zwiększona 
liczba dezynfekcji.

– Wytyczne Głównego Inspek-
tora Sanitarnego pozwalają na 
wykonywanie prac inwesty-
cyjnych w lokalach mieszkal-
nych z zachowaniem środków 
ochrony osobistej i przy udziale 
domowników. Przed przystąpie-
niem do jakichkolwiek działań 
uprzedzamy naszych najemców 
ogłoszeniami na klatkach scho-
dowych i staramy się wyprze-
dzająco komunikować o pla-
nowanych pracach – zapewnia 
prezes Dariusz Kowalczyk.

Ciepło z miejskiej sieci w 18 kamienicach
W związku z trwającą pande-
mią do 9 miesięcy od chwili 
narodzin dziecka jego rodzice 
mają czas na odbiór Wyprawki 
Wrocławskiej. Można to zro-
bić osobiście w siedzibie Wro-
cławskiego Centrum Rozwoju 
Społecznego w każdy czwar-
tek w godz. 10.00-13.00 (wej-
ście od podwórka). 

Od 1 czerwca br. do Wyprawki 
– która zawiera kocyk z wro-
cławskim motywem, maskot-
kę Krasnala, body, książecz-
kę „Wrocławski Abecadlik”, 
broszurę „Na dobry począ-
tek” wraz z pierwszą kartą 
czytelniczą Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, a także list 
gratulacyjny od prezyden-
ta miasta – dołączono pły-
tę „Uśmiechnięte piosenki”, 
przygotowaną przez Narodo-
we Forum Muzyki. To wynik 
pracy świetnych instrumen-
talistów, śpiewaków i przede 
wszystkim rodziców.

W bezpłatnych zajęciach – 
ponieważ są finansowane 
przez gminę Wrocław – mogą 
wziąć udział kobiety z niepeł-
nosprawnością, które planują 
dziecko, a także osoby im to-
warzyszące. 

Wrocławska Szkoła Rodzenia 
dla Osób z Niepełnosprawno-
ścią – pierwsza taka w Polsce 
– mieści się przy ul. Horba-
czewskiego 24 na Gądowie. 
W warsztatach może wziąć 
udział około 30 kobiet, na 
przykład ze swoimi partne-
rami. Zajęcia w formie indy-
widualnych i grupowych spo-
tkań początkowo – z uwagi na 
sytuację epidemiczną – będą 
się odbywały online. W dalszej 
kolejności planowane są rów-
nież bezpośrednie spotkania. 
Program obejmuje zajęcia 
teoretyczne z ćwiczeniami 
umiejętności oraz ćwiczenia 
gimnastyczne i relaksacyjne 
zgodnie z zaleceniami lekarza 
prowadzącego.

Zapisy prowadzone są te-
lefonicznie: +48 721 727 
777, a także e-mailowo:  
szkola.rodzenia@potrafie-
pomoc.org.pl.

Wyprawka 
Wrocławska 
z płytą od NFM-u

Szkoła rodzenia 
dla osób z niepeł-
nosprawnością
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Budynki przy ul. Chińskiej na Brochowie jako pierwsze zostaną objęte uciepłowieniem
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Projekty zgłoszone przez rady osiedli do pierwszej edycji wrocławskiego Funduszu Osiedlowego są już po wstępnej 
weryfi kacji. Teraz – do 24 sierpnia szczegóły dotyczące zgłoszonych inwestycji będą omawiane z przewodniczącymi 
zarządów osiedli. 

Fundusz Osiedlowy (FO) to gwa-
rantowane przez miasto dla każ-
dego z 48 wrocławskich osie-
dli kwoty (od kilkuset tysięcy 
do ok. 1,5 mln zł – zależnie od 
liczby mieszkańców i rozmiaru 
osiedla). To pieniądze przezna-
czone na lokalne, drobne osie-
dlowe inwestycje. Projekty do re-
alizacji z FO spływają od rad osiedli, 
a opierają się na wynikach konsul-
tacji z udziałem lokalnej społecz-
ności.

Prezydencka inicjatywa, 
pomysły mieszkańców

Fundusz Osiedlowy powstał z ini-
cjatywy prezydenta Jacka Sutryka, 

jako narzędzie umożliwiające sku-
teczniejsze działanie rad osiedli. 

– To kluczowy element party-
cypacyjnego budżetu Wrocławia 
i – nie bójmy się tego określenia 
– nowa jakość we wspólnym za-
rządzaniu miastem. Gospoda-
rzami projektów, zgłaszanych do 
Funduszu Osiedlowego, są rady 
osiedli. O tym, jakie inwestycje 
potrzebne są na osiedlach, decy-
dują ich mieszkańcy. Nasza rola 
sprowadza się do weryfi kacji tech-
nicznej, prawnej i fi nansowej oraz 
wspólnego z osiedlami doprecy-
zowania szczegółów planowanych 
inwestycji – wyjaśnia Sebastian 
Wolszczak, zastępca dyrektora 

Wydziału Partycypacji Społecznej 
UM Wrocławia.

Ponad 300 projektów 
do oceny

W tej pierwszej, pilotażowej edy-
cji Funduszu Osiedlowego kon-
sultacje społeczne na osie-
dlach odbyły się jesienią 2019 r. 
Następnie, w oparciu o ich rezul-
taty, osiedla składały do 24 stycz-
nia 2020 r. wnioski inwestycyjne. 
48 osiedli złożyło łącznie 375 projek-
tów, które w następnych miesiącach 
analizowane były pod kątem for-
malnym, rzeczowym i kosztowym.

1 czerwca br. Wydział Partycypa-
cji Społecznej Urzędu Miejskie-
go opublikował wyniki wstępnej 
weryfi kacji. Należy podkreślić, że 
opublikowane wyniki mają cha-
rakter wstępny. Zakres i kształt 
zgłoszonych projektów, a co za 
tym idzie, również ich ostatecz-
ną liczbę oraz wycenę, konsul-
tujemy teraz z przewodniczący-
mi zarządów osiedli – informuje 
Sebastian Wolszczak. Ostateczne 
wyniki poznamy 31.08.2020 r.

Szczczegóły weryfi kacji projektów 
na stronie: 

Fundusz Osiedlowy –
projekty wstępnie zweryfi kowane

Na Przedmieściu Oławskim 
trwają warsztaty w projekcie 
„Akademia Liderów Przed-
mieścia Oławskiego”, który ma 
na celu wsparcie osób działają-
cych oddolnie, w bezpośrednim 
kontakcie z mieszkańcami.

W cykl spotkań warsztatowych 
w ramach Akademii Liderów 
zaangażowanych jest teraz 
piętnaścioro wrocławian, któ-
rzy „walczą” o trzy bony po 
5 tys. zł na realizację trzech 
projektów osiedlowych. 

Uczestnicy zostali podziele-
ni na kilka małych zespołów 
i będą realizowali program, 
w którym znalazły się m.in. 
badania terenowe, metody 
planowania projektów czy 
sposoby przełamywania spo-
łecznego oporu przed zmianą. 
Planowane są również warsz-
taty otwarte z mieszkańca-
mi Przedmieścia Oławskiego, 
spotkania uczestników Aka-
demii z działającymi na osie-
dlu przedstawicielami bizne-
su, NGO i urzędów.

Zwieńczeniem ww. działań 
projektowych, realizowanych 
przez Stowarzyszenie Akty-
wizacji Społecznej TuRazem, 
ma być wydanie przewodnika 
z dobrymi praktykami.

Szkolą się 
na liderów  
osiedlowych 
projektów

Do 5 lipca br. przyjmowano poprawki do projek-
tów zgłoszonych i już ocenionych (pozytywnie 
lub negatywnie) w obecnej edycji Wrocławskie-
go Budżetu Obywatelskiego. Głosować na po-
szczególne działania będziemy od 18 września 
do 5 października 2020 r.

Z wynikami po pierwszym 
etapie oceny można zapo-
znać się na stronie www.
wroclaw.pl/wbo – zostały 
one uwidocznione na kar-
tach poszczególnych pro-
jektów. Nie są to jeszcze 
wyniki ostateczne, ponie-
waż liderzy mogli do 5 lipca 
wprowadzać do swoich pro-
jektów modyfi kacje. 

W tym roku, ze względu na 
epidemię, Wydział Partycy-
pacji Społecznej UM Wro-
cławia zachęca do zadawa-
nia pytań i kontaktowania 

się w sprawie WBO przede 
wszystkim  pocztą e-ma-
ilową: budzetobywatelski@
um.wroc.pl i/lub telefonicz-
nie pod nr.: +48 71 777 81 11, 
+48 71 777 77 17.

Do WBO 2020 zgłoszo-
no łącznie 413 projektów, 
w tym 246 osiedlowych  
oraz  167 ponadosiedlowych. 
Głosowanie zaczyna się  
5 października. Pula środ-
ków, która została przezna-
czona na realizację obywa-
telskich pomysłów, wynosi 
25 mln zł.

WBO: Koniec I etapu oceny tegorocznych projektów
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www.wroclaw.pl/wbo

Park kieszonkowy przy ul. Kolistej to jedna z realizacji WBO

www.wroclaw.pl.rozmawia/fundusz-osiedlowy
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#CałyWrocławNaWybory#CałyWrocławNaWybory
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Fragment ul. Ruskiej zamieniony w deptak, strefy ograniczonej prędko-
ści chroniące rowerzystów na trzech ważnych ulicach i ukłon w stronę 
kierowców w postaci darmowej godziny parkowania pod NFM. Miasto do-
strzega skutki epidemii i jej wpływ na przemieszczanie się mieszkańców. 

Ze względu na epidemię, 
część mieszkańców Wro-
cławia zmienia swoje 
przyzwyczajenia trans-
portowe. Dlatego miasto 
nie tylko kontynuuje do-
tychczasowe działania, 
ale i realizuje kolejne, 
mające ułatwiać prze-
mieszczanie się pieszo, 
rowerem lub komunika-
cją zbiorową, zwłaszcza 
w centrum.

Tempo 30, deptak, 
wolne chodniki

Jednymi z najważniej-
szych są ułatwienia dla 
pieszych i rowerzystów, 
wprowadzone w centrum 
Wrocławia. – Między 
innymi, powstaną trzy 
strefy ograniczonej pręd-
kości tempo 30 na ulicach: 
Świdnickiej, Sądowej i św. 
Mikołaja, na których już 
zaplanowano docelowe 
rozwiązania przyjazne 
dla rowerzystów, pieszych 
i pasażerów, jednak do ich 
realizacji potrzeba jesz-
cze trochę czasu – mówi 

Elwira Nowak, dyrektor 
Wydziału Inżynierii Miej-
skiej.

Ponadto, z ruchu samo-
chodowego został wyłą-
czony fragment ul. Ru-
skiej – od pl. Solnego do 
ul. Rzeźniczej. Od razu 
docenili to restauratorzy 
i mieszkańcy, którzy chęt-
nie spędzają wolne chwile 
w ulicznych ogródkach 
gastronomicznych. 

Kolejnym ważnym dzia-
łaniem jest budowa 
przejść dla pieszych przez 
ul. Legnicką przy przy-
stanku tramwajowym 
„Młodych Techników” 
i na południowym wlocie 
pl. Dominikańskiego.

Miasto prowadzi też dzia-
łania, prowadzące do 
uwolnienia chodników 
w centrum od nielegalne-
go parkowania, które jest 
bardzo uciążliwe dla pie-
szych, w tym osób z wóz-
kami i tych z ograniczoną 
mobilnością.

Godzina za darmo 
przy NFM

Bez pomocy nie zosta-
ną kierowcy, którzy 
zmuszeni są załatwiać 
sprawy służbowe w ści-
słym centrum miasta. 
Specjalnie dla nich na 
parkingu Narodowego 
Forum Muzyki wpro-
wadzona została moż-
liwość bezpłatnego po-
stoju przez pierwszą 
godzinę.

– Takie rozwiązanie po-
zwoli nam na dużą rota-
cję i możliwość spraw-
nego załatwienia spraw 
w centrum w krótkim 
czasie. Co więcej, w kil-
ku miejscach w centrum, 
gdzie parkowanie może 
odbywać się w zgodzie 
z przepisami, wyzna-
czymy także dodatkowe 
miejsca postojowe – 
m.in. na ulicy św. Marii 
Magdaleny, Jodłowej czy 
placu Nankiera – dodaje 
dyrektor Wydziału In-
żynierii Miejskiej.

#TORYwolucja trwa. Odnawianie torowisk, wymiana 
zwrotnic, przebudowa pętli tramwajowych. Wrocław-
skie MPK zaczyna kolejne remonty. W wakacje, gdy pasa-
żerów jest mniej, będą wykonywane najbardziej skom-
plikowane prace.

Kilkanaście sporych inwestycji 
torowych udało się już zakoń-
czyć. Jednak teraz, w wakacyj-
nym szczycie inwestycyjnym, 
rozpoczynają się inne prace. 
27 czerwca MPK ruszyło z wy-
mianą rozjazdów na skrzyżo-
waniu ul. Piłsudskiego i Świd-
nickiej, przy pl. Dominikańskim 
i Hali Targowej. Remont przej-
dzie także torowisko na ron-
dzie Reagana. Duża inwestycja 
zaczęła się również na ul. Żmi-
grodzkiej – do wymiany jest 
spory odcinek torów oraz re-
mont pętli „Zawalna”. Tam też 
powstanie „zielone” torowisko.

Wiążą się z tym niestety zmiany 
w komunikacji dla kilkudziesię-
ciu linii tramwajowych i auto-
busowych. Jednak gdy prace się 

zakończą, komfort jazdy tram-
wajami znacznie wzrośnie.

MPK szykuje się także do naj-
większego w tym roku remon-
tu torów na ul. Olszewskiego. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, w listopadzie bę-
dzie gotowe zielone torowisko 
na Wielkiej Wyspie. Ponadto, 
planowane są remonty w rejo-
nie Dworca Wrocław Główny, 
al. Hallera czy pl. Strzegom-
skiego.

Na poprawę stanu torowisk Wro-
cław zamierza co roku wydawać 
około 80 mln zł. Przypomnijmy 
w tym miejscu, że budują się w tej 
chwili również dwie ważne trasy 
tramwajowe – na Nowy Dwór 
i przez Popowice.

Wakacyjne remonty 
torowisk

Mobilny Wrocław

Aby wygodniej poruszać się po mieście
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Oprócz budowy nowych tras, MPK ruszyło z remontami wielu torowiskwww.wroclaw.pl/komunikacja
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Najpierw odmrożono połączenia krajowe, potem część regularnych lotów międzyna-
rodowych. Na początku lipca wznowiono połączenia do znanych wakacyjnych kuror-
tów. Na lotnisko wracają linie niskokosztowe. Loty cały czas odbywają się na specjal-
nych zasadach.

Sytuacja w ruchu lotni-
czym jest dynamiczna 
i uzależniona od decyzji 
polskiego rządu oraz władz 
innych krajów. Oferta lo-
tów jednak powoli się za-
pełnia. 

1 czerwca na wrocław-
skie lotnisko powróciły po 
przerwie pierwsze samolo-
ty w ruchu krajowym. Tego 
dnia, chwilę po godz. 8.00 
w porcie lotniczym wylą-
dował samolot linii LOT 
z Warszawy. Zadowolenia 
nie kryli pasażerowie oraz 
władze lotniska. 

Wizz Air wrócił 
pierwszy 

Jako pierwsze na między-
narodowe regularne tra-
sy z Wrocławia w połowie 
czerwca wróciły linie lot-
nicze Wizz  Air. Na począ-
tek wystartował samolot 
do Eindhoven. Następnego 

dnia uruchomiono połączenia do 
Oslo Torp i do Reykjaviku. 

Do rozkładu lotów wraca-
ją popularne połączenia od Ry-
anaira do Wielkiej Brytanii 
i na Ukrainę. Jeszcze w lipcu 
w ofercie tanich linii blisko 40 po-
łączeń z Wrocławia, a w sierpniu 
wdrożone będą kolejne.

Od lipca coraz więcej 
kierunków

Na początek lipca uruchomie-
nie połączeń z Wrocławia za-
planowała Lufthansa, zaczy-
nając od rejsów do Frankfurtu. 
W tym samym terminie wzno-
wienie lotów planują linie Rya-
nair. Irlandzka fi rma wystartu-
je z połączeniem do Palermo na 
Sycylii. Potem w siatce tych linii 
pojawią się: Cagliari (Sardynia), 
Ateny, Malaga oraz Chania (Kre-
ta), Barcelona Girona oraz Palma 
(Majorka). Będzie też można pole-
cieć na Teneryfę – do Alicante i na 
Maltę. Łącznie, w ciągu pięciu dni, 

Ryanair zamierza ponownie uru-
chomić 21 kierunków. 

Leć na wakacje 

Z ofertą aż 13 kierunków 
z Wrocławia mocne wejście za-
powiedziały także Polskie Linie 
Lotnicze LOT. Z krajowym prze-
woźnikiem polecimy jeszcze 
w lipcu m.in. na Rodos, Korfu, do 
Dubrownika, Barcelony czy na 
Majorkę. Wracają także loty czar-
terowe samolotami wynajętymi 
przez biura podróży. Na razie do 
czterech krajów, jednak cieszą-
cych się wśród Dolnoślązaków 
największą popularnością jako 
kierunki urlopowe. Mowa o Buł-
garii, Albanii, Turcji i Grecji.

Loty odbywają się ciągle na spe-
cjalnych zasadach. Pasażerowie 
mają badaną temperaturę ciała, 
powinni zachowywać dystans, 
na terenie lotniska i w samolocie 
muszą mieć zakryte usta i nos. 
Reszta odprawy przebiega w za-
sadzie bez zmian.

Wrocławskie MPK otworzyło oferty w przetargu na zakup nowych tramwajów. Zgłosiły się dwie fi rmy – bydgoska i poznańska. Obie oferty 
mieszczą się w planowanym budżecie.

MPK Wrocław zamierza kupić 
co najmniej 25 składów z opcją 
rozszerzenia zamówienia o ko-
lejnych 21 tramwajów. Mają być 
klimatyzowane, niskopodło-
gowe i nowoczesne. W siedzibie 
spółki otwarto oferty w przetar-
gu na to zamówienie. 

Pesa vs. Modertrans

Zgłosiły się dwie polskie fi rmy: 
Pesa Bydgoszcz oraz poznański 
Modertrans. Obie oferty miesz-

czą się w zakładanym przez MPK 
budżecie dla tej inwestycji. Na 
zakup pierwszych 25 pojazdów 
spółka miejska zarezerwowała 
bowiem 240 mln zł. 

Tymczasem, Pesa chce do-
starczyć Wrocławiowi tram-
waje z serii Twist – za ponad 
216 mln zł, a Modertrans składy 
z serii Gamma – za nieco ponad 
204 mln zł. Teraz oferty obu 
przedsiębiorstw będą sprawdza-
ne pod kątem prawnym.

Gwarancja jakości

– Dla mnie, jako gospodarczego 
patrioty, to doskonała wiado-
mość. Rywalizacja dwóch szano-
wanych i sprawdzonych polskich 
fi rm gwarantuje dobrą jakość 
i cenę oraz pozostanie istotnego 
kapitału i miejsc pracy w Polsce 
– skomentował obie oferty zaraz 
po ich otwarciu Krzysztof Bala-
wejder, prezes wrocławskiego 
MPK .

Na realizację całego zamówienia 
od momentu podpisania umo-
wy będą 32 miesiące. Pierwszy 
tramwaj powinien dotrzeć do 

naszego miasta w ciągu 24 mie-
sięcy.

Wracają połączenia lotnicze z Wrocławia

Dwie fi rmy chcą dostarczyć tramwaje Wrocławiowi
Komunikacja
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Pesa oraz Modertrans oferują miastu swoje najnowsze 
tramwaje. Starsze modele kursują tu już od kilku lat 
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Powszechny spis rolny 2020 – co trzeba wiedzieć

Uzależnienie od internetu? Dzwoń do cyberporadni!

Będzie można skorzystać z samospisu internetowego i za pomocą specjalnej aplikacji na stronie www.spis.rolny.pl udzielić odpowiedzi na pytania o własną 
działalność w gospodarstwie.

Udział w spisie rolnym jest obo-
wiązkowy i będzie prowadzony 
w całym kraju od 1 września do 
30 listopada 2020 r. – reguluje 
to ustawa z dnia 31 lipca 2019 r.  
(DzU z 10 września 2019 r., poz. 
1728). 

We Wrocławiu pracami spisowy-
mi kieruje prezydent miasta, tj. 
gminny komisarz spisowy, któ-
ry na mocy swojego zarządzenia  
z 8 czerwca 2020 r. utworzył 
Gminne Biuro Spisowe z siedzi-
bą w Urzędzie Miejskim przy pl. 
Nowy Targ 1-8, pok. 116.

Czemu służy spis rolny?

Dostarcza danych o jednostkach 
działających w rolnictwie – ich 
wyposażeniu, prowadzonej pro-
dukcji rolnej i działalności innej 
niż rolnicza oraz ponoszonych 

na nie nakładach pracy, a także 
o produkcji ekologicznej i wpły-
wie rolnictwa na środowisko. 

W spisie rolnym gromadzone są 
informacje na temat: użytkowania 
gruntów, powierzchni zasiewów, 
nawożenia, środków ochrony ro-
ślin, pogłowia zwierząt gospodar-
skich, budynków gospodarskich, 
maszyn i urządzeń rolniczych, 
działalności gospodarczej i ak-
tywności ekonomicznej.

Kto podlega spisowi 
rolnemu?

Powszecny spis rolny dotyczy 
gospodarstw rolnych, prowa-
dzonych przez: osoby fizyczne 
(gospodarstwa indywidualnych), 
osoby prawne i jednostki orga-
nizacyjne, niemające osobowości 
prawnej.

Co do gospodarstw indywidual-
nych, spisem objęte są wszystkie 
gospodarstwa rolne o powierzch-
ni 1 ha użytków i więcej, a także te 
o powierzchni poniżej 1 ha użyt-
ków, prowadzące działy specjal-
ne produkcji rolnej lub produkcję 
o skali:

• 0,5 ha – plantacje drzew 
owocowych

• 0,5 ha – krzewy owocowe
• 0,5 ha – warzywa gruntowe
• 0,5 ha – truskawki gruntowe
• 0,5 ha – chmiel
• 0,3 ha – szkółki sadownicze
• 0,3 ha – szkółki ozdobne
• 0,1 ha – tytoń
• 5 szt.  – bydło ogółem
• 20 szt. – świnie ogółem
• 5 szt. – lochy
• 20 szt. – owce ogółem
• 20 szt. – kozy ogółem
• 100 szt.  – drób ogółem

• 10 szt. – zwierzęta dzikie 
w warunkach fermowych

• 20 pni – pszczoły
Jak udzielać odpowiedzi?

Podlegający spisowi rolnicy będą 
udzielać informacji w formie:
• samospisu internetowego, za 

pomocą plikacji na stronie: 
www.spis.rolny.pl albo

• wywiadu telefonicznego, który 
przeprowadzi rachmistrz tele-
foniczny albo

• wywiadu przeprowadzonego 
przez rachmistrza terenowe-
go, który odwiedzi rolnika.

Jak sprawdzić 
rachmistrza?

Rachmistrz terenowy, który 
przyjdzie na wywiad do użyt-
kownika gospodarstwa, będzie 
posługiwał się umieszczonym 

w widocznym miejscu identyfi-
katorem, zawierającym:

• imię i nazwisko oraz zdjęcie 
tego rachmistrza

• nr identyfikatora
• nazwę i logo wojewódzkiego 

biura spisowego
• określenie terenu gminy, na 

którym jest upoważniony do 
przeprowadzania wywiadu 

• pieczęć wojewódzkiego biura 
spisowego

• podpis osoby wystawiającej 
identyfikator

• okres ważności identyfikatora

Wszystko na temat  powszech-
nego spisu rolnego 2020 można 
również znaleźć na stronie Głów-
nego Urzędu Statystycznego

W lipcu Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaczęło udzielać wrocławianom i mieszkańcom aglomeracji wrocławskiej bezpłatnych porad na temat 
cyberuzależnień, a także bezpieczeństwa w sieci.  

Namawiamy do kontaktu telefo-
nicznego z ekspertkami: Justyną 
Stadniczenko, socjologiem i cer-
tyfikowaną specjalistką psycho-
terapii uzależnień, oraz Magda-
leną Duszyńską, psychologiem 
i trenerem, zajmującą się zjawi-
skiem przemocy. Będą pełniły 
dyżury w każdą środę, w godz. 
16.00-18.00 pod nr. 538 579 519, 
i udzielą porady każdemu, kogo 
bezpośrednio lub pośrednio doty-
ka problem cyberuzależnienia.

Do skorzystania z takiego po-
radnictwa organizatorzy cy-
berporadni zachęcają zwłaszcza 

młodzież, rodziców i opiekunów, 
osoby, które doświadczają trud-
ności w cyberświecie lub niepokoją 
się o kogoś bliskiego, także tych, 
którzy chcą skuteczniej edukować 
młodych ludzi co do uzależnienia 
od internetu, cyberprzemocy czy 
cyberbezpieczeństwa.

– Pandemia jeszcze mocniej po-
kazała, jak ważne jest bezpieczeń-
stwo emocjonalne w świecie cy-
frowym. Dlatego uruchomiliśmy 
takie bezpłatne, indywidualne 
porady  – podkreśla Martyna Wilk 
z Wrocławskiego Centrum Roz-
woju Społecznego. – Do kontaktu 

z ekspertkami, które będą pełni-
ły dyżury, zapraszamy każdego, 
kogo bezpośrednio lub pośrednio 
dotyka problem cyberuzależnień. 
Zarówno młodzież, rodziców, jak 
i nauczycieli – dodaje.

Bezpłatne porady udzielane będą 
od 1 lipca do 30 września br. 

Po osłabnięciu pandemii korona-
wirusa otwarty zostanie dodatko-
wy, stacjonarny punkt porad.

Wszelkie informacje można też 
uzyskać, pisząc na adres e-mail:  
dobrowsieci@wcrs.wroclaw.pl.

www.stat.gov.pl
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Wakacje we Wrocławiu

Wakacje inne niż wszystkie? Damy radę to przeżyć

Zanim zaczniemy tłumaczyć co-
kolwiek dzieciom i się usprawie-
dliwiać przed nimi, sami musimy 
uporządkować własne emocje. Bo 
może tylko projektujemy na dzieci 
nasze własne odczucia? To my się 
czujemy rozczarowani tym, że nie 
wyjedziemy do resortu. A dzieci? 
No cóż. Spójrzmy prawdzie w oczy 
– dla mnóstwa dzieci takie „doro-
słe” zagraniczne wakacje ze zwie-
dzaniem albo plażowaniem nad 
basenem to pasmo bezbrzeżnej 

nudy – bo nie ma rówieśników do 
zabawy. 

Jeśli dzieci są jednak sfrustrowa-
ne, podobnie jak my, to warto to 
z nimi przegadać. Zamiast odwra-
cać uwagę od negatywnych emo-
cji, pomniejszać ich znaczenie czy 
na siłę dziecko rozbawiać – trzeba 
mu pomóc nazwać to, co odczuwa. 
Przy okazji opowiedzieć też o swo-
ich odczuciach. To uczy radzenia 
sobie z nimi.  

Negatywne emocje dzieciaków 
może też wywoływać poczucie 
bezsilności. Nie miały wpływu 
na pandemię i załamanie pla-
nów wakacyjnych, a teraz rodzice 
zamierzają je przerzucić jak to-
bołek gdzieś do babci. To zależy 
oczywiście od wieku dziecka, ale 
warto usiąść razem i wspólnie za-
decydować, co i jak chcemy zro-
bić podczas tych wakacji. Dzieci 
powinny się uczyć konfrontować 
z problemami i próbować znajdo-
wać jakieś rozwiązania. Łatwiej 
radzić sobie z frustracją, kiedy 

zyskujemy chociaż trochę kon-
troli nad tym, co się z nami dzieje.

Warto się odrobinę wysilić i zor-
ganizować część czasu dziecku, 
które zostaje w domu. Ale z dru-
giej strony nie bójmy się nudy. 
Nuda może pobudzać kreatyw-
ność dziecka, wyciszyć je, pomóc 
odkryć, co tak naprawdę lubi ro-
bić. Jak powiedział kiedyś Blaise 
Pascal: „Wszystkie ludzkie nie-
szczęścia biorą się stąd, że czło-
wiek nie potrafi  usiedzieć cicho 
sam w pokoju”.

Wiosna przeszła w lato, nadal mamy zagrożenie epidemiczne, ale i dzieciom, i dorosłym należy się wakacyjno-urlopowy wypoczynek. Gdziekolwiek do niego 
dojdzie – trzeba zrobić wszystko, żeby zminimalizować zakażenie się koronawirusem. Wielu z nas niestety musi zrezygnować z planów, które wiązały się 
z zagranicznymi wojażami albo atrakcyjnymi pobytami gdzieś w naszym malowniczym kraju. Nasze dzieci mogą to odczuć w szczególnie przykry sposób – 
dlatego trzeba im niektóre rzeczy spokojnie wytłumaczyć.

Odnawianie torowisk, wymiana zwrotnic, przebudowa pętli tramwajowych. Wrocławskie MPK rusza z kolejnymi remontami. W wakacje, kiedy pasażerów jest mniej mają być wykonane najbardziej skomplikowane prace. #TORYwolucja trwa.Kilkanaście sporych inwestycji to-rowych udało się wrocławskiemu MPK już zakończyć. Jednak teraz w wakacyjnym szczycie inwesty-cyjnym rozpoczynają się następne prace. Od 27 czerwca miejski prze-woźnik i zarządca torowisk rusza z wymianą rozjazdów na skrzyżo- waniu ul. Piłsudskiego i Świdnic-kiej, przy pl. Dominikańskim i Hali Targowej. Remont przejdzie rów-nież torowisko na Rondzie Reaga-na. Duża inwestycja rozpoczyna się także na ul. Żmigrodzkiej, do wy-miany jest spory odcinek torów oraz remont pętli „Zawalna”. Tam też powstanie „zielone” torowisko.Wiążą się z tym niestety zmiany w komunikacji dla kilkudziesięciu linii tramwajowych i autobusowych. Jednak kiedy prace się skończą kom-fort jazdy tramwajami znacznie wzrośnie. MPK szykuje się także do najwięk-szego w tym roku remontu torów na ul. Olszewskiego. Jeśli wszystko pój-dzie zgodnie z planem w listopadzie będzie gotowe zielone torowisko na Wielkiej Wyspie. Ponadto plano-wane są remonty w rejonie Dworca Wrocław Główny, al. Hallera, czy pl. Strzegomskiego.Wrocław na poprawę stanu torowisk zamierza co roku wydawać około 80 milionów złotych.

Posłuchaj psychologa

Należy nosić maseczki, jeśli nie 
można zachować 2 m dystansu – 
w przestrzeniach zamkniętych 
(sklepy, kościoły, komunikacja), ale 
i w wielu otwartych, jak zatłoczone 
ulice, deptaki czy plaże.

Pamiętajmy, maseczki trzeba czę-
sto zmieniać – jednorazowe wy-
rzucać po kilku godzinach użytko-
wania; wielorazowego użytku prać 
i dezynfekować po każdym użyciu.

Bezwzględnie dbajmy o higienę rąk 
– myjmy je wodą z mydłem przez co 
najmniej 30 sekund, dokładnie każ-
dy fragment skóry dłoni. Unikajmy 
także dotykania twarzy rękami.

Trzeba pamiętać, że poniższe obja-
wy mogą wskazywać na zakażenie 
koronawirusem i wtedy należy zre-
zygnować z wakacyjnych wyjaz-
dów: pogorszenie samopoczucia, 
podwyższenie ciepłoty ciała (>37,2 
st. C), nagłe dreszcze, kaszel, za-
burzenia smaku/węchu oraz inne 
objawy chorobowe, których nie da 
się wyjaśnić.  

Unikajmy spożywania posiłków 
tam, gdzie jest niemożliwe utrzy-
manie dystansu  społecznego. 
Lepiej rozważyć zamówienie po-
traw „na wynos”, niż spożywać 
je w zamkniętej przestrzeni re-
stauracji. Pijmy tylko butelkowaną 

lub przegotowaną wodę, myjmy 
i obierajmy warzywa i owoce. Warto 
unikać też jedzenia pochodzącego 
od ulicznych sprzedawców, a także 
produktów mlecznych, jeśli nie ma 
pewności, czy były pasteryzowane.

Lato może być gorące – unikaj-
my pełnego słońca i używajmy 
kremów z fi ltrem. Ważna jest też  
ochrona głowy i noszenie okula-
rów przeciwsłonecznych).

Strońmy od tatuaży, przekłuwa-
nia uszu, pępka, iniekcji nieste-
rylnymi igłami (zagrożenie HIV 
i WZW typu B, C). Konieczna jest 
higiena stóp, pach i pachwin, uni-
kanie podrażnień naskórka, które 
mogą wywołać grzybicę.

Na wyjeździe dobrze mieć przy 
sobie:  środki opatrunkowe (pla-
stry, opatrunki jałowe, bandaż, 
także elastyczny,  środki do od-
każania ran, leki przeciwbólo-
we i przeciwgorączkowe, zapas 
leków, które przyjmujemy na co 
dzień z powodu chorób. Przy-
dadzą się środki odstraszające 
komary i kleszcze, leki prze-
ciwbiegunkowe (uwaga: nie są 
przeznaczone dla małych dzie-
ci!). Pamiętajmy o zabraniu za-
pasowej pary okularów (dla osób 
z wadą wzroku). 

Przy wyjazdach zagranicznych 
zadbajmy też o polisę ubezpiecze-
niową (koszty leczenia, transport 
i NNW). 

Posłuchaj lekarza

Beata Dżugaj, psycholog 
kliniczny, radzi, jak wyjaśnić 
dziecku, że te wakacje musi 
jednak spędzić w domu albo nie 
tam, gdzie by chciało:
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dr n. med. Agnieszka Matkowska-
Kocjan z Kliniki Pediatrii i Chorób 
Infekcyjnych wrocławskiego 
Uniwersytetu Medycznego radzi, 
co robić, by bezpiecznie spędzić 
urlop i wakacje, unikając 
zakażenia koronawirusem oraz 
innych niepożądanych 
zdrowotnych dolegliwości:
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Zwiedzaj Wrocław Wakacje we Wrocławiu
i w aglomeracji wrocławskiej

Ach, jak przyjemnie… móc wykorzystać wakacyjno-urlopową labę na zobaczenie miejsc znanych i nieznanych, malowniczych i ekscytujących, których ani we Wrocławiu,
ani w aglomeracji wrocławskiej nie brakuje. Pięknie i pożytecznie da się wykorzystać letnią pogodę na aktywny wypoczynek z rodziną z dala od tłumów, co zwłaszcza 
teraz jest dodatkowym atutem. Podpowiadamy, gdzie są w naszym mieście i najbliższej okolicy takie atrakcje i miejsca, które sprawią, że będziemy zadowoleni z tego lata 
– nawet gdy trzeba było zrezygnować z wakacji all inclusive gdzieś daleko w świecie.

Rynek: Serce miasta

Zoo i Afrykarium

Ostrów Tumski

Plaże miejskie Punkty 
widokowe

Kompleks Hali Stulecia

Hydropolis

Wrocławski Rynek ma niemal 3,8 ha po-
wierzchni i należy do największych daw-
nych placów targowych w Polsce. Przyciąga 
urokiem zabytkowych kamienic, żywioło-
wością i klimatem wyjątkowego centrum 
europejskiej metropolii. 

Późnogotycki ratusz z 66-metrową wieżą jest naj- 
okazalszą tego typu budowlą w kraju. W jego pod-
ziemiach zachowała się Piwnica Świdnicka – jeden 
z najstarszych w Europie lokali gastronomicznych. 
Tych ostatnich jest zresztą na Rynku pod dostatkiem. 

Wrocławski Ogród Zoologiczny jest najstarszym tego typu obiektem w kra-
ju. Ilość żyjących w nim zwierząt obliczana jest na 14 tysięcy – to przedsta-
wiciele ponad 1100 gatunków. Można je odwiedzać codziennie w godz. 9.00- 
-18.00 (kasy czynne do godz. 17.00).

Fantastyczną częścią zoo jest Afrykarium – jedyne na świecie oceanarium poświęcone wy-
łącznie faunie Czarnego Kontynentu. 15 mln l wody wypełnia 21 basenów i akwariów, gdzie 
mieszka ok. 350 gatunków ryb i przedstawicieli różnorodnych afrykańskich ekosystemów. 
Koniecznie trzeba tam zajrzeć (w godzinach otwarcia zoo).

To najstarsza część miasta, gdzie 
znaleziono pozostałości pierwszej 
osady z X w. Kojarzony z władzą ko-
ścielną, która od wieków miała tam 
swoją ważną siedzibę, jest dziś tak-
że nastrojowym miejscem dla spa-
cerowiczów i turystyczną gratką 
dla zwiedzających. 

Najstarszą budowlą jest tam późnoromański kameralny kościół pw. św. Idziego. Odwiedzić 
trzeba gotycką katedrę pw. Jana Chrzciciela, której ozdobą jest srebrny ołtarz biskupa Andre-
asa Jerina (1591), który w 1945 r. został rozmontowany i ukryty przed Armią Czerwoną. Kilka lat 
temu w katedralnym skarbcu odkryto sporo jego elementów, odtworzono brakujące fragmenty  
i znów można go podziwiać. W Muzeum Archidiecezjalnym można natomiast obejrzeć m.in. 
słynną Księgę henrykowską. Za atrakcję turystyczną uchodzi także most Tumski.

Warto spojrzeć na Wrocław z innej, 
dość wysokiej perspektywy, by ujrzeć 
rozległą i piękną panoramę miasta 
i jego okolic. Zapewnią to: 
• mostek Pokutnic – kładka łącząca 

wieże kościoła Marii Magdaleny 
(ul. Szewska) na wysokości 45 m 

• wieża widokowa archikatedry 
pw. św. Jana Chrzciciela (Ostrów 
Tumski) daje widok z 97 m 

• wieża widokowa kościoła 
garnizonowego (przy Rynku) 
o wysokości 90 m

• punkt widokowy w Sky Tower 
(ul. Powstańców Śląskich), gdzie 
z 49. piętra widać nawet Ślężę, 
Chełmiec czy Śnieżkę

• Wieża Matematyczna na dachu 
Uniwersytetu oferuje widok m.in. 
Wyspę Słodową i Stare Miasto z 42 m

Centrum wiedzy o wodzie to fenomenalna prezentacja na temat wody, bez 
której nie byłoby życia na Ziemi – od funkcji pełnionych w ciele człowieka 
po prądy oceaniczne, które kształtują ziemski klimat na Ziemi. Hydropolis 
łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. To wyjątko-
wa atrakcja dla osób w każdym wieku, a także świetny przykład rewitali-
zacji obiektu poprzemysłowego. Ekspozycja poświęcona wodzie mieści się 
w XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej. 

Zwiedzający są tam mile widziani: pon.-pt. 11.00-19.00  
(ostatnie wejście 18.00), weekendy 10.00-20.00 (ostatnie wejście 19.00).

Monumentalna Hala Stulecia to jedno z największych dzieł architektury XX w. 
Oryginalna konstrukcja projektu Maxa Berga, otwarta w 1913 r. – od 2006 r. znaj-
duje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Tuż obok do spacerów zachęca Pergola – powstała jako element Wystawy Stulecia 
z 1913 r. wg projektu architekta Hansa Poelziga. Dziś to popularne miejsce także 
sesji zdjęciowych czy koncertów. Wybudowana w kształcie połowy elipsy otacza 
sztuczny staw, na którym odbywają się widowiskowe pokazy fontanny multime-
dialnej (800 punktów świetlnych, 300 dysz wodnych i 3 dysze ogniowe. Pokazy od 
10.00 do 21.00.

Nieopodal pyszni się Ogród Japoński – stworzony w 1913 r. z pomocą mistrza ogrod-
nika Mankichi Arai, jest świetnym nawiązaniem do kultury i sztuki japońskiej.  Ob-
sadzony oryginalnymi roślinami, ze stawem z wielkimi karpiami i innymi rybami, 
a także z domkiem w postaci pawilonu typu Sukija, gdzie organizowane są m.in. po-
kazy parzenia herbaty – Ogród zaprasza do 31 października w godz. 9.00-19.00.

Takie klimatyczne i rozrywkowe 
miejsca można już znaleźć niemal 
w każdej części miasta – tuż przy 
nadodrzańskich brzegach. Plaże 
miejskie oferują relaks na leżakach, 
zimne napoje, a często coś smacznego 
na ząb oraz oczywiście sporo dobrej 
muzyki. Warto więc po dniu zwiedza-
nia miasta spędzić miły wieczór w ta-
kich lokalizacjach, jak: Forma Płynna  
Beach Bar (wybrzeże Wyspiańskiego), 
Przestrzeń Pub Pizza Plaża (u zbiegu 
ul. Mickiewicza i Paderewskiego na 
Sępolnie), Basen Beach Bar (ul. Pa-
sterska przy moście Trzebnickim), 
Stara Odra Beach Bar (ul. Zawalna, 
przy moście Trzebnickim), ZaZoo Be-
ach Bar (Wybrzeże Wyspiańskiego, 
w pobliżu zoo) i największa sztuczna 
miejska plaża w Polsce (15 tys. mkw., 
ul. Wejherowska). 

Więcej o wrocławskich atrakcjach znajdziesz na: www.visitwroclaw.eu
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Wakacje we Wrocławiu 
i w aglomeracji wrocławskiej

Ach, jak przyjemnie… móc wykorzystać wakacyjno-urlopową labę na zobaczenie miejsc znanych i nieznanych, malowniczych i ekscytujących, których ani we Wrocławiu, 
ani w aglomeracji wrocławskiej nie brakuje. Pięknie i pożytecznie da się wykorzystać letnią pogodę na aktywny wypoczynek z rodziną z dala od tłumów, co zwłaszcza 
teraz jest dodatkowym atutem. Podpowiadamy, gdzie są w naszym mieście i najbliższej okolicy takie atrakcje i miejsca, które sprawią, że będziemy zadowoleni z tego lata 
– nawet gdy trzeba było zrezygnować z wakacji all inclusive gdzieś daleko w świecie.

Środa Śląska
Złota korona z sycylijskimi ornamentami, klejnoty 
i ozdoby, złote i srebrne monety – skarb odkryty 
w Środzie Śląskiej to jedno z najcenniejszych zna-
lezisk tego typu w Polsce. 

W latach 80. podczas robót w centrum miasta natrafi ono na 
naczynia z kosztownościami. Archeolodzy ustalili, że precjo-
za należały do żydowskiego kupca Mojżesza. W II poł. XIV w., 

w zamian za dużą pożyczkę udzieloną czeskiemu królowi Karolowi IV, zyskał on prawo do 
mieszkania w Środzie. Dodatkową gwarancją umowy był kosztowny zastaw. Mojżesz ukrył 
skarb, który przeleżał w ziemi ponad 600 lat. Można go teraz oglądać w Muzeum Regional-
nym w Środzie Śląskiej.

Trzebnica
Miasteczko skryło się w dolinie między łagodnymi 
pagórkami, obsadzonymi sadami, winoroślami i la-
sami. Trasą S3 dojedzie się na miejsce w pół godzi-
ny. Wzdłuż drogi prowadzi wygodna ścieżka ro-
werowa. To miejsce dobre dla miłośników historii 
i amatorów aktywnego wypoczynku. 

Ci pierwsi powinni zobaczyć bazylikę św. Jadwigi, patronki 
Śląska, żony Henryka Brodatego. Kościół jest najstarszym sanktuarium na Śląsku i mauzo-
leum Piastów Śląskich. Drudzy zaś mogą wypocząć, spacerując wokół stawów i po nastro-
jowym Lesie Bukowym (to pozostałość z czasów, gdy Trzebnica miała status uzdrowiska) 
albo korzystając z atrakcji Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój.

Twardogóra
Lasy zajmują aż 45 proc. powierzchni gminy Twar-
dogóra i są turystycznym walorem okolicy. Pogra-
nicze Wzgórz Twardogórskich i Dolina Baryczy 
urozmaicone jest wąwozami o baśniowym charak-
terze i malowniczymi wzniesieniami z wyjątkowy-
mi widokami. Wytyczono tu szlaki piesze i rowero-
we oraz trasy dla biegaczy i miłośników konnych 
rajdów. Wszystkie szlaki mają w sumie 250 km.

W okolicy warto zobaczyć pozostałości barokowego pałacu w Goszczu – wraz z otaczającym 
go parkiem jest porównywalny z rezydencjami w Wilanowie i Poczdamie. Niestety, przez 
dekady popadał w ruinę i dzisiaj można zwiedzać tylko kilka obiektów zespołu pałacowego.

Oleśnica Mała
Tamtejszy pałac to jeden z największych tego typu 
obiektów na Dolnym Śląsku. Niewykluczone, że na 
jego miejscu istniała w XIII w. pierwsza na Dolnym 
Śląsku komandoria templariuszy. W XIV w. ich ma-
jątek przejęli joannici, zwani szpitalnikami. W 1814 r. 
posiadłość objął feldmarszałek Hans Yorck von War-
tenburg, nagrodzony za zasługi w wojnie z Napole-
onem. Do jego potomków pałac należał do 1945 r.

Warto w nim zobaczyć dawną salę biblioteczną z belkowanym stropem. Na zewnątrz zaś 
oryginalny wiatrowskaz w kształcie pawia na wieży Zofi i i nagrobek ulubionego konia feld-
marszałka – Siwka z Möckern, a w parku aleję grabową i mauzoleum rodziny Yorck von 
Wartenburg projektu znakomitego architekta Carla Gottharda Langhansa.

Jelcz-Laskowice
Władze gminy Jelcz-Laskowice chwalą się, że aż 32% 
jej powierzchni to lasy. Miasto przylega do zachod-
niej ściany Borów Stobrawskich, zaś historyczne 
koryto Odry to raj dla turystów, wędkarzy i fotogra-
fi ków, specjalizujących się w obrazowaniu przyrody. 
Doskonałym miejscem na wypoczynek jest rezerwat 
Łacha Jelcz. Na leśnych duktach spotyka się biegaczy 
i rowerzystów, miłośników jeździectwa, a na rzece 
Smortawie amatorów spływów kajakowych.

Aktywny relaks nad wodą uda się nad jelczańskimi stawami. Największy ma 
ok. 8 ha powierzchni. Dawna kopalnia piasku i gliny to dziś profesjonalnie urzą-
dzone kąpielisko z plażą, czystą wodą i opieką ratowników. Latem działa tam wy-
pożyczalnia kajaków i rowerów wodnych. Niewielka plaża jest także przy drugim, 
mniejszym ze stawów.

Żmigród
Okolice Żmigrodu miłośnikom odpoczyn-
ku na łonie przyrody oferują wszelkie ce-
chy Arkadii. Dla ciekawych świata wizyta 
nad rzeką Baryczą to okazja na spotkanie 

z perkozem, derkaczem, kormoranem 
i innymi z trzystu gatunków ptaków, 
które tu rezydują.

Warto odwiedzić zespół pałacowo-parkowy w Żmigrodzie. Tu w 1813 r. król 
pruski Fryderyk II Wilhelm, car Aleksander I oraz emisariusze Anglii i Austrii 

uzgodnili plan decydującej rozgrywki przeciwko Napoleonowi. W 1945 r. rezydencja 
Hatzfeldów została spalona przez czewonoarmistów. Już w XXI w. przeprowadzo-
no renowację fasady pałacu, dostępnego dziś jako trwała ruina, otoczona roman-
tycznym parkiem. Jest tam plac z miejscem na ognisko, grillem, pergolą i domkiem 
chińskim.

Lubiąż
To jeden z największych i najciekawszych 
tego typu obiektów w Europie. Pierwszy 
kościół w tym miejscu zbudowali benedyk-
tyni w połowie XII w. Niedługo potem ich 
miejsce zajęli cystersi – postawili klasztor, 
kościół pw. św. Jakuba i bazylikę Wniebo-
wzięcia NMP. W późnym średniowieczu 
klasztor był silnym ośrodkiem kultury. 
Jego świetność przypada na lata 1681-1739, gdy powstały pałac opa-
tów, browar, piekarnia, szpital.

Na początku XIX w. majątek stał się własnością króla. W części kompleksu urzą-
dzono szpital. W 1945 r. żołnierze radzieccy zniszczyli zabytkowe nagrobki i zmu-
mifi kowane szczątki pochowanych w kryptach zakonników.

Przez wiele lat budynki popadały w ruinę. Po 1989 r. powstała Fundacja Lubiąż, 
która pilotuje remont kompleksu. Dzisiaj turystom udostępniana jest jego część.

Kotowice
To jeden z ciekawszych obiektów turystycznych 
w okolicy Wrocławia, zaledwie 15 km od granic mia-
sta. Wieża jest popularna zwłaszcza wśród amato-
rów rowerowych wędrówek.

Wieża stoi w Kotowicach, w przysiółku Utrata, tuż 
nad brzegiem Odry. Ma 40 m wysokości i trzy tara-
sy widokowe. Ze szczytu konstrukcji widać nie tylko 
ciekawą panoramę gminy Siechnice i terenów przy-
rodniczych Natura 2000. Przy dobrej pogodzie podziwiać też można panoramę 
Wrocławia, Oławy i Oleśnicy oraz Masyw Ślęży, Wzgórza Niemczańsko-Strzeliń-
skie i zarys Sudetów.

Na wieżę można wejść bezpłatnie – codziennie (od marca do września) 
w godz. 10.00-20.00.

Więcej o atrakcjach w okolicach Wrocławia czytaj na:

www.wroclaw.pl/extra
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#CałyWrocławNaWybory#CałyWrocławNaWybory

Wrocławskie lato nad wodą
Najlepszy sposób na wakacyjny wypoczynek kojarzy nam się z basenami, kąpieliskami i inny-
mi akwenami. Na przełomie czerwca i lipca zaczęły działać we Wrocławiu. Dziś korzystając 
z nich, trzeba przestrzegać obostrzeń sanitarnych, aby miłe chwile nad wodą zakończyły 
się bezpiecznie dla wszystkich. Dlatego np. sanepid zdecydował, że maksymalna liczba bile-
tów wstępu na Morskie Oko i Glinianki to dziennie 500 szt., a na Kłokoczyce 400 szt.

Idziesz na kapielisko?
Zapamiętaj:
• Obowiązuje limit osób – na każdą musi przypadać co najmniej 

4 mkw. (nie dotyczy rodzin)
• Szatnie są zamknięte
• Zakrywać usta i nos w czasie przemieszczania się po terenie 
• Zachować dystans społeczny i stosować środki ochrony zgodnie 

z regulacjami obowiązującymi na danym obiekcie
• Unikać zatłoczonych miejsc do plażowania i zgromadzeń na 

kąpielisku
• Korzystać z własnego sprzętu turystycznego i przyborów 

toaletowych
• Często myć ręce wodą z mydłem oraz/lub je dezynfekować 
• Zachowywać czystość, wyrzucać odpady do właściwych 

pojemników
• Nie korzystać z kąpieliska w razie złego samopoczucia, 

podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji czy innych objawów 
sugerujących chorobę zakaźną

Kąpielisko Glinianki 
(ul. Kosmonautów 2)

godz. otwarcia: 9.00-19.00; boiska – do 
piłki nożnej plażowej i siatkówki plażowej, 
stoły do ping-ponga; szałas góralski, grill. 
Bilety: dni powszednie – normalny 10 zł, 
ulgowy 8 zł (po godz. 17.00 – 5 zł i 4 zł; sob., 
niedz. i święta – normalny 13 zł, ulgowy 10 
zł; osoby niepełnosprawne bez wzgl. na 
dzień tygodnia 2 zł; bilet z Kartą Rodzina 
Plus 2 zł

Kąpielisko Morskie Oko  
(ul. Chopina 27)

godz. otwarcia: codziennie 9.00-19.00; 
akwen 5 ha, plaża 10 ha; brodzik i plac 
zabaw dla dzieci; 60 m ślizgawka wodna, 
boiska do siatkówki plażowej; bary, ka-
wiarenki letnie. Bilety: dni powszednie – 
normalny 10 zł, ulgowy 8 zł (po godz. 17.00 
– 5 zł i 4 zł; sob., niedz., i święta – nor-
malny 13 zł, ulgowy 10 zł; osoby niepełno-
sprawne bez wzgl. na dzień tygodnia – 2 
zł; bilet z Kartą Rodzina Plus – 2 zł; grupy 
pow. 10 osób (dzieci i młodzież) – 2 zł/os.

Basen Kłokoczyce 
(ul. Kłokoczycka 2)

godz. otwarcia: codziennie 9.00-19.00; 
pełnowymiarowy basen pływacki; bro-
dzik i plac zabaw dla dzieci; 60 m ślizgaw-
ka wodna; boisko do siatkówki plażowej. 
Bilety: dni powszednie – normalny 10 zł, 
ulgowy 8 zł (po godz. 17.00 – 5 zł i 4 zł; sob., 
niedz., i święta – normalny 13 zł, ulgowy 
10 zł; osoby niepełnosprawne bez wzgl. na 
dzień tygodnia – 2 zł; bilet z Kartą Rodzi-
na Plus – 2 zł; grupy pow. 10 osób (dzieci 
i młodzież) – 2 zł/os.

Kąpielisko Orbita (Wejherowska 34)

godz. otwarcia: codziennie 9.00-
19.00; kompleks 3 basenów odkry-
tych (pływacki 50 x 25 m, rekre-
acyjny o 50 x 25 m ze zjeżdżalniami, 
brodzik ok. 200 mkw.); plac zabaw; 
punkt gastronomiczny, przebie-
ralnie i szatnie (nieczynne podczas 
epidemii); sanitariaty. Bilety: 

dni powszednie  – normalny 20 
zł, ulgowy 16 zł, rodzinny 16 zł/os.; 
sob., niedz., i święta – normalny 22 
zł, ulgowy 18 zł, rodzinny 18 zł.os.; 
Karta Rodzina PLUS - 50%; hono-
rowane karty MULTISPORT

Miejsce do kąpieli Pawłowice (ul. Jeziorowa/Sasankowa)

godz. otwarcia: codziennie 9.00-
19,00; obsługa ratowników; zaple-
cze sanitarne, plaża

boisko do siatkówki plażowej; grill 
stacjonarny; miejsce na ognisko; 
wstęp wolny

Miejsce do kąpieli Oporów 
(ul. Harcerska)

godz. otwarcia: codziennie 
9.00-19.00; obsługa ratowni-
ków; zaplecze sanitarne; urzą-
dzenia do ćwiczeń; parking; 
plaża; pomost pływający; wstęp 
wolny

Miejsce do kąpieli  
Królewiecka 
(ul. Królewiecka/
Narzędziowa)

godz. otwarcia: codziennie 
9.00-19.00; plaża 80 x 20 
m; punkt medyczny, toa-
lety; na wyznaczonym od-
cinku dyżurują ratownicy; 
wstęp wolny
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Dyrektor Biura Promocji Miasta i Turystyki

O obecnym sezonie turystycznym i atrakcjach dla odwiedzających opowiada Radosław 
Michalski, szef miejskiej promocji, wrocławianin od urodzenia i z zamiłowania. Był już 
pracownikiem Urzędu w latach 2010-2013. Po przerwie na studia doktoranckie we 
Florencji wrócił do pracy dla miasta.

Jak jesteśmy przygotowani na 
odwiedziny turystów?

O turystów musimy zabiegać nie-
ustannie, choć nie będzie to ła-
twe… Według badań Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej, owszem, 
są oni zainteresowani, by na wa-
kacje ruszyć, ale bardziej niż do 
miast wolą wybrać się nad morze 
czy w góry. Nasze zadanie na te-
raz to przekonać ich, żeby chcie-
li jednak przyjechać właśnie do 
Wrocławia.

Szykujemy dwie kampanie – jed-
ną dla osób, które już do Wro-
cławia przyjechały, mówi ona 
o bezpieczeństwie: #Bądźbez-
piecznyweWrocławiu” (#Stay-
safeinWroclaw). Chcemy przypo-
mnieć, jak bezpiecznie poruszać 
się w mieście, gdzie zachowywać 
odstęp, gdzie nosić maseczki i jak 
reagować na niepokojące objawy.

Druga to kampania zewnętrzna, 
która pojawi się w innych mia-
stach Polski. 1 lipca rozpoczyna-
my akcję pod hasłem „Dawno Cię 
tu nie było. Spotkajmy się we Wro-
cławiu”. W odsłonie outdoorowej 
chcemy pokazać Rynek, Ostrów 

Tumski, Afrykarium i Hydropo-
lis. Kampania internetowa będzie 
bardziej rozbudowana.

Czym Wrocław wyróżnia się na 
tle innych miast?

Od wielu już lat kojarzony jest 
z otwartością. Wrocław zyskał 
sobie renomę miasta, które war-
to odwiedzić ze względu na spe-
cyfi czny klimat, nie tylko pod 
względem atrakcji turystycznych, 
ale głównie atmosfery budowanej 
przez mieszkańców. Chcemy pod-
trzymać wysoką pozycję Wrocła-
wia na turystycznej mapie Polski 
i pokazać, że to dobre miejsce, 
żeby rozpocząć otwieranie się na 
świat i na siebie nawzajem.

Czy pandemia pozwoliła na 
przygotowanie dodatkowych 
atrakcji dla turystów?

Nie przespaliśmy okresu pan-
demii, jeśli można tak to ująć. 
Przygotowaliśmy 67 spacerów 
wirtualnych, zorganizowaliśmy 
75-lecie powojennego Wrocławia, 
przygotowaliśmy cykl imprez 
Wielka Wrocławska Klubowa Ma-
jówka czy koncerty na dachach 

Wrocławia. Wszystkie te atrakcje 
„dowieźliśmy” prosto do domów 
za pośrednictwem internetu. Dla 
przykładu, spacery – produko-
wane nie tylko w języku polskim 
– obejrzało łącznie ponad milion 
osób. Chcemy teraz zachęcić wro-
cławian i turystów, którym za-
prezentowaliśmy wirtualny ka-
wałek Wrocławia, żeby odwiedzili 
nas na żywo.

Czyli urlop w mieście nie musi 
rozczarować...

Z całą pewnością nie. Każdy, kto 
będzie szukał wytchnienia we 
Wrocławiu po czasie zamknięcia, 
nie zawiedzie się. Szczegółowa 
oferta czeka na stronach www.vi-
sitwroclaw.eu i www.wroclaw.pl.

Czego można spodziewać się 
w turystyce pod kątem fi nansów?

Staramy się na turystykę patrzeć 
kompleksowo. Bez żadnych ba-
dań mogę powiedzieć, że ponie-
siemy straty. W ubiegłych latach 
wpływy z tytułu turystyki oscy-
lowały pomiędzy 7 a 10 procent 
budżetu miasta. Zasilały jednak 
głównie rodzime biznesy – ho-

tele, restauracje, tworząc przy 
tym miejsca pracy. Na turystykę 
chcemy spojrzeć szerzej, bo waż-
na jest też jako najefektywniejsza 
promocja miasta. Inwestujemy 
w ruch turystyczny, który prze-
kłada się później m.in. także na 
relacje biznesowe. Firmy i korpo-
racje chcą inwestować w znanych 
sobie miejscach, które mają dobrą 
opinię i budzą pozytywny sen-

tyment. Inwestycja w promocję 
Wrocławia teraz to podtrzyma-
nie wizerunku, na który wszy-
scy mieszkańcy pracowali przez 
lata. Tego dorobku nie wolno nam 
zmarnować. Dlatego zachęcamy 
do odwiedzenia Wrocławia – jeśli 
nie dziś, to w kolejnych miesią-
cach czy latach. 

Rozmawiał Paweł Prochowski

Kiedy 12 maja prezydent Ja-
cek Sutryk podjął wyzwanie 
L.U.C.-a i rapował „Wrocław, 
wspólna sprawa, to nie pu-
ste hasło/To przekaz prosto 
z serca, kocham to miasto” 
sensację, oprócz samego wy-
stępu na YouTube wzbudzi-
ła bluza i czapka z herbem 
Wrocławia. Prezydent ubrał 
zestaw, który jest pomy-
słem Biura Promocji Miasta 
i Turystyki UM Wrocławia. 
Autorem znaku jest Paweł 
Akińcza, grafi k biura, który 
inspirował się herbem mia-
sta. Uniwersalny krój bluzy 
z kapturem i modna czapka 
„snap back” pasują każde-
mu. Obydwa produkty do-
stępne są w trzech kolorach 
– czarnym, granatowym, 
bordowym i kupimy je w Bar-
Barze: infopunkt/kawiarnia/
kultura przy ul. Świdnickiej 
8B i w internecie: www.stre-
fakultury.pl. Bluza jest w ce-
nie 95 zł, a czapka 75 zł. 

Z Wrocławia można też 
przywieźć jeden z pięciu 

wzorów plecaków z mo-
tywem najbardziej zna-
nych mostów (m.in. 
Grunwaldzkiego i Zwie-
rzynieckiego). To projekt 
Gosi Lechów, która jesz-
cze na studiach w ASP 
tworzyła powtarzające 
się wzory, tzw. patterny, 
a mosty świetnie się do tego 
zadania nadawały. Kupimy je 

(269 zł za sztukę) na stronie 
www.narny.world. 

Przyjeżdżajcie do nas teraz!

Fajne gadżety z Wrocławia? 
Mamy!
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Radosław Michalski: Na wizerunek Wrocławia mieszkańcy pra-
cowali przez lata

Fajne gadżety z Wrocławia? 
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Pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza na wrocławskim Ołbinie powstał kolejny urokliwy park kieszonkowy.

Mieszkańcy Ołbina mogą cieszyć 
się z uporządkowanej zieleni na 
swoich podwórkach, a to za spra-
wą europejskiego projektu Grow 
Green. Jego celem jest przysto-
sowanie miast do zmian klimatu, 
między innymi przez rozwią-
zania zapewniające schronienie 
przed upałem, poprawę jakości 
powietrza oraz możliwość wyko-
rzystania wód opadowych.

Na wygląd parków kieszonko-
wych tej okolicy wpływ mieli 

sami mieszkańcy, dzięki uczest-
nictwu w konsultacjach i spotka-
niach z organizacjami pozarzą-
dowymi, działającymi na Ołbinie. 

Podwórkowy konsensus

Przestrzeń podwórza jest otwar-
ta, czym zachęca do wspólnych 
aktywności i działań. Na tere-
nie tego parku kieszonkowego 
zostały nasadzone nowe drze-
wa i krzewy, pojawiły się ścieżki 
i mała architektura. Pamiętano 

również o domkach dla 
owadów. 

Mieszkańcy mogą korzy-
stać z ogrodów użytko-
wych, dzięki temu sami 
mają wpływ na to, jak bę-
dzie wyglądał ten kawałek 
podwórkowej przestrzeni.

– Jestem przekonana, że 
to, jak wygląda nasze po-
dwórze, które nazywam 
„sąsiedzkim kwartałem”, 

ma wpływ na samo-
poczucie wszystkich 
mieszkańców. Jednogło-
śnie mówimy, że upo-
rządkowanie tej zieleni 
„robi robotę”. Czekamy 
na jeszcze więcej na-
sadzeń na tym terenie. 
Dzięki temu projektowi 
pojawiła się możliwość 
sąsiedzkiej integracji. 
Nasze spotkania po-
zwalały nam lepiej się 
poznać i ustalić, czego 
potrzebujemy – mówi 
Katarzyna Pela, która 
mieszka przy parku kie-
szonkowym.
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Takie zielone otoczenie na pewno sprzyja sąsiedzkiej integracji

OŁBIN 
„Sąsiedzki kwartał”, czyli podwórko w ładzie i zieleni

Skwer na wrocławskich Wojszycach zmienił się nie do po-
znania. Teraz jest to przestrzeń pełna zieleni i dodatko-
wych atrakcji, nawiązujących do nieziemskiej galaktyki. 
O jego budowie zdecydowali sami mieszkańcy, zgłaszając 
swój projekt do WBO 2018.

Kosmiczne Wojszyce – tak nazy-
wa się odnowiony skwer na po-
łudniowym wschodzie Wrocła-
wia. Rewitalizacja terenu między 
ulicami Kosmiczną, Chlebową 
i Spokojną przeprowadzona zo-
stała na zlecenie Zarządu Ziele-
ni Miejskiej na podstawie pra-
cy biura projektowego Ikropka.  
Koszt przedsięwzięcia to ponad  
300 tys. zł.

Przez zabawę do gwiazd

– Inspiracją inwestycji była na-
zwa ulicy, przy której położony 
jest skwer, czyli Kosmiczna. Dzie-
ci, obserwując nietypowy układ 
tego terenu i dotykając zróżni-
cowanych faktur użytych do jego 
urządzenia, będą mogły nie tylko 

się tu bawić, ale także dowiedzieć 
się więcej o świecie – mówi Ma-
rek Szempliński z Zarządu Zieleni 
Miejskiej we Wrocławiu. – Prace 
przy odnawianiu skweru zostały 
już ukończone. Jednak ich peł-
ny efekt będzie widoczny, gdy 
całkowicie wyrośnie trawa oraz 
pozostała roślinność – dodaje 
rzecznik ZZM-u.

Po Drodze Mlecznej

Odnowiony skwer zajmuje po-
nad 1200 mkw. Całość kom-
pozycji ma układ spiralny 
i ewidentnie nawiązuje do Drogi 
Mlecznej. W centralnej części te-
renu umieszczono plac w kształ-
cie galaktyki. Wyłożono go lu-
minescencyjnym betonem, który 

w ciemności emituje światło. Po-
dobnie jak ułożone tam gwiazdo-
zbiory Wielkiego i Małego Wozu 
oraz Filary Stworzenia, czyli kło-
dy pomalowane specjalną farbą. 
„Patronem” skweru jest oczywi-
ście pierwszy Polak kosmonauta. 

Blisko ziemskiej flory

Duży nacisk przy tworzeniu 
skweru położono również na 
roślinność. Zastosowano fiole-
towo-żółte kompozycje bylin 
i krzewów. Zaprojektowano tak-

że ogród deszczowy, dwuodcin-
kową ścieżkę bosych stóp, tunel 
z żywej wierzby i dwa pagórki. 
Posadzono też kilka gatunków 
drzew. Do tego standardowo za-
montowano kosze na śmieci oraz 
stojaki na rowery.

WOJSZYCE 
Kosmiczny skwer 
jest odlotowy

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej 

w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie 

umowy o udzielenie dotacji nr 730283

Grow Green to projekt z pro-

gramu Horyzont 2020, czyli 

największego w historii Unii 

Europejskiej programu finan-

sowania badań naukowych i in-

nowacji. J

Budżet na lata 2014–2020 wynosi prawie 80 mld euro. 

Głównym celem programu jest stworzenie spójnego 

systemu finansowania innowacji – od koncepcji naukowej, 

poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, 

produktów czy technologii. We Wrocławiu w ramach Grow 

Green zostało zagospodarowanych sześć podwórek na 

Ołbinie, zieleń pojawiła się również na ul. Daszyńskiego oraz 

na przystanku przy ul. Prusa.
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KRZYKI-PARTYNICE 
Park Krzycki – konsultacje z mieszkańcami

KUŹNIKI
Pumptrack przy 
Hermanowskiej

U zbiegu ulic Krzyckiej i Przyjaźni powstanie park. Będzie oazą zieleni, rekreacji i wypoczynku. O tym, jak będzie wyglądał – zadecydują okoliczni 
mieszkańcy. 

Przy tworzeniu parku zostanie 
wykorzystany już zadrzewiony 
teren, a uzupełnią go dwa sta-
wy, do których zasilenia posłuży 
woda opadowa. Na uporządko-
wanym terenie pojawią się też 
nowe nasadzenia: drzewa, krze-
wy i kwietne łąki oraz ścieżki 
dla pieszych i elementy małej 
architektury. Ostateczny projekt 
parku Krzyckiego będzie efektem 
konsultacji społecznych z miesz-
kańcami, a jego budowa powinna 
zacząć się jeszcze w tym roku.

Dużo zieleni, dwa stawy 
i kolektor

W parku powstanie kolektor 
deszczowy – jako niezbędny 
element inwestycji. Ma zbierać 
wodę opadową z ok. 68 ha – 
z fragmentu ul. Krzyckiej oraz 
z ul.: Skarbowców, Szarugi, Ba-
biego Lata, Mglistej, Róży Wia-
trów, Wietrznej i Południowej. 
Kolektor nie odprowadzi wody 
bezpośrednio do Ślęzy. Naj-
pierw ją oczyści, a następnie 
zasili w wodę dwa stawy w par-
ku Krzyckim, a także fragment 
Olszówki Krzyckiej – w pobliżu 
najcenniejszych drzew na tym 
terenie. 

Dzięki temu rozwiążą się do-
tychczasowe problemy miesz-
kańców tej części miasta, któ-
rych nieruchomości „toną” 

podczas nawalnych deszczy, 
co dotyczy też tamtejszych 
dróg.

Park będzie większy 

Pierwotnie był obliczony 
na 5 ha. Tuż obok znajdu-
je się grunt pod zabudowę. 
Właśnie ta działka, decyzją 
prezydenta Jacka Sutryka, 
zostanie włączona w teren 
parku Krzyckiego. Tym sa-
mym jego powierzchnia po-
większy się o około hektar.

„Wobec faktów, że na ba-
zie istniejącego projektu nie 
możemy sprostać wszystkim 
postawionym wyzwaniom, 
zdecydowałem o rozpoczęciu 
prac projektowych na Krzy-
kach od nowa. Zaczynamy 
od białej kartki. Zaprasza-
my Państwa do współpracy 
przy tym ważnym projekcie” 
– napisał w liście do miesz-
kańców prezydent Sutryk.

Projekt do decyzji 
mieszkańców

Rozmowy na temat inwestycji 
prowadzone były od kilku mie-
sięcy. Niektórzy mieszkańcy 
osiedla Krzyki-Partynice oba-
wiali się, że projektowany kolek-
tor doprowadzi do zniszczenia 
cennych przyrodniczo terenów 

zielonych w dolinie Olszów-
ki Krzyckiej. Miasto zmieniło 
przebieg kolektora, wprowadza-
jąc do projektu poprawki, ale nie 
rozwiało to wszystkich wątpli-
wości. Decyzją prezydenta, pra-
ce nad projektem rozpoczną się 
teraz na nowo.

„Zarządzanie nowoczesnym 
miastem musi odbywać się z wy-

słuchaniem głosu mieszkańców. 
(…) Stworzymy zupełnie nową 
koncepcję zlewni. Instalacja zo-
stanie przeprojektowana. Poszu-
kamy optymalnego rozwiązania, 
które – głęboko w to wierzę – 
sprosta oczekiwaniom miesz-
kańców Krzyków oraz wszyst-
kich wrocławian. Czasu na nowy 
projekt i realizację zadania nie 
jest dużo, nie mamy pewności, że 

zmieścimy się w unijnych termi-
nach. Państwa argumenty są na 
tyle ważne, że chcemy sprostać 
temu wyzwaniu” – napisał też 
Jacek Sutryk.

Konsultacje z mieszkańcami 
(ankieta, e-spotkania, spacer) 
potrwają do 12 lipca br. Zakończy 
je raport z rekomendacjami dla 
projektantów.

Ten mały park rekreacji to gratka dla rolkarzy, rowerzy-
stów i jeżdżących na desce. Projekt został zrealizowany 
w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Inwestycja przy górce na 
ul. Hermanowskiej rozpoczęła 
się w styczniu br., a teraz – po 
odebraniu prac od wykonawcy 
przez wrocławski Zarząd Zie-
leni Miejskiej – ten szczególny 
„tor przeszkód” stał się wy-
jątkowym miejscem na mapie 
Wrocławia. Ma ponad 500-me-
trów długości i nawierzchnię 
typu pumptrack. Dzisiaj już 
cieszy się dużym zaintereso-
waniem wśród młodych rowe-
rzystów, którzy ćwiczą na nim 
jazdę i kaskaderskie skoki.

Park przy Hermanowskiej zo-
stał wyposażony w nowe ławki, 

stojaki rowerowe, a także ka-
mienne instalacje. Pojawiły się 
również kosze na śmieci i traw-
niki. Cała inwestycja zadanie 
wraz z projektem kosztowała 
ponad 560 tys. zł. 

To nie koniec prac na tamtym 
osiedlu. Kolejne ich etapy będą 
obejmowały m.in. rekonstruk-
cję istniejących i wykonanie 
nowych trawników. Pielęgnacja 
zieleni – w ramach gwarancji – 
zostanie zapewniona przez trzy 
lata od daty odbioru robót bu-
dowlanych.
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To świetne miejsce do zabawy, a jeżdżenie w kasku to bardzo dobra decyzja
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Preparation classes 
for foreign children
Due to the coronavirus Does your child come from another country and start lear-
ning at a school in Wroclaw? Are you worried that language will be then a barrier for 
learning? Sign-up your child to the preparation class!

What is the preparation 
class?

Preparation class is for child-
ren who start classes in a Polish 
school. The off er is addressed 
to foreign-language children – 
including foreigners and chil-
dren returning to Poland from 
emigration. In preparation class, 
children have a greater number 
of classes in Polish. They learn 
everyday communication, but 
also words and expressions from 
mathematics, nature, history 
and other school subjects. They 
get to know Polish culture, take 
part in thematic lessons and in-
tegration activities, get to know 

the city better. At the same time, 
the child does not lose a year be-
cause it implements the core cu-
rriculum for its level..

For whom did we create 
preparation classes?

For children and adolescents 
aged 6 to 19 who start school and 
do not speak Polish. Learning in 
the preparation class is free. To 
study it takes  from 4 weeks to 12 
months. You can enrol your child 
in the preparation class is possi-
ble during all year.

What will your child get in 
the preparation class?

• Pupils have many hours of 
learning Polish as a foreign 
language and thematic clas-
ses.

• Children learn the vocabu-
lary needed to learn other 
school subjects.

• Parents receive support, for 
example, consultations with 
teachers, training in the ru-
les of education at a Polish 
school.

Schools which have preparation 
classes. There You will get more 
information

7 th edition of charge-free summer guided 
walks in Wroclaw

You want to meet a lighthouse keeper, learn the history of Via-
drus – the god of the Oder River or delve into the deepest se-
crets of Wroclaw? We invite you to a cycle of thematic walks 
around Wroclaw from July to September.

The off er is very broad – there are 
walking and cycling trips for chil-
dren and for adults in Polish and in 
foreign languages. Walks will be 
held from Thursday till Sunday. 

Altogether, 122 meetings have 
been planned – all will take place 
in compliance with recommended 
safety rules.Learn Wroclaw from 
a diff erent side – many guides 
lead to Ostrów Tumski, the Market 

Square or the Centennial Hall, and 
our walks will not miss these impor-
tant city points, either. There are, ho-
wever, unknown places that are equ-
ally interesting. This gave rise to the 
idea of thematic walks presenting, 
e.g., Nadodrze – the artisan district, 
the history of science and medicine 
development in Wroclaw, Wroclaw 
spooky stories or the magical world 
of night illuminations. There will 
even be a family city game.

Що можна побачити у Вроцлаві
Вроцлав всьоме запрошує на безкоштовні літні прогулянки з екскурсво-
дом. Ви матимете змогу побачити ліхтарника, дізнатися всі таємниці 
бога річки Одра - Вядруса, а також вас поглинуть найбільші таємниці мі-
ста. Починаючи від липня до вересня запрошуємо на цикл тематичних 
прогулянок найшим містом.

Вибір досить великий - пі-
шоходні та велосипедні про-
гулянки, для дітей та дорос-
лих, які можуть проводитися 
не лише польскою, але й раз-
ними іноземними мовами.  
Екскурсії відбуватимуться 
від четверга до неділі. Зага-

лом заплановано 122 заходи, 
котрі відбуватимуться з до-
триманням правил безпеки. 

Більшість екскурсоводних 
груп зазвичай йдуть на Тум-
ський острів, на Ринок або ж 
до Зали Століття. Ми, звісно, 
також відвідаємо ці визначні 

місця, од-
нак у Вро-
цлаві існує досить багато ма-
ловідомих, але цікавих місць. 
Таким чином і повстала ідея 
тематичних прогулянок. На-
приклад, дільниця на Одрою, 
де жили ремісники; прогу-

лянки, які присвячені історії 
та розвитку науки та медици-
ни у Вроцлаві, вроцлавським 
оповіданням “Тремтіння від 
страху”. Ми також покаже-
мо вам казковий світ нічних 
ілюмінацій, який захоплює 

подих. Відбудеться навіть сі-
мейна міська гра. 

Графік екскурсій ви мо-
жете знайти на веб-сайті: 
visitwroclaw.eu  

До зустрічі у Вроцлаві!

В Ви приїхали з іншої країни, а ваша дитина скоро розпочинає 
навчання у вроцлавській школі? Однак Ви стурбовані тим, що 
основною перешкодою для навчання буде мовний бар’єр? В та-
кому разі зареєструйте свою дитину до підготовчого класу!
Що таке підготовчі класи та підготовче 
навчання?

Під час підготовчого навчання діти ма-
ють практично всі заняття полської мови, 
додатково вони вивчають повсякденне 
спілкування, терміни та вирази з мате-
матики, природи, історії та інших шкіль-
них предметів. Також дітлахи матимуть 
прекрасну можливість пізнати польску 
культуру, краще ознайомитися з містом, 
брати участь в тематичних уроках та раз-
номанітних інтеграційних заходах. У той 
же час, дитина не буде повторно проходи-
ти навчальний рік, оскільки виконує свій 
навчальний план.

Для кого були створені підготовчі класи? 

Для дітей та підлітків віком від 9 до 19 ро-
ків, які розпочинають навчання в школі і 
не володіють польскою мовою. Навчання 
триває від 4 тижнів до 12 місяців і є цілком 
безкоштовним. Записуватися на дані кур-
си можна протягом цілого року.

Беручи участь в курсах, учні мають до-
сить багато годин на вивчення польскої 
мови як іноземної, а також на відвідуван-
ня тематичних занять. На заняттях діти 
вивчають мову, тим самим поповнюючи 
свій словниковий запас, який буде необ-
хідний для вивчення інших шкільних 

предметів. Батьки також будуть 
отримувати підтримку з боку та-
ких підготовчих класів, наприклад, 
консультація з вчителями, реко-
мендації та консультації стосовно 
навчання у вроцлавськиих школах.

Що отримує дитина під час підго-
товчого навчання?

Заняття відбуваються в цілком 
дружній та приязній атмосфе-
рі. Учні матимуть досить велику 
кількість годин на навчання поль-
ської мовиь як іноземної, а також на 
участь в профільних заняттях. Діти 
поповнюватимуть свій словнико-
вий запас.

Уроки проходять у дружній атмос-
фері. Кожен матме достатню кіль-
кість занять, аби вивчити польску 
мову та профільні предмети. Діти 
вивчатимуть та попвонюватимуть 
свож знання мови, яка буде необ-
хідною для вивчення інших пред-
метів у школі. А батьки матимуть 
можливість консультуватися з 
вчителями та отримувати вказівки 
і поради стосовно навчання в поль-
ських школах.

Набір до підготовчих класів для
дітей-іноземців
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W I turze wyborów prezydenckich we Wrocławiu zagłosowa-
ło aż 70,81% z blisko 480 tys. osób uprawnionych. To ogromna 
liczba w skali kraju. Najwięcej głosów uzyskał Rafał Trzaskow-
ski (43,56%) przed Andrzejem Dudą (28,04%) i Szymonem Ho-
łownią (14,34%). W II turze o fotel Prezydenta RP ubiegają się 
więc dwaj pierwsi kandydaci. 12 lipca 2020 r. lokale wyborcze 
będą czynne w godz. 7.00-21.00. Przeczytaj i idź na wybory!

4 lipca wszystkie pakiety osób nie-
będących na kwarantannie, a gło-
sujących korespondencyjnie, zo-
stały przekazane Poczcie Polskiej, 
która do 7 lipca musi roznieść je do 
skrzynek lub w przypadku wybor-
ców z niepełnosprawnościami – do 
drzwi. Do 10 lipca wyborcy powin-
ni dokonać zwrotu do pocztowych 
skrzynek nadawczych (czerwonych) 
lub do godz. 15.15 osobiście dostar-
czyć pakiet do UM Wrocławia lub do 
właściwego lokalu – nie wrzucać ich 
do urn, tylko oddać komisji!

Spis wyborców

Do 7 lipca, osoby, które chcą gło-
sować, a jeszcze nie dopisały się 
do spisu wyborców, będą mogły to 
zrobić. Wniosek może złożyć każdy, 
kto głosuje w kraju i jednorazowo 
chce oddać głos w miejscu swojego 
czasowego pobytu – poza gminą, 
w której jest ujęty w rejestrze wy-

borców, tj. poza gminą, gdzie jest 
zameldowany, lub poza gminą, 
gdzie jest wpisany do rejestru wy-
borców na swój wniosek.

Wniosek można składać przez plat-
formę ePUAP, tradycyjną pocztą 
lub osobiście – do 7 lipca, do godz. 
15.15 do jednego z COM-ów, przy ul.  
ul. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1-8 
oraz al. Kromera 44.

Pamiętaj: jeśli dopisałeś się do spisu 
wyborców na I turę, automatycznie 

zostajesz ujęty w spisie w II turze 
wyborów.

Głosowanie 
w kwarantannie

Wyborca znajdujący się w dniu 
wyborów na obowiązkowej kwa-
rantannie, w izolacji lub izolacji 
w domu może zgłosić zamiar gło-

sowania korespondencyjnego do 
7 lipca 2020 r. Jeśli zaś rozpocznie 
obowiązkową kwarantannę między 
8 a 10 lipca, ma czas na zgłoszenie 
się po pakiety wyborcze do 10 lipca.
Pakiety będą doręczane 9-10 lipca
przez Pocztę Polską i  upoważnio-
nych pracowników UM Wrocławia.

Zaświadczenia o prawie 
do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia 
o prawie do głosowania we Wrocła-
wiu wyborca, który zostanie ujęty 
w spisie wyborców w naszym mie-
ście, składa najpóźniej do 10 lipca 
do godz. 15.15. Można to zrobić pi-
semnie, telefaksem lub elektronicz-
nie na: wso@um.wroc.pl. Wnioski 
składane elektronicznie będą reali-
zowane dopiero po przybyciu wy-
borcy do urzędu po odbiór zaświad-
czenia.

Z takim dokumentem można iść do 
wyborów w dowolnym obwodzie 
głosowania w kraju, za granicą lub 
na polskim statku morskim.

Pamiętaj: jeśli zgubisz to zaświad-
czenie – nie otrzymasz kolejnego 
ani nie weźmiesz udziału w głoso-
waniu w obwodzie miejsca stałego 
zamieszkania.

Wyborcy 
z niepełnosprawnościami

Osoby z trudnością w poruszaniu 
się mogą skorzystać z bezpłatnego 
transportu, organizowanego przez 

Miejskie Biuro Wyborcze, albo z po-
mocy, której udzieli MPK – zgło-
szenia przez infolinię do 8 lipca, 
do godz. 21.00: od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.00-12.00. 

Lokale wyborcze

Obwieszczenia z numerami, grani-
cami i siedzibami obwodowych ko-
misji wyborczych znajdziesz w BIP  
UM Miejskiego Wrocławia. Działają 
także wyszukiwarki siedzib OKW 
– Urzędu Miejskiego i Państwowej 
Komisji Wyborczej. Wszelkie in-
formacje nt. głosowania w II turze 
znajdziesz też na www.wroclaw.pl 
w specjalnym serwisie wyborczym.

Zmień Piec

Od 1 lipca, na kilku osiedlach – Ołbinie, Nadodrzu, Przedmieściu Oławskim, Przedmieściu Świdnickim i Placu Grunwaldzkim – uruchomiono stałe, bezpłatne 
dyżury asystentów akcji „Zmień Piec”. Pomogą oni mieszkańcom w procesie wymiany pieców na ekologiczne formy ogrzewania, będą także obecni w mo-
bilnych punktach w różnych częściach miasta.

Asystenci objaśnią, jak krok po 
kroku skorzystać z dotacji, otrzy-
mać zwolnienie z czynszu czy do-
płaty do rachunków. Mogą także 
towarzyszyć wrocławianom pod-
czas wizyt w miejscach, gdzie jest 
to niezbędne w procesie wymiany 
źródła ciepła (np. gazownia, UMW).

– Dzięki asystentom „Zmień 
piec” wymiana pieca będzie 
jeszcze łatwiejsza. Okres waka-
cyjny to doskonały czas na pod-
jęcie decyzji o nowym systemie 
ogrzewania. Przypominam, że 
tylko w tym i w przyszłym roku 
warunki są tak atrakcyjne – 

można otrzymać 
15 tysięcy złotych 
plus 5 tysięcy zło-
tych na wymia-
nę starej stolarki 
okiennej. Do tego 
dochodzą dopła-
ty do rachunków 
oraz zwolnienia 
i obniżka czyn-
szu dla najemców 
komunalnych – 
podkreśla Kata-
rzyna Szymczak-
-Pom ia now sk a, 
dyrektor Depar-
tamentu Zrów-
n o w a ż o n e g o 
Rozwoju UM Wro-
cławia.

Asystenci „Zmień piec” działają 
w ramach kampanii informacyj-
no-promocyjnej dla mieszkańców 
osiedli, znajdujących się w cen-
trum Wrocławia, którą prowadzi 
Fundacja Wspierania Organizacji 
Pozarządowych „Umbrella”. Zo-
stała ona wyłoniona w pod koniec 
maja w konkursie dla NGO.

– Asystenci będą głównie, zachę-
cać, a – jeśli będzie taka potrzeba 
– również wspierać wrocławian 
w kolejnych etapach wymia-
ny pieców. Spotkamy ich pod-
czas stałych dyżurów, ale także 
w mobilnych punktach od lipca do 
września. Plan będzie dostępny na 
stronie zmienpiec.pl – wyjaśnia 
Kazimierz Szepiela, prezes Fun-
dacji Umbrella.

Na pięciu wrocławskich osiedlach 
pojawią się również plakaty in-
formujące o dyżurach asystentów. 
Mieszkańcy otrzymają specjalne 
zaproszenia na spotkania, dołą-
czone do listu od prezydenta Jacka 
Sutryka, zachęcającego do wy-
miany pieca. 

Skorzystaj z pomocy asystentów „Zmień piec”

Harmonogram dyżurów: 
asystenci będą do dyspozycji mieszkańców w dni robocze 

podczas spotkań konsultacyjnych:

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 29,
 ul. Reja 1, piątek 11.00 – 16.00, tel. 500 112 817

Infopunkt Nadodrze, 
ul. Łokietka 5/1, wtorek 12.00 – 17.00, środa 12.00 – 17.00, 

czwartek 12.00 – 17.00, tel. 500 112 494 (wtorek, czwartek), 
tel. 500 112 745 (środa)

Ołbińskie Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Prusa 37-39, 
poniedziałek 14.00 – 19.00, wtorek 9.00 – 14.00, czwartek 8.00 

– 12.00, tel. 500 112 802, 500 112 806 (poniedziałek, wtorek), tel. 
500 112 625, 500 112 671 (czwartek)

Centrum na Przedmieściu, 
ul. Prądzyńskiego 39a, poniedziałek 17.00 – 20.00, tel. 500 112 671

Przed Pokój H13, 
ul. Hercena 13, środa 12.00 – 16.00, tel. 500 112 625

Informacje i zapisy dostępne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 16.00 - Kamila Walkowiak, tel. 500 112 518.

“Chcę bardzo podziękować za Waszą postawę i naprawdę wysoką 
frekwencję w wyborach. To bardzo ważne, pokazujemy bowiem, 
jak wspaniałymi, obywatelskimi mieszkańcami jesteśmy. Taki jest 
Wrocław – kochający demokrację i dbający o jej rozwój – mówi 
zadowolony z frekwencji we Wrocławiu prezydent Jacek Sutryk.

“Deklaruję, że na osiedlu z najwyższą frekwencją w II turze wy-
borów posadzimy 50 dodatkowych drzew i zapewnimy im opiekę 
pielęgnacyjną. Na ten cel przeznaczymy 100 tys. złotych. Trzymam 
kciuki i powodzenia! – zachęca prezydent Wrocławia.
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Urząd Miejski wraz z wrocławskimi NGO pomoże wymienić piece

www.zmienpiec.pl
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Wyrobić Kartę Seniora 
i odebrać prasę senioralną 
można w punkcie informa-
cyjnym WCS przy pl. Domi-
nikańskim. Wcześniej na-
leży zadzwonić pod jeden 
z numerów: 71 344 44 44, 
71 772 49 40, 71 772 49 22 
i umówić się na konkret-
ną godzinę. Podobnie jeśli 
chodzi o drugi punkt, dzia-
łający w Przestrzeni Trze-
ciego Wieku WCRS przy 
pl. Solidarności 1/3/5, 
III p., pok. 318. Wizytę na-
leży umówić pod nr. tel.: 
739 194 102.

Jak teraz działają Telefony 
Seniora:

71 344 44 44
pon.-pt. 9.00-15.00

888 999 335
pon.-pt. 9.00-14.00

888 999 372 (Nie Bądź 
Sam)
pon.-pt. 9.00-14.00

Późna dorosłość, wolna od 
stereotypów i uprzedzeń, 
czyli o seniorach i dla senio-
rów, ale nie tylko – takie są 
audycje w Radiowym Klubie 
Seniora w Radiu Rodzina. 
To projekt radia i Wrocław-
skiego Centrum Seniora.

Na falach Radia Rodzina można 
posłuchać audycji, która nie tylko 
umożliwia przekazanie ważnych 
dla seniorów informacji, ale tak-
że stwarza okazję do rozmowy 
na interesujące tematy, spotka-
nie z ciekawymi gośćmi, wy-
mianę myśli i życzliwych uczuć. 
– Wrocławskie Centrum Seniora 
Radiowy Klub Seniora to audycja 
o seniorach i dla seniorów, ale nie 
tylko – mówi Robert Pawliszko, 
dyrektor WCS.

Seniorzy, ciekawi goście 
i eksperci

Do udziału w programie zapra-
szani są seniorzy, reprezentan-
ci instytucji, fi rm, organizacji 
działających na rzecz osób star-
szych, przedstawiciele władz 
samorządowych, wykładowcy, 
eksperci, naukowcy.

Robert Pawliszko podkreśla, 
że jednym z powodów powsta-
nia Radiowego Klubu Seniora 
była chęć dotarcia do tych osób, 
które z różnych powodów nie 
są w stanie aktywnie uczestni-
czyć w wydarzeniach kierowa-
nych o najstarszych wrocławian. 
– Klubów seniora mamy we Wro-
cławiu ponad sto, jednak nasz 

Radiowy Klub Seniora jest wy-
jątkowy, dostępny dla każdego. 
Zachęcamy państwa serdecznie 
do słuchania naszych audycji. 
W Radiowym Klubie Seniora nie 
zabraknie ciekawych tematów, 
dotyczących zdrowia, aktyw-
ności, oferty dla seniorów, pasji 
i zainteresowań – dodaje dyrek-
tor Pawliszko.

W każdy poniedziałek

Audycji dla seniorów można wy-
słuchać w każdy poniedziałek 
w godz. 14.00-15.00. Odcinki ar-
chiwalne programów dostępne są 
na stronach Wrocławskiego Cen-
trum Seniora  – www.seniorzy.
wroclaw.pl, a także Radia Rodzi-
na – www.radiorodzina.pl.

Stowarzyszenie Żółty Parasol wraz z takimi partnerami, jak Strefa Kultury Wrocław czy Wydział Partycypacji Społecznej 
Urzędu Miejskiego Wrocławia, pragnie zachęcić wrocławskich seniorów do większej aktywności w życiu społecznym.

Jak ma to przebiegać? Za pomo-
cą cyklu szkoleń i warsztatów pod 
hasłem „Seniorze, zmieniaj swoje 
miasto!”. Efektem ma być zwięk-
szony udział osób starszych w pro-
gramach typu Mikrogranty czy 
Wrocławski Budżet Obywatelski. 

– Chcielibyśmy, aby seniorzy nie 
tylko korzystali z bogatej oferty 
edukacyjnej i społeczno-kultu-
ralnej naszego miasta, ale tak-

że byli jej współtwórcami. Żeby 
częściej zabierali głos w spra-
wach dotyczących przestrze-
ni publicznej, realizowali swoje 
pomysły i zachęcali do tego zna-
jomych, bo widzimy w nich po-
tencjał, który warto wykorzystać 
– mówi Anna Jurkowska ze Sto-
warzyszenia Żółty Parasol, ini-
cjatorka projektu i koordynatorka 
Klubu Seniora, działającego przy 
tym stowarzyszeniu. 

W ramach projektu do grudnia 
bieżącego roku odbędzie się aż 
20 bezpłatnych szkoleń i warsz-
tatów w kilku miejscach Wro-
cławia oraz online, które po-
zwolą osobom 60+ zdobyć nowe 
umiejętności i ośmielą ich do 
działania. 

Zajęcia rozpoczną się już w lipcu 
– na pierwszy ogień pójdą warsz-
taty komputerowe i liderskie 

oraz motywacyjne. Zgłoszenia 
przyjmowane są e-mailowo na 
adres: senior@zoltyparasol.org, 
a szczegółowe informacje moż-
na uzyskać, dzwoniąc pod numer 
tel. 530 239 756 (w godz. 9.00-
17.00). 

– Zachęcamy do udziału wszyst-
kich seniorów i seniorki z Wro-
cławia – apelują pomysłodawcy 
i organizatorzy projektu.

Radiowy Klub Seniora zaprasza

Seniorze, zmieniaj swoje miasto!
We Wrocławiu ruszył nowa-
torski kurs online udzielania 
pierwszej pomocy. Wyjątkowa 
formuła zajęć – wymuszona 
pandemią koronawirusa – to 
połączenie teoretycznych za-
jęć oraz ćwiczeń praktycznych 
na bezpłatnie użyczonych 
fantomach.

Kurs ma charakter interak-
tywny. Jego uczestnicy do-
wiedzą się m.in., w jaki sposób 
udzielać pierwszej pomocy 
bezpiecznie zarówno dla sie-
bie, jak i dla poszkodowanych.

– Zakres kursu obejmuje sy-
tuacje nagłe, które mogą przy-
darzyć się w domu, na ulicy, 
podczas wakacyjnego wyjazdu 
– mówi Beata Nawrotkiewicz 
z Wrocławskiego Centrum 
Rozwoju Społecznego. – Oma-
wiane są też metody postę-
powania m.in. w przypadku 
utraty przytomności, napadu 
drgawek, udaru mózgu, bólu 
w klatce piersiowej, urazach, 
oparzeniach – dodaje.

Każdej osobie zapisanej na 
kurs dzień przed zajęciami 
online WCRS dostarcza fanto-
my treningowe. Po zajęciach 
je odbiera i dezynfekuje, by 
mogli z nich korzystać kolejni 
chętni.

Kursy w ramach działań Wro-
cławskiej Akademii Pierwszej 
Pomocy potrwają do 30 lipca 
br. w godz. 17.00-20.00. Zapi-
sać się na nie można, wysyła-
jąc e-maila na adres: karolina.
olejnik@wcrs.wroclaw.pl. lub 
wypełniając formularz na ht-
tps://w w w.wcrs.wroclaw.pl/
kursy_wapp. Obowiązuje limit 
miejsc, o przyjęciu na kurs de-
cyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs pierwszej 
pomocy online 
z fantomami
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Spotkania w eterze zaczęły się w listopadzie 2018 r.
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Po kilku tygodniach przerwy rozgrywki sportowe wznowiono. Piłkarze Śląska walczą o medal PKO BP Ekstraklasy, żużlowcy Betard Sparty rozpoczęli 
sezon żużlowy, a wkrótce na murawę wybiegną także futboliści Panthers.

Śląsk Wrocław

Podopieczni Vitezslava Lavicki 
rozegrali siedem spotkań (trzy 
zwycięstwa, dwa remisy i dwie 
porażki), grają w rundzie finało-
wej i mają realne szanse na miej-
sce na podium na koniec rozgry-
wek. Awans do górnej „ósemki” to 
wypełnienie planu minimum na 
ten rok, a dzięki niemu kontrakt 
czeskiego szkoleniowca WKS-u  
przedłużył się automatycznie na 
kolejne dwa lata.

Warto zaznaczyć, że część spo-
tkań odbywała się już z udziałem 
kibiców. Trybuny stadionów PKO 
Ekstraklasy mogły się zapełnić 
do pojemności 25%, a podczas 
meczu Śląska z Lechem Poznań  
(28 czerwca) odnotowano naj-
wyższą frekwencję w Polsce po 
wznowieniu rozgrywek – starcie 
zakończone remisem 2:2 obejrza-
ło 5781 osób.

Betard Sparta Wrocław

19 czerwca swoje rozgrywki zain-
augurowała żużlowa PGE Ekstra-
liga. Pierwszy mecz odbył się we 
Wrocławiu, gdzie Betard Sparta 
pewnie pokonała Motor Lublin 
55:35. W kolejnych dwóch spo-
tkaniach wrocławianie ponieśli 
porażki – najpierw ulegli Fogo 
Unii w Lesznie 37:53, a następnie 
w takim samym stosunku prze-
grali pod Jasną Górą z często-
chowskim Eltrox Włókniarzem. 

Dwie porażki z rzędu mogą mar-
twić fanów WTS-u, ale na obronę 
żużlowców z Wrocławia dodajmy, 
że ww. rywale są pretendentami 
do tytułu mistrzowskiego.

Panthers Wrocław

Wszystko wskazuje na to, że se-
zon futbolu amerykańskiego roz-
pocznie się w sierpniu, natomiast 

już w lipcu Panthers Wrocław ro-
zegrają zawody o Puchar Polski. 
Nie chodzi jednak o futbol, a o… 
softball. Zawodniczki, występu-
jące dotąd pod szyldem „Hrabiny 

Wrocław”, połączyły siły z innym 
przedstawicielem amerykań-
skiego sportu w naszym mieście, 
czego efektem jest właśnie nowa 
sekcja Panthers.

Sport „odmrożony” po pandemii 

...to tytuł wystawy, która jest 
efektem współpracy SRDK Ar-
chicom Studio Śródka z Mu-
zeum Architektury. Na olbrzy-
miej powierzchni pokazano 
m.in. projekty i fotografie pra-
cowni architektonicznej Ar-
chicom, której prace wro-
cławianie doskonale kojarzą 
z wielu miejsc miasta. Ekspo-
zycja w Muzeum Architektury 
potrwa do 6 września.

To nie tylko klasyczna wy-
stawa, ale opowieść o tym, jak 
w ostatnich trzydziestu latach, 
po transformacji ustrojowej, 
zmieniało się oblicze polskiej 

architektury, ponieważ Archi-
com założyli w 1989 r. absol-
wenci Wydziału Architektury 
PWr – Dorota Jarodzka-Śród-
ka i Kazimierz Śródka, którzy 
wciąż uważają, że to była mi-
sja: – Zawód architekta i jego 
społeczną odpowiedzialność 
od początku traktowaliśmy 
bowiem bardzo poważnie – 
przyznają zgodnie. I dodają, że 
zawsze wierzyli, iż architektu-
ra ma sens wtedy, gdy projekt 
został zrealizowany, a prze-
strzeń tętni życiem, choć ich, 
architektów, już tam nie ma. 
Tak należy odbierać tytuł wy-
stawy. 

Znane na Psim Polu kino Fama 
pokazuje swoją plenerową twarz 
i zaprasza młodzież, dorosłych, 
rodziców z dorastającymi dzieć-
mi, a także seniorów na letnie 
seanse, które odbędą się na tere-
nie zielonym przy CBK Fama (od 
strony ul. Sycowskiej). W waka-
cyjnym repertuarze kina np. cu-
downe klimaty toskańskiej pro-
wincji (17.07, godz. 21.30, „Cuda”,  
wiek: 12+) czy ekscytujący świat 

deskorolkowców (21.08, godz. 
21.00, „Najlepsze lata”, wiek: 14+). 
Wstęp wolny, a podczas sean-
sów należy oczywiście zachować 
bezpieczny dystans społeczny. 

Samochodem natomiast można 
się wybrać do kina nie tylko na 
Stadion Wrocław (bieżące oferty 
sprawdzaj na go.wroclaw.pl). Po-
dobną atrakcję serwuje Oh Kino 
– i to na dachu, czyli na ostat-

nim piętrze wielopoziomowego 
parkingu w Arkadach Wrocław-
skich. Seanse filmowe odbywają 
się codziennie – aż do 30 wrze-
śnia br. o godz. 21.45. Na ekranie 
największe hity bieżącego roku, 
a także te, które zniknęły z kin 
z powodu pandemii COVID-19. 
Bilety: 39-79 zł (1-3 os. w aucie), 
leżak pt.-ndz.: 29 zł. Repertuar 
sprawdzaj na stronie i profilu FB 
Oh Kina.

„Mnie tu nie ma. Ludzki wymiar architektury”...

Do kina w plenerze albo samochodem

Art Hotel, rewitalizacja, Ar-
chicom, lata 90., Wrocław
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Dwa kolejne mecze z udziałem Betard Sparty bardzo podniosły kibicom poziom adrenaliny
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Numer ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego WOPR (numer ratunkowy nad 

wodą): 601 100 100

Stały dyżur Centrum Zarządzania 
Kryzysowego: 71 770 22 22

Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia:

Wrocławski
Niezbędnik
Telefony alarmowe, 
infolinie we Wrocławiu

Pogotowie energetyczne: 991
(połączenie bezpłatne, dostępne także

z tel. komórkowych)

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie ciepłownicze: 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
994
(czynne przez całą dobę, bez numeru

kierunkowego, połączenie bezpłatne)

Telefony awaryjne
we Wrocławiu

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

Punkt informacji dla obcokrajowców:
71 77 24 950

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

Infolinia Urzędu Miejskiego
Wrocławia: 71 777 77 77

Infolinie we Wrocławiu

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

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

w godz. 8.00-14.00)

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

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

w godz. 8.00-15.00)

Zgłoś awarię do ZDiUM:
71 376 00 22 , 19501

Miejski Rzecznik Konsumentów:
71 777 79 02

Taxi Senior
794 123 124

Ważne telefony
– pozostałe
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Dla odprężenia, dla zabicia czasu i aby się przekonać, czy znasz Wrocław na wyrywki. 
Jeśli tak jest, rozwiązanie tej krzyżówki i odgadnięcie hasła pójdzie Ci jak po maśle. 
Litery z zaznaczonych na niebiesko pól, czytane „wężykiem” z góry na dół, utworzą hasło, które 
nie tylko kojarzy się z Wrocławiem, ale i czasem letnich wojaży. 

Poziomo
5. Kotiki i pingwiny mają się tam świetnie
8. Kupa akademików na Dąbiu
11. Tam spotkasz najwięcej studentów
13. Wolisz Stulecia czy Ludową?
14. Liliput chętnie tam by się przejechał
16. Teatr miał ubogi, ale słynny na całym świecie
17. Bez karuzeli, ale za to Wrocławskie
19. Ambasador Wrocławia i ojciec Mocka
20. Dla starszych wrocławian to nadal „pedet”

Pionowo
1. Opaska, fryz albo miejski
2. Leją tam wodę, ale interesująco
3. Gastronomicznie o Kinie Nowe Horyzonty
4. Kiedyś były tam przekupki, a dziś jest Nowy Ratusz
6. Trzyma się blisko Jasia już od wieków średnich
7. Tam Chrobry zerka na Operę 
9. Kryją się na wrocławskich uliczkach i zaułkach
10. Ten pan ma swoje muzeum w Rynku
12. Ich mostek wisi 45 m nad ziemią
15. Lubisz, gdy płynie, a nie zakaża
18. Jako pierwszy rządził miastem po wojnie

Miasto w kratkę, czyli rozwiąż krzyżówkę

Bezpieczne wakacje we Wrocławiu
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Aby czas spędzony we Wrocławiu był przyjemny i po-
zbawiony stresu, dla wszystkich, którzy przyjadą do 
miasta, stworzono prostą instrukcję – jak w trzech kro-
kach przygotować się do wizyty. 

Zadbano, żeby informacje, doty-
czące bezpieczeństwa, które po-
jawiły się w komunikacji miej-
skiej, na terenie atrakcji oraz 
w restauracjach, były jednolite 
i charakterystyczne – oznaczo-
ne #BądźBezpiecznyWeWro-
cławiu i #StaySafeInWrocław.

Monitoruj stan zdrowia

Jeżeli masz jakiekolwiek objawy, 
wskazujące na możliwość zaka-
żenia koronawirusem – zostań 
w domu. Jeśli poczujesz się go-
rzej podczas wyjazdu – za-
dzwoń na całodobową infolinię 
NFZ: 800 190 590.

Przestrzegaj zasad

W miejscach publicznych za-
chowuj minimum 2-metro-
we odległości od innych osób. 
Osłaniaj nos i usta, dbaj o hi-

gienę rąk. Unikaj zgromadzeń. 
W środkach komunikacji miej-
skiej przestrzegaj obowiązu-
jących tam ograniczeń i zasad 
bezpieczeństwa

Bądź poinformowany

Zanim przyjedziesz, sprawdź 
dostępność wybranego obiektu, 
zapoznaj się z zasadami bez-
pieczeństwa, obowiązującymi 
w wybranej przez siebie atrakcji, 
restauracji lub miejscu noclego-
wym.

Sprawdzaj na bieżąco zalecenia 
dla Polski na www.gov.pl/web/
koronawirus.

Aktualne informacje dotyczą-
ce koronawirusa we Wrocławiu 
znajdziesz zawsze na:

www.visitwroclaw.eu


