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#WirtualnaNocMuzeów

Szanowni Państwo,

od 15 maja ruszają ogródki ga-
stronomiczne, przed nami także 
– mam nadzieję, że już ostatnia 
taka – „wyłącznie wirtualna” Noc 
Muzeów. To takie nasze „spóźnio-
ne majówkowanie”, na które cze-
kaliśmy już bardzo, bardzo długo. 
Patrząc na kalendarz tak zwanego 
luzowania obostrzeń, mam nadzie-
ję,  że będzie on przyśpieszał, a po-
stępująca liczba szczepień (kolejne 
gratulacje dla Stadionu Wrocław, 
który zbliża się już do 40 000 po-
danych dawek) sprawi, że będzie-
my bezpieczniejsi. Nie zapominaj-
my jednak o zdrowym rozsądku, 
bezpieczeństwo nas i  naszych 
bliskich – wiem, często to ostat-
nio powtarzam – zależy przede 

wszystkim od odpowiedzialności 
każdego z nas.

Zachęcam do korzystania z Wro-
cławia. Ogródki gastronomiczne, 
plaże miejskie, stale otwarte zoo 
i inne atrakcje turystyczne urucha-
miane z czasem czekają na Państwa. 
Wiem, że już bardzo stęskniliśmy się 
za sobą, za widokiem przyjaciół, za 
Wrocławiem otwartym, jak kiedyś. 
Gdy mijam Państwa na ulicach czy 
we wrocławskich parkach, czuję 
dużo dobrej energii. To również bar-
dzo ważne. Jako wrocławska wspól-
nota wychodzimy silniejsi z każdej 
trudnej sytuacji. Tak było w roku 
1997 podczas powodzi, tak jest, jak 
sądzę, także dzisiaj, gdy mierzy-
my się z pandemią. To specyficzna 
cecha zdrowych wspólnot, których 

członkowie w sytuacji zagrożenia 
wspierają się wzajemnie, są gotowi 
do poświęceń, budują głębokie re-
lacje, jednocząc się wobec przeciw-
ności. Wrocław to przede wszystkim 
zdrowa wspólnota ludzi. To ona jest 
gwarantem dobrej przyszłości mia-
sta i stanowi o jego marce. A o Wro-
cławiu – dzięki Państwu – możemy 
usłyszeć wiele dobrych słów. I za to 
bardzo serdecznie dziękuję, życząc 
nam wszystkim dobrej pogody, tak 
ducha, jak i tej zewnętrznej na naj-
bliższe dni.
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Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia

Co nowego w sieci

FB.com/zielonywroclawFB.com/wroclawskiezooFB.com/RbiuroprasoweUMW



3

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 17 (37) – KWIECIEŃ 2021

#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Aktualności

Kolejne luzowanie obostrzeń przez rząd

19 liceów ogólnokształcących, 17 techników, 9 branżowych szkół I stopnia (niegdysiejszych zawodówek) i jedno liceum pla-

styczne - takie szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław mają do wyboru tegoroczni absolwenci podstawówek.

Ogólniak, a potem na studia 
na uniwersytet czy technikum, 
a następnie politechnika? A może 
szybko zawód, żeby się usamo-
dzielnić i już zarabiać? Do zawo-
dów cieszących się powodzeniem 
już od dłuższego czasu, takich jak 
informatyk czy grafik, dołączył 
weterynarz i fryzjer. 

Od 17 maja do 21 czerwca

W poniedziałek 17 maja rozpo-
czyna się we Wrocławiu rekruta-
cja do szkół ponadpodstawowych. 
Do 21 czerwca na stronie interne-
towej rekrutacje.edu.wroclaw.pl 
można będzie po zalogowaniu się 
wybrać 6 szkół, a w nich dowolną 
liczbę klas w dowolnej kolejności 
(np. według szkół, profili, języka 
obcego).

Dziewiątka, piątka i trójka

W ubiegłorocznej rekrutacji naj-
większym powodzeniem cieszyły 
się: LO nr 9 przy ul. Skargi (klasa 
biologiczno-chemiczna - ponad 
5 osób na miejsce), LO nr 5 przy ul. 
Kuronia (biologiczno-chemiczny 
i matematyczno-fizyczno-infor-
matyczny - po 4 osoby na miejsce)
i LO nr 3 przy ul. Składowej (klasa 
matematyczno-informatyczna - 
prawie 4 osoby na miejsce). 

Weterynarz, grafik, fryzjer 

Największym zainteresowa-
niem wśród młodzieży cieszyły 
się z kolei w technikach zawody: 
technik-weterynarii (Technikum 
nr 18 przy ul. Ślężnej), technik 
grafiki (T nr 15 przy ul. Skwie-

rzyńskiej) - po dwóch kandy-
datów na miejsce, technik usług 
fryzjerskich w T nr 5 przy ul. Da-
wida i technik-informatyk w T nr 
10 przy ul. Braniborskiej - średnio 
1,5  kandydata na 1 miejsce. 

W branżowych szkołach I stop-
nia dwóch kandydatów przypa-
dało na jedno miejsce w klasach 
kształcących fryzjerów (BS I st. nr 
5 przy ul. Dawida) i mechanik po-
jazdów samochodowych (BS I st. 
nr 2 przy ul. Borowskiej). 

Dwa nowe zawody i klasy

Dwa technika: nr 7 przy ul. Hau-
ke-Bosaka i nr 11 przy ul. Gra-
biszyńskiej mają w tym roku 
nowe oferty dla swoich kandy-
datów. Pierwsze: technik-robo-

tyk, a drugie - dekarz. I LO przy 
ul.Poniatowskiego przyszykowa-
ło 160 miejsc w 5 klasach pierw-
szych. - E-matematyczna, biol.-
-chem., ekonomiczno-prawna, 
komunikacji wizerunkowej z ele-
mentami psychologii i edukacji 
międzynarodowej - wylicza Ma-
rek Sempik, dyrektor I LO. Klasy 
będą nosiły nazwę uniwersytec-
kich, bowiem część zajęć popro-
wadzą wykładowcy Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

Wyniki rekrutacji do szkół po-
nadpodstawowych poznamy 
22 lipca. 

Anna Aleksandrowicz

Spada liczba zakażeń COVID-19 oraz osób przebywających w szpitalach. Decyzją rzą-
du będą znoszone kolejne restrykcje dotyczące bezpieczeństwa. Szybciej zostaną 
otwarte kina, teatry oraz inne ośrodki kultury. Podczas konferencji, premier Mate-
usza Morawiecki zapowiedział również rozpoczęcie szczepień wśród 16- i 17-latków.  

Przy utrzymującym się niskim 
poziomie zakażeń możliwe jest 
stopniowe luzowanie obostrzeń 
według harmonogramu zapla-
nowanego przez rząd. Co ważne, 
może on zmieniać się w zależno-
ści od aktualnej sytuacji epide-
micznej.

– Wychodzimy z trzeciej fali pan-
demii. Średnia liczba zachorowań 
systematycznie maleje – poinfor-
mował Adam Niedzielski, minister 
zdrowia.

Od 15 maja  będzie zniesiony obo-
wiązek noszenia maseczek na 
świeżym powietrzu. Bez zmian 

pozostanie jednak obowiązek za-
krywania nosa i ust za pomocą 
maseczki w pomieszczeniach za-
mkniętych, m.in. w transporcie 
zbiorowym, w sklepach, w koście-
le, w kinie czy teatrze. Co jeszcze 
się zmieni?

Zielone światło dla kultury 

– Przyspieszamy o 8 dni otwarcie 
kin, teatrów i filharmonii oraz in-
nych instytucji kultury. Wznowią 
one swoją działalność 21 maja, 
oczywiście w reżimie sanitarnym, 
z 50-proc. obłożeniem – zapo-
wiedział premier Mateusz Mora-
wiecki. 

Ponadto zostaną otwarte tak-
że parki rozrywki na świeżym 
powietrzu, również z obłoże-
niem 50 procent. O jeden dzień 
szybciej będzie można skorzy-
stać z basenów i klubów fitness 
(zmiana z 29 na 28 maja) oraz 
restauracji.  Przy stoliku we-
wnątrz lokalu usiądziemy 28 
maja. Natomiast ogródki gastro-
nomiczne zostaną otwarte już 
w sobotę, 15 maja. W tym miesią-
cu możemy już korzystać m.in. 
z galerii sztuki i muzeów. Klienci 
wrócili też do galerii handlowych 
i sklepów budowlanych, a goście 
mogą skorzystać z usług hoteli. 
Zdaniem premiera, wirus cały 

czas jest groźny i kluczowe przed 
uniknięciem jesienią czwartej 
fali COVID-19 będą szczepienia. 

Szczepienia nastolatków

W planie jest również rozpoczę-
cie szczepień przeciw COVID-19 
wśród młodzieży mającej 16 i 17 
lat. Jest to efekt badań klinicz-
nych firmy BioNTech nad szcze-
pionką Pfizer. Wynika z nich, że 
podanie preparatów nastolatkom 
jest bezpieczne. Szczegóły szcze-
pień młodzieży w Polsce na razie 
nie zostały podane. 

Piotr Bera

Ósmoklasiści, czas pomyśleć o nowej szkole HPV darmowe 
szczepienia 

Darmowe szczepienia prze-
ciwko HPV oferowane są dzie-
ciom mieszkającym we Wro-
cławiu, które w danym roku 
kalendarzowym ukończyły lub 
ukończą 13. rok życia i których 
przynajmniej jeden z rodziców 
rozlicza PIT we Wrocławiu. We 
wcześniejszych edycjach pro-
gramu szczepione były jedy-
nie dziewczynki. Od ubiegłego 
roku do programu dołączyli 
chłopcy. Miasto ogłosiło wła-
śnie przetarg na realizatora 
szczepień w roku szkolnym 
2021/2022. Objętych nimi ma 
zostać ponad 4 tys. uczniów. 
Szczegóły na hpv.um.wroc.pl. 

Rekrutacja do 
podstawówek

Twój 7-latek we wrześniu po-
winien rozpocząć przygodę 
z edukacją? Ma zarezerwowa-
ne miejsce w swojej rejonowej 
szkole podstawowej. Wystar-
czy w ciągu tygodnia - od 14 do 
20 maja zalogować się do sys-
temu rekrutacyjnego: rekruta-
cje.edu.wroclaw.pl i podpisać 
wniosek profilem zaufanym. 
Drugą opcją jest wydrukowa-
nie wniosku, podpisanie ręcz-
ne i dostarczenie do szkoły 
I wyboru. System dopuszcza 
wybór dwóch szkół spoza rejo-
nu. Wtedy na miejscu trzecim 
należy wpisać szkołę rejonową. 
Do szkoły spoza obwodu obo-
wiązuje punktacja rekrutacyj-
na. Wyniki zostaną ogłoszone 
1.06 - w Dzień Dziecka.

Wrocław ma 
dwie nowe rady 

Prezydent Wrocławia Jacek 
Sutryk powołał dwie nowe 
rady: 16-osobową Wrocławską 
Radę Turystyki i 11-osobową 
Społeczną Radę ds. Zwierząt. 
Pierwsza z nich to odpowiedź 
na kryzys branży turystycz-
nej we Wrocławiu, wywołany 
pandemią koronawirusa. Rada 
ta będzie organem doradczym 
i opiniotwórczym w ramach 
kompetencji związanych z 
rozwojem turystyki. Będzie 
opiniować przedstawiane 
przez władze miasta doku-
menty i inicjatywy, mające 
na celu integrację branży tu-
rystycznej w mieście. Z kolei 
Rada ds. Zwierząt będzie mia-
ła za zadanie rekomendowanie 
inicjatyw dotyczących huma-
nitarnego traktowania naszych 
„braci mniejszych”.

Marek Sempik, dyrektor LO nr 1 przy ul. Poniatowskiego:  - Nowe boisko to zasługa mojej poprzedniczki. Ja wyremontuję aulę szkolną

TO
M

A
SZ

 H
O

ŁO
D

rekrutacje.edu.wroclaw.pl



4

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 17 (37) – KWIECIEŃ 2021

#WirtualnaNocMuzeów

Nie zgłosiłeś się jeszcze na szczepienie przeciw COVID-19? Oprócz zapisów w tradycyjnych i mobilnych punktach szczepień pojawiła się nowa 
możliwość. Pracodawcy mogą przesyłać zgłoszenia na szczepienia swoich pracowników i ich rodzin. Wystarczy zebrać co najmniej 300 chętnych 
i wypełnić formularz na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Sprawdź, jak wyglądają zasady szczepień w firmie.

Kto może być zaszczepiony i czy 
przysługuje wtedy wolne od pra-
cy? Gdzie znaleźć placówkę me-
dyczną, która to zrobi? Te i inne 
kwestie wyjaśniamy poniżej.

Gdzie szukać punktu

Zakład pracy, organizując szcze-
pienia, musi znaleźć placówkę 
wykonującą działalność leczniczą, 
która jest zgłoszona do oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
jako punkt szczepień. – Firmy, któ-
re chcą zapewnić swoim pracowni-
kom szczepienia przeciwko SARS-
-CoV-2, kontaktują się z wybranym 
punktem szczepień i potwierdzają 
chęć ich przeprowadzenia – in-
formuje Anna Szewczuk-Łebska, 
rzecznik dolnośląskiego oddziału 
NFZ we Wrocławiu. Aktualną listę 
placówek można znaleźć na rzą-
dowej stronie gov.pl w zakładce – 
mapa punktów szczepień.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w programie, 
zakład pracy powinien zgłosić się 
przez formularz udostępniony na 
stronie Rządowego Centrum Bez-
pieczeństwa. Należy w nim wska-
zać liczbę chętnych do szczepie-
nia (bez podawania ich danych 
osobowych). Musi to być min. 300 
osób. Nie ma górnego limitu, jed-
nak w przypadku dużych zgłoszeń 
(pow. 10 tys. osób), trzeba liczyć 
się z możliwym etapowaniem do-
staw szczepionek. Pracodawca, we 
współpracy ze zgłoszonymi Pod-
miotami Wykonującymi Działal-
ność Leczniczą (PWDL), powinien 
być w stanie zaszczepić wszystkie 
zgłoszone osoby w ciągu 5 dni.

Kto może wziąć udział?

Przedsiębiorstwa mogą zgło-
sić:  pracowników zakładów 

pracy, członków samorządów 
zawodowych i stowarzyszeń 
branżowych, osoby współpra-
cujące (zatrudnione na umowę 
cywilnoprawną lub prowadzące 
jednoosobową działalność go-
spodarczą), studentów, którzy 
ukończyli 18 lat (zgłasza szkoła 
wyższa) i członków rodzin wy-
żej wymienionych osób.

Decyduje pracodawca

Czy pracownik otrzyma dzień 
wolny w dniu szczepienia prze-
ciw COVID-19? Decyzja zależy 
od pracodawcy. Może on uznać 
nieobecność w pracy pracowni-
ka w związku ze szczepieniem 
za usprawiedliwioną, przy czym 
decyzja co do zachowania wy-
nagrodzenia należy do praco-
dawcy. 

Jarek Ratajczak

Aktualności

Zapoznaj się z zasadami szczepień w zakładzie pracy

Wrocławski Park Technologiczny wraz z Akademickim Radiem LUZ przygotował cykl podcastów. Dzięki nim poznamy hi-
storie wrocławskich przedsiębiorców, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i ze studenckich pomysłów stworzyli prężnie 
działające na rynku firmy. Premiera pierwszego już 17 maja na radiowej antenie.

We Wrocławiu na 25 uczelniach 
wyższych kształci się ponad 110 
tys. studentów.  Wielu z nich odnosi 
krajowe i międzynarodowe sukce-
sy, a część swoje pasje przekształca 
w prężnie działające na rynku firmy.

WPT wspiera

 – We Wrocławskim 
Parku Technologicz-
nym wspieramy róż-
ne formy przedsię-
biorczości, również 
tę w wydaniu akade-
mickim! Wierzymy, że 
przyszłość trzeba zapro-
jektować. Upewniają nas 
w tym historie sukce-
sów tych, którzy ze 
studenckich pomy-
słów i doświadczeń 
akademickich stwo-
rzyli prężnie działające 
przedsiębiorstwa. Właśnie 
o nich chcemy opowie-
dzieć w ramach naszych 
podcastów – mówi Maciej 
Potocki, prezes Wrocław-
skiego Parku Technologicznego. 

W ramach podcastów, przygo-
towanych przez WPT we współ-
pracy z Akademickim Radiem Luz, 
co tydzień poznamy biznesową 
historię jednej z takich firm. Go-
śćmi będą absolwenci wrocław-
skich uczelni wyższych, którzy we 
współpracy z WPT, np. korzystając 
z oferty Inkubatorów Przedsiębior-

czości WPT, pomysły przekształcili 
w startupy i firmy, które odnoszą 
międzynarodowe sukcesy czy też 
są notowane na giełdzie. 

Jak powstał biznes

Wśród firm, których historie 
poznamy, są: Amplicon Pure 
Biologics, Motion Systems, QNA 
Technology, Sovigo, Herbzy, 
Majestic Boards i Roboklocki. 

Zostały one założone przez ab-
solwentów największych wro-
cławskich uczelni wyższych: 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Politechniki Wrocławskiej, Uni-
wersytetów Przyrodniczego 
i Medycznego, Akademii Wy-

chowania Fizycznego oraz 
Uniwersytetu Eko-

n o m i c z -

nego. Uczelnie te włączyły się 
w inicjatywę WPT i objęły cykl 
podcastów swoim patronatem 
honorowym. Projektowi patro-
nuje także Prezydent Wrocławia 
Jacek Sutryk. Podcasty „Od stu-
denckiego notesu do dużego biz-

nesu” pokażą, jak znaleźć sposób 
na dobry start w biznes. W każdy 
poniedziałek, od 17 maja, będzie 
można posłuchać nowego odcin-

ka na antenie Radia Luz oraz na 
Spotify i YouTube WPT.

Redakcja

Jak studencki pomysł przekuć w biznes 
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Uczelnie wyższe już szczepią studentów i pracowników

Urząd Miejski
Centra Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Miejskiego Wrocławia 
przyjmują interesantów, gdy za-
łatwienie sprawy wymaga osobi-
stej obecności w urzędzie:

 ◼ przy ul.  G. Zapolskiej 4 (COM 
I), pl. Nowy Targ 1-8 (COM II) 
i ul. W. Bogusławskiego (COM 
III) w godz. 8.00-17.15

 ◼ przy al. M. Kromera 44 (COM 
IV) i ul. Hubskiej 8-16 (COM 
V) w godz. 8.00-15.15.

Centrum Obsługi Podatnika przy 
ul. Kotlarskiej 41 oraz Urząd Sta-
nu Cywilnego przy ul. Włodko-
wica 20 czynne są w godz. 8.00–
15.15. Nieczynny jest ciągle punkt 
przy al. Karkonoskiej 45. 

W sobotę 15.05 od 8.00 do 13.00 
COM I będzie dodatkowo czynne 
dla mieszkańców w zakresie re-
jestracji pojazdów, praw jazdy, 
spraw meldunkowych oraz do-
wodów osobistych (w sprawach 
dowodów osobistych wejście od 
ul. Bogusławskiego 8).

Ekosystem
Ekosystem przypomina, że od-
pady problemowe można wy-
wieźć do PSZOK-a. We Wrocła-
wiu działają dwa takie punkty: 
przy ul. Michalczyka 9 czynny 
jest od pn. do pt. w godz. 8.00–
17.00, a w sb. 8.00–16.00. Przy 
ul. Janowskiej 51 PSZOK działa 
od pn. do pt. w godz. 7.00–15.00 
(w maju czynny będzie też 15 
i 22). Po mieście jeździ także 
SZOP. Harmonogram wizyt na 
stronie internetowej www.eko-
system.wroc.pl www.technologpark.pl

l.wroclaw.pl/szczepienia-praca 
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7. edycja 30 Kreatywnych Wrocławia przed nami. Szukamy wyjątkowych ludzi, których będziemy mogli wyróżnić w czterech kategoriach: nauka, 
biznes, kultura/sztuka/dizajn oraz społeczeństwo/miasto. Kandydatów do tytułu można zgłaszać do 6 czerwca br.

W poprzedniej edycji, która była 
organizowana wirtualnie z powodu 
pandemii, redakcji portalu miej-
skiego www.wroclaw.pl udało się 
po raz kolejny zaprezentować ludzi 
ambitnych, utalentowanych, pra-
cowitych i wrażliwych. Wrocławian, 
którzy nie zważając na nadzwyczaj-
ne okoliczności, w jakich obecnie 
żyjemy, pracują, kreują, tworzą, 
pomagają, przygotowują otoczenie 
do kolejnych wyzwań. 

Tych ambitnych i twórczych ludzi 
zgłaszali inni wrocławianie, którzy 
się z nimi zetknęli. W tym roku także 
zachęcamy do wskazania kreatyw-
nych, którzy zasługują na wyróż-
nienie w 7. edycji konkursu.

Kogo szukamy

Szukamy osób, które angażują się 
w życie miasta. Chcemy poznać i za-
prezentować ludzi aktywnych, któ-
rzy swój wolny czas poświęcają na 
działania na rzecz innych. Na pewno 
są wśród naszych czytelników oso-

by, które mają w swoim otoczeniu 
odnoszących sukcesy naukowców 
– uznanych, ale i tych, stojących 
dopiero u progu kariery naukowej.

Oczekujemy na zgłoszenia lide-
rów przedsiębiorczości, dzięki 
którym wrocławski i polski biznes 
przybierają na sile i znaczeniu – 

zarówno tych bardzo doświad-
czonych, jak i młodych biznes-
menów, którzy swoją zawodową 
misję podbijają oryginalnymi po-
mysłami.  

Prosimy o wskazanie artystów 
z różnych dziedzin, wyróżniają-
cych się swoimi talentami, pracą, 

a także inicjatywami, sprawiają-
cymi, że echa Europejskiej Stolicy 
Kultury we Wrocławiu ciągle są 
słyszalne. 

Jak zgłosić?

Swoich kandydatów na 30 Kre-
atywnych Wrocławia można zgła-

szać za pomocą formularza na 
stronie wroc.city/ZgloszeniaKre-
atywni. Na zgłoszenia  czekamy do 
6 czerwca 2021 r.

30 Kreatywnych 
Wrocławia

To projekt, który wyróżnia waż-
nych, odważnych i przebojowych 
wrocławian. Takich, jak nasze 
miasto. Z ich pasji, marzeń, ini-
cjatyw powstaje Wrocław otwarty, 
przyjazny, innowacyjny. Pierwszy 
raz wyróżnienia zostały przyzna-
ne w 2015 roku.

Co ważne – Kreatywnym Wro-
cławia – może być jedna osoba, 
ale także grupa twórców, bada-
czy, stowarzyszenie czy funda-
cja. Choć redakcja przyznaje tylko 
jeden dyplom i jedną honorową 
statuetkę – to nazwisko żadnej 
osoby nie zostanie w wyróżnieniu 
pominięte. 

Redakcja 

Aktualności

Kiedy słońce zaczyna nas ogrzewać promieniami, ciągnie nas 
nad wodę. Wtedy najchętniej spędzamy ten czas nad Odrą. 
Tym bardziej że od kilku lat we Wrocławiu cieszą się dużą po-
pularnością plaże miejskie. Niebawem będziemy mogli z nich 
znów korzystać.

L u z o w a n i e  o b o s t r z e ń ,  k t ó -
re rząd zaplanował na 15 maja, 
dotyczy nie tylko uruchomienia 
ogródków gastronomicznych 
przy restauracjach. Otwarte zo-
staną również plaże miejskie. 
Z pewnością będą miejscem wy-
tchnienia dla wielu wrocławian. 
Sprawdź, jakie beach bary znaj-
dują się w twojej okolicy. 

ZaZoo Beach Bar

Doskonała miejscówka na „plażing” 
w środku miasta. ZaZoo ma stałych 
bywalców i ciągle przybywa tam 
nowych miłośników relaksu nad 
wodą z przyjaciółmi i rodziną. Ta 
miejska plaża znajduje się zaledwie 
300 m od mostu Zwierzynieckiego.

Hot Spot

Ta największa sztuczna miejska 
plaża w Polsce mieści się przy ul. 
Wejherowskiej (obok hali Orbita). 
Podzielona jest na dwie strefy. 
W części rekreacyjnej mamy leża-
ki, hamaki i parasole. Wieczorem, 
już po zachodzie słońca, Hot Spot 
jest oświetlony, co nadaje mu 
klimat. Zwłaszcza przy brzmie-

niach muzyki. Organizowane są 
tam m.in. zajęcia z jogi. Zaś druga 
strefa przeznaczona jest dla mi-
łośników aktywnego wypoczynku. 
Jest tu boisko do siatkówki i bad-
mintona, piłki nożnej dla dzieci, 
tor do skimboardu oraz do gry 
w boule. Kiedy złapie nas głód czy 
pragnienie, możemy zamówić co 
nieco w którymś z food trucków.

Forma Płynna

Tuż nad brzegiem Odry przy Wy-
brzeżu Wyspiańskiego jest kli-
matyczna plaża miejska, która 
sąsiaduje z bulwarem Politechni-
ki Wrocławskiej. Urok tego miej-
sca tworzą drzewa i rozwieszone 
między nimi hamaki. W progra-
mie Formy Płynnej są m.in. wie-
czorki muzyczne i warsztaty. 

Hydroplan

Ta plaża miejska mieści się nad 
stawem przy ul. Kunickiego. Woda 
w nim ma pierwszą klasę czysto-
ści, co cieszy zwłaszcza miłośników 
sportów wodnych. Będą mogli tam 
nurkować pod okiem instruktora 
czy przepłynąć się kajakiem. 

OpatoVice

Tej kameralnej plaży szukajcie w  
pobliżu jazu Opatowickiego. Poza 
barem i leżakami, gospodarze 
zapraszają na zajęcia dla dzieci, 
miłośników jogi i crossfitu.

Basen Beach Bar

Na terenie plaży, tuż przy mostach 
Trzebnickich, znajduje się strefa 

dla dzieci z tipi, kuchnią polową 
i zabawkami. Załoga szykuje nowe 
pomysły i niespodzianki na plaży. 

Babie lato Partynice

Sezon w atmosferze błogiego le-
niuchowania na Torze Wyścigów 
Konnych zapowiada również Babie 
Lato przy ul. Zwycięskiej. Ponoć 
w powietrzu już unoszą się nici 
wakacyjnej atmosfery. 

Prosto z Mostu

Na plaży przy mostach Warszaw-
skich można wziąć udział w róż-
nych wydarzeniach, m.in. pograć 
w siatkówkę, quizy czy zobaczyć 
film. 

Joanna Leja

Słońce, piasek i leżaki, czyli odpoczynek nad Odrą  
Miejskie plaże otwierają się dla gości 15 maja
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Znasz kreatywnego wrocławianina? Zgłoś go nam

Prace przy budowie miejskiej plaży Prosto z Mostu przy mostach Warszawskich idą pełną parą 

Ubiegłoroczna gala odbyła się online – prowadzili ją Paweł Gołębski i Karolina Misztal

 l.wroclaw.pl/plaze-miejskie
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Komunikacja

Linia 7 po staremu
Zakończyły się prace związane 
z awaryjną wymianą zwrotnic 
tramwajowych na placu Po-
wstańców Wielkopolskich. Od 
8.05, kiedy robotnicy rozpoczęli 
remont, tramwaj linii 7 jeździł 
objazdem – omijał przystanek 
„Paulińska”. W sobotę (15.05) 
wróci na swoją stałą trasę prze-
jazdu. Pojedzie w obu kierunkach 
przez ul. Chrobrego i Łokietka. 

Uwaga kierowcy! 
Trwa remont wiaduktu na ul. 
Kowalskiej. Ze względu na pro-
wadzone tam prace kierowcy 
jadący al. Krzywoustego mu-
szą uważać. Do 17.05 zajęty jest 
środkowy pas na jezdni wylo-
towej i wlotowej z miasta oraz 
obowiązuje ograniczenie pręd-
kości do 50 km/h. Z kolei od 18 
do 24.05 zajęte zostaną prawe 
pasy w obu kierunkach. Nadal 
będzie obowiązywać ograni-
czenie prędkości do 50 km/h.  
Wiadukt zostanie otwarty 
w czerwcu.

Od 15 maja tramwaj linii 23 wraca na stałą trasę – znów 
będzie dojeżdżać do pętli „Wrocławski Park Przemysło-
wy”. Ta wiadomość na pewno ucieszy pracowników WPP  
oraz studentów uczących się na okolicznych uczelniach.

Od lutego trwał remont torowiska 
na ul. Złotoryjskiej i od tego czasu 
tramwaje linii 23 miały swoją pętlę 
na przystanku „Pilczyce”. Od so-
boty wozy MPK będą mogły skrę-
cać z ul. Legnickiej w Złotoryjską 
oraz ul. Śrubową.

Przypomnijmy, że ul. Złotoryjska 
przy Dolmedzie to ważny łącznik 
między ul. Legnicką oraz Trasą Au-
tobusowo-Tramwajową na Nowy 
Dwór, której budowę koordynuje 
spółka Wrocławskie Inwestycje.

Koniec I etapu prac

Na odcinku od ul. Śrubowej do 
Wrocławskiego Parku Przemysło-
wego (WPP) położono 711 m po-
dwójnego torowiska, 535 m chod-
ników i 520 m dróg rowerowych. 
Oprócz tego zbudowano kanali-
zację deszczową, fragment ga-
zociągu, sieć energetyczną, wiaty 
i perony przystankowe na użytek 
TAT. Zostanie tam również nasa-
dzonych 150 drzew – w większości 
będą to platany i robinie akacjowe. 

– Może wydawać się, że torowi-
sko na ul. Złotoryjskiej jest mało 
znaczące, bo jedzie tam obecnie 
tylko linia 23. Jednak ze względu 
na budowę TAT na Nowy Dwór 
musi być w bardzo dobrym sta-
nie – zaznacza Bartosz Naskręski, 
rzecznik MPK Wrocław. – Ponow-
ne uruchomienie ulicy Złotoryj-

skiej pozwoli wprowadzić objazdy 
w sytuacjach awaryjnych lub przy 
okazji planowanych remontów np. 
na pl. Jana Pawła II – dodaje. 

Oprócz tego przejeżdżające tam-
tędy tramwaje będą mniej hała-
sować. Torowisko przy Dolme-
dzie będzie zielone, gdy tylko 
wyrośnie posiana tam trawa. – To 
oznacza mniejszy hałas gene-
rowany przez tramwaje. Na-
wierzchnia betonowa pojawi się 
tylko na wysokości przystanków 
– zapowiadał tuż przed remon-
tem Krzysztof Balawejder, prezes 
MPK Wrocław. 

Od przystanku Dolmed do skrzy-
żowania z ul. Strzegomską MPK 
położyło nowe tory o długości 530 
m. Wymieniono również rozjazd 
na skrzyżowaniu ul. Legnickiej 
i Złotoryjskiej.

Prace archeologiczne

Na początku zakładano, że tram-
waje powrócą na ul. Złotoryjską 
pod koniec marca. Te plany po-
krzyżowało jednak odkrycie tru-
mien oraz ludzkich kości przy 
Dolmedzie. Prace archeologiczne 
zakończyły się 17 kwietnia. To-
masz Kastek, archeolog z firmy 
AZTLAN, która prowadziła prace 
na ul. Złotoryjskiej, podkreślał, 
że w miejscu znalezienia szcząt-
ków był cmentarz św. Barbary. 

W latach 1852-1867 chowano tu 
ofiary cholery. W sumie odkryto 
27 szczątków ludzkich, znale-
ziono też pierścionek. – Kości 
są zbyt słabo zachowane, żeby 
trafiły do muzeum. Z mojego 
doświadczenia wynika, że po 
wykonaniu badań przez antro-
pologów, konserwator podejmie 
decyzje o wtórnym pochówku – 
wyjaśniał archeolog.

Wkrótce testy

– Powrót tramwajów na ul. Zło-
toryjską to bardzo dobra infor-

macja dla tysięcy pracowników 
Wrocławskiego Parku Przemy-
słowego. Kończą się obostrzenia 
związane z pandemią COVID-19 
i tramwaj będzie dodatkową al-
ternatywą dla wielu osób – pod-
kreśla Krzysztof Świercz, rzecz-
nik Wrocławskich Inwestycji. 
I dodaje, że to nie koniec prac 
w tej okolicy. W maju wiadukt 
nad ul. Smolecką przejdzie pró-
by obciążeniowe. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem i testy 
zakończą się pomyślnie, to inwe-
stor będzie mógł wystąpić o zgo-
dę na użytkowanie całej nowo 

wybudowanej dotychczas trasy. 
A po jej uzyskaniu będzie moż-
na „puścić” tramwaje i autobusy 
gotowym ponad kilometrowym 
odcinkiem TAT i rozpocząć pla-
nowane remonty torowisk, m.in. 
na pl. Jana Pawła II, ul. Ruskiej 
i św. Mikołaja. 

Przypomnijmy, trasa autobuso-
wo-tramwajowa (TAT) łącząca 
plac Orląt Lwowskich z Nowym 
Dworem ma powstać do 2023 roku. 
Całkowita jej długość to 7 km.

Piotr Bera

Numery linii, których tramwaje 
kursują objazdem, są teraz wy-
świetlane na żółtym tle. Zmiana 
dotyczy przede wszystkim tych 
pojazdów, które wyposażone są 
w tablice informacyjne nowszej ge-
neracji. Chodzi o Moderusy, Pesy, 
wyremontowane Protramy 205 
i Skody 16T. 

Pole z numerem linii składa się w tych wo-
zach z wielokolorowych diod LED. Do tej 
pory numery tras pokazywały się na nich 
w formie białych znaków na czarnym tle. 
Jeśli tramwaje jechały objazdem, na wy-
świetlaczu widać było czarne cyfry na bia-
łym tle. Nie wszyscy zwracali na to uwagę. 
Dlatego teraz linie, których wozy zmienią 
trasy, mają na wyświetlaczach numer linii 
nie na białym, lecz na żółtym tle. 

Zaktualizowane zostały także wyświetlacze 
tramwajowej nauki jazdy. Popularna „L” 
jest teraz prezentowana tak, jak w innych 
pojazdach do nauki jazdy: w formie białej 
litery „L” na niebieskim tle.

Piotr Bera

Tramwaje wracają do Parku Przemysłowego

Patrz na tablice. Żółte tło znaczy objazd
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Ponad 11 mln 633 tys. zł kosztowało wybudowanie odcinka TAT od ul. Śrubowej do pętli WPP

Zmiana trasy - czarne cyfry na żółtym tle, nauka jazdy: biała litera „L” na niebieskim
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Trwają konsultacje społeczne poświęcone Programowi ochrony środowiska na lata 2021-2025. Do czego potrzebny jest miastu taki dokument i co 
się w nim znalazło? Odpowiadamy.

- Program ochrony środowiska 
(POŚ) to dokument strategiczny, 
który określa założenia polityki 
miasta w zakresie ochrony śro-
dowiska. Obejmuje wszystkie ele-
menty środowiska, określa cele 
działań, spójne z innymi doku-
mentami. Jego opracowanie jest 
obowiązkowe. Wynika to z zapi-
sów Ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
Uchwalany jest przez Radę Miej-
ską, po zaopiniowaniu przez Mar-
szałka Województwa – mówi Mał-
gorzata Demianowicz, dyrektor 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Dokument jest także potrzebny, 
by miasto mogło starać się o środ-
ki finansowe – zarówno unijne, 
jak i z funduszy krajowych, dlate-
go właśnie wskazano perspektywę 
do 2030 r.  

Co z tym środowiskiem?

We Wrocławiu jednym z głównych 
problemów nadal jest zanieczysz-
czenie powietrza. Na terenie mia-
sta wynika to głównie z używania 
przestarzałych pieców. 

Choć od kilku lat odnotowuje się 
systematyczną poprawę jakości 
powietrza, to konieczne są dalsze 
działania, jak wymiana pieców 
i rozwijanie sieci ciepłowniczej. 
W ramach programu KAWKAPlus 
w latach 2018-2020 zlikwidowa-
nych zostało 4016 problemowych 
palenisk. 

Miasto stoi  także w obliczu 
przyspieszających zmian klima-
tycznych. Praktycznie cały ob-
szar Wrocławia zagrożony jest 
suszą. Do roku 2030 przewiduje 
się zmniejszenie liczby opadów 
i wzrost temperatur. Musimy 
także się liczyć z gwałtowny-
mi zjawiskami pogodowymi, 

jak nawalne deszcze i porywi-
sty wiatr. Z tego względu ważne 
w najbliższych latach będą dzia-
łania w zakresie zielono-niebie-
skiej infrastruktury, wspierania 
retencji, czyli gromadzenia wód, 
oraz powiększanie tere-
nów zielonych.

Wrocław rozmawia
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Skonsultuj z nami Program ochrony środowiska 

W styczniu pod drzwiami Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki zaczęły pojawiać się dzieci. – Był lockdown i było zimno. Stanęły przed drzwiami 

zmarznięte i zapytały, czy mamy kakao. I tak to się właśnie zaczęło – wspomina Kamila Kamińska-Sztark ze Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej. Dziś 

Nowe Łąki stały się drugim domem dla 30 dzieci, a w pomoc włączyły się instytucje, firmy i organizacje pozarządowe. 

Pani Kamilo, kiedy rozmawiali-
śmy wczoraj przez telefon, wła-
śnie pływała pani z ponad dwu-
dziestką dzieci kajakami. Zajęcia 
udało się zorganizować za darmo, 
a przystań, instruktora i sprzęt 
udostępniła Fundacja Hobbit. Ale 
to nie pierwsza taka historia.
Rzeczywiście, spotykamy się 
z bardzo fajną pomocą ze strony 
różnych organizacji i instytucji. 
Poszliśmy np. za darmo do Ogro-
du Botanicznego, Hydropolis zor-
ganizowało nam podczas ferii grę 
miejską, a dyrektor MOPS-u Anna 
Józefiak-Materna załatwiła nam 
busa z MPK, którym pojechaliśmy 
w góry na wycieczkę.  

Z Banku Żywności dwa razy w ty-
godniu dostajemy posiłki, a oprócz 
tego produkty do codziennego go-
towania. A dzięki pomocy Młodzie-
żowego Centrum Sportu Wrocław, 
nasze dzieciaki chodzą na trenin-
gi sztuk walki. W środę zapasy na 
Stadionie Olimpijskim u trenera 

Jakuba Szczepaniaka, a w piątek 
kickboxing i brazylijskie jiu jitsu 
u trenera Pawła Szubarta ze szkoły 
sztuk walki 23 Evolution. Nikt nie 
bierze od nas za to pieniędzy. 

Nowe Łąki mają oczywiście dofi-
nansowanie z Gminy Wrocław, ale 
bardzo dużo rzeczy, które robimy, 
robimy właśnie dzięki przychylno-
ści i życzliwości ludzi i instytucji.

O swoich podopiecznych mówi 
pani „dzielne dzieciaki”...
Bo to są dzielne dzieciaki. Dzielne 
i fajne. Mają różne doświadczenia, 
czasami trudne. Przyszły do nas 
tłumnie w styczniu. Szukały bez-
piecznej przestrzeni, gdzie mogą 
być sobą. Chłopaki i dziewczyny 
z Przedmieścia Oławskiego. 

Po prostu z tymi dziećmi je-
steśmy, co najmniej, 4 godziny 
dziennie. Mamy fajny zespół, 
który robi z nimi lekcje, gotuje, 
gra w piłkarzyki. Stara się orga-

nizować im wartościowe formy 
spędzania czasu. 

Współpracujemy też z kuratora-
mi z rejonu. Dzieci wiedzą o tym 
i zaakceptowały to. Wiedzą, że 
ja z jednej strony pójdę za nimi 
choćby do piekła, ale jak będzie 
trzeba, to powiem kuratoro-

wi prawdę. Nawet jeśli czasami 
zdarzają nam się „przypałowe 
sytuacje”, jak wybita szyba, to 
nie jest to nic poważnego. Mamy 
parę sprzętów i one są, nikt ich 
nie zniszczył. Sadzimy wspólnie 
rośliny przed budynkiem i one są, 
nie muszą być ogrodzone. Myślę, 
że oni wiedzą, że to jest ich dom. 

Jakie są wasze plany na najbliż-
szą przyszłość?

Na 1 czerwca planujemy 
pokaz cyrkowy dzie-

ciaków. A marze-
nia? 

Jak najwięcej w góry, do lasu 
i w fajne miejsca... Po tym, jak uda 
się nam razem z nauczycielami 
lokalnych szkół szczęśliwie ukoń-
czyć rok szkolny. Na pewno nie bę-
dzie nudno!

Rozmawiał:  
Maciej Wołodko

Dzielne dzieciaki z Przedmieścia Oławskiego

Wycieczki dzieciaków z Przedmieścia Oławskiego wspiera MPK Wrocław, użyczając im busa

Środowisko to nasza wspólna sprawa, dlatego warto wziąć udział w konsultacjach programu
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E–SPOTKANIE
Dla przedstawicieli organizacji społecznych oraz naukowców 13 maja, g. 17.30

Zgłoszenia na konsultacje@um.wroc.pl lub tel. 71 777 86 68

E–SPOTKANIE
Dla mieszkańców Wrocławia 18 maja, g. 17.30

Spotkanie zdalne na wroc.city/srodowisko

Jaki będzie Program ochrony środowiska?

l.wroclaw.pl/ochrona-srodowiska

- Zwiększanie powierzchni zie-
leni na terenie Wrocławia jest 
traktowane poważniej niż kie-
dykolwiek wcześniej. To odpo-
wiedź na zmiany klimatu oraz 
potrzeby społeczne. Pandemia 
COVID sprawiła, że wszystkim 
nam poprzestawiały się trochę 
priorytety. Ostatni rok wyraźnie 
pokazał, jak ważne są dla miesz-
kańców tereny zielone – dodaje 
dyrektor Demianowicz. - W Pro-
gramie opisane zostały jednak 
i inne działania na rzecz środo-
wiska, wśród nich przeciwdzia-
łanie wzrastającemu hałasowi, 
gospodarka wodno-ściekowa, 
gospodarowanie odpadami czy 
rozwój transportu publicznego 
i ścieżek rowerowych. To wszyst-
ko się ze sobą zazębia. Miasto 
trzeba rozwijać w każdym z tych 
komponentów – uzupełnia.

Konsultacje społeczne programu 
trwają od 5 do 26 maja. Uwagi 
można zgłaszać za pomocą for-
mularza dostępnego na stronie.

Maciej Wołodko
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Aż 1700 ha metodą agrolotniczą – tereny zielone wzdłuż wrocławskich rzek, 360 ha metodą naziemną – parki i zieleńce plus 350 ha kompleksowego od-
komarzania w dolinie Bystrzycy. A ponadto 50 zarybionych zbiorników i akcja rozdawania lawendy. Oto sposoby na walkę z komarami. 

Przez Wrocław płyną - oprócz 
Odry - cztery większe rzeki. Cza-
sem jesteśmy nazywani Wenecją 
Północy. Nic więc dziwnego, że 
komary, związane z wodą, lu-
bią nasze miasto. Ale my - dzię-
ki  współpracy z  ekspertami 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
- umiemy się już przed nimi bro-
nić. Od 20 lat istnieje wrocławski 
Program Kontroli Liczebności 
Komarów. Prowadzi go Wydział 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. Na podsta-
wie jego raportów wyznaczane są 
miejsca wymagające przeprowa-
dzenia oprysków. Samolot odko-
marzający latał ostatnio nad Wro-
cławiem w poniedziałek 10 maja. 

Samolotem i z plecaka

Preparaty biologiczne i chemicz-
ne zostaną rozpylone z samolotu 
w sumie na 1700 hektarach tere-
nów zielonych wzdłuż Odry, By-
strzycy, Widawy i Ślęzy oraz pól 
irygacyjnych na Osobowicach. 
Odkomarzanie metodą naziem-
ną prowadzone jest w parkach 
i terenach zielonych wzdłuż dolin 
rzecznych. Kompleksowym odko-
marzaniem objęte są też tereny 
zieleni w dolinie rzeki Bystrzycy 
- od Marszowic do Jarnołtowa - 
ok. 350 ha. 

Na larwy najlepszy narybek

Ale naturalnym sprzymierzeń-
cem wrocławian w walce z lar-
wami komarów są ryby. Dlatego 

wiosną i jesienią zarybia się we 
Wrocławiu ok. 50 zbiorników 
wodnych, gdzie trafia młody 
narybek, który żywi się larwami 
komarów. - W ten sposób linami, 

karasiami, karpiami koi, płocia-
mi i wzdręgami zarybiono już 
zbiorniki w parku Szczytnickim, 
Fosę Miejską, staw Pawłowic-
ki i staw na terenie Arboretum 

Uniwersytetu Przyrodniczego – 
wylicza Grzegorz Rajter z biura 
prasowego Urzędu Miejskiego 
Wrocławia. 

Zasadź lawendę 

 -  W tym roku chcielibyśmy 
pokazać mieszkańcom, że 

istnieje szereg natural-
nych sposobów, dzięki 

którym każdy z nas 
m o ż e  o g r a n i c z y ć 

l i c z b ę  k o m a r ó w 
w swoim otoczeniu 
- tłumaczy Jessica 
W o l s k a - M y s z k o 
z Wydziału Środo-

wiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego 

W r o c ł a w i a .  Z a p a c h 
ma ogromne znaczenie 

w świecie owadów, dlatego 
ważne jest, aby otaczać się ro-

ślinami odstraszającymi komary. 
Warto sadzić lawendę, miętę pie-
przową, komarzycę, kocimiętkę, 
bazylię, mirt, koper włoski czy 
surmię bignoniową.

W weekend, 15 i 16 maja, w pa-
wilonach ESK we wrocławskich 
parkach od godz. 10.00 będą roz-
dawane sadzonki lawendy. 

Anna Aleksandrowicz

Na początku maja na wrocławskie ulice wyjechały rowero-
we patrole Straży Miejskiej Wrocławia. To trzy dwuosobo-
we zespoły, które dbać będą o bezpieczeństwo w mieście.

Wrocławscy strażnicy patrolu-
ją głównie ścieżki rowerowe. Do 
dyspozycji mają rowery ze wspo-
maganiem elektrycznym i tra-
dycyjne. Dziennie każdy patrol 
przejeżdża trasę ok. 50 km.

– Sprawdzamy przede wszystkim 
to, czy rowerzyści przestrzega-
ją przepisów ruchu drogowego, 
czy na ścieżkach nie ma szkła lub 
innych niebezpiecznych elemen-
tów, a także czy przypadkiem 
nie są one blokowane przez nie-
prawidłowo zaparkowane auta – 
opowiada Robert Paluch z patrolu 
rowerowego SM Wrocławia.

Ścieżki, ale nie tylko

Funkcjonariusze patrolują także: 
osiedlowe uliczki, tereny rekre-
acyjne, bulwary i wały nad Odrą. 
– Takie patrole szybciej zauwa-
żą nieprawidłowości i podejmą 
natychmiastową reakcję, pod-
jeżdżając tam, gdzie nie można 

wjechać samochodem. Strażni-
cy są przeszkoleni w udzielaniu 
pierwszej pomocy, mogą także 
zabezpieczać miejsca wypad-
ku – dodaje Waldemar Forysiak, 
rzecznik SM Wrocławia.

Wywołują uśmiech

Jak przyznaje Sandra Kowalska, 
strażniczka z patrolu rowerowego, 
wrocławianie w większości pozy-
tywnie reagują na ich widok. 

– Niektórzy są zdziwieni i zasko-
czeni widząc strażników na ro-
werach, ale raczej odbierają nas 
pozytywnie. Większość rozumie, 
że takie patrole są potrzebne w na-
szym mieście – wyjaśnia.

Patrole rowerowe to uzupełnienie 
patroli zmotoryzowanych, pie-
szych oraz konnych wrocławskiej 
straży miejskiej.

Monika Dubec

Z miasta

Z lądu, wody i powietrza odkomarzamy Wrocław
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Samochodem, pieszo, konno, a teraz na rowerach...  
Tak Straż Miejska Wrocławia patroluje miasto

Strażnicy pokonują na rowerach ok. 50 km dziennie – mieszkańcy Wrocławia witają ich uśmiechem

Zarybianie stawu między ulicami Kazimierską i Dembowskiego, w pobliżu Szkoły Podstawowej 
nr 66 na Dąbiu. Na zdjęciu w kółku – narybek karpia koi
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Z miasta

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Do 30 września wszyscy mieszkańcy Polski mają podać informacje, które zbiera Główny 
Urząd Statystyczny. Jak spisać się sprawnie i bezpiecznie? W internecie, na infolinii czy z rachmistrzem? Oto porady dla seniorów.

Najłatwiej spisać się samodziel-
nie przez internet – seniorzy 
całkiem sprawnie poruszają się 
w wirtualnym świecie. Uczestni-
czą w spotkaniach online, korzy-
stają z teleporad, mają bankowość 
elektroniczną.

 – Pomóżmy im bezpiecznie 
zrealizować obowiązek spisowy 
w najdogodniejszej dla nich for-
mie: samospisu internetowego 
(w domu lub punkcie spisowym) 
albo w formie rozmowy telefo-
nicznej z rachmistrzem – apeluje 
GUS.

Przez internet 
bezpieczniej

Aplikacja spisowa jest prosta 
w obsłudze. Wystarczy uważnie 
i bez pośpiechu czytać pytania, 
a następnie sprawdzać zaznaczo-
ne odpowiedzi, zanim przejdzie-

my na kolejną stronę. Na końcu 
spisu należy potwierdzić popraw-
ność przekazanych danych, bo po 
zamknięciu aplikacji nie ma już 
możliwości ich edytowania. 

Jeśli nie czujemy się na siłach, 
aby spisać się samodzielnie, za-
wsze możemy poprosić o pomoc 
zaufaną osobę, która dysponuje 
komputerem i pomoże uzupełnić 
nasze dane. Sami także możemy 
spytać znajomych, czy nie potrze-
bują pomocy.

Telefonicznie  
z rachmistrzem

Gdy jednak nie mamy możliwo-
ści samodzielnego spisania się 
poprzez formularz internetowy, 
możemy wybrać bezpieczny spis 
przez telefon. Wystarczy zadzwo-
nić na infolinię 22 279 99 99. Od 
4 maja rozpoczęli także pracę 

rachmistrzowie telefoniczni. Będą 
dzwonić z numeru: 22 828 88 88 
lub 22 279 99 99, aby przepro-
wadzić ankietę. Jeśli ktoś jednak 
spisał się już online, w systemie 
są jego dane i nikt nie będzie już 
dzwonił w tej sprawie.

Sprawdzaj i reaguj

Rachmistrz spisowy ma nadany 
oficjalny identyfikator wydany 
przez Wojewódzkie Biuro Spiso-
we zawierający imię i nazwisko, 
numer, godło, informację o prze-
twarzaniu danych osobowych. 
Wszystkie te dane można spraw-
dzić na infolinii lub na oficjalnej 
stronie spis.gov.pl. 

Jeśli  respondent będzie miał 
wątpliwości, co do wiarygodno-
ści i rzetelności kontaktującego 
się z nim rachmistrza, powinien 
zgłosić ten fakt na infolinii lub 

przez formularz na stronie (za-
znaczając w temacie „bezpie-
czeństwo, w tym zgłoszenie na-
ruszenia bezpieczeństwa”). Taką 
informację można przekazać 
także do Gminnego Biura Spiso-
wego (Urząd Miejski Wrocławia, 
pl. Nowy Targ 1-8, e-mail: gbs@
um.wroc.pl). 

Z uwagi na pandemię rachmi-
strzowie nie będą odwiedzać 
respondentów w domach aż do 
odwołania. Dlatego odwiedziny 
osoby, podającej się za rachmi-
strza, należy zgłosić na policję.

W biurze pomogą

Gminne Biuro Spisowe, które 
mieści się w Urzędzie Miejskim 
Wrocławia, ma dwa stanowi-
ska, przy których można spisać 
się samodzielnie przez internet 
– pomocą służą tu wykwalifi-

kowani pracownicy. Z uwagi na 
pandemię termin wizyty należy 
jednak zarezerwować telefonicz-
nie pod numerem 71 777 75 93. 
Biuro znajduje się na 4. piętrze, 
ale w budynku jest winda.

Przy dokonywaniu spisu nale-
ży pamiętać, aby spisać także 
współmałżonka oraz dzieci, jeśli 
są zameldowani w tym samym 
gospodarstwie, nawet jeśli nie 
mieszkają już w domu lub prze-
bywają za granicą.

Tuż po starcie spisu 1 kwietnia 
w trzy i pół dnia spisał się pierw-
szy milion Polaków. Niewątpli-
wą zachętą jest także loteria dla 
wszystkich, którzy wypełnili an-
kietę GUS. Wygrać można Toyoty 
Yaris. Szczegóły na loteria.spis.
gov.pl.

Agata Zięba

Seniorze, zrób to bezpiecznie i pomóż innym 

„Spisałem się już miesiąc temu 
przez internet. Nie sprawiło mi 

to trudności. Traktuję to jako 
obowiązek. Każdy uczciwy 

obywatel powinien to zrobić. 

Podczas spisywania, czujni 
powinni być zwłaszcza 

seniorzy. Trzeba sprawdzać 
osoby podające się za 

rachmistrzów. Warto także 
poprosić o pomoc swoich 

bliskich lub pracowników 
Gminnego Biura Spisowego”

Jacek Peszyński
 trener grupy sportowo-rekreacyjnej 

przy Wrocławskim  
Centrum Seniora

Spisali się już dla Polski: Jacek Peszyński

TO
M

A
SZ

 H
O

ŁO
D

Kogo obejmuje spis?

Do spisu powinni przystąpić 
wszyscy mieszkańcy Polski, tak-
że cudzoziemcy. Spisowi podle-
gają też Polacy mieszkający za 
granicą.

Jak się spisać?

W związku z sytuacją epidemicz-
ną prowadzony jest samospis 
na stronie spis.gov.pl. Od 4.05 
będzie można spisać się także 
telefonicznie, a w wyjątkowych 
przypadkach spis przeprowadzi 
rachmistrz. Wszystkie te spra-
wy można załatwić na infolinii 
22  279 99 99. Wszystkie dane 
osobowe przetwarzane w czasie 
spisu są poufne.

Redakcja
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– Tegoroczna Noc Muzeów 
będzie miała ponownie charakter 

trzech wirtualnych wieczorów, każdy 
rozpocznie się o godzinie 18.00 i zakończy 
około północy. Codziennie 
zaprezentowanych zostanie od 6 do 7 
wystaw, każde oprowadzanie potrwa 
ok. 30 minut – mówi Anna Tatarska 
z Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, organizatora wydarzenia.

W roli przewodników po wystawach wystąpią 
znakomici fachowcy, kuratorzy wystaw i sami 
artyści. Po Starym Cmentarzu Żydowskim 
oprowadzi nas rzeczniczka Muzeum Miejskiego 
Wrocławia Ewa Pluta, przedstawiając wybitne 
postacie kobiece, do Muzeum Architektury za-
prasza na swoją wystawę artystka Kasia Kmita, 
w Muzeum Współczesnym Wrocław zobaczy-
my wystawę Marleny Kudlickiej i Wandy Goł-
kowskiej, o której opowie dyrektorka Sylwia 
Świsłocka-Karwot, w Muzeum Teatru będzie 
można zapoznać się z detalami dzieł Salvadora 
Dali i Francisco Goi. W niedzielę także wyda-
rzenia dla dzieci – tajemnice ratusza i Muzeum 
Przyrodnicze.

Wszystkie transmisje na żywo obejrzymy na 
oficjalnym profilu miejskim Wroclaw [Wroclo-
ve] na Facebooku, materiały będą też dostępne 
na portalu www.wroclaw.pl w zakładce Noc 
Muzeów.

PROGRAM

14  
maja 2021  
piątek 

godz. 18:00

Centrum Sztuki WRO – 19. BIENNALE 
SZTUKI MEDIÓW WRO 2021 REVERSO

Oprowadza zespół kuratorski: Piotr Krajewski, 
Małgorzata Sikorska, Dominika Kluszczyk, 
Paweł Janicki, Dagmara Domagała

12 maja rozpoczęła się 19. edycja Biennale Sztu-
ki Mediów WRO. To największy w Polsce prze-
gląd sztuki współczesnej. Podczas Nocy Mu-
zeów zespół kuratorski Centrum Sztuki WRO 
oprowadzi Państwa po wystawie Start REVER-
SO inaugurującej tegoroczne biennale. Opowie 
także o programie wydarzeń zaplanowanych do 
końca roku.

godz. 19:00

Muzeum Architektury we Wrocławiu – 
kuratorski spacer po wystawie „Ćwiczenia 
z wyobraźni | Kasia Kmita”

Oprowadzają: Kasia Kmita, Kuba Żary

To wystawa, która powstawała na oczach 
widzów. Kasia Kmita, wrocławska malarka 
i autorka ekspozycji, co tydzień prezentowa-
ła w Muzeum Architektury kolejny odcinek 

własnej opowieści o Sympozjum Plastycz-
nym Wrocław ’70 – niezwykłym spotkaniu 
artystów, krytyków i teoretyków sztuki, które 
odbyło się we Wrocławiu w pierwszych mie-
siącach 1970 roku. Na tworzonej „na żywo” 
ekspozycji odnajdujemy tych, którzy bra-
li udział w Sympozjum: Tadeusza Kantora, 
Oskara Hansena, Henryka Stażewskiego, Je-
rzego Beresia, Władysława Borowskiego, Anny 
Szpakowskiej-Kujawskiej, oraz doskonale zna-
ne wrocławianom miejsca.

godz. 20:00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu – hity 
wystawy „Sztuka polska XVII-XIX w.”

Oprowadza: Michał Pieczka

To jedna z kilku najważniejszych ekspozycji 
stałych prezentowanych w głównym gmachu 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Obejmu-
je kilkaset dzieł sztuki artystów polskich oraz 
zagranicznych działających na obszarze histo-
rycznych ziem Rzeczpospolitej na przestrzeni 
trzech stuleci. Główny trzon ekspozycji stano-
wią dzieła znajdujące się niegdyś w kolekcjach 
lwowskich i kijowskich. Podczas oprowadzania 
Michał Pieczka omówi najcenniejsze przykłady 
malarstwa polskiego autorstwa tak wybitnych 
artystów jak: Bernardo Bellotto, Piotr Micha-
łowski, Jan Matejko, Juliusz Kossak, Jacek Mal-
czewski czy Stanisław Wyspiański.

godz. 21:00

Muzeum Współczesne Wrocław – 
oprowadzanie po wystawie czasowej 
„Kudlicka/Gołkowska”

Oprowadzają: Marlena Kudlicka, Sylwia 
Świsłocka-Karwot

Marlena Kudlicka (ur. 1973) to artystka, której 
działania są zakorzenione w sztuce konceptu-
alnej. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Od lat związana jest z Berlinem. 
Wanda Gołkowska (1925–2013) była jedną 
z pierwszych studentek Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. 
Po ukończeniu studiów zaczęła odchodzić od 
tradycyjnego malarstwa ku formom prze-
strzennym i sztuce pojęciowej, ale nie zerwała 
radykalnie z malarstwem i rysunkiem. Stały się 
one dla niej polem eksperymentu. Przygląda-
jąc się twórczości artystek w różnych czasach 
i środowiskach, można odnaleźć punkty stycz-
ne. Wspólna ekspozycja otwiera nowe możli-
wości interpretacji.

godz. 22:00

Fundacja Art Transparent, Mieszkanie 
Gepperta – „Historia Geppertów 
we Wrocławiu”

Oprowadzają: Ewa Pluta, Michał Bieniek

Działalność fundacji Art Transparent obejmu-
je prowadzenie galerii sztuki współczesnej pn. 
Mieszkanie Gepperta, organizację Przeglądu 
Sztuki SURVIVAL, realizację wystaw i festi-
wali, działania o charakterze edukacyjnym 

i warsztatowym. Podczas wirtualnego spaceru 
zaprezentowane zostanie tworzone przez fun-
dację od 2017 r. archiwum poświęcone życiu 
i twórczości pary malarzy – prof. Eugeniusza 
Gepperta oraz Hanny Krzetuskiej-Gepperto-
wej, animatorów powojennego środowiska ar-
tystycznego Wrocławia.

godz. 23:00

BWA Wrocław, galeria Dizajn – 
oprowadzanie po wystawie „Kod ceramiki”

Oprowadza: Renata Bonter-Jędrzejewska

To wystawa opowiadająca o nowych zastoso-
waniach ceramiki w dizajnie, zrównoważonym 
przemyśle, sztuce, nauce i technologii. Opro-
wadza po niej dr Renata Bonter-Jędrzejewska, 
kuratorka, projektantka i wykładowczyni Aka-
demii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W trakcie 
oprowadzania dowiemy się również o różnych 
kontekstach zawartych w tytule wystawy: o ko-
dzie kulturowym ceramiki, o kodzie jako na-
rzędziu komunikacji oraz zapisie stosowanym 
w technologiach cyfrowych.

 

15  
maja 2021  
sobota 

godz. 18:00

Muzeum Miejskie Wrocławia, Stary Cmen-
tarz Żydowski – oprowadzanie tematyczne 
„Silne kobiety w trudnych czasach”

Oprowadza: Ewa Pluta

Stary Cmentarz Żydowski to przepiękna, oto-
czona niezwykłą roślinnością przestrzeń XIX-
-wiecznego cmentarza o założeniu parkowym. 
Silne kobiety w trudnych czasach – to hasło 
przewodnie tego spaceru. O kobietach, które 
miały różne pasje i były zaangażowane w walkę 
o swoje idee, opowie Ewa Pluta – rzeczniczka 
Muzeum Miejskiego Wrocławia. Spacer nie tyl-
ko dla kobiet.

godz. 19:00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 
Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki 
Współczesnej – oprowadzanie po wystawie 
czasowej „Bypass. Wystawa pandemiczna”

Oprowadza: Małgorzata Sanatrek

Dzieła Gustowskiej, Pągowskiej, Rydet, Sa-
snala i innych wybitnych artystów współcze-
snych można podziwiać na wystawie czasowej 
w Pawilonie Czterech Kopuł. „Bypass” to pre-
zentacja, będąca uzupełnieniem kolekcji stałej 
wystawionej w Pawilonie, ukazująca szereg 
niezwykle ciekawych zjawisk i osobowości 
artystycznych, których nie udało się pokazać 
w ramach głównej ekspozycji. Klucz wyboru 
jest prosty i oparty o alfabet, czyli od litery A do 
Ż, i parytetowy, a więc kuratorki wybrały z bo-
gatego zasobu prace artystek i artystów repre-
zentujących różne dyscypliny i nurty.

godz. 20:00

Muzeum Miejskie Wrocławia, Pałac 
Królewski – oprowadzanie autorskie 
po wystawie „Kiedy kobieta staje się rzeźbą”

Oprowadza: Stanisław Wysocki

To wyjątkowe spotkanie z wrocławskim rzeź-
biarzem znanym wrocławianom szczególnie 
z pomnika Powodzianki przy mostach Uniwer-
syteckich, figury Murzyna na placu Solnym czy 
głowy Orfeusza na placu Wolności.

W zeszłym roku artysta obchodził 50-lecie 
pracy twórczej – to doskonała okazja do za-
prezentowania retrospektywnej wystawy jego 
dokonań artystycznych.

Wirtualnie nocą zwiedzaj wrocławskie muzea 
W weekend 14–16 maja wrocławskie muzea i galerie zapraszają na Wirtualną Noc Muzeów, czyli 20 wystaw 

online. Podczas wydarzenia zwiedzić będzie można oddziały Muzeum Miejskiego (w tym Stary Cmentarz 

Żydowski czy Pałac Królewski), Muzeum Narodowe, Muzeum Mineralogiczne, Muzeum Przyrodnicze.
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godz. 21:00

Muzeum Miejskie Wrocławia, Muzeum 
Teatru – oprowadzanie po wystawie „Goya 
Dali. Gdy śpi rozum, budzą się potwory”

Oprowadza: Kamila Zakrzewska

Wystawa jest zbiorem aż 160 rycin złożonych 
w dwa cykle graficzne – „Kaprysy” autorstwa 
Francisco Goi i „Les caprices de Goya de Dali” 
autorstwa Salvadora Dalego. Te dwa wiel-
kie nazwiska autorów żyjących i tworzących 
w różnych epokach połączył nie tylko hisz-
pański rodowód, ale właśnie „Kaprysy”, które 
po niemal 200 latach od pierwszego wydania 
Salvador Dali postanowił zinterpretować na 
nowo, dodając pastelowe kolory oraz charak-

terystyczne dla surrealizmu elementy, takie jak 
miękkie zegary, skorupiaki czy płonące żyrafy.

godz. 22:00

 Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 
Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki 
Współczesnej – PrzeMÓW, muzeum. 
Czytania tekstów artystów prezentowanych 
na wystawie kolekcji sztuki polskiej II 
połowy XX i XXI w.

Czyta Teatr Czterech w składzie: Monika Ćma, 
Agata Iżykowska-Uszczyk, Maciej Makosch, 
Katarzyna Mazurkiewicz, Justyna Oleksy, 
Barbara Przerwa, Lesław Zamaro.

Zazwyczaj Muzeum Sztuki Współczesnej zwie-
dza się trasą barwnych plam, linii, form i faktur. 
W Noc Muzeów Pawilon Czterech Kopuł od-
wraca ten porządek – zaprasza na spacer trasą 
słów. W Noc Muzeów Pawilon Czterech Kopuł 
przemówi słowami malarzy i rzeźbiarzy. Zapra-
szamy trasą lirycznych bajek Erny Rosenstein, 
dziecięcych zanurzeń w naturę we wspomnie-
niach Magdaleny Abakanowicz, wywrotowych 
manifestów Luxusu, neologizmów Witkacego.

godz. 23:00

BWA Wrocław, galeria na dworcu 
Wrocław Główny – oprowadzanie po 
wystawie „Trzy to już tłum”, OUT OF STH VI. 
Chłonność przestrzeni

Oprowadza: Agata Kalinowska

Tytuł wystawy odnosi się do dynamiki tworze-
nia zgromadzeń i zbiorowych manifestacji, do 
biopolityki stanu wyjątkowego, a także do 
historii kultury klubowej. Na wystawie zoba-
czymy samochoreografujące się protesty, im-
prowizowane tańce społeczne i oddolne formy 
ruchowej organizacji ciał w tkance miejskiej. 
Jednocześnie przyjrzymy się też twórcom, 
których artystyczne działania mają wymiar 
aktywistyczny lub stały się polami społeczno-
-politycznej walki.

godz. 24:00

BWA Wrocław, Studio Wrocław – 
oprowadzanie autorskie po wystawie 
Dominiki Olszowy „Zupa Nic”

Oprowadza: Dominika Olszowy

To wystawa poświęcona procesowi twórcze-
mu i relacji artysty ze stwarzanym przez niego 
dziełem sztuki. Wychodzi od potrzeby pogłę-
bienia procesu twórczego i wymaga poświęce-
nia mu stosownego czasu. Tytułowa „zupa nic” 
jest parafrazą dzieła sztuki jako rezultatu sze-
regu czynności manualnych i intelektualnych, 
wykonanych zależnie od nastroju czy zgodnie 
z własnym charakterem. O procesie twórczym 
opowie artystka Dominika Olszowy.

16  
maja 2021  
niedziela 

godz. 18:00

Muzeum Miejskie Wrocławia, Ratusz – 
wykład dla dzieci „Czy we wrocławskim 
Ratuszu mieszkają zwierzęta?”

Oprowadzają: Izabela Janicka, Anna Priebe-
-Haglauer

Czy to możliwe? Tak, mieszkają tu już od bar-
dzo dawna i poukrywały się w różnych zaka-
markach Starego Ratusza. Pomożemy Wam je 
odszukać i zaprezentujemy, które z nich zna-
lazły dla siebie bezpieczne schronienie i wyja-
śnimy dlaczego.

godz. 19:00

Muzeum Przyrodnicze – oprowadzanie 
po wystawie „Układ kostny kręgowców”

Oprowadza: Grzegorz Skórzewski

To jedna z czterech wystaw stałych znajdują-
cych się w Muzeum Przyrodniczym Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, na którą składa się 66 
kompletnych szkieletów zwierząt, reprezen-
tujących wszystkie grupy kręgowców. Wśród 
okazów szczególnie warto zobaczyć wymarłego 
jelenia olbrzymiego, sejwala (jedyny kompletny 
szkielet w Polsce) oraz bogatą kolekcję czaszek.

godz. 20:00

Muzeum Pana Tadeusza – „Pan Tadeusz 
Różewicz”

Oprowadzają: Maria Marszałek, Marcin Szyjka

W trakcie oprowadzania zaprezentowane zo-
staną przedmioty należące do Tadeusza Ró-
żewicza, jednego z największych polskich po-
etów, które obecnie znajdują się w zbiorach 
muzeum. Część z nich zostanie pokazana na 
wystawie poświęconej poecie, której otwarcie 
zaplanowane jest na 9 października 2021 r. Co 
mówi o Tadeuszu Różewiczu fakt, że wycinał 
z gazet zabawne artykuły, z podróży przywoził 
bibeloty, popalał papierosy, a do teatru chodził 
z gwizdkiem? Biorąc udział w wirtualnym opro-
wadzaniu, będzie można się o tym przekonać.

godz. 21:00

 Fort Wrocław Nr 9, Muzeum Militarne – 
zakamarki i tajemnice fortu

Oprowadza: Marek Łaciak

Muzeum Militarne jest częścią XIX-wiecz-
nej fortyfikacji miasta. Podczas zwiedzania 
muzeum będzie można zobaczyć kazama-
ty schronu głównego, wartownię zachodnią 
i wschodnią, magazyn amunicji oraz plenerowe 
wystawy sprzętu militarnego, m.in. zwożone 
z miasta schrony wartownicze , jedyny w Polsce 
schron rurowy i armaty osadzone w wieżycz-
kach „SKOTA” oraz historyczne samochody.

godz. 22:00

Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu 
Wrocławskiego – oprowadzanie po wystawie 
„Minerały Polski, kamienie szlachetne 
i ozdobne oraz meteoryty”

Oprowadza: Antoni Stryjewski

Muzeum Mineralogiczne zaprasza pasjona-
tów kamiennego piękna na prezentację swoich 
znakomitych okazów. Oprowadzający skupi się 
na trzech wybranych kolekcjach – minerałach 
z polskich złóż surowców mineralnych, ka-
mieniach szlachetnych i ozdobnych oraz me-
teorytach.

godz. 23:00

 Galeria Miejsce przy Miejscu 14 – 
oprowadzanie kuratorskie po wystawie zdjęć 
Tomka Tyndyka „Rzeczy osobiste”

Oprowadzają: Łukasz Rusznica, Tomasz 
Tyndyk

Rok 2021 w galerii to przede wszystkim sku-
pienie się na zdrowiu psychicznym, sposobach 
wyrażania emocji i praktykach leczniczych. 
Każdy z zaproszonych artystów wypowiada na 
głos swoje lęki, samodzielnie, w pierwszej oso-
bie, z własnego doświadczenia. To, co skrajnie 
indywidualne i osobiste ma niezwykły potencjał 
bycia uniwersalnym.

Wirtualnie nocą zwiedzaj wrocławskie muzea 
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Dla mieszkańca

Studenci UE wspierają fundację pomagającą zwierzętom
Fundację Pręgowane i Skrzydlate dotknęło podczas pandemii sporo nieszczęść. Ze wsparciem pospieszyli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego 
i w ramach projektu „Zwierzaki NZS”  zaczęli zbiórkę, do której każdy może się przyłączyć.

Końcówka roku 2020 i początek 
2021 były dla Fundacji Pręgowa-
ne i Skrzydlate bardzo nieszczę-
śliwe – prezes fundacji straciła 
pracę, a wiceprezes – po po-
ważnej chorobie zmarł. A oboje 
marzyli o tym, by swoim pod-
opiecznym – pokrzywdzonym 
przez los zwierzętom – wyszy-
kować z własnych, prywatnych 
środków nowy lokal. Teraz te 
plany legły w gruzach.  

– Istnieje ryzyko, że funda-
cja będzie musiała ograniczyć 
liczbę zwierząt, którym obecnie 
pomaga, a na to nie możemy po-
zwolić! – mówią młodzi ludzie 
z Uniwersytetu Ekonomicznego. 
– Dlatego „Zwierzaki NZS” chcą 
dołożyć swoją cegiełkę i pomóc 

w ratowaniu braci mniejszych. 
- Każda zebrana przez nas zło-
t ó w k a  z o s t a n i e  p r z e k a z a n a 
Fundacji Pręgowane i Skrzydlate 
i mamy wielką nadzieję, że przy-
czyni się do poprawienia jakości 
życia zwierząt. Nie bądźmy obo-
jętni na los bezbronnych istot. 
Pomóżmy im przetrwać! – ape-
lują studenci.

Wrocławscy studenci zorganizo-
wali na rzecz Fundacji Pręgowa-
ne i Skrzydlate zbiórkę pieniędzy 
na portalu zrzutka.pl, z której 
cały dochód zostanie przezna-
czony na zakup karmy, remont 
lokalu fundacji i na indywidual-
ne potrzeby jej pupili. 

Małgorzata Wieliczko
„Zwierzaki NZS” to charytatywny projekt studentów Uniwersytetu Ekonomicznego 

K
A

M
IL

 M
O

R
K

A
/Z

W
IE

R
ZA

K
I 

N
ZS

Oddajemy głos zadowolo-
nym mieszkańcom, którzy 
już wymienili starego kop-
ciucha z  wykorzystaniem 
miejskiej dotacji w  ramach 
akcji „Zmień piec”. Co tydzień 
kolejny bohater opowiada 
swoją historię wymiany pie-
ca. W  tym numerze Renata 
Szymczyk z Wojszyc.

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.

Nie tylko wymiana pieca

Dla naszej kolejnej bohaterki, wy-
miana pieca – ze wsparciem mia-
sta – była początkiem prac remon-
towych w całym domu.

 – Nasz dom ma już swoje lata, 
dlatego zdecydowaliśmy się wyre-
montować go od A do Z. Na pierw-
szy ogień poszedł piec węglowy, 
dalej okna (tu również skorzystałam 
z dopłaty od miasta), a w przyszłym 
roku chcielibyśmy też skorzystać 
z dofinansowania na docieplenie 
dachu – podkreśla Renata Szym-
czyk. I dodaje, że nie korzystała 
z pomocy instalatora przy załatwia-
niu formalności. Sama chodziła po 
urzędach. Teraz już wie, jak to zro-

bić, żeby wszystko poszło szybciej 
i łatwiej. – Najlepiej rozpisać sobie 
plan działania w punktach. Bardzo 
pomocni byli pracownicy urzędu 
przy ul. Hubskiej. Wyjaśnili wszyst-
ko rzeczowo i konkretnie – mówi 
nasza bohaterka.

Teraz kobieta zachęca wszystkich 
do wymiany pieca i służy radą, 
bo jak zauważa, naprawdę warto. 
 – Przede wszystkim nie ma tej 
ciężkiej pracy przy paleniu w piecu. 
W domu jest czyściej, sadza i przy-
kry zapach nie dostają się do miesz-
kania. W końcu mam też więcej 

czasu dla siebie, bo nie trzeba co-
dziennie sprzątać i pilnować, aby 
ogień nie wygasł – dodaje.

Dołącz do bohaterów

Chcesz dołączyć do bohaterów ak-
cji? Na stronie zmienpiec.pl mo-
żesz sprawdzić m.in. programy do-
finansowań, bazę przeszkolonych 
instalatorów, z którymi piec moż-
na wymienić bez wkładu własne-
go oraz skorzystać z pomocnych 
instrukcji. Po wymianie kopciucha 
na ekologiczną formę ogrzewania, 
możesz podzielić się z innymi swo-

imi doświadczeniami, zgłaszając się 
na: bohater@zmienpiec.pl.

Łap najwyższe dopłaty

Wrocławianie wymienili, z wy-
korzystaniem miejskich środ-
ków, już ponad 9,7 tys. pieców. 
W tym roku do wydziału środo-
wiska Urzędu Miejskiego wpły-
nęło już ponad 400 wniosków 
o wymianę pieca. To ostatni rok 
najwyższych dopłat z programu 
KAWKA plus, z każdym rokiem 
kwota dotacji będzie maleć: 2021 
rok – do 15 000  zł, 2022 – do 

12 000 zł, 2023 – do 10 000 zł, 
2024 – do  8 000 zł.

Miasto oferuje do 15 tys. zł na 
wymianę pieca i do 5 tys. zł na 
wymianę drewnianej stolarki 
okiennej, a także dopłaty do ra-
chunków za ogrzewanie nawet 
do 4 tys. zł oraz zwolnienia i ulgi 
w czynszu dla najemców komu-
nalnych.

Bartosz Moch

Bohaterka „Zmień piec”: wymiana kopciucha 
zapoczątkowała remonty w całym naszym domu

Renata Szymczyk z Wojszyc już nie musi ciężko pracować przy piecu węglowym, by ogrzać dom. Teraz może odpoczywać
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www.zmienpiec.pl
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My wrocławianie

Gruzowisko zamieniło się w piękny ogród przypominający 
mini-Wersal. To zasługa Jana Kowala, mieszkańca ul. Rado-
snej, który od prawie 50 lat dba o podwórko przy swoim 
bloku. Mało tego! Jego niezwykłe aranżacje zostały nagro-
dzone  srebrnym medalem.

Pan Jan przeprowadził się z żoną 
na ulicę Radosną w 1974 r. Trwała 
tu wówczas budowa sąsiedniego 
galeriowca i całe podwórko zasy-
pane było gruzem budowlanym. 
– Kiedy to zobaczyłem, wiedzia-
łem, że coś muszę z tym zrobić. Nie 
wyobrażałem sobie, żeby mieć wi-
dok z okna na hałdy gruzu – mówi 
Jan Kowal. – Moi rodzice byli rol-
nikami, więc trochę o uprawie zie-
mi wiedziałem – dodaje.

Zmysł artysty

Trzeba było włożyć mnóstwo 
pracy, by stworzyć takie dzieło 
sztuki. Najpierw został uporząd-
kowany teren, później z pomocą 
sąsiadów i spółdzielni mieszka-
niowej zaczęły pojawiać się efekty. 
Mimo że pan Jan z wykształcenia 
jest pedagogiem, a nie ogrodni-
kiem, to bez wątpienia mógłby tu 
przyjmować studentów ogrod-
nictwa czy architektury krajo-
brazu. Zmysł artysty to on ma! 
Sam, ręcznie sekatorem, niczym 
Edward Nożycoręki, rzeźbi posta-
cie z krzewów i pielęgnuje rośliny. 
Zwłaszcza wiosną i latem ogród 
wygląda imponująco. Rosną tam: 
imperata cylindryczna, smaglicz-
ka, szafirki niebieskie, kosodrze-
wina i ligustrowe żywopłoty oraz 
berberysy. 

Srebro dla Wrocławia 

Nagroda dla Wrocławia za zajęcie 
2. miejsca w 9. plebiscycie Ter-
ra Flower Power na Najpiękniej 
Ukwiecone Miasto w Polsce 2020 
to właśnie zasługa Jana Kowala. 
Jednocześnie zajął on 1. miejsce 
w kategorii indywidualnej, zdo-
bywając najwięcej głosów inter-
nautów. Jak mówi nasz bohater, 
to jego wnuczka namówiła go do 
wzięcia udziału w konkursie. Pan 
Jan to człowiek skromny i widać, 
że bardziej go cieszą efekty jego 
pracy niż nagrody. Chciałby 
tylko trochę więcej pomocy ze 
strony sąsiadów.

O tytuł w konkursie walczyły 52 
miasta z całej Polski, reprezen-
towane przez prace z zakresu 
ukwiecenia przestrzeni publicznej 
– Wrocław m.in. przez dzieła pana 
Jana. Na zgłoszone do konkursu 
aranżacje głosowali użytkownicy 
Facebooka. Właśnie oni zdecy-
dowali o przyznaniu 2. miejsca 
Wrocławiowi, który nieznacznie 
tylko wyprzedziła Bielsko-Bia-
ła. Z indywidualnych realizacji 

największe uznanie internautów 
zaskarbił sobie pan Jan, na które-
go prace zagłosowało 3235 inter-
nautów. Dlatego nagroda stanęła 
na terenie Spółdzielni Mieszka-
niowej Wrocław-Południe przy 
aranżowanych przez niego for-
mach z żywopłotów  – to ogrom-
na donica z funkcją siedziska wraz 
z ukwieceniem. 

Twórz swoje podwórko 

Jan Kowal stworzył unikalną 
w skali miasta przestrzeń. To coś 
znacznie więcej niż podwórkowy 
ogródek – to również forma ar-
tystycznej ekspresji.  Zaglądają 
tu mieszkańcy innych osiedli, 
żeby popatrzeć i popodziwiać. 
Teraz będą mogli przysiąść na 
siedzisku-donicy, bo ta nagroda 
jest dla wrocławian. 

Pan Jan od lat udowadnia, że 
można być twórcą przestrzeni, 
w której się mieszka, a nie tyl-
ko jej biernym obserwatorem. 
– Kiedyś miałem wielu sąsiadów 
do pomocy – wspomina. – Dzisiaj 
ludzie jakby mniej czują się odpo-
wiedzialni za otoczenie. Mieszka 
tu wielu studentów, którym jest 
obojętne, co rośnie pod blokiem, 
a jeszcze wyrzucają niedopałki 
do ogródka – skarży się pan Jan.  
Każdy, kto chce zająć się pielę-
gnacją terenu przy swoim osiedlu, 
musi pamiętać o formalnościach. 

N a j p i e r w  t r z e b a 
zgłosić chęć do 
zarządcy. - 

W czasie 
p a n d e m i i , 
która zmusza nas 
do izolacji, tereny zie-

lone 
są je-

d y n y m 
m i e j s c e m , 

gdzie możemy 
pozytywnie nała-

dować swój  organizm  

– mówi Agnieszka Radziewicz, 
kierownik Osiedla II Dorota-
-Barbara. – Stworzony przez 
pana Jana przepiękny teren zie-
lony to coś w rodzaju sanatorium 
dla zdrowia. Chciałabym zmo-
tywować mieszkańców naszego 
osiedla Dorota-Barbara, żeby 
poszli w ślady swojego sąsiada 
i podjęli wyzwanie „Zaadoptuj 
ogródek”. Ogródki znajdują się 
przy każdej naszej nieruchomo-
ści – zachęcamy do ich uprawy 
i odrobiny kreatywności. Dla 
tych mieszkańców, którzy wy-
trwają w wyzwaniu, przewidu-
jemy nagrody – dodaje. 

Paulina Czarnota
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Radosny ogródek na medal. Jan Kowal niczym 
Edward Nożycoręki rzeźbi postacie z krzewów

Jan Kowal wkłada dużo serca 
w prace ogrodowe. Kreatyw-
ności mu nie brak, a każda ro-
ślina czy krzaczek - jak widać 
na zdjęciach - są mu wdzięczne 
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Artyści z grupy KOLEKTYF, specjalizujący się w wielkich malowidłach na ścianach budynków, zaprojektowali specjalny 
mural nawiązujący do historii osiedla Nadodrze. Przyjdź 15 maja w południe i zobacz, jak będą go tworzyli. 

Dworzec Nadodrze w ostatnich 
latach nie miał najlepszych chwil. 
- Odbiło się to na nas, codzien-
nych użytkownikach i podróżnych 
- mówi Izabela Duchnowska, pre-
zeska Nowego Nadodrza. 

W grudniu 2020, po naciskach 
lokalnej społeczności, w tym No-
wego Nadodrza i Wrocław spółka 
PKP odświeżyła przejścia pod-
ziemne, zmieniła oświetlenie na 
wandaloodporne lampy led. Wiaty 
na peronach nr 1 i 2 zostały wy-
remontowane. Ostatnio dodano 
także kamery monitorujące tunel.

- Jesteśmy wdzięczni za te pierw-
sze kroki - przyznaje Duchnow-
ska.  - Jednak mimo jasnego 
światła i kamer białe ściany wciąż 
kuszą i praktycznie codziennie 
pojawiają się tam nowe napisy, 
które muszą być regularnie za-
malowywane - wzdycha. 

Prezes Duchnowska zdaje so-
bie sprawę, że współpraca z tak 
dużą instytucją jak PKP zdarza 
się rzadko. - Wykorzystajmy tę 
sytuację, by poprawić wspól-

nie jakość przestrzeni, z której 
wspólnie korzystamy - zachęca. 
PKP zobowiązało się do pokrycia 
kosztów większości materiałów 
eksploatacyjnych. Mural będzie 
pokryty dodatkową powłoką an-
tygraffiti, dzięki czemu powinien 
przetrwać dłużej. 

Pracami zajmują  się  artyści 
z grupy KOLEKTYF: Kamil To-
biasz, Bartosz Kędzierski, Bar-
tosz Zieliński. 

- Cieszymy się, że znakomici 
artyści, którzy specjalizują się 
w wielkogabarytowych mura-

lach, zdecydowali się zaprojek-
tować coś specjalnie dla tego 
miejsca - mówi Duchnowska. - 
Złóżmy się wszyscy na ich pracę, 
która pozostanie z nami na dłu-
gie lata - zachęca.

Redakcja

Nasze osiedla

„Pora już z ócz kaprawych zrzucić obmierzłe zaćmy, katarak-
ty, zobaczyć wreszcie, jak natura swe gołe prezentuje akty” 
– to dowcipne i trudne ortograficznie zdanie nie pochodzi 
z dyktanda, lecz z piosenki „Wiosenny filing”. Tekst do niej na-
pisał wrocławski satyryk Jan Kaczmarek.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 43 im. Jana Kaczmarka przy ul. 
Grochowej we Wrocławiu stworzyli 
plastelinowy teledysk upamiętnia-
jący swojego patrona - współzało-
życiela Kabaretu Elita.

Zdalnie, więc twórczo

– Pomysł na film związany jest 
z tegorocznym cyklem spotkań-
„Kaczmarek na cztery pory roku” 
autorstwa Katarzyny Przybyszew-
skiej i Aleksandry Stelmach, na-
uczycielek z naszej szkoły – zdra-
dza polonistka Kamilla Jędrzejczak, 
opiekująca się projektem teledysku.

I opowiada, jak w covidowej rze-
czywistości spotkania przybliża-
jące uczniom postać Jana Kacz-
marka musiały przenieść się do 
internetu - na platformę Teams. 
- Dało to świetną okazję do pra-
cy z wykorzystaniem technologii 
komputerowej - podkreśla. 

Na zimowo-wiosenne spotkanie, 22 
marca, Kamilla Jędrzejczak na kole 
teatralnym przedstawiła dzieciom 
piosenkę w wykonaniu Krzysztofa 
Grębskiego „Wiosenny filing”, do 
której słowa napisał Jan Kaczma-
rek. - Skoro jednak piosenkę wy-
konywał ktoś inny, pomyślałam, 
że dlaczego głównym bohaterem 
nie miałby być właśnie nasz patron 
– opowiada nauczycielka. Wtedy 
właśnie powstała w jej głowie myśl, 
by  wspólnie z uczniami zrealizować 
film poklatkowy, dla którego scena-
riuszem byłyby słowa „Wiosennego 
filingu”. Filmik bardzo  się spodobał. 
- Uczniowie przez półtora miesiąca 
prac nad nim wykazali się wielką 
cierpliwością - chwali podopiecz-
nych Kamilla Jędrzejczak. 

Pan Jan Kaczmarusiem

Po sukcesie uczniowie i nauczy-
ciele zdecydowali, że zostanie 
stworzony kolejny odcinek serii 

„Z plastusiowego pamiętnika”. 
Podczas święta szkoły, 8 czerwca, 
przy placówce stanie krasnal. 

– Postanowiliśmy, że nazwiemy 
go Kaczmaruś - zapowiada na-
uczycielka. Przy okazji powstanie 
też film „Jak Jan Kaczmarek został 
Kaczmarusiem i zakrasnoludczył 
się u nas w szkole”. - Tytuł na ra-
zie jest roboczy, ale określa tema-
tykę obrazu - zaznacza.  Do reali-
zacji zgłosili się następni chętni 
twórcy. 

Satyryk-piosenkarz

Jan Kaczmarek był jednym z zało-
życieli Kabaretu Elita (wraz z Tade-
uszem Drozdą, Jerzym Skoczylasem 
i Romanem Gerczakiem) i autorem 
tekstów ponad 200 piosenek. W la-
tach 70., 80. i 90. XX w. współpraco-
wał z Andrzejem Waligórskim i Stu-
diem 202 w Polskim Radiu Wrocław.   

Joanna Leja

GAJOWICE 
Jak Kaczmaruś się u nich zakrasnoludczył

NADODRZE  
Dodaj swe 3 grosze do muralu na dworcu
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Pospaceruj 
w Lepszym 
Jutrze
Macie ochotę na przechadzkę 
między kwitnącymi drzewka-
mi owocowymi i bzami? Ołbin 
zaprasza na spacery alejkami 
wśród ogródków działkowych. 
ROD Lepsze Jutro przy ul. Ja-
racza. Działki otwierają się na 
mieszkańców osiedla. Zarząd 
podjął uchwałę o otwarciu 
alejek i udostępnieniu ich spo-
łeczności lokalnej jako tereny 
spacerowo-rekreacyjne. W tym 
sezonie bramy będą otwarte 
w godz. 9.00-20.00.

Posprzątaj świat 
w sobotę 15 maja
Dzień Ziemi już daw no za 
nami, ale mimo to są wśród 
nas tacy, którzy znajdują w so-
bie energię do działania - dla 
środowiska i mieszkańców. 
Marzy ci się czysta łąka, park 
i las?  Spółka Ekosystem ogła-
sza, gdzie w najbliższy week-
end można przyłączyć się do 
akcji sprzątania świata:

 ◼ Jerzmanowo - od godz. 
10.00, zbiórka: plac spor-
towy tzw. dożynkowy przy 
ul. Gałowskiej;

 ◼ wały między mostami 
Warszawskimi a Trzebnic-
kim –godz. 10, północno-
-wschodni koniec mostu 
Trzebnickiego, od strony 
pętli tramwajowej linii 8;

 ◼ Kozanów - w godz. 10.00-
15.00 - koniec Gnieźnień-
skiej przy Górce Szczepiń-
skiej i przy wale;

 ◼ Klecina - godz. 10.00 - ul. 
Zabrodzka i Kwiatkowskie-
go. Sprzęt i odbiór odpadów 
załatwia Ekosystem. 

Jeśli chcesz zorganizować po-
dobną akcję w swojej okolicy, 
napisz do Ekosystemu pod ad-
res: ekosystem@ekosystem.
wroc.pl i podaj w treści: 

 ◼ godzinę, czas i miejsce 
zbiórki, 

 ◼ zapotrzebowanie na sprzęt 
(liczbę potrzebnych wor-
ków i rękawic),

 ◼ miejsce pozostawienia 
zebranych odpadów. 

Bezpieczniej na 
Polanowicach
Rozpoczęła się budowa przej-
ścia dla pieszych z azylem przy 
świetlicy osiedlowej. Dobudo-
wany zostanie również frag-
ment chodnika od przystanku 
autobusowego do Wrocław-
skiego Centrum Opieki i Wy-
chowania przy Kamieńskie-
go 253. Prace są realizowane 
z Wrocławsk iego Budżetu 
Obywatelskiego 2016. 

SP
4

3

Jan Kaczmarek, patron SP 43 przy Grochowej, oczami jej uczniów

Mural ma odnosić się do historii Nadodrza z czcionką nawiązującą do napisu Dworzec Nadodrze

l.wroclaw.pl/wiosenny-filing

l.wroclaw.pl/mural-nadodrze 
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To miasto o ponad 750-letniej tradycji leży zaledwie 55 kilometrów od Wrocławia. Jest uznawane za jedno z najcenniejszych zabytkowych miast Pol-
ski. Wyprawa do Świdnicy, nazywanej perłą Dolnego Śląska, to gwarancja wielu dobrych wrażeń i spotkań z arcyciekawą historią. 

Świdnica swój historyczny zło-
ty okres miała w XIII-XIV wie-
ku, gdy pełniła funkcję stolicy 
Księstwa Świdnicko-Jaworskie-
go. Była docenianym na całym 
kontynencie miejscem produk-
cji piwa i sukna. Dzisiaj miasto, 
które jest zamieszkiwane przez 
60 tys. osób, ma do zaoferowa-
nia turystom imponujące zabytki 
i ciekawe wydarzenia kultural-
no-sportowe. Zaś o jej miesz-
kańcach jest głośno w świecie.

Historyczny rys postaci

W  Ś w i d n i c y  s w o j e  r o d z i n n e 
domy mieli: słynny as myśliwski 
I wojny światowej Manfred von 
Richthofen (zwany Czerwonym 
Baronem), matematyczka i astro-
nomka Maria Kunitz i odkrywca 
rzeżączki, wenerolog Albert Lu-
dwik Neisser. Z miastem związa-
na jest również Anna Świdnicka 
– cesarzowa rzymska z dynastii 
Piastów, a także mówiący biegle 
68 językami poliglota Emil Krebs 
oraz autor piosenki „Rozkwitały 
pąki białych róż” – Mieczysław 
Kozar-Słobódzki.

Wyjątkowe serce miasta

Poznawanie Świdnicy warto za-
cząć od rynku, którego układ 
urbanistyczny pozostał niezmie-
niony od  średniowiecza. Ko-
lorowe kamieniczki, rzeźbione 
fontanny, nastrojowe iluminacje 
i odbudowana po 45 latach wieża 
ratuszowa tworzą niepowtarzal-
ny klimat. Z tarasu widokowego 
wieży ratuszowej można podzi-
wiać panoramę miasta i okolic, 
a nawet najwyższy szczyt Karko-
noszy – Śnieżkę.

Miasto swoją świetność zawdzię-
cza kupcom. O tej części historii 

opowiada Muzeum Dawnego 
Kupiectwa w budynku dawnego 
ratusza. Obejrzymy tu wnętrza 
dawnego sklepu kolonialnego, 
apteki, domu wagi i urzędu miar. 
W gotyckiej Sali Rajców, oprócz 
cennych malowideł z XVI w., 
prezentowana jest makieta XVII-
-wiecznej Świdnicy.

Szlakiem Pomników 
Historii

Główną atrakcją Świdnicy jest 
XVII-wieczny kościół  Poko-
ju pw. św. Trójcy – największa 
drewniana świątynia Europy, 
wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO 
oraz na polską listę Pomników 
Historii. Warto przejść się rów-
nież po okalającym protestancką 
świątynię cmentarzu. Odrestau-
rowane nagrobki, kunsztow-
ne w formie, pełne symboli, to 
wypisane w kamieniu historie 
dawnych świdniczan. Nie spo-
sób nie zauważyć górującej nad 
miastem 101,5-metrowej wieży 
katedry pw. św. Stanisława i Wa-

cława – także wpisanej na pol-
ską listę Pomników Historii. Na 
uwagę zasługuje ołtarz główny, 
wzorowany na barokowym oł-
tarzu w paryskim kościele Van-
-de-Grace oraz gotycki ołtarz 
Zaśnięcia NMP, wzorowany na 
ołtarzu Wita Stwosza w kościele 
Mariackim w Krakowie.

Festiwal atrakcji

Wszystkie najciekawsze zakątki 
miasta można zwiedzić, korzy-
stając z przygotowanej z myślą 
o gościach Miejskiej Trasy Tu-
rystycznej, na której znajdują 
się m.in. Dawny Pałac Opatów 
Krzeszowskich, Dom pod Byka-
mi, relikty twierdzy świdnickiej 
– basteja Bramy Strzegomskiej 
i  rzeźba świdnickich dzików. 
W każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca na świdnickim ryn-
ku jest Giełda Staroci, Numi-
zmatów i  Osobliwości,  jedna 
z najstarszych oraz większych 
tego typu imprez w Polsce. Na-
tomiast wiosną i latem turyści 
oraz mieszkańcy uczestniczą 

w Samochodowym Rajdzie Świd-
nickim Krause, Święcie Dzika, 
Dniach Świdnicy, Festiwalu Te-
atru Otwartego czy Międzynaro-
dowym Festiwalu Bachowskim. 
Jesienią miłośnicy dobrego kina 
spotykają się na  Festiwalu Fil-
mowym „Spektrum”, a zimą 
w rynku odbywa się  Jarmark 
Bożonarodzeniowy. 

Jak dojechać?

Jadąc samochodem z Wrocławia 
autostradą A4 w kierunku Wałbrzy-
cha, możemy dotrzeć do Świdnicy  
w godzinę. Jeśli wybierzemy podróż 
pociągiem, to na miejsce docelowe 
dojedziemy w 60-90 minut. 

Redakcja

Odwiedź Dolny Śląsk

ŚWIDNICA: 
Perła Dolnego Śląska ze skarbami z listy UNESCO

Beata Moskal – Słaniewska 
prezydent Świdnicy 

Kościół Pokoju w Świdnicy to największa drewniana świątynia Europy. Jego bogaty wystrój wnętrz robi naprawdę duże wrażenie

Moim ukochanym zielonym miejscem w Świdni-
cy jest park Centralny. Chodziłam tu na spacery, 
kiedy moje dzieci były jeszcze malutkie, miał 
on zawsze niespotykaną atmosferę. Jest pięknie 
położony. Mocno bolało mnie to, że był bardzo 
zaniedbany. Wielką dla mnie satysfakcją jest to, 
że w czasie, kiedy pełnię funkcję prezydenta, park 
przeszedł gruntowną rewitalizację i znów jest 
miejscem wielopokoleniowych spotkań. Kiedy 
widzę mamy z wózkami, które przyjeżdżają tu 
na spacer ze swoimi dziećmi, przypominają mi 

się czasy, kiedy to ja przychodziłam tu z wózkiem. 
Uwielbiam także ulicę Grodzką. Jest to jedno 
z tych miejsc, które udało nam się prawie kom-
pleksowo odnowić, przywrócić świetność zabyt-
kom. Zawsze była to ulica, gdzie lubiłam chodzić 
na zakupy. Są tam tradycyjne sklepy z artykułami 
spożywczymi, odzieżą, butami – prowadzone od 
wielu lat przez świdnickich kupców.  
Kolejne miejsce, które zachwyciło mnie od pierw-
szego wejrzenia to świdnicka katedra. Nigdy nie 
zapomnę tego pierwszego wrażenia po wejściu 

do niej, a było to ponad 30 lat temu. Surowa 
gotycka bryła, w środku niezwykle bogaty, ale 
o dziwo pasujący do gotyckiego wnętrza – ba-
rokowy wystrój oraz przepiękne rzeźby, które 
zachwycają do dzisiaj. I niesamowita gra świateł, 
która sprawia, że o różnych porach dnia katedra 
wygląda inaczej, nawet dla ludzi, którzy nie są 
członkami Kościoła katolickiego miejsce to ma 
swój nieodparty urok. Człowiek, kiedy przekroczy 
jego próg, od razu ma ochotę zasiąść w ławce 
oddać się medytacji i przemyśleniom. 
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Wrocławskie pokolenia

Do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Rodziny zaprasza Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i w spotkaniu „Sobota z rodziną” odpo-
wiada na pytania, jak wytrzymać ze sobą 24 godziny na dobę, czym zająć dzieci, gdzie z nimi wyjechać i jak zadbać o siebie i swoje zdrowie.

„Sobota z rodziną” to spotkanie 
online, które przygotowane zo-
stało we współpracy ze znanymi 
blogerami i influencerami. Gośćmi 
będą prowadzący profile: Agniesz-
ka Bujała (umiemwinternety.pl), 
Magdalena Piotrowicz-Zbiera 
(Zbieraj Się), Patrycja Popławska 
(Kreatywna Dżungla) oraz dr Da-
riusz Białas Pro-Health. Odbędzie 
się 15 maja o godzinie 10.00 na 
kanale YouTube oraz Facebooku 
Wrocławskiego Centrum Rozwoju 
Społecznego.

 – Jako prowadzących „Sobo-
tę z rodziną” zaprosiliśmy osoby 
aktywne w mediach społeczno-
ściowych. Prowadzą profile i blogi 
o różnej tematyce, ale wszystkie 
je łączy wrażliwość na sprawy ro-
dzinne i społeczne. Nasi goście po-
dejmą takie tematy, jak odnalezie-
nie własnej przestrzeni w rodzinie, 
będą pomysły wycieczek z dziećmi 
i kreatywnych zabaw w domu, 
a także wskazówki, jak rodzinnie 
dbać o zdrowie – mówi Ewelina 
Konik, zastępca dyrektora ds. ak-
tywizacji społecznej Wrocławskie-
go Centrum Rozwoju Społecznego.

Siła internetu

Internet w dobie pandemii poka-
zał swoją siłę i moc możliwości 
– połączył ludzi, pozwolił odkryć 
nowe hobby. Stał się źródłem in-
spiracji, jak z pożytkiem wykorzy-
stać wspólny czas. I z tego właśnie 

skorzystali organizatorzy – chcą 
pokazać, gdzie szukać pomysłów 
i odpowiedzi na nurtujące nas py-
tania dotyczące życia w rodzinie 
i własnego rozwoju.

Jak dołączyć?

Każdy z prelegentów przygotował 
kilkunastominutową filmową pre-
zentację. Agnieszka Bujała opowie 
o tym, jak zorganizować sobie 
czas, gdy przebywamy całą dobę 
razem, a każdy członek rodziny 

potrzebuje chwili dla siebie. Mag-
da Zbieraj  podzieli się sposobami 
na rodzinne podróże. Patrycja Po-
pławska  dostarczy inspiracji do 
wspólnego tworzenia prac arty-
stycznych. A Dariusz Białas skupi 
się na zdrowiu w rodzinie.

W czasie każdego filmu będzie 
można zadawać pytania w komen-
tarzach, po nim gość odpowie na 
nie podczas spotkania z prowadzą-
cą. Materiały będą dostępne także 
po spotkaniu.

Zapowiedź  
Miesiąca Rodziny

„Sobota z rodziną” stanowi za-
powiedź Miesiąca Rodziny, który 
tradycyjnie rozpocznie się 26 maja. 
Jak co roku jest przygotowywany 
przez Wrocławskie Centrum Roz-
woju Społecznego. 

W tym roku, podobnie jak w ubie-
głym, z powodu pandemii w pro-
gramie przeważać będą wydarze-
nia online – webinary, podcasty 

i warsztaty. Pojawią się także pro-
pozycje spędzenia czasu w plenerze.  

Uczestnicy sobotniego „Spotka-
nia z rodziną” będą mieli okazję 
zapoznać się z harmonogramem 
Miesiąca Rodziny jako pierwsi. 
Program pojawi się także w wy-
darzeniu na Facebooku.

Redakcja

Jak przetrwać pandemię w rodzinie i nie zwariować?

Dzielny Lew walczy 
ze stereotypami

Bezdomniaki szukają nowego 
kochającego domu

„Nawet Dzielny Lew” to bajka, która ma walczyć ze stereoty-
pami i pokazać, że warto spełniać marzenia. Mogą się z niej 
uczyć i dzieci, i dorośli.  

Bajka była prezentem na 2. urodzi-
ny synka Agnieszki Bocheńskiej, 
autorki. Stwierdziła jednak, że ten 
przekaz powinien trafić do większej 
grupy czytelników. I uzupełniła go 
pięknymi ilustracjami. Zebrała na 
wydanie 250 egzemplarzy, które 
trafią do darczyńców.

Agnieszka Bocheńska jest graficzką 
i architektką krajobrazu, prowadzi 

autorską przestrzeń dobre-kreski.
pl. – Pisząc bajkę, miałam na myśli 
wspólne czytanie dziecka z rodzi-
cem – mówi autorka. – Myślę, że 
Dzielny Lew „nie walczy”, a bar-
dziej pokazuje, że też ma uczucia, 
że może gotować w kuchni, że może 
być czuły i wrażliwy. Często chłop-
com przypisuje się jedynie „mocne 
cechy”, a dziewczynkom te „słabe, 
pełne uczuć”. Dzielny Lew uczy, że 

takie podziały nie po-
winny istnieć. Autorka 
chciałaby, aby bajka 
była początkiem roz-
mów o tym, że to od 
nas zależy, jak wyglą-
dać będzie nasze życie, 
a nie od tego, jak inni 

nas widzą.

Kajtek to ok. 3-letni kocurek, 
który w schronisku jest od 
wielu miesięcy. Kotek jest bar-
dzo nieśmiały i wycofany, ale 
mimo wielkiego strachu nigdy 
nawet nie zadrapał człowieka. 
Kajtek lubi inne koty. Perfek-
cyjnie trafia do kuwety. Jest 
dość spokojny i pracownicy 
schroniska są przekonani, że 
jest w stanie związać się z no-
wym opiekunem.

Chętnych do adopcji tego mło-
dzieńca prosimy o kontakt ze 
schroniskiem.

TOZ Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt we Wrocławiu, 
ul. Ślazowa 2, tel. 71 362 56 
74. 

Więcej zwierzaków na stronie 
internetowej schroniska oraz 

na profilu www.facebook.com/
schronisko.wroclaw
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Kajtek ma 3 lata, jest nieśmiały, ale bardzo samodzielny

www.wcrs.wroclaw.pl

www.schroniskowroclaw.pl

Kolejnym zwierzakiem, który szuka domu, jest kot Kajtek – zapoznać się z nim można 
we wrocławskim schronisku na ul. Ślazowej.
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Po wielu tygodniach oczekiwania artyści wreszcie wracają na sceny, a publiczność na widownię. Od 15 maja ponow-
nie można organizować imprezy na świeżym powietrzu. Dzięki Strefie Kultury, Wrocław otwiera się na kulturę jako 
pierwszy w Polsce.

 – Tęskniliśmy za Wami tak bar-
dzo, że nie chcemy tracić ani minu-
ty, dlatego na pierwsze wydarzenie 
zapraszamy już o północy z 14 na 15 
maja – mówi dyrektor generalny 
Strefy Kultury Wrocław Krzysztof 
Maj, zapraszając do nowej zada-
szonej przestrzeni przy Mazowiec-
kiej 17. Program zainauguruje 97. 
Antykabaret „Dobry Wieczór we 
Wrocławiu.

W plenerze pod dachem

Jeszcze w maju scena w podwór-
ku będzie gościć Leszka Możdżera 
i Tomasza Krajewskiego z zespo-
łem Gentleman’s Jazz, zaprezen-
towany zostanie także cieszący się 
niesłabnącą popularnością „Le-
ningrad”. Z okazji Dnia Dziecka  
dla dzieci wystąpi Alicja Janosz.

Największe gwiazdy 

Na placu przed Impartem zagości 
festiwal Letnie Brzmienia. Wy-

stąpią na nim polskie gwiazdy: 
Nosowska, Dąbrowska, sanah, 
Rojek, Domagała. Nie zabrak-
nie również wrocławskich ak-
centów – Mikromusic i Mroza. 

Kolorowa Ruska 46

Maciej Tymorek zaprasza też na 
trzecią scenę w podwórku Ruska 
46. „Recepcja dźwięku” to nie-

dzielne koncerty elektroniki, hip-
-hopu i punku. Szczegóły progra-
mu na stronie internetowej.  

Redakcja

Kultura

Tegoroczna 6. edycja festiwalu będzie skupiona wokół twórczości Tadeusza Różewicza. Ale czekają nas też spotkania ze 
współczesnymi poetami i wręczenie Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Gościem honorowym będzie Litwa.

Festiwal odbędzie się w dniach  17–
23 maja online. Wydarzenia, które 
będą miały miejsce w Klubie Proza, 
obejrzymy na Facebooku Wrocław-
skiej Nagrody Poetyckiej Silesius, 
Wrocławskiego Domu Literatury, 
Wrocławia Miasta Literatury), zaś 
w ogródku przed Klubem Proza 
w Przejściu Garncarskim wysta-
wiony zostanie ekran. Tu, na stoisku 
księgarni krainaksiążek.pl, kupimy 
też książki poetyckie.  

Hołd dla poety

Festiwalowy hołd dla Różewicza, 
pierwszego laureata Wrocławskiej 
Nagrody Poetyckiej Silesius, za-
powiada się naprawdę znakomi-
cie. Przez cały tydzień będą trwały 
spotkania: o twórczości teatralnej 
(17 maja o 19.45), o aktualności jego 
utworów (19 maja o 20.00), o Róże-
wiczu prywatnie (20 maja o 17.30), 
o przygotowywanych na ten rok 
książkach (23 maja o 13.30).

Wyjątkowo atrakcyjnie zapo-
wiadają się też czytania utworów 
Tadeusza Różewicza. Wierszy 
w interpretacji Jerzego Jarniewi-
cza, Urszuli Kozioł, Małgorzaty 
Lebdy, Piotra Sommera i Filipa Za-
wady posłuchamy 21 maja o 21.00. 

Organizatorzy przypomną także 
o wierszach Różewicza na mie-
ście – pojawią się w witrynach 
tramwajowych i autobusowych 

wiat czy w specjalnej aranżacji 
Zaułka Solnego. 

Nagroda Silesius

Już we wtorek 18 maja ogłoszone 
zostaną nominacje do Wrocławskiej 
Nagrody Poetyckiej Silesius w kate-
goriach „Debiut” i „Książka roku” 
(o godz. 17.00), a chwilę później 
(o 17.30) jury przedstawi laureata 
Silesiusa za całokształt twórczości. 
Spotkania z nominowanymi poeta-

mi jednak dopiero w październiku, 
podobnie jak gala wręczenia nagród. 

Premiery poetyckie

Wśród festiwalowych spotkań warto 
wybrać się m.in. na te wokół nowych 
tomów poetyckich, jakie ukazały się 
właśnie nakładem Wydawnictwa 
Warstwy. To „Mer de Glace” Mał-
gorzaty Lebdy, „Klaster Lichten-
steina” Agnieszki Wolny-Hamkało 
i „Eurydyka” Darka Foksa. 

Gość specjalny – Litwa 

Najsłynniejszy poeta litewski Tomas 
Venclova będzie gościem Silesiu-
sa w czwartek 20 maja o 19.00. Ale 
warto też poznać innych poetów-
-sąsiadów. Spotkanie z Giedrė Ka-
zlauskaitė, Ernestaa Noreiki i Agnė 
Žagrakalytė w piątek 21 maja o 17.30.

Magdalena Talik

Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius
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Strefa Kultury startuje z sezonem letnim

Stadionowe kino 
samochodowe

Od 15 maja znów będzie moż-
na oglądać filmy w kinie sa-
mochodow ym na Stadionie 
Wrocław. Kino zlokalizowane 
jest na park ingu wielopo-
ziomowym od strony al. Ślą-
skiej. Filmy wyświetlane są na 
membranie obiektu w techno-
logii 4K. Ekran ma 1500 mkw. 
Ścieżka dźwiękowa filmu do-
stępna jest po ustawieniu od-
biorników radiowych w samo-
chodach na częstotliwość 88,1 
FM. Seanse odbywać się będą 
w weekendy do 10 lipca. 
Wjazd do kina odbywa się wy-
łącznie bramą B, która otwie-
rana jest na godzinę przed se-
ansem. Bilety dla auta od 40 do 
100 zł można kupić na stronie 
abilet.pl. Repertuar na stronie 
stadionwroclaw.pl.

Festiwal Roślin  
w Zajezdni Dąbie

W najbliższy weekend 15-16 
maja w Zajezdni Dąbie – Cza-
soprzestrzeń, ul. Tramwajowa 
1-3, odbędzie się Festiwal Ro-
ślin. To targ zielonych roślin 
doniczkowych w okazyjnych 
cenach  prosto z hodowli bez 
pośredników, ceny będą niż-
sze niż w internecie, a wybór 
ogromny i wysoka jakość – bez 
chorób i szkodników. Wstęp 
jest bezpłatny. Start imprezy 
już o godzinie 8.00, w sobotę 
potrwa do 20.00, a w niedzielę 
do 18.00. W tym samym czasie 
będzie można skorzystać z sze-
rokiej oferty food trucków.

Art Równik 
Stow a rz yszen ie T wórców 
i Zwolenników Psychosty-
m u l a c j i ,  p r o w a d z ą c e  w e 
Wrocławiu klubokawiarnię 
Cafe Równik, we współpra-
cy z Wrocławskim Parkiem 
Technologicznym uruchomiło 
na wrocławskim Nadodrzu Art 
Równik. 

To przestrzeń kreatywnego 
i zawodowego rozwoju osób 
z niepełnosprawnościami oraz 
sklep, w którym każdy będzie 
mógł kupić ręcznie wykonane, 
artystyczne i rzemieślnicze 
przedmioty. Art Równik, jak 
zaznaczają organizatorzy, to 
projekt rozwojowy. W przy-
szłości będzie miejscem pro-
mującym młodych artystów 
– malarzy, muzyków, litera-
tów, poetów. Będą się w nim 
odbywać pokazy kulinarne, 
wystawy prac plastycznych 
i rękodzieła. W planach jest też 
organizacja spotkań autor-
skich, zajęć teatralnych, spek-
takli, koncertów i wieczorów 
poezji.

Na mieście pojawiły się kolorowe stojaki z programem tegorocznego festiwalu Silesius

www.silesius.wroclaw.pl
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Leszek Możdżer jeszcze w maju zagra na letniej scenie – wszystkie 100 biletów sprzedano

 www.strefakultury.pl
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#WirtualnaNocMuzeów

Dla obcokrajowca

8 травня почaлaся перебудова перехрестя вулиць Міленійної і Поповіцкої. Наступного року у мікрорайоні Поповіце їздитиме 
трамвай. Великі зміни чекають зокрема на водіїв. Перевірте, де буде влаштовано об’їзди. Роботи триватимуть півроку.

Нова трамвайна лінія через 
Поповіце поєднає трамвай-
н у колію бі ля М іщанськ и х 
мостів із колією на вул. Мі-
ленійній. Маршрут прокла-
дуть вулицями: Дмовського, 
Довгою, Старогробльовою й 
Поповіцкою. Довжина нової 
трамвайної лінії – близько 4 
км. 

Інвестиція вк лючає також 
у т в ор е н н я  повної  і нф р а-
структури, майже 5,5 км пе-
ребудованих доріг, а також 
21 нову зупинк у. Це одна з 
найбі льших транспортних 
інвестицій Вроцлава. На неї 
одержано додаткове фінан-
сування з фондів Євросоюзу, 
а вартість робіт – понад 222 
млн. злотих.

Об’їзди

Зміни в організації дорожнього 
руху заплановані на 5 місяців. 
Найбільші зміни стосувати-
муться водіїв, які їхатимуть з 
Козанова у напрямку мікрора-
йону Поповіце.

З боку вул. Пільчицької на пе-
рехресті з вул. Мі ленійною 
обов’язково треба їхати напра-
во. З боку вул. Міленійної (міст) 
можна буде їхати лише прямо та 
направо. З боку вул. Міленійної 
(від вул. На останньому Гроші) 
можна буде їхати лише прямо. 
З боку вул. Поповіцкої можна 
буде їхати в усіх напрямках. На 
відрізку від вул. Вейхеровської 
до Міленійної, вул. Поповіцка 
вестиме в один бік.

До центру міста

Від 8 травня водії не матимуть 
можливості їхати з вул. Льотні-
чої у бік Козанова та Міленійного 
мосту. Об’їзд буде проведено вул. 
Вейхеровською. На перехресті 
вул. Поповіцкої та Вейхеровської 
буде звуження, з користування 
буде виключено місце зупинки 
автобусів поза полосою дорож-
нього руху – його перенесуть в 
інше місце.

З центру міста

З вул. Поповіцкої не буде поворо-
ту направо до північної частини 
дороги до Міленійного мосту. Во-
дії користуватимуться фрагмен-
том південної проїжджої части-
ни, що веде з мосту до центру 

міста. Не буде повороту наліво 
на з’їзді з Міленійного мосту на 
вул. Поповіцку – необхідно їхати 
прямо вул. Міленійною, потім 
повернути наліво на вул. Лег-
ніцку та вул. Вейхеровську.

Зміна розміщення зупинок

Перебудова перехрестя пов’яза-
на також із змінами у русі ав-
тобусів, що їдуть за 15 маршру-
тами: C, 101, 102, 103, 104, 119, 122, 
126, 127, 128, 129, 140, 143, 319 та 
245. Більшість змін стосується 
іншого місця зупинок.

На цьому етапі інвестицій 
трамваї, що рухаються вул. Мі-
ленійною у напрямку Козанова 
та центру міста, їхатимуть без 
змін.

14 травня розпочинається електронний набір у перші класи початкових шкіл. Електронну систему 
набору буде увімкнено у південь.

Раніше, тобто 10 травня, розпоч-
неться набір у IV спортивні класи, 
а вже в березні – від 24.03 – бажа-
ючі можуть бути прийняті у дво-
мовні класи початкових шкіл. Ці 
набори – у спортивні та двомовні 

класи – відбуваються без вико-
ристання електронної системи 
набору.

 ◼ Дата завершення набору: 
20.05.2021 р. (о 15.00 буде вимк-
нено електронну систему)

 ◼ Перевірити результат набору у 
школі, що є перша за вибором: 
01.06.2021 р

 ◼ Додатковий набір до шкіл, де 
є вільні місця – без викори-
стання електронної системи 
14-15.06.2021

The new tramway route via Popowice will connect the tram trackage beside Mieszczańskie bridges with the tram trackage at ul. Milenijna. It will run via Dmowsk-
iego, Długa, Starogroblowa and Popowicka streets. The new tram trackage will be almost 4 km long. The investment covers also the creation of full infrastruc-
ture, almost 5.5 km of rebuilt roads and 21 new stops. This is one of the biggest transport investments in Wroclaw.  It is co-financed from the European Union, 
and its cost exceeds 222 million PLN.

Detours

Changes in road traffic organisation 
are planned for 6 months. The big-
gest changes will concern drivers 
going from and towards the Kozanów 
housing estate.

From ul. Pilczycka at the intersec-
tion with ul. Milenijna, drivers will 
be required to turn right. From ul. 
Milenijna (bridge), it will only be 
possible to drive straight or turn 
right. From ul. Milenijna – from the 
Na Ostatnim Groszu direction, only 
driving straight will be possible. 
From ul. Popowicka, it will be pos-
sible to drive in all directions. Along 
the section from ul. Wejherowska to 
ul. Milenijna, ul. Popowicka will be 
a one-way street.

To the centre

From 8th May, drivers from ul. Lot-
nicza will not turn left towards Ko-
zanów and the Milenijny bridge. The 
detour will run through ul. Wejhe-
rowska. At the intersection of Po-
powicka and Wejherowska streets, 
the roadway will be narrowed – 
consequently, the bus turnout will 
be withdrawn from operation and 
moved to another place.

From the centre

From ul. Popowicka, drivers will 
not turn right to the northern road-
way of the Milenijny bridge. Driv-
ers will use a part of the southern 
roadway leading from the bridge 
to the centre. Therefore, it will not 

be possible to turn left at the exit 
from the Milenijny bridge into ul. 
Popowicka – drivers will have to go 
straight through ul. Milenijna and 
then turn left into ul. Legnicka and 
ul. Wejherowska.

Changes in bus stop 
locations

The reconstruction of the intersec-
tion involves also changes in routes 
of 15 bus lines: C, 101, 102, 103, 104, 
119, 122, 126, 127, 128, 129, 140, 143, 
319 and 245. Most of the changes 
concern the location of bus stops.

The route of trams running towards 
Kozanów and the city centre via ul. 
Milenijna will not change at this 
stage of the investment.G
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Будова трамвайної лінії через 
мікроайон Поповіце. Зміни біля 
Міленійного мосту

Набір у початкові школи у Вроцлаві

New tramway route via Popowice under 
construction. Changes at the Milenijny bridge 

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

W niedzielę (16 maja) minie 226 dni od ostatniego meczu, w którym kibice Śląska Wrocław dopingowali swoją drużynę z trybun. 
WKS na koniec sezonu zagra ze Stalą Mielec przed kilkoma tysiącami fanów.

Zgodnie z rozporządzeniem rzą-
du trybuny na polskich stadionach 
mogą zostać wypełnione w 25 proc. 
To oznacza, że maksymalnie w nie-
dzielne popołudnie (początek me-
czu o godz. 17.30) zajętych zostanie 
10 825 krzesełek.

– We Wrocławiu możemy przyjąć 
najwięcej kibiców spośród wszyst-
kich stadionów w Polsce. Czekaliśmy 
na ten moment. Dla zawodników 
to niezwykle ważne, że znów będą 
wspierani z trybun przez kibiców – 
mówi Tomasz Szozda, rzecznik pra-
sowy Śląska. – To wisienka na torcie 
tego sezonu. Liczymy, że w następ-
nych rozgrywkach kibice będą z nami 
od pierwszej kolejki.

Walka o puchary

Przed ostatnią serią gier Śląsk zaj-
muje szóste miejsce i ma tyle samo 
punktów, co Lechia Gdańsk oraz Piast 
Gliwice. Podium jest poza zasięgiem 
wrocławian, ale jest o co walczyć, 
gdyż czwarta drużyna zagra w elimi-
nacjach do europejskich pucharów. – 
Cel jest jeden: zwycięstwo. Jeśli uda 
się awansować do walki o puchary, 
to osiągniemy swój cel i wtedy bę-
dziemy świętować razem z kibicami 
– zapewnia Szozda. Jednakże niższe 
miejsce w tabeli nie zostanie uznane 
we Wrocławiu za porażkę. – Chcemy 
się rozwijać i rozgrywać za każdym 

razem sezon lepszy od poprzedniego. 
Przebudowaliśmy kadrę, mamy per-
spektywicznych graczy, jak Marcel 
Zylla, Mateusz Praszelik czy Szymon 
Lewkot. Do tego są weterani, jak Ro-
bert Pich i Waldemar Sobota. Mamy 
fundamenty na kolejne rozgrywki.

Bilety przez internet

Wejściówki można kupować na stro-
nie bilety.slaskwroclaw.pl. Sprzedaż 
potrwa do 45. minuty meczu lub do 
wyczerpania puli. Dostępne będą 
również bilety do strefy VIP, z ogra-

niczonym cateringiem. Bilety stacjo-
narnie można kupować w salonach 
Kolportera m.in. w Magnolii Park czy 
Pasażu Grunwaldzkim (pełna lista na 
stronie klubu).

– Nie uruchomiliśmy stacjonar-
nych punktów sprzedaży przed sta-
dionem, żeby kibice nie gromadzili 
się przed kasami. Zapewniam, że 
zakup biletów przez internet trwa 
tylko chwilę – dodaje Szozda.  Ze 
względu na konieczność zachowa-
nia bezpiecznego dystansu system 
biletowy automatycznie przydziela 

co czwarte miejsce. Wyjątkiem są 
członkowie rodziny oraz inne oso-
by będące w stałym pożyciu (np. 
współlokatorzy), które mogą wy-
bierać miejsca obok siebie w jednej 
transakcji. 

Klub przypomina, że kibice mają 
obowiązek zasłaniania ust i nosa, 
aż do momentu zajęcia swojego 
miejsca. Ceny biletów normalnych 
wahają się od 20 do 50 zł, ulgowych 
od 15 do 40 zł.

Piotr Bera

Sport

O wyjątkowym sukcesie oraz rosnącej popularności baseballu wśród wrocławian rozmawiamy z prezesem mi-
strzów Polski Łukaszem Turem.

Poprzedni rok był dla was nie-
zwykle udany: mistrzostwo Polski 
i detronizacja Stali Kutno. Jak oce-
niacie ten sukces z perspektywy 
czasu?

Łukasz Tur, prezes KS Baseball 
Wrocław (Barons Wrocław): – To 
był przełomowy i historyczny rok 
dla naszego klubu. Zdarzały się 
brązowe medale i srebrny krążek, 

ale tego najcenniejszego kruszcu 
nam brakowało. Zwycięstwo w roz-
grywkach to ogromne zadowolenie, 
ale przede wszystkim zwieńczenie 
wieloletniej pracy osób zaangażo-
wanych w klub.

W ostatnich latach o Barons Wro-
cław słyszy się wiele dobrego. Od-
czuwacie wzrost zainteresowania 
ze strony mieszkańców? 
 – Cały czas robimy wszystko, aby 
zaszczepić wśród wrocławian pasję 
do baseballu. Barons oferuje bogatą 
ofertę treningów nie tylko dla dzieci 
i młodzieży, ale także dla osób do-
rosłych. Cieszymy się, że młodzież 
garnie się do uprawiania tej dys-
cypliny. Na pewno duży wpływ na 
to ma nowe boisko na Zakrzowie. 
To nasza wizytówka, dająca jasny 
sygnał, że we Wrocławiu istnieje 
miejsce, gdzie w dobrych warun-
kach można trenować ten zyskujący 
coraz większą popularność sport.

W jaki sposób można trafić do wa-
szego zespołu i jakie predyspozy-
cje powinien spełniać potencjalny 
kandydat? 

 – Tak naprawdę w basebal-
lu każdy znajdzie coś dla siebie, 
choć oczywiście, każda pozycja 
na boisku wymaga specyficznych 
umiejętności. W dużej mierze po-
trafimy je wypracować na trenin-
gach, dlatego niezależnie od po-
ziomu wiedzy o baseballu i wieku 
– zapraszamy do zapisów. 

Przed wami kolejne zmagania. 
Jakie cele stawiacie sobie na ten 
rok? 
 – Oczywiście chcielibyśmy po-
wtórzyć sukces z ubiegłego roku, 
ale zdajemy sobie sprawę, że liga 
jest bardzo wyrównana i o po-
dobny triumf nie będzie łatwo. 
W swoich szeregach mamy jed-
nak wielu utalentowanych graczy, 
otrzymujemy wsparcie z miasta 
i cały czas wierzymy w końcowy 
sukces – to wszystko może do-
prowadzić nas naprawdę daleko. 
Chcemy także godnie zaprezen-
tować się w Pucharze Federacji, 
a przy tym promować stolicę Dol-
nego Śląska.

Rozmawiał: Patryk Załęczny
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Panel Dyscyplinarny II Instan-
cji oddalił odwołanie wniesio-
ne przez POLADA w sprawie 
Maksyma Drabika. Oznacza 
to utrzymanie w mocy decyzji 
opublikowanej 2 lutego. Wtedy 
poinformowano o dyskwalifi-
kacji zawodnika na 12 miesięcy. 
Sankcja liczona jest od 30 paź-
dziernika 2020 r.

Po trzech sezonach spędzonych 
w stolicy Dolnego Śląska z dru-
żyną #VolleyWrocław żegna się 
środkowa Aleksandra Gancarz. 
Najbardziej udany był dla niej 
sezon 2019/20, kiedy aż 45 razy 
zatrzymywała rywali na siatce, 
zdobyła łącznie 125 punktów 
i zanotowała 9 asów serwiso-
wych.

W meczu numer 5. Górnik Wał-
brzych pokonał WKK Wrocław 
89:70 i awansował do wielkiego 
finału Suzuki 1. Ligi Mężczyzn. 
Wrocławianom pozostaje wal-
ka o brązowy medal z Sokołem 
Łańcut.

Aleksander Dziewa, zawodnik 
koszykarskiego Śląska Wrocław, 
znalazł się w szerokiej kadrze 
na turniej kwalifikacyjny do 
Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Tydzień w skrócieKoniec sezonu z kibicami na trybunach

Historyczny rok Barons Wrocław
piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 
16.05, godz. 17.30, 
Stadion Wrocław, 
WKS Śląsk Wrocław 
– Stal Mielec
(transmisja: CANAL+ Sport)

III liga mężczyzn: 
16.05, godz. 14.00, 
Ślęza Wrocław – Polonia 
Bytom 

żużel

PGE Ekstraliga: 
16.05, godz. 19.15, Betard
Sparta Wrocław 
– Stal Gorzów Wlkp.
(nSport +)

koszykówka

Suzuki 1. Liga: 
15.05, mecz o 3. miejsce, 
godz. 17.00, 
Hala Sportowa Kosynierka, 
WKK Wrocław – Sokół 
Łańcut
(tvcom.pl)

siatkówka

Tauron 1. Liga: 22.04, drugi 
mecz półfinału, godz. 18.00, 
eWinner Gwardia Wrocław 
– LUK Politechnika Lublin
(Polsat Sport) 

piłka ręczna

1. Liga Mężczyzn: 
15.05, godz. 17.00, 
Stal Gorzów Wlkp. 
– WKS Śląsk Wrocław
(Facebook WKS Śląsk Wrocław - 
piłka ręczna)

WYDARZENIA 
SPORTOWE

Barons Wrocław to aktualni mistrzowie Polski w baseballu
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Ostatni raz piłkarze Śląska mogli się cieszyć z kibicami 2 października w meczu z Cracovią Kraków
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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 „37.HA-

SŁO”, gdzie słowo „HASŁO” należy 
zastąpić rozwiązaniem krzyżów-
ki. Na odpowiedzi czekamy do 20 
maja br. do godziny 20.00.

Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpo-
wiedzi najpóźniej do 27 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: bluza, saszetka 
typu nerka i czapka  z herbem na-
szego miasta. 

1. Miejsce, w którym znajduje się Muzeum Sztuki 
Cmentarnej we Wrocławiu. 

2. Najważniejszy budynek w mieście,  
siedziba władz miasta. 

3. We Wrocławiu znajduje się jedyne takie 
muzeum w Polsce. Posiada w swoich zbiorach 
między innymi dyliżanse, skrzynki na listy 
i telefony.

4. Są w niej prezentowane dzieła sztuki. 

5. Imię bohatera epopei narodowej, której rękopis 
znajduje się we Wrocławiu i jest prezentowany 
w jednym z wrocławskich muzeów. 

6. Ten eksponat pochodzący ze starożytnego Egiptu 
można zobaczyć we Wrocławiu zarówno w Muzeum 
Człowieka, jak i w Muzeum Archidiecezjalnym.

7. … Racławicka

8. Kopaliny, często bardzo piękne i wykorzystywane 
przez jubilerów, które mają we Wrocławiu swoje 
muzeum. 

9. Historyczny budynek we Wrocławiu, w którym mają 
swoją siedzibę: Muzeum Archeologiczne i Muzeum 
Militariów.

10. Wrocławska uliczka, na której kiedyś sprzedawano 
mięso, a dziś znajdują się galerie sztuki i sklepy 
z akcesoriami plastycznymi. 

11. Nazwa jednej z przestrzeni wystawienniczych galerii 
BWA.

12. Imię Tomaszewskiego, dyrektora i założyciela 
Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

13. To małe muzeum mieści się w budynku Radia 
Wrocław, a zobaczyć w nim można zabytkowe 
mikrofony i radioodbiorniki. 

14. Znajduje się w muzealnej gablocie.

Rozwiąż Wrocławską Krzyżówkę...

... i wygraj fantastyczne nagrody!

PYTANIA DO KRZYŻÓWKI

Wygraj!

www.wroclaw.pl/biuletyn/#konkurs.

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
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Ewa Waplak

Redaktor wydania 
Agata Zięba
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Wydrukowano na papierze ekologicznym

Napisz do nas!


