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Szanowni Państwo,

zacznijmy od dobrych wiadomości i życzeń: we Wrocławiu świętu-
jemy dłużej. Wchodzimy właśnie w święta Wielkiej Nocy w obrządku 
kościołów wschodnich, w tym u najliczniejszych w naszym mieście 
przedstawicieli wspólnot grekokatolickiej i prawosławnej. Dobrych 
Świąt dla wszystkich Państwa, pełnych nadziei, pokoju i radości. 
Dziękuję, że są Państwo z nami, dziękuję, że wspólnie budujemy 
otwarty Wrocław.

My w Polsce także świętujemy – w tych bardzo ważnych dniach 
wspominamy istotne dla Polski flagę i Konstytucję 3 maja. Deko-
rujemy nasze domy biało-czerwonymi kolorami, więcej też myśli-
my o Polsce w świecie. To dobre i ważne myśli, ale same z siebie 
nie wystarczą i niczego nie przyniosą. Myślenie musimy przekuć 
w działanie – dla Polski. Na działanie za, a nie działanie przeciw. Za 
przyszłością naszego kraju, za jego rozwojem, za budowaniem po-
rozumienia i pokoju pomiędzy nami, za odpowiedzialnym patrze-
niem na wspólnoty, z których wyrośliśmy i w których żyjemy. Barwy 
flagi i konstytucja mają znaczenie tylko o tyle, o ile sami uznajemy 
ich wartość i co ważniejsze, jesteśmy gotowi tych wartości bronić 
i wspólnie je budować. Wierzę, że we Wrocławiu tak właśnie jest.

A czym jest patriotyzm dzisiaj? Dla mnie jest działaniem dla Wro-
cławia, które poprzez rozbudowę i wzrost miasta, także pod wzglę-
dem zarobków jego mieszkańców, przysłuży się do wzrostu Polski. 
Pod tym względem nie patrzę, kto aktualnie sprawuje rządy w par-
lamencie. Wiem raczej, co zależy od nas, wiem też, jako samorzą-
dowiec, że rzeczy dobre i ważne buduje się mozolnie, wspierając 
oddolne inicjatywy. O takich inicjatywach przeczytacie Państwo 
na łamach niniejszego numeru. Nie zamykajmy świąt narodowych 
w gąszczu frazesów i celebracji. Uczcijmy je pracą na rzecz Wrocła-
wia i Polski. 

Chciałbym jeszcze skierować kilka słów do naszych abiturientów.

Drogie Maturzystki 
i Drodzy Maturzyści,

przed Wami wyjątkowy czas! 
Trudny, ale i niezapomniany. 
Kończący pewien etap w życiu 
i wprowadzający Was już na po-
ważnie w dorosłość. Pewnie nie 
tak wyobrażaliście sobie eduka-
cję w ostatnim roku szkoły śred-
niej. Ale jestem przekonany, że 
dobrze ten czas wykorzystaliście 
– przecież sporo Was, Waszych 
Rodziców, Nauczycieli i Pedago-

gów kosztował i w sensie eduka-
cyjnym, i organizacyjnym. Jako 
Prezydent Wrocławia bardzo za 
ten trud dziękuję!

Życzę Wam, żebyście pomyśl-
nie zdali egzaminy i dostali się 
na wymarzone studia. Z czasu 
pandemii wynosimy przekona-
nie o namacalnej kruchości ży-
cia, nieoczywistości tego, co do 
niedawna postrzegaliśmy, jako 
normalne i oczywiste, nam na-
leżne.

Nie bójcie się marzyć i nie zwle-
kajcie z realizacją marzeń! Się-
gajcie po nie, realizujcie swo-
je pasje, doceniajcie zdrowie 
i dbajcie o nie, a – mierząc wy-
soko – cieszcie się z tego, co już 
osiągnęliście.

Mam nadzieję, że zostaniecie we 
Wrocławiu, bo mamy w naszym 
mieście wspaniałe uczelnie bar-
dzo ciekawe i wyjątkowe kierun-
ki. Mamy Wrocławskie Centrum 
Akademickie – jedyne takie 

w Polsce – wspierające akade-
mickie talenty, pomysłowość, 
aktywność i przedsiębiorczość. 
Tym z Was, którzy nie planują 
na razie dalszej edukacji, życzę 
znalezienia satysfakcjonują-
cej pracy, mamy bogatą ofertę 
dobrze płatnych miejsc pracy 
w wielu przyszłościowych i roz-
wojowych dziedzinach.

Wszystkim Wam życzę, abyście 
w dorosłym życiu byli: czuli – 
idąc za radą naszej wrocławskiej 

Noblistki Olgi Tokarczuk – ale 
też twórczy, otwarci, odważni, 
aktywni i tolerancyjni – bo taki 
jest Wrocław, a wierzę, że dzię-
ki Wam takim pozostanie przez 
kolejne lata!

Pogoda

Od Prezydenta
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Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia
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Aktualności

Wolna majówka? Co właściwie świętujemy

Zaczyna się luzowanie obostrzeń

Sprawdzą, czy 
miałeś wirusa
Bezpłatne badania prowadzone 
będą w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym przy ul. Ka-
mieńskiego we Wrocławiu. 
Obejmą przesiewowo ok. 500 
mieszkańców naszego regio-
nu powyżej 18. r.ż., u których 
nigdy dotąd nie stwierdzono 
obecności koronawirusa i co 
ważne – które nie poddały 
się jeszcze szczepieniu prze-
ciw COVID-19. Chętni mogą 
się zgłaszać do programu te-
lefonicznie od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00–12.00 
pod numerem tel. 71 732 9655. 
Liczba miejsc jest ograniczo-
na. – Osoby badane będą mu-
siały wypełnić kwestionariusz 
i oddać krew. Wyniki naszych 
badań będziemy chcieli opubli-
kować jeszcze przed wakacjami 
– wyjaśnia prof. Krystyna Dą-
browska.

Ostatnia szansa 
na rozliczenie PIT

Tylko do 30.04 można rozli-
czyć swoje zeznanie podat-
kowe. Można to zrobić online 
na www.podatki.gov.pl/pit/
twoj-e-pit lub wysłać pocztą 
tradycyjny formularz – decy-
duje data stempla pocztowego, 
mamy więc czas do 24.00 – je-
dyna poczta całodobowa we 
Wrocławiu znajduje się w ryn-
ku (Rynek 28).

Ci, którzy chcą się rozliczyć 
przez internet, mają wypełnio-
ny, gotowy do przesłania PIT 
w systemie. Tworzony jest na 
podstawie danych przekaza-
nych przez pracodawców. Jeśli 
nie prześlemy go wcześniej, 
1.05 zostanie on automatycz-
nie rozliczony. Nie jest jednak 
tak prosto, bo za błędy, które 
mogą się pojawić w rozlicze-
niu, odpowiadamy my. Dlatego 
warto się wcześniej zalogować 
i sprawdzić poprawność PIT-a.

Przede wszystkim warto podać 
wrocławski adres zamiesz-
kania i właściwy Urząd Skar-
bowy, a także wskazać na co 
przeznaczymy 1 proc. swojego 
podatku. Wszyscy, którzy roz-
liczają się we Wrocławiu, mogą 
liczyć na darmowe wejścia do 7 
miejskich atrakcji, pakiet zni-
żek oraz tańsze bilety MPK. To 
wszystko oferuje miejski pro-
gram Nasz Wrocław. Wystarczy 
rozliczyć PIT we Wrocławiu, 
zarejestrować się na www.
wroclaw.pl/nw-rejestracja lub 
w aplikacji, potwierdzić status 
podatnika i korzystać z miasta 
taniej.
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Pierwsze dni maja to zarówno święta państwowe, jak i wyczekiwany czas wolny. Niestety, również w tym roku nie 

odbędą się tradycyjne masowe radosne imprezy. Aby podkreślić wyjątkowość tych dni, warto wywiesić na swoich do-

mach biało-czerwone flagi.

1 maja

Jak każdego roku pierwsze trzy 
dni maja to święta państwowe. 
1 maja to Święto Pracy, inaczej 
Międzynarodowy Dzień Solidar-
ności Ludzi Pracy. W Polsce jest 
obchodzony od 1890 r., jednak 
świętem państwowym jest od 1950 
r. W czasach PRL-u w tym termi-
nie organizowano liczne pochody 
z obowiązkowymi „szturmówka-
mi”. W latach 80. w opozycji do 
oficjalnych obchodów, odbywały 
się demonstracje pierwszomajo-
we organizowane przez podziem-
ną Solidarność. Obecnie w wielu 
miastach w Polsce odbywają się 
marsze, pochody oraz uroczysto-
ści związane ze Świętem 1 Maja, 
które od ubiegłego roku nie mają 
miejsca ze względu na pandemię 
koronawirusa.

2 maja

Z  kolei 2 maja to Dzień Flagi. 
Święto to wprowadzone zostało do 
kalendarza w 2004 r. na pamiątkę 
wydarzenia, jakim było wywie-
szenie polskiej flagi podczas walk 
o Berlin na 67-metrowej Kolum-
nie Zwycięstwa w dowód zwycię-
stwa nad Niemcami. Zwykle tego 
dnia organizowane są różnego ro-
dzaju akcje oraz manifestacje pa-
triotyczne. Choć nie jest to dzień 
ustawowo wolny od pracy, w tym 
roku wypada w niedzielę.

3 maja

Natomiast 3 maja jest świę-
tem państwowym na pamiątkę 
uchwalenia w 1791 r. Konstytucji 

3 maja. Była ona pierwszą w Eu-
ropie i drugą na świecie, niezwy-
kle postępową konstytucją, która 
stała się symbolem historyczno-
-narodowym. Kolejne rocznice 
jej uchwalenia były okazją do za-
manifestowania wolności narodu 
względem obcej władzy czy su-
werenności społeczeństwa wobec 
rządzących. To dzień ustawowo 
wolny od pracy.

Obchodów nie będzie...

Niestety, w tym roku we Wro-
cławiu nie zaplanowano żadnych 
specjalnych obchodów. Jedy-
nym świątecznym akcentem bę-
dzie uroczyste wciągnięcie flagi 

na maszt przy pl. Gołębim przez 
prezydenta Jacka Sutryka, w to-
warzystwie Straży Miejskiej.

... ale warto wywiesić flagę

Biało-czerwone flagi mogą wy-
wiesić także mieszkańcy miasta. 
Warto jednak pamiętać o kilku 
zasadach. Osoba cywilna nie może 
na przykład stosować polskiej fla-
gi, na której znajduje się wizeru-
nek godła – taka zastrzeżona jest 
wyłącznie dla placówek dyploma-
tycznych, lotnisk, samolotów cy-
wilnych podczas lotów za granicą, 
kapitanatów portów i na statkach 
morskich. Nie należy także wie-
szać flagi na dachu, gdyż sugeruje 

to budynek instytucji państwowej. 
Jednorazowe niedostosowanie się 
do powyższych zaleceń nie jest 
jednak przestępstwem, za które 
mogłaby grozić kara.

Wywieszenie flagi przez miesz-
kańców miasta jest całkowicie 
dobrowolne. Taki obowiązek 1, 2 
i 3 maja mają jednak instytucje 
państwowe oraz administracja 
publiczna. Na takich obiektach 
flagi wywiesza administrator. 
Natomiast w mieszkaniach ko-
munalnych, spółdzielczych czy 
we wspólnotach może to zrobić 
zarządca.

Katarzyna Wiązowska

Rząd przedstawił podczas konferencji (28 kwietnia) plan znoszenia obostrzeń epidemicznych w naszym kraju. Jeżeli 
utrzyma się niski wskaźnik zakażeń koronawirusem, to restrykcje będą stopniowo łagodzone. Sprawdź planowany 
harmonogram zmian.

Według zaplanowanego harmo-
nogramu, pierwsze łagodniejsze 
zasady bezpieczeństwa mają obo-
wiązywać już od 1 maja. Co ważne, 
terminarz ten może zmieniać się 
w zależności od aktualnej sytuacji 
epidemicznej.

Salony piękności i baseny

Wprowadzone zostaną jednolite 
zasady bezpieczeństwa w całym 
kraju, jeśli chodzi o salony fry-
zjerskie i kosmetyczne. Będą mo-
gły znów przyjmować klientów.

Powoli luzowane będą też obo-
strzenia dotyczące sportu. Otwar-
te zostaną baseny. Będzie możliwe 

uprawianie sportu w obiektach na 
świeżym powietrzu (limit do 50 
osób), a także w krytych obiek-
tach, ale przez zorganizowane 
grupy dzieci i młodzieży.

Otwarcie galerii

Tuż po majówce, od 4 maja, do 
działalności w reżimie sanitar-
nym wracają galerie handlowe, 
sklepy budowlane i meblowe oraz 
muzea i galerie sztuki. Do szkół 
w trybie stacjonarnym pójdą po 
przerwie majowej dzieci z klas 
1-3 szkół podstawowych. Nabo-
żeństwa będą mogły odbywać 
się z limitem: 1 osoba na 15 mkw. 
w świątyniach.

Na świeżym powietrzu

Hotele mają wznowić swoją działal-
ność 8 maja (oprócz restauracji oraz 
strefy welness&spa). Zaś 15 maja 
restauracje i kawiarnie, ale tylko 
w ogródkach i na świeżym powie-
trzu. Pod takim warunkiem mogą 
otworzyć się również kina i teatry.

W ścisłym reżimie sanitarnym 
oraz z limitem do 25 osób będzie 
można zorganizować imprezę 
okolicznościową na zewnątrz, 
np. komunię czy wesele. Do szkół 
wrócą 15 maja uczniowie klas 4-8 
szkół podstawowych oraz szkół 
średnich. Nauka będzie odbywać 
się jednak hybrydowo.

Co z maseczkami?

Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 
tys. osób spadnie poniżej 15 – 
możliwe będzie zniesienie (od 15 
maja) obowiązku noszenia ma-
seczek na świeżym powietrzu. 
Bez zmian pozostanie obowiązek 
zakrywania nosa i ust w pomiesz-
czeniach zamkniętych. Kolejne 
luzowania zaplanowane są na 29 
maja. Zielone światło mają dostać 
m.in. restauracje, kina i teatry oraz 
siłownie.

Paulina Czarnota

Przed pandemią święta narodowe obchodzono we Wrocławiu z pompą – tu Dzień Niepodległości 2019

l.wroclaw.pl/obostrzenia
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Podsumowanie rekrutacji do przedszkoli
Znamy już wyniki I  etapu rekrutacji do wrocławskich 
przedszkoli. Na nieco ponad 6 tys. zgłoszeń dostało się 
ponad 5 tys. dzieci, w tym blisko 70 proc. do placówek 
pierwszego wyboru.

N a  p o z o s t a ł e  m a l u c h y  c z e -
ka jeszcze 1778 miejsc. W maju 
Departament Edukacji Urzędu 
Miejskiego będzie mógł kierować 
na wolne miejsca te dzieci, któ-
re nie dostały się do przedszkola 
w I etapie.

 – Rodzice otrzymają pismo ze 
wskazanym miejscem. System 
będzie wybierał te przedszko-
la, które znajdują się w pobliżu 
placówek wybranych podczas 
zapisów. Przydzielając kandy-
datów, weźmie pod uwagę licz-
bę punktów z I etapu rekrutacji. 
Chętni do skorzystania z tej pro-
pozycji będą musieli potwier-
dzić chęć zapisu do wskazanego 
przedszkola do 7 czerwca bez-
pośrednio w placówce – wyja-
śnia Marcin Miedziński, zastępca 
dyrektora Wydziału Przedszkoli 
i Szkół Podstawowych UMW.

Największym zainteresowa-
niem cieszyło się Przedszkole 
Wrocławskie Skauty IV przy ul. 
Radkowskiej. Do grupy 3-latków 
złożono aż 319 podań.

Ostateczne wyniki I etapu re-
krutacji zostaną ogłoszone 30 
kwietnia po godz. 14.00. Po-
zostali, którzy nie dostali się 
do wymarzonego przedszko-
la, będą mogli wziąć udział w II 
etapie (uzupełniającym), który 
będzie przebiegał na tych sa-
mych zasadach co etap I. Skła-
danie wniosków rozpocznie się 
14 czerwca o godz. 8.00 i potrwa 
do 16 czerwca do godz. 15.00. Do-
kumenty od pracodawcy wysta-
wione na potrzeby I etapu rekru-
tacji będzie można wykorzystać 
w trakcie II etapu.

Paulina Czarnota

Izolacja społeczna to najwyższy wymiar kary. Kiedyś takie-
go wykluczenia można było doznać przez ostracyzm czy 
banicję. Teraz mierzymy się z nim z powodu pandemii.

 – Do tej pory nie zdawaliśmy 
sobie sprawy, jak bardzo potrze-
bujemy relacji z innymi ludźmi 
– zauważa psycholog dr Anetta 
Pereświet-Sołtan z Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej, właścicielka po-
radni psychologicznych Era Psy-
che.

 – Obserwujemy bardzo niepoko-
jące objawy. Od kiedy trwa pande-
mia, więcej dzieci przychodzi do 
naszych poradni, nie radzą sobie 
z tą sytuacją i potrzebują pomocy 
– dodaje.

Bądźmy czujni

Coraz mniej motywacji i siły do 
działania, osłabienie, obniżony 
nastrój, większa skłonność do 
smutnych myśli, spojrzenie na 
siebie, innych oraz życie w nega-
tywny sposób – jeśli zauważysz 
te zachowania u swoich bliskich – 
nie zlekceważ ich. Mogą świadczyć 
o depresji.

Obecnie brakuje nam tzw. struk-
tury dnia, czyli tej rutyny, na 

którą wcześniej wielu z nas na-
rzekało, a która mobilizowała nas 
do działania. Czujnie powinniśmy 
obserwować dzieci. U nich stany 
depresyjne i lękowe mogą obja-
wiać się inaczej niż u dorosłych. 
Zwłaszcza kiedy wchodzą w wiek 
dorastania, wtedy naturalnie 
zmieniają się im nastroje. Ciężko 
jest rozróżnić, czy to wahania na-
stroju spowodowane burzą hor-
monów, czy już objawy depresji. 
Dlatego trzeba obserwować dzieci 
i być blisko nich.

 – Jeśli są bardziej drażliwe, mniej 
lub więcej śpią i ciężko im wstać 
z łóżka, są nadpobudliwe, agre-
sywne, mają obniżony zapał do 
działania, to są sygnały do nie-
pokoju. W sytuacji, kiedy te za-
chowania utrzymują się 2 tygo-
dnie, należy zgłosić się po pomoc 
– tłumaczy dr Anetta Pereświet-
-Sołtan.

Szukajmy złotego środka

Każdemu z nas towarzyszy niepo-
kój, zwłaszcza dzieci bardzo czę-
sto martwią się o swoich bliskich. 
Jak zachować zdrowie psychiczne 
w tym trudnym czasie? – Zachę-
cam do szukania złotego środka, 
czyli opierania się na faktach, 
a nie doniesieniach z mediów spo-
łecznościowych, które nacecho-
wane są emocjami. Warto szukać 
wiedzy, a nie doraźnych informa-
cji – mówi psycholog.

Rozmawiajmy o tym, co nas nie-
pokoi. Budujmy relacje z bliski-
mi, wspierajmy się, przytulajmy, 
bo bliskość fizyczna i psychiczna 
dają nam odporność i siłę. – Prze-
bywanie z  ludźmi to najlepsza 
recepta, jaką możemy sobie za-
fundować. Stawiajmy nie na ilość, 
ale jakość relacji i pielęgnujmy je– 
radzi dr Anetta Pereświet-Sołtan.

Nie bądź sam

Urząd Miejski zachęca do korzy-
stania z bezpłatnej, telefonicznej 
pomocy dla osób, które nie radzą 
sobie z obecną sytuacją i potrzebują 
wsparcia psychologa lub psychiatry 

w czasie pandemii. Dyżury tele-
foniczne pełnią specjaliści. Pomoc 
psychologiczną dla dzieci i mło-
dzieży oferują wrocławskie porad-
nie psychologiczno-pedagogiczne.

Paulina Czarnota

Recepta psychologa: budujmy relacje z bliskimi

TO
M

A
SZ

 H
O

ŁO
D

l.wroclaw.pl/pomoc-psychologa

Urząd Miejski

W   m a j u  C e n t r u m  O b s ł u g i 
Mieszkańca UMW przy ul. G. 
Zapolskiej 4 (COM I) będzie 
czynne w dwie soboty – 15 i 29 
w godz. 8.00–13.00. W robocze 
soboty będzie można załatwić 
sprawy w zakresie rejestracji 
pojazdów, praw jazdy, spraw 
meldunkowych oraz dowodów 
osobistych (w sprawach dowo-
dów osobistych wejście od ul. W. 
Bogusławskiego 8).

PSZOK-i i SZOP

Warto zaplanować także po-
rządki i  wywieźć rzeczy do 
PSZOK-a. Punkt przy ul. Mi-
chalczyka 9 czynny jest od 
pn. do pt. w godz. 8.00–17.00, 
a w sb. 8.00–16.00. Przy ul. Ja-
nowskiej 51 PSZOK działa od 
pn. do pt. w godz. 7.00–15.00. 
Dodatkowo w maju czynny bę-
dzie w soboty 15 i 22. Po mieście 
jeździ także SZOP. Harmono-
gram wizyt na www.ekosystem.
wroc.pl. II etap rekrutacji (uzupełniający) rozpocznie się 14 czerwca

dr Anetta Pereświet-Sołtan 
psycholog społeczny
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Aktualności

Od dwóch lat we Wrocławiu funkcjonują nowe zasady koszenia, które są odpowiedzią na zachodzące zmiany klimatyczne. Zarząd Zieleni Miejskiej we 
Wrocławiu dostosowuje częstotliwość koszenia m.in. do warunków pogodowych, miejsca występowania trawy i jej wysokości, bezpieczeństwa i kom-
fortu mieszkańców. Wyższa trawa zatrzymuje wilgoć, wytwarza tlen. Jest też schronieniem dla pożytecznych owadów i pokarmem wielu zwierząt.

Koszeniu podlegają m.in. trawa 
w obrębie skrzyżowań, pasy ziele-
ni przy ulicach, chodnikach i cią-
gach pieszo-rowerowych. Trawa 
w parkach i na zieleńcach koszona 
jest rzadziej, później też przepro-
wadzane są pierwsze koszenia po 
zimie. To wszystko ze względu na 
ochronę środowiska.

Wiele korzyści z łąk 
kwietnych

– To już trzecia wiosna z kolei, 
kiedy we Wrocławiu przystępu-
jemy do koszenia w standardzie 
eko, co nie oznacza ekonomicznie, 
a ekologicznie. Nie zaprzestaje-
my koszenia, ale zmieniamy jego 
częstotliwość. Chcemy m.in., aby 
w mieście powstawało jak najwię-
cej łąk kwietnych oraz żeby trawa 
i kwiaty miały możliwość wysiania 
nasion. Wyższa trawa to wiele ko-
rzyści dla środowiska oraz miesz-
kańców. Zatrzymuje wilgoć i daje 
chłód, wytwarza tlen, pochłania 
pyły i inne zanieczyszczenia. Jest 
także schronieniem dla pożytecz-
nych owadów i pokarmem wielu 
zwierząt, a także gwarancją żyznej 
gleby – mówi Katarzyna Szym-
czak-Pomianowska, dyrektor 
Departamentu Zrównoważonego 
Rozwoju UMW.

Podobne trendy funkcjonują już 
w Europie oraz w innych dużych 
miastach w Polsce.

– Szkoda marnować naturalny po-
tencjał. Ograniczenie koszenia, two-
rzenie łąk kwietnych to inwestycja, 
która opłaci się naszemu zdrowiu 
i dobrze wpłynie na kondycję środo-
wiska. Nie zdajemy sobie sprawy, że 
w ciągu godziny do atmosfery z me-
tra kwadratowego takiej wysokiej 
trawy wyparowuje pół litra wody. 
Trawniki wydzielają też substancje 
bakterio- i grzybobójcze, co pozy-
tywnie wpływa na nasze zdrowie. Są 
naturalnym pokarmem dla ptaków, 
żab, owadów. To najtańszy i najbar-
dziej ekologiczny sposób na sprzą-
tanie bałaganu, jaki zrobiliśmy na 
Ziemi – wyjaśnia Sylwia Majcher, 
społeczna ekolożka.

Zasady i harmonogram 
koszenia

Wąskie pasy zieleni wzdłuż jezdni 
koszone są w całości, szersze od-
cinki podkaszane zostaną po obwo-
dzie, tak, by pozostał bujny środek. 
Całkowicie koszone są też trawniki 
w obrębie dużych skrzyżowań oraz 
pasy wzdłuż chodników, dróg ro-
werowych czy ciągów pieszo-ro-
werowych.

– Ograniczenie koszenia nie do-
tyczy wszystkich terenów. Pasy 
zieleni przyulicznej czy miejsca 
skrzyżowań ulic, gdzie widocz-
ność mogłaby być ograniczona 
przez wysoką trawę i zagrażało-
by to bezpieczeństwu lub mogło-
by utrudniać ruch, będą koszone 
regularnie. Trawie pozwolimy 
natomiast urosnąć w niektórych 
miejscach np. w parkach, gdzie 
takie działanie, zwłaszcza przy 

drzewach, jest wskazane. Już wi-
dzimy korzyści z nowej polityki 
koszenia – podkreśla Jacek Mól, 
dyrektor Zarządu Zieleni Miej-
skiej we Wrocławiu.

W parkach w całości jednak ko-
szone będą choćby polany rekre-
acyjne, by wrocławianie mogli 
komfortowo z  nich korzystać, 
wypoczywając na świeżym po-
wietrzu. Pozostałe polany będą 

strzyżone częściowo, głównie 
wzdłuż ścieżek i chodników.

O terminach i miejscach plano-
wanych koszeń miasto będzie 
regularnie informować na stronie 
internetowej.

Bartosz Moch

EKOszenie – Wrocław ekologicznie kosi trawniki

U
M

 W
R

O
C

ŁA
W

IA

P
IX

A
B

AY

Wielkanoc u grekokatolików i prawosławnych
Gdy większość będzie odpoczywała podczas majówki, prawosławni i grekokatolicy będą świętowali Wielkanoc. Na stołach nie zabraknie pisanek, 
a w cerkwiach modlitw. Oczywiście z ograniczeniami związanymi z pandemią. Nabożeństwa będzie można oglądać również w internecie i telewizji.

W tym roku prawosławna Wielka-
noc rozpocznie się w niedzielę 2 
maja, a skończy we wtorek 4 maja.

W różnych terminach

Wielkanoc to tzw. święto ruchome 
i przypada w pierwszą niedzielę po 
wiosennej pełni księżyca, a w ob-
rządkach wschodnich dodatko-
wo po zakończeniu żydowskiej 
Paschy. Prawosławni i grekoka-
tolicy obchodzą w tym roku Wiel-
kanoc miesiąc później. Inny czas 
obchodzenia świąt wynika z tego, 
że kościół wschodni posługuje się 
kalendarzem juliańskim, kato-
licy zaś korzystają z kalendarza 
gregoriańskiego. Dlatego różnica 
może wynosić nawet 5 tygodni. 
Wspólne świętowanie przypadnie 
dopiero na rok 2025 i będzie to 20 
kwietnia.

– W tym roku Wielkanoc wypada 
w majówkę, dni wolne również 
nam ułatwiają świętowanie. Nie 
trzeba brać urlopów na wielka-
nocny poniedziałek – uśmiecha 
się ks. Mateusz Demeniuk z parafii 
greckokatolickiej we Wrocławiu.

Pisanki, chrzan i świeczka

W Wielki Piątek w cerkwiach nie 
odprawia się liturgii. W tym dniu 
wierni zachowują post. Rano od-
prawia się uroczyście Liturgię 
Godzin, a po południu Nieszpory 

(weczirnia), na których pod ko-
niec wynosi się Płaszczenicę – 
rodzaj płótna z wizerunkiem ciała 
zmarłego Chrystusa. Umieszczana 
jest na środku cerkwi, gdzie będzie 
adorowana do późnej nocy Wiel-
kiej Soboty.

Główne uroczystości związane ze 
świętem Wielkiej Nocy rozpoczną 
się w sobotę w nocy. Wierni spo-
tkają się na Jutrzni paschalnej. Po-
dobnie, jak w tradycji katolickiej, 
święcone są również koszyczki. 
Oprócz pisanek, masła, białego 

sera, wędlin czy paschy wkłada się 
do nich również świeczki.

Terminarz obchodów

Wielkanocne nabożeństwa i świę-
cenia pokarmów będą odbywały 
się w katedrze greckokatolickiej 
przy pl. Nankiera oraz w katedrze 
prawosławnej przy ul. św. Mikołaja. 
Wielkanoc u wiernych obrządków 
wschodnich trwa trzy dni. W drugi 
dzień świąt prawosławni i greko-
katolicy odwiedzają groby bliskich.

 – Życzę przede wszystkim, aby 
te święta były zdrowe, ale też ra-
dosne. Kto nie może świętować, 
może oglądać transmisje liturgii 
w telewizji albo w internecie – 
mówi ks. Mateusz.

Pamiętajmy o  obostrzeniach 
związanych z  koronawirusem. 
Do 4 maja w świątyniach może 
przebywać 1 osoba na 20 mkw. 
Obowiązują maseczki i dystans. 
Nabożeństwa można oglądać 
również w telewizji lub internecie.

Ewa Waplak

www.wroclaw.pl/ekoszenie

Od lewej: Sylwia Majcher, Katarzyna Szymczak-Pomianowska oraz Jacek Mól
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Majowe zmiany 
w komunikacji
Koniec remontu torowiska na 
ul. Olszewskiego oraz na pętli 
tramwajowej „Biskupin”. Od 1.05 
planowany jest powrót na stałe 
trasy linii tramwajowych 1, 2, 4 
i 10. Kursy okresowej linii auto-
busowej 701 zostaną zawieszone.

 ◼ 1.05 na ul. Piotra Skargi, przy 
skrzyżowaniu z ul. Teatral-
ną i Oławską, rozpocznie się 
wymiana rozjazdów tramwa-
jowych. To oznacza, że objaz-
dem pojadą linie: 2, 4, 5, 8, 9, 
11, 15, 17 i 74.

 ◼ 2 – w  obu kierunkach od 
pl. Społecznego przez pl. Wró-
blewskiego, ul. Pułaskiego do 
Piłsudskiego z pominięciem 
przystanków „Galeria Domi-
nikańska” i „Wzgórze Party-
zantów”.

 ◼ 4 – w  obu kierunkach od 
pl. Społecznego przez pl. Wró-
blewskiego, ul. Pułaskiego, 
Małachowskiego do pl. Legio-
nów z pominięciem przystan-
ków „Galeria Dominikańska”, 
„Świdnicka”, „Zamkowa” 
i „Narodowe Forum Muzyki”.

 ◼ 5 – w  obu kierunkach od 
pl. Legionów przez ul. Sądową, 
Krupniczą, Kazimierza Wlk. do 
pl. Dominikańskiego z pomi-
nięciem przystanku „Arkady 
(Capitol)”, „Dworzec Główny” 
i „Wzgórze Partyzantów”.

 ◼ 8 – z Karłowic w stronę Tar-
nogaju, od Hali Targowej po-
jedzie przez ul. Grodzką, Nowy 
Świat, Teatralną do Kołłątaja, 
a w kierunku przeciwnym od 
ul. Kołłątaja przez Teatral-
ną, Widok, Szewską, most 
Uniwersytecki i Drobnera do 
pl. Bema.

 ◼ 9 – z  Sępolna w  kierunku 
parku Południowego, od Hali 
Targowej pojedzie ul. Grodz-
ką, Nowy Świat, Teatralną 
do ul. Kołłątaja, a w kierunku 
przeciwnym od ul. Kołłąta-
ja przez Teatralną, Szew-
ską, most Uniwersytecki do 
pl. Bema.

 ◼ 11 – w  obu kierunkach od 
pl. Legionów przez ul. Sądową, 
Krupniczą, do pl. Dominikań-
skiego z pominięciem przy-
stanku „Arkady (Capitol)”, 
„Dworzec Główny” i „Wzgó-
rze Partyzantów”.

 ◼ 15 – na Poświętne od ul. Pił-
sudskiego przez Świdnicką 
i pl. Teatralny do Szewskiej 
i dalej przez most Uniwersy-
tecki, ul. Chrobrego, pl. Po-
wstańców Wielkopolskich do 
pl. Staszica. W kierunku prze-
ciwnym bez zmian.

 ◼ 17 – w  obu kierunkach od 
ul. Sienkiewicza przez Wy-
szyńskiego, most Pokoju, 
pl. Społeczny, Pułaskiego do 
Piłsudskiego z pominięciem 
przystanku „pl. Bema”, „Hala 
Targowa”, „pl. Nowy Targ”, 
„Galeria Dominikańska”, 
„Park Staromiejski”, „Opera” 
i „Renoma”.

 ◼ 74 – z FAT-u na Osobowice od 
pl. Legionów przez ul. Sądową, 
Świdnicką, pl. Teatralny do 
Szewskiej i dalej przez most 
Uniwersytecki, Chrobrego do 
pl. Staszica. W kierunku prze-
ciwnym bez zmian.

Dwa pasy jezdni na 2-km odcinku ul. Kosmonautów do centrum, zielone torowisko, nowa pętla autobusowa i budowa 
al. Stabłowickiej. Takie zadania do wykonania czekają na budowie Osi Zachodniej. 29 kwietnia podpisano umowę na 
realizację Osi Zachodniej.

– To bardzo ważna inwestycja, 
ul. Kosmonautów w końcu stanie 
się drogą dwujezdniową, potrze-
buje tego – mówi Wojciech Kaim, 
kierownik projektu budowy Osi 
Zachodniej z Wrocławskich Inwe-
stycji.

Ominą Leśnicę

29 kwietnia miasto podpisało umo-
wę z wykonawcą na Oś Zachodnią, 
która domknie obwodnicę Leśni-
cy. Dzięki temu tranzyt ma zostać 
skierowany z obecnej drogi krajo-
wej nr 94 na trasę omijającą osiedle 
Leśnica lub zostać doprowadzony 
do ul. Granicznej, która prowa-
dzi do Autostradowej Obwodnicy 
Wrocławia. Prace za prawie 181,5 
mln zł wykona konsorcjum firm 
Bickhardt Bau Polska, Bickhardt 
Bau AG, Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych KBI, Zakład Sieci 
i Zasilania oraz Instal Lech.

Oś Zachodnia składa się z dwóch 
projektów – przebudowy ul. Ko-
smonautów na odcinku od kąpie-

liska Glinianki do skrzyżowania 
z ul. Fieldorfa (2,2 km) oraz bu-
dowy al. Stabłowickiej. Na odcinku 
ul. Kosmonautów pojawią się nowe 
chodniki, ścieżki rowerowe, zosta-
ną nasadzone drzewa, zielone bę-
dzie również torowisko.

– Przebudowa ul. Kosmonau-
tów składa się z trzech etapów. 
Zaczniemy od najważniejszego, 
czyli przebudowy torowiska, któ-
re będzie odsunięte na południe od 
już istniejącego [w stronę budo-
wanego szpitala onkologicznego 
– przyp. red.]. Później czeka nas 
budowa jezdni południowej i na 
koncu jezdni północnej – tłuma-
czy Piotr Wilkosz, przedstawiciel 
konsorcjum Bickhardt Bau Polska 
Sp. z o.o.

Przy ul. Fieldorfa mieści się szpital 
wojewódzki im. Marciniaka, obok 
rozpoczęła się budowa szpitala 
onkologicznego, który ma działać 
od 2025 r. Obok powstanie pętla 
autobusowa. Wrocławskie In-
westycje podkreślają, że szpitale 
potrzebują dobrej komunikacji. 
Dlatego od skrzyżowania ul. Fiel-
dorfa i Kosmonautów w kierunku 
Stadionu Wrocław jezdnia będzie 
dwupasmowa.

Nowy wiadukt i droga

– Aleja Stabłowicka przebiega 
przez teren dziewiczy. Mamy tam 
do wybudowania 1,5 km nowej 
trasy i sześcioprzęsłowy wiadukt 
drogowo-kolejowy o długości ok. 
160 m. Wzdłuż całej drogi pojawią 
się ścieżki rowerowe – zapowiada 
Wilkosz.

Przy budowie al. Stabłowickiej nie 
będzie utrudnień w komunikacji. 
Inaczej będzie przy przebudowie 
ul. Kosmonautów. – Wspólnie 
z wykonawcą i Wydziałem Inży-
nierii Miejskiej mamy opracowany 
plan, jak to zrobić, żeby utrudnie-
nia były jak najmniejsze – pod-
kreśla Kaim.

Od momentu podpisania umowy 
wykonawca ma 24 miesiące na 
wykonanie zadania.

Piotr Bera

W  sobotę, 8 maja rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ul. Milenijnej i  Popowickiej, gdzie w  przyszłym roku 
pojedzie tramwaj przez Popowice. Duże zmiany czekają zwłaszcza na kierowców. Prace potrwają sześć miesięcy.

– Najważniejszym zadaniem jest 
zbudowanie rozjazdów tramwajo-
wych, które pozwolą na połącze-
nie się ul. Popowickiej z Milenijną. 
Tam docelowo pojedzie tramwaj 
w kierunku Kozanowa i Maślic 
– tłumaczy Krzysztof Świercz 
z Wrocławskich Inwestycji.

Nowa trasa tramwajowa połączy 
torowisko przy mostach Miesz-
czańskich z tym na ul. Milenijnej. 
Pobiegnie przez ul. Dmowskiego, 
Długą, Starogroblową i Popowic-
ką. Będzie liczyła blisko 4 km. 
Inwestycja obejmuje również 5,5 
km przebudowanych dróg i m.in. 
21 nowych przystanków.

Pierwszy etap inwestycji wartej 
łącznie 222,7 mln zł ukończono. 
Przebudowano skrzyżowanie ul. 
Długiej i Poznańskiej, wiadukt 
kolejowy oraz położono ponad 1,1 
km pojedynczego toru tramwajo-
wego. Odnowiono też prawie 850 
m jezdni ul. Długiej.

Drugi etap zakłada powstanie to-
rowiska od ul. Jagiełły do Młodych 
Techników oraz od ul. Starogro-
blowej do ul. Milenijnej.

– Wybudujemy także kanaliza-
cję deszczową z rurą o średnicy 
1200 mm. Odwodnienie tego te-
renu jest niezbędne do puszcze-

nia ruchu tramwajowego. Prze-
budujemy instalację kablową, co 
będzie niezbędne przy nowym 
skrzyżowaniu. Pojawią się nowe 
przejścia dla pieszych i drogi ro-
werowe. Prace z pewnością po-
trwają sześć miesięcy – zakłada 
Świercz.

Z kolei wzdłuż samej ul. Popo-
wickiej trwa przebudowa insta-
lacji podziemnej oraz betonowa-
nie lub przygotowanie kruszywa 
pod zielone torowisko, które po-
jawi się na kilku odcinkach.

– W  ciągu kilku miesięcy roz-
pocznie się kładzenie pierwszych 
torów. Mamy do przebudowy 10 
skrzyżowań – podkreśla Świercz.

Przebudowa skrzyżowania ozna-
cza wprowadzenie objazdów m.in. 
dla kierowców jadących z Kozano-
wa, o których szerzej napiszemy 
w kolejnym numerze biuletynu.

Szczegółowe zmiany można zna-
leźć na stronie.

Piotr Bera

Powstaje wyczekiwana Oś Zachodnia

Przebudowa pod tramwaj na Popowice

www.wroclaw.pl/zmiany-w-komunikacji

Przebudowa ul. Kosmonautów obejmie budowę chodników, ścieżek rowerowych i torowiska
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Wrocław rozmawia

Dzieci i młodzież konsultują z miastem te same zagadnienia, co dorośli mieszkańcy. Co mają nam do powiedzenia o Wrocławiu? Jak wyglądają konsultacje 
społeczne z osobami niepełnoletnimi? Z Hanną Achremowicz ze Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, jedną z pionierek angażowania młodych ludzi we 
współdecydowanie o mieście, rozmawia Maciej Wołodko.

Za nami już 12 procesów kon-
sultacyjnych, w trakcie których 
zapytano dzieci i młodzież o zda-
nie w  „dorosłych” tematach. 
Skąd pomysł, żeby zaangażować 
w konsultacje osoby niepełno-
letnie?
Dzieci i młodzież mają do tego 
prawo – w świetle polskich prze-
pisów mogą brać udział w konsul-
tacjach społecznych. W rzeczywi-
stości bywa z tym różnie. Z badań 
przeprowadzonych w 2019 r. wy-
nika, że ok. 40 proc. gmin w regu-
laminach konsultacji ograniczy-
ło młodym to prawo. Kulturowo 
w Polsce wciąż obowiązuje stan-
dard, że młodzież się kocha, ale 
się jej nie słucha. To błąd. Młodzi 
ludzie mają inną perspektywę 
niż dorośli, ale dobrze orientują 
się w tym, co jest potrzebne. Są 
otwarci, chętnie się wypowiada-
ją. W ciągu 2 lat w prowadzonych 
przy naszej pomocy konsultacjach 
wzięło udział ponad 1300 młodych 
wrocławian.

Na co zwracają uwagę młodzi 
uczestnicy konsultacji? Czego mo-
żemy nauczyć się od nich o mieście?

Na pewno większa niż u dorosłych 
jest ich świadomość ekologiczna. 
Konsultowaliśmy kilka podwórek 
i podczas tych konsultacji często 
pojawiały się postulaty, by było na 
nich bardziej zielono. Dzieci chciały 
mieć np. swoje ogródki społeczne.

Nie jest również tak, czego oba-
wiają się często dorośli, że jeżeli 
rozmawiamy o przestrzeni wspól-
nej, to oni będą chcieli samych pla-
ców zabaw. Wręcz przeciwnie. Nie-
jednokrotnie zwracają uwagę np. 
na problemy bezpieczeństwa czy 
skomunikowania swoich osiedli 
z resztą miasta, np. od dzieci z Ja-
godna dowiedzieliśmy się, że żeby 
dotrzeć do szkoły, muszą wstać 
rano znaczenie wcześniej niż ich 
rówieśnicy z centrum. A kiedy z tej 
szkoły wracają, nie mogą czasem 
wsiąść do autobusu, bo jest tak 
przepełniony.

Pytania, które zadajecie dzieciom, 
są tymi samymi pytaniami, na 
które odpowiadają dorośli?
I tak, i nie. Ja nazywam to dosto-
sowaniem pytań do potrzeb po-
znawczych dzieci. Używamy np. 
różnego rodzaju narzędzi. Stosu-
jemy np. „metodę czyste koszu-
le, brudne skarpety” opracowaną 
przez dr Kamilę Kamińską-Sztark. 
Na sznurku symbolizującym pranie 
zawieszamy kartki z tym, co chce-
my, żeby zostało (czyste koszule) 
i z tym, co chcemy, żeby znikło 
(brudne skarpety). Pracowaliśmy 
też na wielkoformatowych ma-

pach. Dzieci budują na nich swoją 
okolicę, korzystając z klocków. Po-
kazują, gdzie mieszkają, jaka jest 
droga na podwórko. To pozwala im 
się lepiej orientować w przestrzeni.

Prowadzicie również spotkania 
i warsztaty.
Tak, spotykamy się z dziećmi – tak 
jak z dorosłymi – np. na spacerach 
konsultacyjnych. Prowadzimy 
warsztaty w szkołach, współpra-
cujemy z harcerzami, świetlicami 
środowiskowymi czy Młodzieżową 
Radą Miasta, opinie w konsulta-
cjach przedstawiał też Młodzieżo-

wy Sejmik Województwa Dolnoślą-
skiego. W marcu tego roku podczas 
konsultacji ulicy Żeromskiego 
zaprosiłam Młodzieżowy Strajk 
Klimatyczny. Prowadzili ze mną 
warsztaty w szkołach o zmianach 
klimatu. Sami wydali także opinię 
do toczących się konsultacji. Stara-
my się rozwijać kompetencje oby-
watelskie młodych ludzi.

To, co robicie, jest nowe nie tylko 
w skali miasta.
Tak, konsultacji z dziećmi i z mło-
dzieżą podjęło się na szerszą ska-
lę dopiero kilka miast w Polsce, 

choć nie ma w tej kwestii „bazy 
danych”. Jesteśmy w kraju na po-
czątku tej drogi. Staramy się ko-
rzystać z dobrych praktyk innych 
miast i pokazywać też swoje. Choć 
trzeba przyznać, że Wrocław – 
pod względem skali i formy, jest 
jednym z pionierów tego procesu. 
Cały czas rozwijamy też te nasze 
metody pracy. Kierunek, na którym 
mi osobiście zależy, to sprawienie, 
żeby młodzi ludzie mieli lepszy 
wgląd w swoje opinie i w odpowie-
dzi miasta.

Rozmawiał Maciej Wołodko

Hanna Achremowicz 
Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej

Nie wkręcają się we włosy, a krwią żywi się – w sposób dla ofiary niezauważalny – kilka 
gatunków z Ameryki Środkowej i Południowej. Polskie gacki i mopki to owadożercy. Jeśli 
wojujesz z komarami, nietoperz ci w tym pomoże. Zrób mu tylko budkę.

W Polsce chiropterolodzy naliczy-
li 27 gatunków nietoperzy. Jeden 
z najmniejszych gatunków – kar-
lik drobny – jako dorosły osiąga 
3 cm, a rozpiętość jego skrzydeł 
można zmierzyć linijką szkolną 
– 20 cm. Jeden z największych, 
8-centymetrowy borowiec wielki, 
w locie zajmuje 46 cm.

Wytrawny myśliwy

Na szczęście te dziwne, bo skrzy-
dlate, ssaki zostały przez naturę 
wyposażone w  doskonały sys-
tem echolokacji. Nie zderzają się 
z żadnym obiektem nawet w naj-
ciemniejszą noc.

Jeśli komuś jakiś nietoperz przele-
ciał koło twarzy w ciepły wieczór, 
z pewnością polował na ćmę, a nie 
szczerzył ząbki, by wbić je w naszą 
szyję.

Festyn z Mikrograntów

Więcej o tych jedynych na świecie 
latających ssakach dowiecie się 
podczas Wrocławskiego Festi-
walu Nietoperzy. Organizują go: 
Fundacja Nam Zależy, Stowarzy-
szenie Ekologiczne Etna i Centrum 
Kultury Akademickiej i Inicjatyw 
Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ.

Jego finał w formule festynu ro-
dzinnego (wykłady, wystawy, 
warsztaty) odbędzie się w sobotę 
29.05, godz. 12.00-19.00, w za-
jezdni Dąbie przy ul. Tramwajowej 
1-3. Patronat honorowy objęli rek-
torzy Uniwersytetu Wrocławskie-
go i Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu, a także Ogólno-
polskie Towarzystwo Ochrony 

Nietoperzy OTON. Festiwal finan-
sowany jest z pieniędzy miejskich 
w ramach programu Mikrogranty.

Nocne dźwiękowe safari

Podczas festynu oprócz nietope-
rzy na zdjęciach będzie można 
zobaczyć żywe okazy. Zwykle to 
osobniki, którym człowiek mu-
siał udzielić pomocy i które same 
już nie potrafią żyć w naturalnym 
środowisku. Ale można zapisać się 
na 1 z 12 wieczornych spacerów 
w maju i czerwcu po Wrocławiu, 
by zaobserwować dzikie nietope-
rze i posłuchać ich głosów poprzez 
detektory ultrasoniczne. Zapisy na 
l.wroclaw.pl/nietoperze2021.

Anna Aleksandrowicz

Ni to żaba, ni to mysz. Wrocławski Festiwal Nietoperzy
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Młodzi mieszkańcy mają te same prawa, co dorośli

Dzieci nie ryby, swój głos mają, dlatego urzędnicy doceniają opinię najmłodszych wrocławian

Mroczak posrebrzany – jeden z 27 gatunków nietoperzy w Polsce
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#WrocławskaMajówka

Z miasta

Unia Europejska to inkubator świetnych pomysłów
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Studenci z koła naukowego Planowania Przestrzennego PUZZLE zmodernizowali dwa mi-
niogródki społeczne w  Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej. Prace obejmą 
także badania naukowe.

Młodzi specjaliści z Wydziału In-
żynierii Kształtowania Środowi-
ska i Geodezji UP realizację zada-
nia podzielili na kilka etapów.

Pierwszy obejmował konsulta-
cje społeczne z lokatorami DPS-
-u prowadzonego przez siostry 
franciszkanki oraz mieszkańcami 
okolicy. Studenci za pomocą an-
kiet zebrali opinie potencjalnych 
użytkowników ogrodów na temat 
tego, jak powinny być zaaranżo-
wane. Przed rozpoczęciem prac 
w ogrodzie wykonano pomiary 
natężenia hałasu oraz nagrzewa-
nia się powierzchni.

Część druga obejmowała prace 
w ogródkach. – Przy DPS funk-
cjonują dwa ogródki. Przed bu-
dynkiem, tuż przy ulicy, oraz 

od strony północnej, jako część 
podwórka – wyjaśnia Mariusz 
Skupień, koordynator przedsię-
wzięcia. – Na podstawie badań 
uznaliśmy, że przed budynkiem 
hałas jest zbyt duży, odpoczynek 
w tym miejscu jest niemożliwy. 
Dlatego ten ogródek ma charak-
ter reprezentacyjny. Natomiast 
bardziej rekreacyjną formułę ma 
ogródek w podwórku – dodaje.

Najbardziej widowiskowym ele-
mentem ogrodu na podwórzu są 
rośliny w donicach na kółkach. 
Takie rozwiązanie pozwala wy-
korzystać je w  formie zasło-
ny oddzielającej ławki od wiaty 
śmietnikowej, przy zachowaniu 
łatwego dostępu do niej. Poza 
tym, w obu ogródkach posadzono 
kwiaty, trawy ozdobne, rośliny 

miododajne. Postawiono też ław-
ki, ażurowe ogrodzenia, kwiaty są 
także w wiszących donicach. Do-
datkowo, zamontowano zbiornik 
na deszczówkę, a po realizacji 
projektu ponowiono badania na-
grzewania się powierzchni.

Za rok studenci z koła nauko-
wego wrócą do placówki przy ul. 
Grunwaldzkiej. – Chcemy raz 
jeszcze zbadać natężenie hała-
su, ale przede wszystkim stopień 
nagrzewania się powierzchni. Za-
mierzamy sprawdzić, na ile wy-
brane przez nas rośliny zmniej-
szyły temperaturę powierzchni 
w ogródkach i czy zaadaptowały 
się w  nowym miejscu – mówi 
Mariusz Stępień.

Tomasz Wysocki

Zaczęło się od planu Schumana z 9 maja 1950 roku na wspólną produkcję stali i wydobycie węgla we Francji i w RFN, a mamy Unię Europejską 27 państw. 
O świętowaniu Dnia Europy Annie Aleksandrowicz opowiada Leszek Gaś, szef biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

Nadal znajdujemy się w covido-
wej rzeczywistości...
Niestety. Chociaż my cały czas 
w bezpieczny sposób staramy się 
wychodzić z trybu online. W 71. 
rocznicę deklaracji Schumana też 
szykujemy coś ciekawego.

Co to będzie?
Organizujemy koncerty za witry-
nami. Zaprosiliśmy artystów sce-
ny wrocławskiej, takich jak: Alicja 
Janosz, Bartek Niebielecki, zespół 
flamenco Anny Patkiewicz, cover 
band Ramoles czy folkowy Balkan 
Quartet. We Wrocławiu jesteśmy 
biurem regionalnym, eks-cen-
trycznym w odniesieniu do stoli-
cy kraju, chcemy dać wrocławia-
nom przyjemność świętowania 
tych radosnych rocznic, a przy 
okazji wesprzeć wrocławskich 
artystów. W tym roku, przypa-
dają też 10. urodziny Domu Eu-
ropy. Organizujemy je wspólnie 
z przedstawicielstwem Komisji 
Europejskiej. Jeśli tylko sytuacja 
pandemiczna pozwoli, zrobimy 
wspólnie z  artystami Festiwal 
Kultury Europejskiej, a zakończy-
my to świętowanie w lipcu kon-
certem-niespodzianką w Capitolu. 
30 kwietnia przy ul. Świdnickiej, 
dzięki współpracy z uczniami V LO 
otworzymy wystawę pt. „Jestem 
Europejczykiem”. We współpracy 
z SKW prowadzimy teraz projekt 
Pracowni wspólnie.eu, w której 
wolontariusze mogą się szkolić 
i realizować swoje projekty. Sami 
mają fantastyczne pomysły. Aby 

romować ducha sportu wśród 
młodzieży, chcą np. zorganizować 
wyścigi na welodromie przy ul. 
Żmigrodzkiej. Nasi wolontariusze 
będą też uczyć bezpłatnie języków 
obcych dzieci z osiedli, gdzie do tej 
pory nie było takiej możliwości.

Po co w ogóle Polsce jest Unia?
Polska leży w Europie w sensie 
geograficznym, historycznym, 

kulturowym i gospodarczym. Nie 
można udawać, że jest inaczej. 
Europa po II wojnie światowej po-
stanowiła wybrać drogę pokoju, co 
zaowocowało powstaniem UE. Od 
półwiecza jest ona ciągle jednym 
z najbardziej atrakcyjnych miejsc 
do życia, do którego próbują się 
przedostać ludzie z innych ob-
szarów całego globu. Jako Polacy 
mamy historyczne szczęście, że 

zostaliśmy członkiem UE, dzięki 
czemu możemy cieszyć się bez-
pieczeństwem i rosnącym bogac-
twem następnych pokoleń. Nie ma 
lepszej alternatywy, bo nie ma al-
ternatywy dla geografii.

Podstawowe działanie biura PE 
to informowanie o pracach euro-
posłów. Co z ich prac wpłynie na 
nasze życie w przyszłości?

Unia jest na progu zielonej re-
wolucji. W ciągu 5 lat najbardziej 
odczujemy to w miastach. Mowa 
nie tylko o budownictwie pasyw-
nym, ale też o zmianie sposobu 
myślenia o mieście. Ropa się koń-
czy, ceny paliw szybują. Miliony 
Amerykanów w ubiegłej dekadzie 
boleśnie odczuły ekonomiczny 
absurd budowania osiedli oddalo-
nych o kilkanaście kilometrów od 
centrum – dojazdy samochodem 
zachłannie pożerają rodzinny bu-
dżet. UE stawia na zrównoważony 
rozwój aglomeracji, na rewitaliza-
cję starych budynków, przywróce-
nie ludziom centrów miast.

Pieniądze z Unii płyną już węż-
szym strumieniem...
Przez prawie dwie dekady wyrów-
nywaliśmy – dzięki pieniądzom 
europejskiego podatnika – różnice 
cywilizacyjne i infrastrukturalne. 
Język rachunku krzywd do niczego 
nie prowadzi, a mówienie o na-
szym członkostwie tylko w kate-
goriach modernizacyjnych jest 
ogromnym uproszczeniem. Unia 
ma do zaoferowania coś znacznie 
cenniejszego niż pieniądze: jest 
inkubatorem nowatorskich pomy-
słów, przykładów dobrego zarzą-
dzania, projektów obywatelskich. 
Dzięki obecności w UE rozwinęli-
śmy się pod względem technolo-
gicznym, teraz przyszedł czas, by-
śmy ten sukces lepiej wykorzystali 
społecznie, dla wspólnego dobra.

Rozmawiała Anna Aleksandrowicz

Leszek Gaś, szef regionalnego biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, czynnego w dni po-
wszednie w godz. 9 – 17.30 (pt. – do 13.30), tel. 71 337 63 63, e-mail: epwroclaw@europarl.europa.eu

Studenci UP założyli ogrody 
w Domu Pomocy Społecznej

Studenci zadbali, by podopieczni DPS mogli odpocząć wśród zieleni
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

To będzie jedna z największych inwestycji TBS Wrocław w ostatnich latach. W Leśnicy 
powstanie 301 mieszkań na wynajem. Spółka ogłosiła przetarg na wykonawcę, który 
wybuduje osiedle w tej części Wrocławia.

Osiedle o nazwie Leśnica IX po-
wstanie na działce położonej 
między ulicami: Marszowicką, 
Dolnobrzeską, Błońską i Uraską, 
w sąsiedztwie istniejących budyn-
ków TBS Wrocław. W 12 nowych 
budynkach znajdzie się 301 miesz-
kań na wynajem o powierzchni 
użytkowej ok. 14,9 tys. mkw. i 10 
lokali usługowych o powierzchni 
użytkowej ok. 669 mkw.

 – Firma, która podejmie się re-
alizacji projektu, będzie miała 2 
lata na wykonanie prac, a ich za-
kończenie przewidziano w 2023 
roku. Co ważne, wszystkie budynki 
powstaną w jednym czasie, bo bu-
dowa nie będzie etapowana – wy-
jaśnia Marcin Kij, prezes zarządu 
TBS Wrocław.

Ekologicznie i taniej

Każdy z 12 budynków będzie wy-
posażony w niezależną instalację 
fotowoltaiczną. Energia elektrycz-
na pozyskana w ten sposób posłu-
ży do zasilania oświetlenia części 
wspólnych, bram wejściowych, 
wózkowni i pomieszczeń tech-
nicznych w budynkach.

TBS wybuduje też sieć służącą do 
retencji wód odpadowych na tym 
terenie i wyremontuje rów melio-
racyjny, który odprowadzi wody 
opadowe przez pobliski park Le-
śnicki do rzeki Bystrzycy. Inno-
wacyjne rozwiązania pojawią się 
też pod ziemią, powstaną np. in-
stalacje ładowarek elektrycznych 
do samochodów.

Zatopieni w zieleni

Nowe osiedle będzie kameralne, 
bo wszystkie budynki będą mia-
ły tylko 3 kondygnacje. Zabudo-
wa powstanie w otoczeniu parku 
Leśnickiego i Lasu Mokrzańskie-
go. Ponadto, wykonawca posadzi 
na osiedlu 259 drzew oraz 4883 
krzewy. Zieleń na osiedlu Leśnica 
IX zaprojektowali specjaliści den-
drolodzy. – Fragmenty zieleni na 
parkingach zaprojektowano jako 
zagajniki z gęsto posadzonych 
drzew. Tego typu „lasy w donicz-
ce” powinny dawać mieszkańcom 
osiedla Leśnica IX sporo cienia 
i komfortowe warunki odpoczyn-
ku – wyjaśnia Joanna Ways, spe-
cjalistka ds. zieleni z firmy „Zie-
leń Wokół Nas”, która pracowała 

n a d 
u r z ą -
d z e n i e m 
zieleni na osiedlu.

Kolejnym ciekawym rozwiąza-
niem na nowym osiedlu będą 
przydomowe ogródki. – Przy bu-
dynkach mieszkaniowych wie-
lorodzinnych przewidziano nie-
wielkie ogródki dostępne przy 
mieszkaniach na parterze. Po-
mysł, aby wydzielić nasadzeniami 
fragmenty przestrzeni publicznej 

i   p ó ł -
prywatnej, 

sprzyja poczu-
ciu bezpieczeństwa 

i kameralności.

Budowa osiedla Leśnica IX to 
kolejna duża inwestycja miesz-
kaniowa TBS Wrocław. W 2020 r. 
spółka przekazała wrocławianom 
270 nowych mieszkań na wyna-
jem.

Agata Zięba

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
odda 301 nowych, kameralnych mieszkań w Leśnicy

TB
S 

(2
)

Z miasta

Rada Miejska Wrocławia zagłosowała „na tak” w sprawie utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. To pierwszy krok do powstania spółki, 
która uzupełni ofertę Wrocławia o mieszkania na wynajem. Przynajmniej 400 takich mieszkań ma powstać na Jagodnie i Wojszycach.

W zeszłym roku zmianą ustawy 
wprowadzono nowe możliwości 
w realizowaniu zadań o charakte-
rze użyteczności publicznej w bu-
downictwie mieszkaniowym.

Co to oznacza 
w praktyce?

Gminy mogą współpracować 
z Krajowym Zasobem Nierucho-
mości, który gospodaruje te-
renami nadającymi się np. pod 
społeczne budownictwo miesz-

kaniowe, a także ma pieniądze na 
realizację tego typu przedsięwzięć.

Nowym rozwiązaniem prawnym 
jest możliwość utworzenia Spo-
łecznej Inicjatywy Mieszkanio-
wej, której zadaniem jest budowa 
mieszkań oraz ich wynajem. Za 
powstaniem takiej spółki zagłoso-
wali w czwartek 21 kwietnia wro-
cławscy radni. Wspólnikami nowo 
utworzonej spółki będą Miasto 
Wrocław i Krajowy Zasób Nieru-
chomości.

Skąd grunty 
i finansowanie?

Krajowy Zasób Nieruchomości 
może przekazać nowej spółce 
grunty o powierzchni ponad 25 
ha. Są one położone na terenie 
osiedli Jagodno i Wojszyce (ulice 
Asfaltowa i Buforowa) i przezna-
czone pod zabudowę mieszkanio-
wą wielorodzinną.

Finansowanie inwestycji z kolei 
będzie możliwe dzięki kredytowi 

w Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, a także dzięki dotacjom, o ja-
kie może się starać miasto oraz 
przy wkładzie własnym przy-
szłych najemców. Samorząd nie 
musi przeznaczać na ten cel żad-
nych środków własnych.

– Zamierzamy skorzystać z de-
klarowanego wsparcia w wyso-
kości 3 mln zł, udzielanego gmi-
nom na utworzenie SIM-u. Środki 
na ten cel zostaną wypłacone 
z Rządowego Funduszu Rozwo-

ju Mieszkalnictwa utworzonego 
w Banku Gospodarstwa Krajowe-
go – mówi Maria Michułka, wice-
dyrektor Biura Nadzoru Właści-
cielskiego w Urzędzie Miejskim 
Wrocławia.

Spółka powinna rozpocząć dzia-
łalność w trzecim kwartale 2021 
roku. Z 400 mieszkań przynaj-
mniej 80 proc. będzie przezna-
czona na wynajem.

Agata Zięba

Nowa spółka wybuduje tanie „M” na wynajem



10

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 15 (35) – KWIECIEŃ 2021

#WrocławskaMajówka

ROWEREM 
PO WROCŁAWIU

Oto kilka podpowiedzi, gdzie wybrać się na prze-
jażdżkę. To sprawdzone i chętnie wybierane trasy.

Wielka Wyspa i park Szczytnicki

długość: 13 km 
czas: 1 h 
poziom: łatwy

Jeśli planujecie spokojną przejażdżkę wśród zie-
leni, warto wybrać się w okolice zoo. Trasa jest 
bardzo łatwa i pokonanie jej jest możliwe każdym 
rowerem. Nie przecinają jej ulice, dlatego to propo-
zycja dobra dla rodzin z dziećmi. Pętla wokół Wiel-
kiej Wyspy ma ok. 13 km, a jej pokonanie powinno 
zająć nieco ponad godzinę. Jednak warto zarezer-
wować sobie więcej czasu na podziwianie widoków 
oraz odwiedzenie zoo, parku Szczytnickiego, tere-
nów wystawowych obok Hali Stulecia czy Wyspy 
Opatowickiej.

Rowerem z zoo do parku Wschodniego

długość: 5 km 
czas: 20 min 
poziom: bardzo łatwy

Z okolic zoo warto ruszyć do parku Wschodnie-
go. Na drugą stronę Odry przejedziemy Kładką 
Zwierzyniecką, potem do pokonania jest kawałek 
do Krzywej Grobli, a za Kładką Siedlecką krótki 
odcinek wertepów. Docieramy do parku Wschod-
niego. To idealne miejsce na majówkowy piknik, 
pełne dzikiej przyrody i atrakcji. Szczególnie cie-
kawe są drewniane megafony. To instalacja arty-
styczna stworzona przez studentów architektury 
wnętrz Estońskiej Akademii Sztuki jako cykl dzia-
łań artystycznych w ramach Europejskiej Stolicy 
Kultur Wrocław 2016. Trzy olbrzymie drewniane 
konstrukcje to miejsce odpoczynku, ale też sym-
bol skupienia się na ciszy i dźwiękach płynących 
z natury.

Kraina Grądów Odrzańskich

długość: 47 km 
czas: 4 h 
poziom: średni

Obszar zlokalizowany jest w  południowo-
-wschodniej części Wrocławia – w granicach 
miasta zajmuje on powierzchnię 411,17 ha. Obej-
muje obręby Strachocina, Wojnowa, Opatowic. 
Leży w widłach koryt dwóch rzek: Odry (w części 
wschodniej obszaru) i Oławy (w części zachod-
niej). Znajduje się tu rozbudowana różnego ro-
dzaju sieć ścieżek leśnych, od szerokich duktów, 
przez węższe leśne szlaki, aż po bardziej wyma-
gające szlaki. Po drodze napotkamy liczne jezior-
ka, rozlewiska i groble, które nadają trasie niesa-
mowitego charakteru.

Do Grądów najłatwiej dotrzeć, kierując się wa-
łami od strony Opatowic (od strony Wschodniej 
Obwodnicy Wrocławia – zjazd przy rzece Oławie) 
lub od strony miejscowości Kotowice. Można też 
wyruszyć z wrocławskiego Brochowa.

Tegoroczna majówka upłynie pod znakiem obostrzeń, ale ciekawych miejsc 
i pomysłów do spędzenia czasu w plenerze na pewno nie zabraknie. Oto 
propozycje, jak zrelaksować się w  długi weekend w  mieście i  okolicach. 
Pieszo, rowerem, a może statkiem? Podróżować po Wrocławiu można na 
wiele sposobów.

Majówka po wrocławsku, w tym roku pod chmurką

ZOO Wrocław

Kwietna łąka

Ścieżki na wałach

NADODRZAŃSKIE BULWARY I ODRA

Możecie zabrać kanapki, termos z kawą oraz książkę i skierować się na bulwar 
Dunikowskiego. To jedno z najładniejszych miejsc spacerowych we Wrocławiu – 
świetne do spędzenia czasu w plenerze i relaksu. Widok na Odrę i Ostrów Tumski 
nigdy się nie znudzi. Pozostałym wrocławskim bulwarom również trudno od-
mówić uroku, do wyboru mamy m.in. bulwar Piotra Włostowica, Politechniki 
Wrocławskiej czy ks. Zienkiewicza.

A stąd już tylko mały krok na jeden z pływających po Odrze statków. Już w kwiet-
niu można było dostrzec parostatek „Nereida”, który kursuje od Przystani Kar-
dynalskiej (Wyspa Piasek) w stronę Wyspy Opatowickiej. Oglądanie Wrocławia 
z perspektywy Odry to naprawdę wspaniała atrakcja i warto skusić się, jeżeli nie 
na rejs statkiem czy katamaranem, to choćby na wypożyczenie kajaka bądź ro-
weru wodnego. Jak szeroka będzie ta oferta podczas najbliższej majówki, jeszcze 
nie jesteśmy w stanie określić, jednak są sygnały, że podczas nadchodzącego 
długiego weekendu więcej pływających jednostek wyruszy ze swoich „portów”. 
Trzeba śledzić aktualne informacje u poszczególnych organizatorów wodnych 
wycieczek. Ofertę znajdziesz na stronie:

PARKI I OGRODY

Spacer czy przejażdżka rowerem po 
parku zapewniają najlepsze warunki 
do tego, byśmy byli oddaleni od innych 
osób, a jednocześnie korzystali z ładnej 
pogody. Umilą nam ten czas świeże za-
pachy trawy i kwitnących kwiatów czy 
trele wróbli i innych ptaków. Ścieżki 
w parkach to idealne miejsce dla dzieci, 
które mogą pojeździć tam na hulajno-

dze czy rowerku, a także dla naszych 
czworonożnych pupili. Na wypadek, 
gdyby ktoś miał problem z podjęciem 
majówkowej decyzji, gdzie zapuścić 
się w parkowe aleje, mamy kilka pod-
powiedzi: park Szczytnicki, park Juliu-
sza Słowackiego, Ogród Staromiejski, 
park Południowy, ogród przy Papie-
skim Wydziale Teologicznym, Wyspa 
Bielarska, ogród Ossolineum, Wyspa 
Słodowa to tylko niektóre z darmo-
wych propozycji.

WŚRÓD ZWIERZĄT I ROŚLIN

W maju, gdy flora budzi się coraz mocniej do 
życia, a fauna również zaczyna korzystać z uro-
ków wiosny, wynurzając się ze swoich legowisk 
na świeże powietrze – wizyty we wrocławskich 
ogrodach Japońskim, Botanicznym i Zoologicz-
nym stają się niemal obowiązkowe. Zachęcamy 
więc, byście wpisali je do weekendowego kalen-
darza pod datami 1-3 maja. Wszystkie ogrody 
zapraszają zwiedzających, z zastrzeżeniem, by 
zachowane były epidemiczne rygory.

 l.wroclaw.pl/rejsy-po-odrze
Nereida
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WOKÓŁ 
MIASTA

W okolicach Wrocławia mamy również sporo atrakcji, które warto 
zobaczyć.

Arboretum w Wojsławicach

transport: samochodem 
odległość: 55 km 
czas dojazdu: 1 h

Arboretum Wojsławice jest filią Ogrodu Botanicznego Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Znajduje się na terenie chronionego krajobra-
zu Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. To nadzwyczajne miejsce 
szczególnie warto odwiedzić wiosną, kiedy bujnie kwitną rośliny. 
Na ponad 60 hektarach rośnie tam ponad 14 tysięcy gatunków 
roślin i ich odmian. W 2020 roku został otwarty Ogród Milenijny, 
gdzie można podziwiać: liliowce, kosaćce, powojniki, różaneczniki 
czy świerki. Znaczną część obszaru przeznaczono pod uprawę roślin 
chronionych, zagrożonych i ginących.

Do Wojsławic prowadzi droga krajowa numer 8. Z Wrocławia to ok. 
55 kilometrów, dojazd zajmuje około godziny.

Wzgórze Wiszniak

transport: rowerem 
odległość: 24 km 
czas dojazdu: 1,5 h

Komu spowszedniały widoki ze Ślęży, może wybrać się na Wiszniak. 
To mające 247 metrów wzniesienie w paśmie Wzgórz Trzebnickich, 
nazywanych Kocimi Górami. Łagodne wzniesienia idealnie nadają 
się do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, także dla starszych 
dzieci. Na Wiszniaku zaaranżowano miejsce na niewielki biwak, są 
wiaty, ławki i stoły, miejsce na ognisko i stojaki na rowery. Rozcią-
ga się stamtąd wspaniały widok na przedmieście Wrocławia i samo 
miasto, a przy dobrej pogodzie widać Sudety Południowe.

Z Wrocławia na Wiszniak jest około 24 kilometrów. Najwygodniej-
sza rowerowa trasa prowadzi wzdłuż drogi do Trzebnicy, z której 
na wysokości Wysokiego Kościoła należy zjechać w stronę wsi Pio-
trowiczki.

Schronisko Andrzejówka

transport: pociągiem i autobusem 
odległość: 100 km 
czas dojazdu: 2 h

Sudety są dolnośląskim skarbem i miejscem doskonałym na aktyw-
ny wypoczynek. Tras i miejsc dostępnych dla rodzin z dziećmi jest 
mnóstwo, a jedną z ciekawszych jest okolica schroniska Andrze-
jówka.

Ze względu na obostrzenia epidemiczne w samym schronisku nie 
można przenocować, ale jego gospodarze na Majówkę zapraszają 
kamperami. Goście będą mogli skorzystać z infrastruktury, kuchni 
i łazienek.

A wokół wyjątkowe trasy do pieszych wędrówek, które nie są trudne 
do pokonania – starsze dzieci z łatwością dojdą do ruin zamku na 
Rogowcu (to najwyżej położony zamek w Polsce), do Sokołowska, 
do Skalnej Bramy albo na Waligórę.

Schronisko Andrzejówka leży w miejscowości Rybnica Wielka koło 
Wałbrzycha. To niecałe 100 kilometrów z Wrocławia. Ze stacji Wro-
cław Główny do stacji Wałbrzych centralny można dojechać pocią-
giem w 1,5 godziny. Potem autobusem dojedziemy w pobliże schro-
niska autobusem podmiejskim z Wałbrzycha w 30 minut.

Majówka po wrocławsku, w tym roku pod chmurką

ZOO Wrocław

Ogród Japoński

WŚRÓD ZWIERZĄT I ROŚLIN

W maju, gdy flora budzi się coraz mocniej do 
życia, a fauna również zaczyna korzystać z uro-
ków wiosny, wynurzając się ze swoich legowisk 
na świeże powietrze – wizyty we wrocławskich 
ogrodach Japońskim, Botanicznym i Zoologicz-
nym stają się niemal obowiązkowe. Zachęcamy 
więc, byście wpisali je do weekendowego kalen-
darza pod datami 1-3 maja. Wszystkie ogrody 
zapraszają zwiedzających, z zastrzeżeniem, by 
zachowane były epidemiczne rygory.

Wstępy do ogrodów są biletowane.

 ◼ Ogród Japoński, ul. A. Mickiewicza 1, 9.00-19.00, 
bilet: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł, rodzinny 20 zł

 ◼ Ogród Botaniczny, ul. H. Sienkiewicza 23,  
9.00-19.00, bilet: normalny 20 zł, ulgowy 10 zł

 ◼ Ogród Zoologiczny, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 
9.00-19.00, bilet: normalny 55 zł, ulgowy 45 zł, 
rodzinny 170 zł

Widok na Ostrów Tumski

Nadodrzańskie bulwary

Taniej z

Taniej z

Nereida
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Dla mieszkańca

Po wymianie pieca płacimy mniej za ogrzewanie

Będzie dotacja na halę sportową w Kłokoczycach 
To profesjonalna przestrzeń dla lekkoatletów

Nowa hala lekkoatletyczna na Kłokoczycach ma koszto-
wać 40 mln zł. Samorząd Wrocławia na budowę obiektu 
przekaże 13 mln 678 tys. zł. Radni właśnie przegłosowali 
przyznanie dotacji.

Budowa hali planowana jest na 
terenach należących do 1. Klu-
bu Sportowego Ślęza Wrocław na 
osiedlu Kłokoczyce. Łączny koszt 
inwestycji to 40 mln zł, z czego 
Ślęza zobowiązała się pozyskać 
połowę środków z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej będących 
w dyspozycji Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Kolejne miliony do-
rzucą Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz 
gmina Wrocław, która na ten cel 
przekaże 13 mln 678 tys. zł. O do-
tacji miejscy radni zadecydowali 
na sesji 22 kwietnia br.

Co znajdzie się w nowej hali?

 ◼ 6-torowa bieżnia okrężna 200 m

 ◼ 8-torowa bieżnia do sprintu 
60 m

 ◼ dwurozbiegowa skocznia w dal 
i do trójskoku

 ◼ skocznia wzwyż

 ◼ skocznia do skoku o tyczce

 ◼ boisko do pchnięcia kulą

 ◼ strefa rozgrzewkowa

 ◼ 4-torowa bieżnia 100 m zakoń-
czona skocznią w dal

 ◼ 1-torowa bieżnia okólna na 
zewnątrz band okalających 
bieżnię wewnętrzną

 ◼ boisko do rzutów długich

 ◼ siłownie

 ◼ trybuna na ok. 300 miejsc

 ◼ zaplecze szatniowo-sanitarne

 ◼ pomieszczenia do fizjoterapii, 
rehabilitacji i odnowy biolo-
gicznej

 ◼ pomieszczenia magazynowe 
i biurowe

Hala powinna zostać oddana do 
użytku w roku 2022.

Redakcja

Oddajemy głos zadowolonym mieszkańcom, którzy już wymienili starego kopciucha z  wykorzystaniem miejskiej dotacji w  ramach akcji „Zmień piec”.  
Co tydzień kolejny bohater opowiada swoją historię wymiany pieca. W tym numerze Renata i Dariusz Kogutowie z Poświętnego.

Jedni zwracają uwagę na wygodę, 
poprawę jakości życia i czystość 
w mieszkaniu, inni podkreślają, że 
zyskali więcej czasu na swoje pasje 
oraz dla bliskich. Mimo różnych 
historii i pobudek, wszystkich ich 
łączy jedno: są szczęśliwymi po-
siadaczami nowoczesnych syste-
mów ogrzewania i zachęcają do 
dołączenia do tego grona kolej-
nych mieszkańców.

Renata i Dariusz Kogutowie

Wcześniej mieliśmy zdalnie ste-
rowany piec koksowy, ale i  tak 
trzeba było koło niego chodzić. 
Dowieźć koks, przerzucić do piw-
nicy, później popiół wybierać, wy-
wieźć go, posprzątać… nasze życie 
skupiało się głównie na obsłudze 
pieca. W tej chwili mamy piec ga-
zowy, który jest całkowicie bez-
obsługowy.Dodatkowo zostaliśmy 
mile zaskoczeni, bo okazało się, że 
rachunki mamy dużo niższe. Tona 
koksu kosztuje około 1300 zł. Za 
gaz rachunek za dwa miesiące, 
przy tych silnych mrozach wyniósł 
1029 zł. Jest czysto, ciepło, nie ku-
rzy się, nie ma dodatkowych prac. 
Właściwie zapominamy, że ten 
piec w ogóle jest.

Obawialiśmy się, bo niektórzy 
mówią, że gaz jest drogi. Okazuje 

się jednak, że jak się kupi urządze-
nie nowej generacji i prawidłowo 
zamontuje, to różnica jest zni-
koma. Teraz namawiamy teścio-
wą, aby też skorzystała z dopłaty 
KAWKA Plus. Dla starszej oso-
by palenie w piecu węglowym to 
duże obciążenie. Nie ma potrzeby 
się męczyć, skoro można skorzy-

stać ze wsparcia miasta i ogrzewać 
dom bez żadnego nakładu pracy. 
Dlatego komu tylko możemy, to 
po prostu radzimy, żeby się nie 
zastanawiał i działał. My już czu-
jemy różnicę w powietrzu.

Naszym zdaniem, ważne jest, 
aby wybrać sprawdzonego insta-

latora.Wybraliśmy firmę, która 
została przeszkolona przez jed-
nego z większych producentów 
pieców. Sprawdziliśmy, czy mają 
wszystkie uprawnienia i pozwo-
lenia. W przypadku pieca gazo-
wego musi on zostać podłączony 
i sprawdzony pod kątem bezpie-
czeństwa. Warto tego dopilnować.

Dołącz do naszyh 
bohaterów

Na stronie zmienpiec.pl możesz 
sprawdzić m.in. programy dofi-
nansowań, bazę przeszkolonych 
instalatorów, z którymi piec moż-
na wymienić bez wkładu własnego 
oraz skorzystać z pomocnych in-
strukcji. Po wymianie kopciucha 
na ekologiczną formę ogrzewania, 
możesz podzielić się z wrocła-
wianami swoimi doświadczenia-
mi, zgłaszając się na: bohater@
zmienpiec.pl.

Ostatni rok najwyższych 
dopłat

Wrocławianie wymienili już ponad 
9,7 tys. pieców. To ostatni rok naj-
wyższych dopłat z programu KAW-
KA plus, z każdym rokiem kwota 
dotacji będzie maleć: 2021 rok – do 
15 tys. zł, 2022 – do 12 tys. zł, 2023 
– do 10 tys. zł, 2024 – do 8 tys. zł.

Miasto oferuje do 15 tys. zł na wy-
mianę pieca i do 5 tys. zł na wymia-
nę drewnianej stolarki okiennej, 
a także dopłaty do rachunków za 
ogrzewanie nawet do 4 tys. zł oraz 
zwolnienia i ulgi w czynszu dla na-
jemców komunalnych.

Bartosz Moch

Pomieszczenia, w których kiedyś leżał koks, zajmuje dziś ukochany pies owczarek kaukaski – Ogi
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W hali będą odbywały się zajęcia sportowe dla klubów i trenującej w nich młodzieży
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Sadzenie drzew odbyło się tym razem bez udziału wrocławian

Dla mieszkańca

Dzieci z okrzykiem i-ha-ha galopują w Konikowie
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Ideą projektu „WROśnij we WROcław” jest sadzenie drzewek, których patronami zostają 
najmłodsi wrocławianie, a jednocześnie zazielenianie miasta. W wiosennej edycji do posa-
dzenia było 260 drzewek w dwóch wrocławskich parkach: na Górce Skarbowców i w parku 
Słonecznym na Gaju.

Miasto sadzi już ostatnie drzewa 
w ramach pierwszej w tym roku 
części akcji. Tak, jak w ubiegłym 
roku, z powodów bezpieczeństwa 
rodziny nie mogły wziąć udzia-
łu w nasadzeniach, jak to było 
w zwyczaju. Rodzice i dzieci będą 
mogli zobaczyć efekt, gdy tylko 
pozwoli na to sytuacja pande-
miczna.

Mimo wszystko

Tym razem do posadzenia przy-
gotowano niemal 260 drzewek 
w dwóch wrocławskich parkach. 
W parku Miejskim, zwanym Gór-
ką Skarbowców, oraz w parku Sło-
necznym na Gaju.

– Tegoroczna edycja to „WRO-
śnij mimo wszystko”, ponieważ 

pandemia uniemożliwia sadzenie 
z rodzinami dzieci. Jednak już na 
początku maja wrocławianie będą 
mogli odwiedzić miejsca nasadzeń 
– wyjaśnia Dominik Kłosowski, 
radny miejski i pomysłodawca akcji.

Spotkanie w planach

Dodatkowo, gdy tylko restrykcje 
pozwolą, ZZM zaprosi na spotka-
nie, podczas którego również bę-
dzie można zapoznać się z drzew-
kami.

– Bardzo lubimy sadzić drzewa 
wspólnie z mieszkańcami. Dla nas 
to też jest święto, okazja do spo-
tkania i najlepsza forma edukacji 
w sprawach utrzymania zieleni. 
Wierzymy, że podczas jesiennej 
edycji będziemy mogli już zapro-

sić dzieci i rodziców do sadzenia 
swoich drzewek – mówi Jacek 
Mól, dyrektor Zarządu Zieleni 
Miejskiej we Wrocławiu.

To już 5 lat

Projekt WROśnij we WROocław za-
początkowany został w 2017 roku. 
W  ramach akcji rodzina, która 
zgłosi chęć uczestnictwa, otrzy-
muje certyfikat potwierdzający 
udział, a także lokalizację drzew-
ka, które może odwiedzać. Od po-
czątku projektu posadzono już po-
nad 1500 drzewek pod patronatem 
małych wrocławian. Za organizację 
odpowiadają Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego oraz Zarząd 
Zieleni Miejskiej.

Bartosz Moch

Drzewa małych mieszkańców zapuszczają korzenie
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8-letni Janek mieszka na Przedmieściu Oławskim. Gdy usłyszał o nowym placu zabaw, namówił młodszego brata Maksa, by przyjechali sprawdzić, jak się tu jeździ

Najmłodsi wrocławianie mają nowy plac zabaw. Nazywa się Konikowo i mieści się przy Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice. Projekt 
zrealizowano w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. – Więcej takich miejsc we Wrocławiu, WBO to jest to – mówią mamy.

Nowy plac zabaw z trzema wielkimi 
drewnianymi figurami koni o po-
wierzchni 434 mkw. mieści się przy 
ul. Zwycięskiej 2. To nowe miejsce 
na dziecięcej mapie Wrocławia. 
Powstało dzięki 1546 otrzymanym 
głosom w ramach WBO z 2019 r. 
Koszt inwestycji to 444 tys. zł.

– To pomysł samych mieszkań-
ców – podkreśla Krzysztof Świercz 
z Wrocławskich Inwestycji. – Przy 
okazji powstała platforma wido-
kowa dla osób z niepełnospraw-
nościami – zaznacza. Mieszkańcy 
osiedla Partynice podkreślali, że 
projekt Konikowa ma łączyć zaba-
wę z edukacją i rozwijać sprawności 
motoryczne dzieci, dzięki wyposa-
żeniu nawiązującemu do koni i jeź-
dziectwa.

Montowane przez górali

– Są to drewniane konstrukcje 
montowane przez górali z Podhala. 
W Konikowie znajdują się: bocia-
nie gniazdo, huśtawka wahadło-
wa, huśtawka dla dzieci z niepeł-
nosprawnościami ze specjalnym 
siedziskiem, koń z mostkiem li-
nowym, ścianka wspinaczkowa 
i tunel, koń ze zjeżdżalnią, konik 
z mostkiem i zjeżdżalnią dla malu-
chów, karuzela i dwa koniki bujane 
na sprężynach – wylicza Świercz.

W weekend Konikowo jest peł-
ne dzieci. W sobotę 24 kwietnia 
spotkaliśmy Olgę Kurnatowską 
z 5-letnią córką Natalką i Teresę 
Chmielewską z 5-letnią Oliwką 
i 3-letnią Niną.

Dziewczynki po dwóch godzinach 
zabawy nadal nie chciały wra-
cać do domu. – Świetnie, że takie 
miejsca powstają w ramach WBO 
– powiedziały nam mamy. – To 
się tak podoba, że mogłoby być 
większe.

Per aspera ad... Mamut

Konikowo to kolejny tematyczny 
plac zabaw dla dzieci zrealizowany 
w ramach WBO. W 2017 r. na Gą-
dowie Małym przy ul. Hynka wy-
budowano kosmiczny plac zabaw, 
gdzie dzieci mogą się bawić w oto-
czeniu planet Układu Słonecznego. 
Zamontowano tutaj międzygalak-
tyczne huśtawki, bujaki, karuzelę, 
piaskownicę i zjeżdżalnię. Mali 
astronauci w ten sposób mogą 

poznawać nie tylko 
otaczający je świat, 
ale także sięgać 
gwiazd i planet, 
co pobudza ich 
wyobraźnię. Plac 
zabaw nazywany jest 
„Per aspera ad astra, 
czyli przez trudy do 
gwiazd” 
i kosz-
t o w a ł 
2 5 0 
tys. 
zł.

Rok później dzieci mogły prze-
testować inny projekt powstały 

dzięki WBO z roku 2014. Cho-
dzi o warty 2 mln zł Park 

Mamuta przy ul. Bukow-
skiego na Oporowie. Ma-

mut ma 8 m wysokości 
i zawiera zjeżdżal-

n i ę  i   ś c i a n k ę 
wspinaczkową. 
Nawiązanie do 

wymarłego już 
ssaka nie jest 

p r z y p a d k o -
we. W latach 90. 
odnaleziono tu 
wielki cios ma-
muci.

Anna 
Aleksandrowicz
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Nasze osiedla

Mamy czym się pochwalić – Park Uśmiechu przy ul. Wolbromskiej we Wrocławiu został doceniony przez internautów. 
Zyskał miano najlepszej przestrzeni publicznej w Polsce zrealizowanej w 2020 roku.

Tytuł ten zdobył w  plebiscycie 
Polski Krajobraz 2020, który zor-
ganizowała redakcja portalu sztu-
ka-krajobrazu.pl. Wyróżnienie 
cieszy tym bardziej, bo to zasługa 
mieszkańców. Skwer na osiedlu 
Borek przez lata pozostawał zapo-
mniany. Z ideą rewitalizacji tego 
obszaru wyszli właśnie mieszkańcy 
osiedla. Teraz zielona enklawa jest 
dającą oddech wyspą otoczoną za-
budową mieszkalną.

Kieszonkowy i z uśmiechem

Park zaprojektowany został w myśl 
zasady tworzenia parków kieszon-
kowych. Nieduża przestrzeń służy 
różnym grupom mieszkańców 
okolicy – zarówno ludziom, jak 
i ich pupilom, a także ptakom oraz 
nietoperzom i jeżom.

Inspiracją do stworzenia Par-
ku Uśmiechu był odnaleziony na 
murze parku napis „Dzieciom 
uśmiech – światu pokój”, który, 
jak ustalono, powstał w 1979 r. 
Międzynarodowym Roku Dziecka. 
Zaprojektowany został przez Pra-
cownię Architektury Krajobrazu 
IKROPKA.

Atrakcje dla każdego

Park został podzielony na kil-
ka stref, w tym m.in. zabaw, re-
kreacyjną, spotkań sąsiedzkich, 
dla psów oraz siłownię. Pojawiły 
się nie tylko elementy do użyt-
ku rekreacyjnego, ale także wie-

le nowych nasadzeń – krzewów, 
bylin i traw ozdobnych. Powstały 
również budki lęgowe dla ptaków 
i nietoperzy. Na tym jednak nie 
koniec.

 – Niebawem plac zabaw zosta-
nie rozbudowany o kilka nowych 

urządzeń. Czekamy na ich dosta-
wę. Oprócz tego w trakcie realiza-
cji są już ogrodzenia placu zabaw 
oraz psiego wybiegu – mówi Ma-
rek Szempliński z Zarządu Zieleni 
Miejskiej.

Paulina Czarnota

BOREK 
Park Uśmiechu został nagrodzony

PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE 
Kolejna zabytkowa kamienica wypięknieje
Do października zakończy się remont kamienicy przy ul. Prądzyńskiego 30 we Wrocławiu. To kolejny na Przedmieściu 
Oławskim gminny budynek, który przejdzie całkowitą rewitalizację. Metamorfoza osiedla trwa już od kilku lat – zabyt-
kowe kamienice z roku na rok odzyskują swoją dawną świetność. I cieszą oko mieszkańców oraz turystów.

Kamienica z końca XIX w. przy ul. 
Prądzyńskiego 30 tuż po waka-
cjach zmieni się nie do poznania. 
Prace budowlane prowadzone są 
zarówno w środku, jak i na ze-
wnątrz budynku. Poza elewacją 
frontową i klatką schodową re-
montowane są także: dach, pod-
dasze i  stropy. Poza tym, wy-
mieniana jest stolarka okienna 
i drzwiowa oraz instalacje: elek-
tryczna, wodno-kanalizacyjna, 
gazowa, centralnego ogrzewania 
oraz domofonowa.

Ładnie i bezpiecznie

– Po remoncie kamienica odzyska 
dawny blask. Zmieni się nie tylko 
jej wygląd, ale także, co jest dla 
nas niezwykle istotne, poprawi się 
znacznie komfort i bezpieczeństwo 
lokatorów – mówi Katarzyna Ga-
lewska z Wrocławskich Mieszkań.

Budynek jest rewitalizowany dzię-
ki dotacji z funduszy europejskich. 

Remont, który ma się zakończyć 
pod koniec września, kosztować 
będzie prawie 1,6 mln złotych.

Metamorfoza pełną parą

W rejonie Przedmieścia Oław-
skiego to już kolejny budynek, 
który przechodzi gruntowny li-
fting. Oprócz kamienicy przy ul. 
Prądzyńskiego 30, rewitalizacją 
zostały objęte budynki przy ul. 
Kościuszki 175 oraz ul. Prądzyń-
skiego 25. W trakcie renowacji jest 
już kamienica przy ul. Komuny 
Paryskiej 94a. Prace tu mają się 
zakończyć pod koniec 2021 r.

– Głównym celem tych remon-
tów jest poprawa standardów 
mieszkaniowych Przedmieścia 
Oławskiego i zwiększenie efek-
tywności energetycznej naszych 
budynków – dodaje Katarzyna 
Galewska.

Monika Dubec
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Zbiórka darów na 
Dzień Dziecka

Na wrocławskich Maślicach 
trwa akcja zbierania upomin-
ków dla dzieci z Ukrainy. Na 
pewno ucieszą się z przybo-
rów szkolnych, gier, zabawek 
czy słodyczy. Szczególnie, że 
Dzień Dziecka już za miesiąc. 
Jeśli chcesz coś sprezentować, 
to koniecznie odezwij się do 
pani Doroty Marcinkiewicz 
z Maślic, która jest koordyna-
torką akcji „Paczka na Dzień 
Dziecka”. Zbiórka organizo-
wana jest przy współpracy 
z ukraińskim księdzem Yuliu-
sem Khabinyakiem. Potrwa do 
1 czerwca. Więcej informacji 
pod numerem telefonu: 792 
000 878.

Nowy plac zabaw 
na Tarnogaju

Dobra wiadomość dla miesz-
kańców Tarnogaju – zwłasz-
cza tych najmłodszych. Wro-
cławskie Mieszkania ogłosiły 
przetarg na budowę nowego 
placu zabaw, który powstanie 
na podwórku przy ul. Henry-
kowskiej i ul. Nyskiej. To zwy-
cięski projekt Wrocławskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Po-
wstał dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców i  ich głosów 
oddanych w WBO. Podwórko, 
gdzie ma powstać plac zabaw, 
przejdzie metamorfozę. Po-
jawią się tam: huśtawka, do-
mek do gier i zabaw dla dzieci, 
piaskownica, ławki i stojaki 
rowerowe oraz dużo zieleni – 
w tym łąka kwietna. Miejsce 
oczaruje niejednego malucha. 
Projekt placu opracowała Pra-
cownia Architektury Krajorazu 
Ikropka.

Wirtualna podróż 
po Gajowicach

Gajowickie Inicjatorki Twórcze 
zapraszają do uczestniczenia 
w wirtualnej podróży po Ga-
jowicach. Pojawią się nie tylko 
miłe wspomnienia i fotografie 
odkopane z  szuflad. Będzie 
można przejść sentymentalną 
podróż po osiedlowych zaka-
markach. Jeśli chcesz podzie-
lić się z innymi swoją histo-
rią, napisz e-mail na adres: 
gitgajowice@gmail.com. Ga-
jowickie Inicjatorki Twórcze 
(w skrócie GIT) to duet ko-
leżanek i sąsiadek z Gajowic. 
Czekają na wasze opowieści – 
te zabawne, wzruszające, nie-
spodziewane – po prostu z ży-
cia wzięte. Odkopujcie zatem 
zakamarki głębokich szuflad, 
pytajcie rodziny i sąsiadów, 
jak to kiedyś było i wciągnijcie 
się w Gajowice!
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Wyóżniony skwer znajduje się pomiędzy ulicami: Wolbromską, Hallera i Racławicką

Wyremontowana zostanie elewacja oraz wnętrze budynku
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Strzelin i ziemia strzelińska słyną przede wszystkim z okolicznych kopalni granitu. Jednak miasteczko ma więcej miejsc, którymi może się pochwa-
lić. Część zainteresuje pasjonatów historii, a część tych, co szukają miejsca na aktywny wypoczynek nad wodą lub na rowerze. Strzelin ma interesu-
jący zestaw zabytków. Obfituje w nie już samo centrum miasta.

Najstarsza jest rotunda św. Gotar-
da z połowy XII w., która w kolej-
nych stuleciach była wielokrotnie 
przebudowywana i dzisiaj repre-
zentuje mieszankę stylu romań-
skiego i gotyckiego z elementami 
barokowymi. Nieco młodszy, bo 
z początku XIV w., jest ratusz, 
który stanął w miejscu dawnego 
domu kupieckiego. Na przestrze-
ni kolejnych stuleci bywał bu-
rzony i odbudowywany. W 1945 r. 
znaczna część budynku spłonęła, 
a  wieżę ratuszową wysadzono 
z rozkazu ostatniego niemiec-
kiego burmistrza. Po wojnie ruiny 
ratusza rozebrano, pozostawiając 
fragment wieży.

W pobliżu ratusza znajduje się 
granitowy stół sędziowski, przy 
którym publicznie ogłaszano wy-
roki. Pochodzi prawdopodobnie 
z XV w. To jeden z dwóch zacho-
wanych na Dolnym Śląsku stołów 
sędziowskich.

Położona w sąsiedztwie rynku i ruin 
strzelińskiego browaru, baszta 
prochowa to jedyny zachowany 
element dawnych fortyfikacji miej-
skich. Powstała w wieku XVI, ale już 
w XIX w. utraciła walory militarne 
i służyła za wieżę widokową. .

Strzelińskie kąpieliska 
i baseny

Przez cały rok działa aquapark Gra-
nit, jedna z najnowocześniejszych 
dolnośląskich krytych pływalni. To 
zespół basenów, w tym basen pły-
wacki, basen rekreacyjny, jacuzzi, 
brodzik dla dzieci z parasolem wod-
nym i zjeżdżalnia o długości 72 m.

Okolice Strzelina to doskonałe 
miejsce na aktywny wypoczynek. 
Latem w Białym Kościele działa 
kompleksowo zmodernizowany 
ośrodek wypoczynkowy „Nad Sta-
wami” położony u zbiegu tury-
stycznych szlaków pieszych i ro-
werowych. Co roku odwiedzają go 
tysiące turystów i wczasowiczów. 
Są tu miejsca noclegowe w nowo-
czesnych domkach campingowych.

Na terenie ośrodka działają punk-
ty gastronomiczne, kąpielisko, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
a dla młodszych gości przygo-

towano basen napełniony wodą 
z miejskiego wodociągu.

W ośrodku działa wypożyczal-
nia rowerów, a Biały Kościół jest 
świetną bazą wypadową do pie-
szego i rowerowego zwiedzania 
malowniczych Wzgórz Strzeliń-
skich, których ogromnym atutem 
jest dobrze rozwinięta sieć tras 
rowerowych (m.in. ok. 20 km sin-
gletracków).

Największa kopalnia 
w Europie

W strzelińskich kamieniołomach 
są eksploatowane wielkie złoża 
granitu, przerabiane na materiał 
drogowy, brukowy i kruszywa. 
Użyto ich m.in. do odbudowy mo-
stu Poniatowskiego w Warszawie, 
budowy Pałacu Kultury i Nauki, 
pomnika Nike i pomnika papieża 
Jana XXIII we Wrocławiu. Strze-
lińska kopalnia prowadzi klasycz-
ne wydobycie wgłębne i jest naj-
większym tego typu wyrobiskiem 
w Europie. Z uwagi na charakter 
prowadzonych prac nie jest na 
co dzień dostępna dla turystów. 
Możliwość zwiedzania istnieje za-
zwyczaj podczas dnia otwartego, 
który jest elementem wrześnio-
wych obchodów święta patrona 

Strzelina Michała Archanioła. Głę-
bokość największego kamienioło-
mu wynosi ok. 120 m, długość 650 
m, a szerokość 300 m.

Przy dworcu kolejowym w Strzeli-
nie znajduje się park skalny – ple-
nerowa wystawa skał wydobywa-
nych w okolicy. Na terenie parku 
umieszczono tablice informacyjne 
oraz specjalne kody QR, których 
aktywacja umożliwia udział w grze 
edukacyjnej pt. „Znajdź granit 
strzeliński”. W parku można też 
zobaczyć odrestaurowany wa-
gonik, który służył do transportu 
granitu wydobywanego w strze-
lińskiej kopalni.

Jak dojechać?

Samochodem: wyjazd z Wrocła-
wia przez Bielany Wrocławskie 
autostradą A4 w kierunku Opola, 
Krakowa. Po 26 km zjazd z A4 na 
drogę wojewódzką 396 w  kie-
runku Strzelina. Odległość 50 
km, czas przejazdu 60-70 minut. 
Droga na odcinku autostradowym 
jest płatna.

Pociągiem: wyjazd z dworca Wro-
cław Główny w kierunku Kłodzka, 
Międzylesia. Odległość 37 km, czas 
przejazdu 30-35 minut.

Redakcja

Odwiedź Dolny Śląsk

GMINA STRZELIN 
Podróż po wypoczynek do miasta z granitu

Dorota Pawnuk 
burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Wzgórze Parkowe w Strzelinie, zwane też Maryjnym, w średniowieczu było miejscem pielgrzymek wiernych. Dziś stoi tu hotel Maria powstały na granitowej skale

W gminie odbywa się cyklicznie Strzeliński Maraton Rowerowy

Ziemia strzelińska to liczne atrakcje turystyczne, 
intrygujące zabytki, a także malownicze krajo-
brazy Wzgórz Strzelińskich z licznymi ścieżkami 
rowerowymi.

Największą atrakcją wzgórz jest blisko dwudzie-
stokilometrowa sieć leśnych tras rowerowych – 
singletracków. Turystów przyciąga do nas rów-
nież zmodernizowany ośrodek wypoczynkowy 
w Białym Kościele. To świetny początek wyprawy 
dla korzystających ze szlaków pieszych i rowe-

rowych oraz zwiedzających lokalne zabytki oraz 
geoatrakcje.

Nieczynne kamieniołomy i kamienne artefakty to 
znak rozpoznawczy ziemi strzelińskiej, która słynie 
z doskonałego granitu. W ośrodku wypoczynkowym 
można wypożyczyć rowery, a w sezonie letnim 
działa strzeżone przez ratowników kąpielisko, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz punkty ga-
stronomiczne. Nowoczesne i świetnie wyposażone 
domki mają stały dostęp do bezpłatnego internetu.

W samym mieście, oprócz atrakcyjnych zabyt-
ków (m.in. rotundy św. Gotarda) warto zobaczyć 
np. park skalny przy dworcu kolejowym. Obecnie 
w rewitalizowanym strzelińskim rynku trwa od-
budowa, zniszczonego podczas wojny, ratusza. 
W Strzelinie prężnie działają: nowoczesny Aqu-
apark Granit, kino, liczne obiekty sportowe oraz 
lokale gastronomiczne.

Zapraszam do zwiedzania 
ziemi strzelińskiej!
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My wrocławianie

Walka i dystans – to dwa słowa-klucze, które do niego najbardziej pasują. Jako policjant w wydziale kryminalnym walczył z mordercami i złodziejami. 
Gdy awansował na komendanta i przytył, dzięki dystansowi do samego siebie, zaczął biegać. Coraz dalej i dłużej. Przyjdźcie w czwartek wieczorem do 
parku Grabiszyńskiego, to całkiem bezinteresownie da wam taki wycisk, że zapomnicie, co to znaczy zadyszka po wejściu na trzecie piętro.

To taki żart. Mocna Grupa Ce-
zara wprawdzie jest mocna i po 
tym parku może biegać godzinę, 
w międzyczasie kilka razy spraw-
dzić, jak wygląda Wrocław z wyso-
kości Wzgórza Polskiego. Ale sam 
Cezary, gdy zobaczy cię pierwszy 
raz, najpierw obejrzy twoje obuwie.

Stopa w komforcie

-Na początek najważniejsze są 
buty i skarpety. Muszą być pro-
fesjonalne – podkreśla. Siedzimy 
w Sklepie Biegacza przy ul. Legnic-
kiej we Wrocławiu. Tam pracuje 
od kilku lat. – Koszulka może być 
najtańsza, byle techniczna, a nie 
bawełniana, bo bawełna wchłania 
pot, a skóra musi oddychać – tłu-
maczy.

Pies na stołku jedzie w góry

On przygodę z bieganiem rozpo-
czął, jak sam mówi, dość humo-
rystycznie. – Przez awans i biu-
rokratyczny tryb życia złapałem 
nadwagę – śmieje się. Gdy praco-
wał w policji w wydziale krymi-
nalnym na ulicy, wszystko było 
w porządku. Ale jako komendant 
komisariatu na Krzykach zamienił 
się w menedżera, który uzupełnia 
tabelki i raporty – ciągle na sie-
dząco. – Pies na stołku tyje i już 
– stwierdza. Był rok 2014 i mało 
mu brakowało do stówy (w kilo-
gramach, bo za kilka lat mało mu 
będzie brakowało do stówy w kilo-
metrach), gdy pojechał z koleżeń-
stwem z pracy w niskie Tatry na 
szkolenie. Wędrowali sobie łatwy-
mi szlakami, popalając co kilkaset 
metrów papierosa.

On właśnie po 24 latach zerwał 
z nałogiem, więc odchodził nieco 
od grupy. Jakież było jego zdziwie-
nie, gdy nagle zobaczył zbiegające-
go z czubka pobliskiej góry faceta. 
– Najpierw pomyślałem, że cze-
goś zapomniał i dlatego leci z po-
wrotem w dół – opowiada. Ale po 
chwili spostrzegł, że ten facet jest 
ubrany na sportowo. – Nie mogłem 
uwierzyć, że nie boi się biec po ka-
mieniach. Wtedy w ogóle w głowie 
mi się nie mieściło, że można bie-
gać po górach – przyznaje.

Gdy wrócił do Wrocławia, wycią-
gnął sportowe buty z szafy. – Ta-
kie były sportowe, że potem każdą 
kość w stopie czułem przez kilka 
dni – mówi. I w trzy kwadranse 
marszobiegiem przetruchtał 6,5 
km. – Za szybko jak na pierwszy 
raz – ocenia teraz. Po trzech ty-
godniach biegał już 10 km. Waga 
zaczęła spadać.

Złamane 4 h i pasta party

Jesienią 2014 roku okazało się, 
że musi położyć się do szpitala, 
bo ma nowotwór. Ale w styczniu 
2015 roku po badaniach kontro-
lnych lekarz mu powiedział, że 
może dalej biegać, więc zaczął 
przygotowywać się do pierwszego 
półmaratonu (21,1 km) i maratonu 
(43,2 km). – Kolega z Wałbrzycha 
wbił mi szpilę, że jak bolą kolana, 

to przez słaby poziom wytreno-
wania, ale miał rację – wspomina. 
1 maja 2015 roku w Jelczu-Lasko-
wicach przebiegł swój pierwszy 
maraton z wynikiem 3 h 39’. – 
Przełamałem 4 h, a to prestiżo-
wa granica dla początkującego 
biegacza. A potem było zajadanie 
makaronu, słynne pasta party. 
Nogi trzy dni bolały – podsumo-
wuje. W ciągu 7 lat, już grubo po 
40. zaliczył ponad 50 maratonów 

(w tym kilka ultramaratonów po 
100 km i więcej).

Trzy razy w tygodniu

Cezary Kupiński uważa, że dla 
zdrowia wystarczy biegać trzy razy 
w tygodniu po 
1 0  k m . 
Z a -

czynać od 30 minut marszobiegu, 
np. 1 min biegu, 3 min marszu, 
stopniowo zwiększać czas truchtu. 
Do maratonu trzeba już się solid-
nie przygotować, biorąc pod uwagę 
nie tylko trening biegowy, ale także 
odżywianie wraz z suplementami, 
regenerację, kontakt z fizjotera-

peutą i inne ćwiczenia wzmac-
niające. – Są tacy, którzy 

leki przeciwbólowe 
przed i podczas ma-

ratonu jedzą jak 
cukierki. To pa-

tologia i doping 
– podkreśla.

On coraz bar-
dziej zwiększa 

dystans. W tym 
roku planuje 

przebiec: Berlin 
Marathon, Va-

lencia Marathon, 
Chicago Marathon. – 

Napisz o moich planach 
na 2022, to będę miał dobry 

powód, żeby się nie wycofać – pro-
si. Chce wystartować w 8. Biegu 
Kreta w wersji hardcore: z Sobótki 
przez Ślężę na Śnieżkę, ze Śnieżki 
na Śnieżnik i z powrotem na Ślężę – 
378 km. Do tej pory najdłużej biegł 
40 h 52’ podczas biegu 7. Szczytów 
z Lądka-Zdroju do Kudowy i z po-
wrotem. – Wydłużam dystanse, bo 
rozmiar ma znaczenie – śmieje się. 
Nigdy nie zszedł z trasy, choć raz, 
przyznaje, powinien. – Oprócz za-
panowania nad ciałem, trzeba też 
panować nad głową. Ta walka jest 
fascynująca – podkreśla.

Do biegu KBL 110 w 2018 roku słu-
chał muzyki przez słuchawki. Ale 
wtedy je zgubił i teraz biega w ci-
szy. Muzykę zawsze lubił (Peter 
Gabriel, Dead Can Dance). W la-
tach 80. zaliczył kilka Jarocinów. 
Grał wówczas we Wrocławiu jako 
basista w metalowej grupie Kon-
werter. Lubi też czytać o II wojnie 
światowej i starożytności. – Imię 
zobowiązuje – śmieje się Cezary.

Mocna Grupa Cezara

Wokół Sklepu Biegacza istnie-
je grupa SBRT Wrocław, w której 
Cezary jest trenerem.Teraz utwo-
rzyła się druga grupa, zwana ro-
boczo Grupą Cezara. – Pełną na-
zwę niechcący nadał nam pewien 
złośliwiec, który chciał przecią-
gnąć mojego zawodnika do siebie 
mówiąc: „Daj spokój, to za mocna 
grupa dla ciebie” – śmieje się Ce-
zary. – Miał rację, to bardzo moc-
na grupa.

Anna Aleksandrowicz

Ze Ślęży na Śnieżkę, ze Śnieżki na Śnieżnik i na Ślężę. 
Cezary Kupiński biega, bo... rozmiar ma znaczenie
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Zdjęcie w kółku: Cezary Kupiński, rok 2014, waga 95 kg. Duże zdjęcie: 7 lat starszy, 25 kg lżejszy
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Kultura

Jak sprawić, abyśmy więcej czytali? Na to niełatwe py-
tanie odpowiedzieli wspólnie Wrocław i Kraków – Miasta 
Literatury UNESCO, Fundacja Powszechnego Czytania, 
Polska Izba Książki i Fundacja Olgi Tokarczuk.

Efektem współpracy jest 32-stro-
nicowa bezpłatna książka dostępna 
online pod adresem: www.fpc.org.
pl/supermoc oraz w wersji papie-
rowej. Autorką publikacji jest Ma-
ria Deskur, aktywistka literacka, 
prezeska Fundacji Powszechnego 
Czytania, a szatę graficzną opraco-
wały Joanna Gniady (laureatka ple-
biscytu 30 Kreatywnych Wrocławia 
2018) i Dorota Nowacka.

Powstała, by inspirować

„Supermoc książek” powstała 
dla profesjonalistów i wolonta-
riuszy angażujących się w naj-
różniejszy sposób w działania na 
rzecz zwiększenia liczby Polaków 
czytających książki. Ma pomóc 
w pracy, być pierwszym krokiem 
do tworzenia współpracujących 
środowisk i  inspiracją do dal-
szych działań.

W  poradniku autorka zwraca 
uwagę na to, jak zdrowie naszej 
społeczności, poziom edukacji, 
ale i  siła kapitału społeczne-
go, przedsiębiorczość, wreszcie 

równość obywateli i przyszłość 
demokracji wiążą się z tym, jak 
dużo i często czytamy.

Inwestycja w czytelników

– Bycie wraz z Krakowem w tak 
zaszczytnym gronie jest pewnego 
rodzaju podniesieniem poprzecz-
ki, również dla tej części Euro-
py – podkreślał wiceprezydent 
Wrocławia Jakub Mazur podczas 
spotkania inicjatorów publikacji. 
Przypomniał, jak intensywnie 
miasto inwestuje w czytelnic-
two, czego zwieńczeniem było 
uzyskanie tytułu Światowej Sto-
licy Książki UNESCO w 2016 roku, 
świętowanie wręczenia Oldze 
Tokarczuk literackiej Nagrody 
Nobla czy dodawanie książki do 
wrocławskiej wyprawki.

Irek Grin, dyrektor Wrocławskie-
go Domu Literatury, pokazując 
publikację „Supermoc książek” 
zwrócił uwagę na fakt, że wy-
dawnictwo, poza funkcją in-
formacyjną, ma też inspirować. 
– Po lekturze możemy znaleźć 

rozwinięcia tych myśli, do cze-
go gorąco namawiam – mówił. 
Podkreślał też, jak ważny jest 
sam proces czytania i przypo-
mniał spotkanie z Olgą Tokar-
czuk, podczas którego padło fun-

damentalne pytanie, jak napisać 
dobrą książkę. Noblistka odparła, 
że najpierw trzeba przeczytać ty-
siąc książek.

Magdalena Talik

Supermoc książek: jak zachęcić do czytania
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Biblioteki 
otwarte  
od 26 kwietnia

Miejska Biblioteka Publiczna 
26.04 otworzyła swoje oddzia-
ły. Z powodu zamknięcia zmie-
niona niektóre zasady – termin 
zwrotu został przedłużony do 
31.05, a termin odbioru rezer-
wacji do 10.05.

Filie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 26, 
27, 29, 32, 37, 40, 42, 44, 45, 
46, 47, 54, 55, 57, 58 czynne 
są w pn. i pt. w godz. 12.00 – 
19.00, wt. i czw. w godz. 10.00 
– 16.00, w śr. nieczynne. W sb. 
w godz. 10.00 – 15.00 czynne są 
filie: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 22, 23, 
29, 44, 57, 58.

Filie: 9, 20, 31 i 63 działają we 
wt. w godz. 10.00 – 16.00 i pt. 
w godz. 12.00 – 19.00. Nieczyn-
ne są filie: 13, 18, 41, PB71.

Poczuj „Letnie 
brzmienia”

Od połowy lipca na placu przed 
Impartem, ul. Mazowiecka 
17, w  ramach cyklu „Letnie 
Brzmienia” odbywać się będą 
koncerty najpopularniejszych 
polskich artystów. W plenerze 
usłyszeć będzie można duet 
Kwiat Jabłoni, sanah, Artura 
Rojka, zespół LemON, MRO-
ZA oraz wielu innych. Bilety 
w cenie od 59 zł oraz karnety 
na cały festiwal dostępne są 
od 19.04 na www.eventim.pl/
letniebrzmienia. Dzieci do 6. 
roku życia uczestniczą w kon-
certach bezpłatnie. Rozległy 
teren przed Impartem pozwoli 
publiczności cieszyć się mu-
zyką na otwartej, bezpiecznej 
przestrzeni, zapewniającej 
odpowiedni dystans od innych 
uczestników.

Kto zagra:

23.07 | 20.00, Artur Rojek

24.07 | 20.00, BARANOVSKI

25.07 | 20.00, Mery Spolsky

30.07 | 2000, Mikromusic

31.07 | 20.00, MROZU

06.08 | 20.00, Julia Pietrucha

07.08 | 20.00, Ania Dąbrowska

08.08 | 20.00, Nosowska

15.08 | 20.00, Paweł Domagała

20.08 | 20.00, LemON

22.08 | 18.00, Bitamina, 
Miętha, Vito Bambino

27.08 | 20:00, sanah

28.08 | 20.00, Kuba Badach

29.08 | 20:00, Kwiat Jabłoni

Nowe płyty NFM – warto posłuchać
Narodowe Forum Muzyki jest wciąż zamknięte dla publiczności, ale ulubionych zespołów i instrumentalistów można po-
słuchać na nowych płytach NFM.

Znajdzie się coś dla każdego me-
lomana – od wielbiciela muzyki 
dawnej po fana bogatej symfoniki. 
Można je kupić przez internet.

Najpierw sięgamy po dwupłytowe 
wydawnictwo z wyjątkowej serii 
dawnej muzyki polskiej, jaką od 
dekady realizuje Andrzej Kosen-
diak i Wrocław Baroque Ensemble. 
Tym razem dwa krążki z utworami 

XVII-wiecznego kompozytora Jac-
ka Różyckiego, który był na służbie 
u czterech polskich monarchów, ale 
jego zachowany dorobek jest nie-
wielki. Repertuar Andrzej Kosen-
diak nagrał z zespołem i solistami.

Wrocławska Orkiestra Barokowa 
pod dyr. Jarosława Thiela eksplo-
rowała repertuar trzech polskich 
XIX-wiecznych kompozytorów 

– Karola Kurpińskiego, Ignacego 
Feliksa Dobrzyńskiego i Stani-
sława Moniuszki. Efekt stylowy, 
a same utwory zaskoczą i rozbudzą 
ciekawość zwłaszcza tych, którzy 
rozpoczynają przygodę z polską 
muzyką.

Józef Elsner, znany jako profesor 
szkolny Fryderyka Chopina (okre-
ślił go mianem geniusza muzycz-

nego) mało jest wciąż znany jako 
kompozytor. Zmienić to może 
nagranie Kwartetów smyczko-
wych op. 1 w interpretacji Mikołaja 
Zgółki, Zbigniewa Pilcha, Domi-
nika Dębskiego i Jarosława Thiela. 
Trzy utwory najpierw zaginęły, 
niedawno odnalazły się w Wiedniu. 
Brzmią wyśmienicie!

Giancarlo Guerrero, szef arty-
styczny NFM Filharmonii Wro-
cławskiej, nagrał z  zespołem 
Brahm sowski album – jest I Sym-
fonia i „Uwertura akademicka” 
napisana dla Uniwersytetu Wro-
cławskiego, jako podziękowanie 
za nadanie kompozytorowi tytułu 
doktora honoris causa. Orkiestra 
brzmi imponująco!

Marcin Danilewski, koncertmistrz 
NFM Filharmonii Wrocławskiej 
na płycie „Musica Libera”, wspo-
magany przez pianistę Grzegorza 
Biegasa, daje popis możliwości 
w repertuarze współczesnym – 
w utworach Krzysztofa Penderec-
kiego, Witolda Lutosławskiego, 
Krzysztofa Meyera i… Grażyny 
Pstrokońskiej-Nawratil z wrocław-
skiej Akademii Muzycznej.

Magdalena Talik
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Płyty można kupić na stronie nfm.wroclaw.pl, w kasie NFM i wybranych sklepach muzycznych



18

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 15 (35) – KWIECIEŃ 2021

#WrocławskaMajówka

Dla obcokrajowca

У травневі вихідні, що називаються у Польщі «маївка», православні та греко-католики відзначають Великдень, котра цього року 
починається 2 травня. Віри східних обрядів також святкують Воскресіння у пандемічно зміненій реальності.

Все завдяки календарям – юлі-
анським і григоріанським. Ве-
ликдень є так званим рухомим 
святом і припадає на першу не-
ділю після весняного повного 
місяця. Згідно східного обряду 
після закінчення єврейської 
Пасхи. Тому лише в окремі 
роки Пасха припадає одночас-
но для католиків і православ-
них. В інші роки різниця може 
становити від одного до п’яти 
тижнів.

Спільне святкування відбу-
деться у 2025 р.

У кошиках і на столах

У Страсну п’ятницю, як і в ка-
толицькому костелі, літургії в 
православних церквах немає. У 
цей день вірні постують. Вранці 
урочисто проводиться Літургія 
Часів, а по обіді вечірня, в кінці 
якої виносять плащаницю – це 
ікона / полотно із зображенням 
тіла Ісуса після Його смерті. 
Вона розміщена посеред цер-
кви, де вона буде знаходитися 
до пізньої суботньої ночі.

Головні урочистості, пов’язані з 
святом Великодня, почнуться в 
суботу ввечері. Віруючі зустрі-
нуться на Пасхальній ранковій 
молитві. Святяться кошики, 
в яких не бракує великодніх 
яєць, вершкового масла, сиру, 
ковбас, паски, хріну.

Великдень у вiрних схiдних об-
рядiв триває три дні. На другий 
день свята греко-католики та 
православні відвідують моги-
ли своїх близьких на кладови-
щах.

Пандемічно зміненa реаль-
нiсть

З огляду на пандемiчну ситуа-
цiю у церквах може перебува-
ти обмежена кiлькiсть вiрних. 
Тому отцi заохочують оглядати 
релацiї або слiдкувати молiння 
онлайн.

Греко-католицький собор, пл. 
Nankiera

 ◼ Великий Четвер, 29.04, 10.00 
вечірня, 18.00 Христові Страсті

 ◼ Велика П`ятниця, 30.04, 18.00 
вечірня з виставленням пла-
щаниці, Єрусалимська Утреня

 ◼ Великa Суботa, 01.05, 10.00 ве-
чірня та Літургія Святого Ва-
силія, 13.00-18.00 посвячення 
пасок в рівних годинах, 22.00 
Надгробне, Пасхальна Утреня, 
літургія

 ◼ Пасха Господня, 02.05, 7.00 
Утреня Воскресна, 10.00, 12.00, 
17.00 літургія, з 9.00 pеляція 
TVP Historia

 ◼ Світлий Понеділок, 03.05, 8.00, 
10.00, 12.00, 18.00 літургія

Православний собор, вул. św. 
Mikołaja

 ◼ Великий Четвер, 29.04, 10.00 
літургія, 17.00 Христові Страсті

 ◼ Велика П`ятниця, 30.04, 14.00 
вечірня з виставленням пла-
щаниці, 18.00 Утреня, світанок 
із похоронним обрядом

 ◼ Велика Суботa, 01.05, 8.00 лі-
тургія, 12.00-21.00 посвячен-
ня пасок

 ◼ В о с к р е с і н н я  Г о с п о д н є , 
01/02.05, 23.20 Пасхальна 
служба, 24.00 Пасхальна Утре-
ня, 9.00 літургія., 17.00 вечірня

 ◼ Світлий Понеділок, 03.05, 9.00, 
літургія , 17.00, вечірня

The main character of the film is Karl Klingert – an inventor living at the turn of the 19th century who designed, among others, a diving suit. The pre-
miere of the animated short story is planned in a few months.

Klingert’s Diving Suit is the story 
of an unusual invention made by 
the Wroclaw designer, told from 
the perspective of his 6-year-old 
daughter Bi.

Klingert lived in Wroclaw in 1760–
1828, working as a  maths and 
physics teacher. He designed ex-
perimental models, experimented 

with electricity and took inter-
est in thermodynamics and fluid 
mechanics. He invented, among 
others, a compressed air lighter, 
a lamp for underground works, 
a fire escape ladder and basket, 
a thermometer and compass for 
the blind, a hand prosthesis, a re-
habilitation exercise chair and 
a wheelchair.

His greatest work is the first at-
mospheric diving suit, designed 
in 1797. A few years ago, diving 
attempts in a replica of this suit 
were carried out on Wyspa Słodo-
wa.

On the Oder boulevard, there is 
a plaque commemorating Klin-
gert’s achievements.

The inventor with Marcin 
Dorociński’s face

The production of the film about 
the Wroclaw designer was initiat-
ed by Karina Kowalska and Justyna 
Wasiak from the Warsaw Diving 
Museum, who are also co-produc-
ers of the animation.

The film is being prepared in the 
classic 2D animation technology, 
with Marcin Dorociński playing 
the role of Klinger. ‘The faith-
ful portrait of Wroclaw in the 
late 18th century is a great ben-
efit of the film,’ stresses Artur 
Wyrzykowski, the director and 
producer of the film. ‘I hope that 
the inhabitants of Lower Silesia 
will find Klingert’s Diving Suit 

interesting and will be eager to 
see the film at special shows in 
the Lower Silesian Film Centre 
and the New Horizons Cinema 
combined with lectures on the 
history of the city and its great 
inventor.

The producers are gathering funds 
for the completion of the produc-
tion process. A finished fragment 
of the animation can be seen in 
the video promoting fundraising 
for Klingert’s Diving Suit.

The partners of the film are, 
among others, the Polish Film 
Institute, the Lower Silesian Film 
Centre, the Wroclaw Audiovisual 
Technology Centre (CeTA) and the 
Estonian studio Eesti Joonisfilm.FI
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Великдень у греко-католиків 
і православних християн

Klingert’s Diving Suit: the short film about the 
Wroclaw inventor will soon have its premiere

Актуальне

Ще одна щира та плідна зустріч з 
мером Вроцлава Яцеком Сутри-
ком. Наближаємося до відкриття 
Генерального консульства Украї-
ни у Вроцлаві – написав на соці-
альному порталі Твіттер Андрій 
Дещиця, Посол України в Польщі.

Про утворення Генерального кон-
сульства України віддавна клопо-
тали представники української 
громади Вроцлава. Консульство 
мало б розпочати у 2021 році

Установи:
Почесне Консульство України 
у Вроцлаві:

вул. Jedności Narodowej 89, 
понеділок, середа, п’ятниця, графік 
роботи: 9.00-14.00 год. 
info@konsulat-ukraina.wroclaw.pl

Уповноважена мера Вроцлава 
з питань жителів українського 
походження: 
pelnomocnikua@um.wroc.pl

Oрганізації/ 
iнформація:
Фундація Україна: fundacjaukraina.eu

Wielokultury Wrocław 
www.wielokultury.wroclaw.pl

Інститут з питань прав мігрантів у 
Вроцлаві 
www.instytutpm.eu, 
консультації 510 011 846

Infolink – iнформаційний пункт для 
іноземців 
71 77 24 950 
infolink@wcrs.wroclaw.pl

Кориснi 
адреси, якi 
варто знати у 
Вроцлавi
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

– Mistrzostwo Polski? Na pewno nie w najbliższym sezonie, ale jako wynik rozwoju i świadomej, ciężkiej pracy w cią-
gu kilku lat – zapowiada trener piłkarek Śląska Wrocław Piotr Jagieła.

Z piłkarkami Śląska Wrocław prze-
szedłeś długą drogę. Początkowo 
byłeś szkoleniowcem KS AZS-u, 
czyli drużyny, która została włą-
czona w struktury WKS-u. Jak od-
bierasz połączenie obu klubów?
Piotr Jagieła, trener piłkarek Śląska 
Wrocław: – Połączenie naszych 
sekcji przyniosło duże i pozytyw-
ne zmiany. Był to ogromny prze-
skok organizacyjny. W czasach 
AZS-u w zasadzie działaliśmy jako 
zespół amatorski, teraz odbywa 
się to na zasadach profesjonalne-
go klubu. Zawodniczki posiadają 
kontrakty i robimy wszystko, aby 
większość z nich mogła utrzymy-
wać się wyłącznie z grania w piłkę.

W ostatnim czasie Joanna Wró-
blewska i  Aleksandra Dudziak 
otrzymały powołanie do reprezen-
tacji Polski na mecz ze Szwedkami. 
To, że grają w barwach WKS-u po-
maga przy powołaniach?
 – Myślę, że barwy klubowe nie 
mają tutaj znaczenia. Nie widzę 
sensu powoływania zawodniczek 
tylko i wyłącznie dlatego, że grają 
w danym zespole. Każdy trener czy 
selekcjoner chce mieć w kadrze naj-
lepsze jakościowo piłkarki, pasujące 
do jego modelu gry. Asia i Ola od po-
czątku sezonu są w świetnej formie.

Twój zespół tworzą głównie mło-
de zawodniczki, które jak równe 

z równymi rywalizują na najwyż-
szym poziomie w Polsce. Jaki cel 
założyliście sobie na ten sezon?
 – Przed startem rozgrywek za-
kładaliśmy, że planem na ten rok 
jest zajęcie bezpiecznego miejsca 
w środku tabeli. Po rundzie jesien-
nej plasowaliśmy się na 4. miejscu 
ze stratą jednego „oczka” do po-
dium, ale aktualnie czołówka nam 
nieco uciekła. Patrząc jednak na 
nasz potencjał kadrowy, myślę, że 
dziewczyny wykonują kawał dobrej 
roboty.

Jaka jest największa różnica po-
między męską a kobiecą piłką 
nożną?
 – Fizyczność gry. Kobieca piłka 
nigdy nie będzie tak dynamiczna 
i szybka, jak męska, ponieważ ko-
biety cechują się inną budową ciała 
i mniejszą siłą. Nie mamy się jed-
nak czego wstydzić pod względem 
organizacji gry i przygotowania 
taktycznego.

W najbliższej przyszłości Śląsk 
stać na zwycięstwo w Ekstralidze?

 – Nasz projekt jest długofalowy. 
Chcemy budować go od podstaw, 
korzystać z dobrze pracującej aka-
demii. Naszą siłą mają być dziew-
czyny, które się u nas szkoliły, 
dziewczyny z Dolnego Śląska oraz 
najzdolniejsze zawodniczki z ca-
łego kraju. Mistrzostwo Polski jako 
cel? Na pewno nie w najbliższym 
sezonie, ale jako wynik rozwoju 
i świadomej, ciężkiej pracy w ciągu 
kilku lat.

Rozmawiał: Patryk Załęczny

Sport

Siatkarze eWinner Gwardii Wrocław przegrali w półfinale TAURON 1. Ligi z LUK Politechniką Lublin. Gwardziści powal-
czą o brąz, a marzenia o PlusLidze muszą przełożyć na przyszły sezon.

To były thrillery, które mogły paść 
łupem wrocławian. Ostatecznie to 
jednak faworyzowana Politech-
nika była górą w dwóch meczach 

zakończonych 3:2. To oznacza, że 
Gwardia zagra w meczach o trzecie 
miejsce z drugim zespołem fazy za-
sadniczej, BKS Visłą Bydgoszcz.

– W pierwszym spotkaniu mieliśmy 
trzy piłki meczowe w czwartym 
secie. Skończyło się tie-breakiem 
i porażką. W drugim prowadziliśmy 
w piątej partii 8:5, żeby przegrywać 
8:11. Chyba na samą myśl o awan-
sie do finału zadrżała ręka – mówi 
Maciej Piasecki, rzecznik prasowy 
Gwardii, który dodaje, że przed pół-
finałem praktycznie nikt na wro-
cławian nie stawiał. To miała być 
znacznie mniej wyrównana seria.

– Uważam, że w tym sezonie na-
prawdę dużo osiągnęliśmy, stwo-
rzyliśmy zespół, a to bardzo ważne. 
Oczywiście chciałbym, żebyśmy 
wygrali, ale nie możemy teraz 
o tym myśleć, tylko skupić się na 
dalszej rywalizacji – powiedział po 
półfinale Jeff Menzel, amerykański 
przyjmujący Gwardii.

Najlepszy wynik od lat

Wrocławianie na zaplecze PlusLigi 
wrócili w 2018 r. W pierwszym se-
zonie zajęli ósme miejsce, rok póź-
niej piąte, a teraz – w najgorszym 
przypadku – będzie czwarte. Pro-

gres jest widoczny, ale Gwardziści 
nie potrafią wykonać tego ostatnie-
go kroku. Przed sezonem zakładali 
awans do półfinału i ten cel udało 
się zrealizować.

– Od niepamiętnych czasów nie 
było medalu dla Wrocławia w mę-
skiej siatkówce. Gramy na zapleczu 
PlusLigi, ale każdy krążek to sukces 
– podkreśla Piasecki.

Przed sezonem 2019/20 Gwardia 
założyła, że najpóźniej po trzech 
latach klub awansuje do ekstra-
klasy. To oznacza, że rozgryw-
ki 2021/22 mają być przełomem. 
Drużyny na pewno nie poprowadzi 
jednak trener Mark Lebedew, który 
od nowego sezonu będzie pracować 
dla wicemistrza Niemiec VfB Frie-
drichshafen.

– Trwają rozmowy dotyczące za-
trudnienia nowego szkoleniowca. 
Mamy kilka kandydatur. Na pewno 
będzie to osoba z doświadczeniem 
– zapowiada Maciej Piasecki.

Piotr Bera
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Koszykarze Śląska Wrocław 
z brązowym medalem Energa 
Basket Ligi. WKS w decydują-
cym, trzecim meczu pokonał 
Legię Warszawa 86:85. Me-
dal zapewnił celnym rzutem 
za 3 pkt Elijah Stewart na 0,9 s 
przed końcem meczu. To pierw-
szy medal mistrzostw Polski dla 
Śląska od 2008 r.

3.05 o godz. 12.30 wystartuje 
kolejny sezon na Wrocławskim 
Torze Wyścigów Konnych – 
Partynice. W dniu otwarcia od-
będzie się 9 gonitw, w których 
wystartuje łącznie 89 koni. Wy-
ścigi odbędą się bez udziału pu-
bliczności. Fani będą mogli jed-
nak śledzić zmagania jeźdźców 
podczas transmisji online na 
stronie torpartynice.pl, kanale 
YouTube oraz na FB/Wyscigi-
KonneWroclaw.

Już 19 i 26.06 football amery-
kański wraca do Wrocławia. 
To terminy dwóch pierwszych 
kolejek ELF, czyli ligi, w której 
od nowego sezonu będą wystę-
powały wrocławskie Pantery. 
Na początek starcia z ekipami 
z Kolonii oraz Lipska – oczywi-
ście na Stadionie Olimpijskim.

Tydzień w skrócieKobieca piłka coraz bardziej profesjonalna

Gwardia bez PlusLigi. Jeszcze nie teraz

piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 
30.04, godz. 20.30, 
WKS Śląsk Wrocław 
– Zagłębie Lubin 
(transmisja: CANAL+ Sport)

III liga mężczyzn: 
1.05, godz. 14.00, 
Ślęza Wrocław 
– Piast Żmigród

III liga mężczyzn: 
5.05, godz. 18.00, 
Ślęza Wrocław 
– Foto Higiena Gać 

żużel

PGE Ekstraliga: 
2.05., godz. 19.15, 
Betard Sparta Wrocław 
– Unia Leszno 
(nSport +)

koszykówka

Suzuki 1. Liga: 
3. mecz półfinału, 
1.05, godz. 17.30, 
WKK Wrocław – Górnik 
Trans.eu Wałbrzych 
(tvcom.pl)

Suzuki 1. Liga: 4. mecz 
półfinału, 
2.05, godz. 18.00, 
WKK Wrocław – Górnik 
Trans.eu Wałbrzych 
(tvcom.pl)

siatkówka

TAURON 1. Liga: mecz o 3. 
miejsce, 29.04, godz. 17.00, 
BKS Visła Bydgoszcz – 
eWinner Gwardia Wrocław 

TAURON 1. Liga: mecz o 3. 
miejsce, 2.05, godz. 17.00,
eWinner Gwardia Wrocław 
– BKS Visła Bydgoszcz

WYDARZENIA 
SPORTOWE

Niewiele zabrakło, żeby wrocławscy siatkarze znaleźli się w finale
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Drużyna Piotra Jagieły wreszcie może działać w profesjonalnych warunkach
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Wrocławski
Niezbędnik
Telefony alarmowe, 
infolinie we Wrocławiu

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

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. 7.00-14.00)

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

Telefon Zaufania MOPS: 
512 198 939

Ważne telefony 
– pozostałe

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

Redaktor naczelna 
Ewa Waplak

Redaktor wydania 
Agata Zięba

DRUK
AGORA 
ul. Daniszewska 27 
03-230 Warszawa

WYDAWCA
Gmina Wrocław

Krzyżówka

Wydrukowano na papierze ekologicznym

Zobacz, jak w prosty sposób zdobyć ciekawe nagrody i wiedzę o swoim mieście. Od wygranej dzielą cię tylko trzy kroki.

1. Przeczytaj biuletyn

Najszybciej rozwiążą krzyżówkę 
ci, którzy czytają biuletyn, bo wie-
le odpowiedzi kryje się w naszych 
artykułach. W trakcie rozwiązy-
wania krzyżówki można spraw-
dzić też swoją wiedzę o Wrocła-
wiu, jego historii, instytucjach 
i znanych postaciach oraz zdobyć 
nową z interesujących dziedzin. 
Hasło, które jest rozwiązaniem 
krzyżówki, zawsze nawiązuje do 

tematu numeru prezentowanego 
we wkładce.

2. Weź udział w konkursie

Aby wygrać jedną z trzech nagród, 
wystarczy wysłać hasło z krzyżów-
ki esemesem pod numer 664 072 
606 (koszt jednego esemesa wg 
taryfy operatora). W treści eseme-
sa należy wpisać numer biuletynu 
i po kropce prawidłową odpowiedź. 
W tym numerze będzie to „35.HA-

SŁO”, gdzie słowo „HASŁO” należy 
zastąpić rozwiązaniem krzyżówki. 
Na odpowiedzi czekamy do 6 maja 
br. do godziny 20.00.

Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpo-
wiedzi najpóźniej do 13 maja br. 
i skontaktujemy się z nimi w ciągu 

3 dni roboczych. Regulamin kon-
kursu dostępny jest na stronie in-
ternetowej.

3. Wygraj nagrody

W  tym wydaniu do zdobycia 
w konkursie są: sportowy plecak 
i dwie bluzy z herbem naszego 
miasta. Zawalcz o nie – to proste!

1. Wrocławski muzyk rockowy, 
autor piosenki „Rower”.

2. Tajemnicze, afrykańskie zwierzę z rodziny 
żyrafowatych o umaszczeniu zebry, 
mieszkające we wrocławskim zoo.

3. ….. Czterech Kopuł, oddział Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu.

4. Reprezentacja tego kraju w piłkę nożną 
przyjechała do Wrocławia na mecze 
Euro 2012 pociągiem.

5. Co roku, 1 maja we Wrocławiu jest bity rekord 
Guinnessa we wspólnej grze na tym instrumencie.

6. Imię patrona Wrocławia.

7. Imię Tomaszewskiego, dyrektora Wrocławskiego 
Teatru Pantomimy.

8. …. Czarownic lub Pokutnic, zawieszony pomiędzy 
dwiema wieżami kościoła św. Marii Magdaleny.

9. Ten wrocławski obiekt dostał medal olimpijski na 
olimpijskim konkursie sztuki i literatury podczas 
igrzysk w Los Angeles w 1932 r.

10. Tych kolorowo kwitnących w maju krzewów 
szczególnie dużo jest we wrocławskim Ogrodzie 
Botanicznym, w Ogrodzie Japońskim i we 
wrocławskich parkach.

11. Mkną po szynach niebieskie ….. przez wrocławskich 
ulic sto w piosence Marii Koterbskiej.

12. Pod Białym Bocianem, we Wrocławiu.

13. Jedna z pięciu rzek przepływających 
przez Wrocław.

Rozwiąż Wrocławską Krzyżówkę...

... i wygraj bluzę z herbem i plecak!

PYTANIA DO KRZYŻÓWKI
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