
W
YD

R
U

K
O

W
A

N
O

 N
A

 P
A

P
IE

R
ZE

 E
K

O
LO

G
IC

ZN
YM

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIAISSN: 2719-7948 NR 23 (43) – LIPIEC 2021

Od 1 lipca rusza 
nowy mobilny punkt 
szczepień MPK

Rachmistrz w terenie: 
sprawdź go, zanim 
otworzysz drzwi s. 4s. 3 s. 18
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Atrakcje na 
wroWakacje

s. 10-11

Repairs of 
tramway tracks 
in summer
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Głos Prezydenta
Szanowni Państwo,

czerwiec zleciał jak zawsze niesamo-
wicie szybko. Najpierw sesja absolu-
toryjna podsumowała nam rok 2020, 
potem sesja uroczysta przypomniała 
nam o tym, co w Święcie Wrocławia 
jest w istocie najważniejsze – o jed-
ności.

Pięknie zbudowaliśmy ją we Wrocła-
wiu. Na bardzo głębokich poziomach. 
Nie robiliśmy tego zresztą sami – my-
ślę, że to budowanie jedności, to jesz-
cze jedno z zadań przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. Bo proszę 
spojrzeć, po 1945 roku nasi przodko-
wie wznosili Wrocław z miłością od 
nowa, podnosząc go z gruzów i za-
siedlając – pamiętamy wszak wciąż 
o zeszłorocznym jubileuszu 75-lecia 

powojnia. Bliżsi nam, pewnie także 
niektórzy z Państwa, walczyli o Wro-
cław solidarny, wolny od dyktatów 
politycznych komunizmu. Po 1989 
roku budowaliśmy na różnych pozio-
mach Wrocław samorządny, a naszą 
wspólnotę scementowały powódź roku 
1997 i, wciąż trwający, czas pandemii. 
Patrząc na Wrocław dzisiaj, myśląc 
o Państwu, jestem dumny z naszego 
miasta, jestem dumny z tego, co jako 
mieszkańcy pokazaliśmy.

To poczucie dumy nie powinno nas 
usypiać. Raczej motywować do dal-
szego działania. Skoro duma ta zbu-
dowała się na odpowiedzialności za 
wspólną sprawę – Wrocław, to także 
dzisiaj musimy działać odpowiedzial-
nie. Cieszę się ze wzrastającej liczby 
zaszczepionych mieszkańców naszego 

miasta, ale też z niepokojem myślę, ile 
jeszcze przed nami. Proszę o Państwa 
wsparcie – szczególnie teraz, w tym 
wakacyjnym czasie, wspólnie prze-
konujmy nieprzekonanych do szcze-
pień. Nie z myślą o jakichś nagrodach 
czy drobnych korzyściach, ale z myślą 
o przyszłości Wrocławia i bezpieczeń-
stwie współmieszkańców.

Życzę wszystkim Państwu, korzystają-
cym w tym czasie z urlopów i wakacji, 
udanego i bezpiecznego wypoczynku.
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Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia

Wielka Wrocławska Potańcówka

„Baranek” Kultu, „Dancing Qu-
een” zespołu ABBA, a nawet tań-
ce irlandzkie – plac Wolności 26 
czerwca, na koniec Święta Wro-
cławia, zamienił się w prawdzi-
wy parkiet taneczny. Wieczorem 
przez cztery godziny wrocławianie 
i goście bawili się przy dźwiękach 
muzyki z całego świata. Główni 
organizatorzy wydarzenia to Osie-
dla dla Wrocławia i Wrocławskie 
Centrum Rozwoju Społecznego. 
Pani Łucja wraz z koleżanką Mirą, 
szczęśliwe emerytki z Wrocławia, 
stwierdziły, że czuły się na potań-
cówce jak na swojskim weselu.

 – Przyjechałam z Gdańska do 
Wrocławia i od razu trafiłam na 
taką imprezę – cieszy się stu-
dentka Karolina (na zdj.), która 
wcześniej wiła wianki i puszczała 
je na fale Bystrzycy podczas Nocy 
Kupały w CK Zamek w Leśnicy.

Redakcja
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Dokąd polecimy na wczasy z Wrocławia? Pomóż! Brakuje 
krwi w RCKiK
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa apeluje 
o oddawanie krwi, której zawsze 
brakuje w wakacje. Krew moż-
na oddać od pon. do pt. w godz. 
7.00-17.30 i w sb. w godz. 7.30-
12.00 przy ul. Czerwonego Krzy-
ża 5/9. Rejestracja jest pro-
wadzona pod nr. tel. 71 371 58 
24 , 693 693 702. Do pobrania 
kwalifikuje lekarz. Jeśli przy-
jąłeś szczepinkę na COVID-19, 
odczekaj 48 godz. po prepara-
cie Pfizera lub Moderny, 14 dni 
po preparacie AstraZeneca lub 
Johnson&Johnson. Harmono-
gram akcji wyjazdowych i więcej 
informacji na rckik.wroclaw.pl.

Urząd i PSZOK 
czynne w lipcu

COM czynne są od pn. do pt. od 
8.00 do 17.15 (ul. Zapolskiej 4, 
pl. Nowy Targ 1-8 i ul. Bogu-
sławskiego 8) i od 8.00 do 15.15 
(al. Kromera 44 i ul. Hubskiej 
8-16). W lipcu (3, 10 i 24) od 8.00 
do 13.00 czynny będzie dodat-
kowo COM przy ul. Zapolskiej 4 
w zakresie: rejestracji pojazdów, 
praw jazdy, spraw meldunko-
wych oraz dowodów osobistych. 
PSZOK-i działają przy ul. Mi-
chalczyka 9 (pn.–pt. 8.00–17.00, 
sb. 8.00–16.00) i przy ul. Janow-
skiej 51 (pn.–pt. 7.00–15.00.), 
który w  lipcu czynny będzie 
także 3 i 10. Po ulicach Wrocławia 
jeździ też SZOP. Harmonogram 
na ekosystem.wroc.pl.

300+ wypłaci ZUS

Od roku szkolnego 2021/22 
świadczenie w  ramach pro-
gramu Dobry Start (tzw. 300+) 
przyzna i wypłaci Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych. Wnioski 
można składać od 1.07 do 30.11 
wyłącznie drogą elektroniczną 
– za pośrednictwem PUE ZUS, 
portalu Emp@tia lub przez ban-
kowość elektroniczną. W ramach 
programu Dobry Start wszyscy 
rodzice, bez względu na docho-
dy, mogą otrzymać jednorazowo 
300 zł na zakup podręczników, 
zeszytów i akcesoriów szkol-
nych. Świadczenie przysługuje 
na dzieci uczące się do 20 r. ż. (24 
r.ż. w przypadku osób z niepeł-
nosprawnościami).
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Sezon wakacyjny na wrocławskim lotnisku rozkręca się w szybkim tempie. Nasz port uruchomił już blisko 80 kierunków, 

w tym słoneczne destynacje na południe Europy. Od lipca polecimy też bezpośrednio na londyńskie lotnisko Heathrow.

Słońce i ciepłe morze przyciągają 
miłośników błogiego wypoczynku. 
Szczególnie powinna ich ucieszyć 
oferta przewoźników i biur podró-
ży, w której znajdziemy popularne 
wybrzeża, wyspy, kurorty i miasta.

Przywrócone i nowe

Od początku czerwca samoloty 
tanich linii znowu latają z Wro-
cławia do Aten i Rzymu, na Mal-
tę, do Bolonii i na Sycylię (Pa-
lermo), a także do Bari, Neapolu 
i na Cypr (Larnaka). 12 czerwca 
zostało otwarte nowe połączenie 
do Burgas nad Morzem Czarnym. 
W połowie czerwca ruszyły loty do 
Zadaru i Split (to również nowo-
ści), a także Mediolanu-Bergamo, 
Korfu, Kos i Kutaisi. Z kolei w lip-
cu startuje polska nowość – po-
łączenie Olsztyn-Mazury. W nie-
co ponad godzinę przeniesiemy 
się do krainy stu jezior. Przypo-
mnijmy, że od lipca polecimy też 
z wrocławskich Strachowic bez-
pośrednio na londyńskie lotnisko 
Heathrow. To ważne połączenie 
otwierają linie British Airways. 
Będzie realizowane dwa razy w ty-
godniu: w czwartki i niedziele. 
– Krótki czas i wygoda to zdecydo-
wanie atuty podróży lotniczej. Ten 
sezon letni otwiera wreszcie więk-

sze możliwości, by znów z tego 
korzystać – zachęca Dariusz Kuś, 
prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Wczasy na południu Europy

Do wyboru w te wakacje mamy aż 
17 kierunków w ofercie tanich linii. 

Dokąd można polecieć z Wrocła-
wia? Do Włoch (Bolonia, Medio-
lan, Neapol, Palermo, Rzym, Bari), 
Hiszpanii (Alicante, Barcelona, 
Malaga, Palma na Majorce, Te-
neryfa), Chorwacji (Zadar, Split), 
Grecji (Ateny, Chania na Krecie, 
Korfu), Bułgarii – Burgas. Oprócz 

tego loty czarterowe do: Palermo 
na Sycylii, Olbii na Sardyni, Fuer-
teventurę, Teneryfę, Majorkę, Kor-
fu, Kos, Kretę (Chania, Heraklion), 
Rodos, Zakynthos. A także połącze-
nie na Kos linią LOT.

Paulina Czarnota

Szczepienia na Dobry Początek Wakacji
300 nastolatków zostało zaszczepionych w  sobotę (26 
czerwca) na Stadionie Wrocław. 1 lipca wystartuje autobus 
MPK, który będzie mobilnym punktem szczepień.

W ramach akcji Szczepienia na Do-
bry Początek Wakacji, młodzież 
w wieku 12-17 lat mogła zaszczepić 
się bez rejestracji. – Czekałem aż 
nasze roczniki będą mogły się za-
szczepić. To nic strasznego, a może 
nas uchronić przed wirusem – mó-
wił 14-letni Patryk. W sobotę, 3 lip-
ca, w godz. 10.00-13.00 akcja na sta-
dionie odbędzie się ponownie. 

Natomiast w  lipcu dorośli będą 
mogli przyjąć jednodawkową 
szczepionkę  w mobilnym punk-
cie – autobusie MPK. Wóz pojawi 
się w takich lokalizacjach: ◼ 1 lipca 
w godz. 8.00-11.00 przy ul. Jackow-
skiego na Biskupinie, obok kościoła 
pw. św. Faustyny, a w godz. 12.00-
15.00 przy ul. Bolesława Prusa 64 

(parking przy SP nr 107); ◼ 2 lipca 
w godz. 8.30-9.45 będzie stał przy 
ul. Obornickiej 235-237 (na terenie 
rynku handlowego), w godz. 10.00-
14.00 przy al. Kasprowicza 26 (obok 
kościoła), w godz. 14.30-18.00 na 
parkingu przy Pasażu Zielińskie-
go; ◼ 3 lipca w godz. 8.00-10.00 na 
placu przed sklepem Biedronka na 
Brochowie, w godz. 10.00-14.00 na 
Jagodnie, ul. Schuberta (wjazd od 
Vivaldiego); ◼ 4 lipca będzie w godz. 
10.00-12.00 koło parafii przy ul. No-
wodworskiej 64, w godz. 13.00-15.00 
na parkingu przy Złotnickim Cen-
trum Spotkań (ul. Wielkopolska 3/5); 
◼ 7 lipca w godz. 15.00-18.00 na par-
kingu przy CH Borek – al. Hallera 52.

Paulina Czarnota
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 Z wrocławskiego lotniska można polecieć samolotem zarówno tanimi liniami, jak i czarterowymi

Patryk zaszczepił się w punkcie dla nastoletnich pacjentów
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Jeśli jeszcze się nie spisałeś przez internet lub telefonicznie, to do twoich drzwi może zapukać rachmistrz. O tym, czy musimy mu udzielić wywiadu i jak 
sprawdzić, czy osoba podająca się za niego nie jest oszustem, wyjaśnia w rozmowie z Pauliną Czarnotą wrocławska rachmistrzyni Katarzyna Krzywda.

Do tej pory spisało się ponad 40 
procent mieszkańców Wrocławia 
– to wstępne dane z Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS). Od 
23 czerwca rachmistrzowie od-
wiedzają nas w domach. Na spisa-
nie się mamy czas do 30 września 
2021 r.

Jeśli ktoś odmówi wywiadu, czy 
grozi mu grzywna?
Udział w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 jest obowiązkowy. Ten, kto 
odmówi, podlega karze grzywny. 
Jej wysokość może dojść do nawet 
5 tysięcy zł. Karane jest też udzie-
lenie nieprawdziwej odpowiedzi.

Jak wygląda przygotowanie wyj-
ścia w teren? Czy Pani zapowiada 
się swoim rozmówcom czy idzie 
do nich znienacka?
Przygotowania zaczynam już 
dzień wcześniej od naładowania 
telefonu, na którym mam aplika-
cję spisową. Przygotowuję również 
legitymację, upoważnienia, środ-
ki ochrony osobistej (maseczka 
i płyn do dezynfekcji) i listę punk-
tów, które zamierzam odwiedzić. 
Nie kontaktuję się z respondentem 
– tak fachowo nazywamy nasze-
go rozmówcę – przed wywiadem 
bezpośrednim. Jeżeli kogoś nie za-
stanę, po prostu wpisuję do urzą-
dzenia adnotację, żeby wrócić pod 
dany adres ponownie.

Czy mieszkaniec może odmówić 
osobistego spisu i umówić się 
z rachmistrzem, który pojawi się 
w progu jego domu, na rozmowę 
telefoniczną?
Respondent, u  którego pojawi 
się rachmistrz, a który nie wziął 
udziału w samospisie ani nie zo-
stał spisany podczas wywiadu 
telefonicznego, nie może odmó-
wić udziału w badaniu. Ale jeśli 
z jakichś powodów nie ma czasu, 
może umówić się z rachmistrzem 
na przeprowadzenie wywiadu 
w innym terminie. Z kolei jeżeli ze 
względu na sytuację epidemiczną 
obawia się bezpośredniego kon-
taktu lub jest objęty kwarantanną 
bądź izolacją domową, możemy 
przeprowadzić spis przez telefon 
– pod warunkiem że nam przeka-
że numer telefonu. Wtedy prze-
prowadzany jest z nim wywiad 
telefoniczny.

Możemy mieć obawy, czy odwie-
dzający nas rachmistrz rzeczywi-
ście nim jest, czy może to oszust, 
próbujący wyłudzić dane osobo-
we. Jak sprawdzić rachmistrza?
Jako rachmistrz spisowy zostałam 
wyposażona w identyfikator ze 
zdjęciem i upoważnienie do prze-
twarzania danych osobowych wy-
danych przez GUS – Wojewódzkie 
Biuro Spisowe. Na identyfikatorze 
widnieje moje imię, nazwisko, 
zdjęcie i numer identyfikatora. 

Zawiera on także hologram, na-
zwę i logo wojewódzkiego biura 
spisowego, podpis osoby upo-
ważnionej do wystawienia identy-
fikatora i na odwrocie informację, 
na terenie jakiego województwa 
jestem upoważniona do zbiera-
nia danych. Wzór identyfikatora 
widnieje na stronie www.spis.gov.

pl. Tożsamość rachmistrza można 
zweryfikować również przez spe-
cjalnie przygotowaną aplikację, 
dostępną na stronie: rachmistrz.
stat.gov.pl lub dzwoniąc na infoli-
nię spisową: 22 279 99 99. Pamię-
tajmy, że prawdziwy rachmistrz 
nie zapyta nas o zarobki, oszczęd-
ności, cenne przedmioty w domu, 

numer konta, PIN do karty czy 
dane logowania do bankowości in-
ternetowej, serię i numer dowodu 
osobistego czy paszportu. Takie 
pytania mogą wskazywać na pró-
bę wyłudzenia danych, co należy 
zgłosić policji.

Rozmawiała Paulina Czarnota

NFZ uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer 
800 137 200, otrzymasz poradę medyczną w kilku językach, w tym w języku migowym.

Pod numerem Teleplatformy 
Pierwszego Kontaktu 800 137 200 
dyżurują lekarze, pielęgniarki lub 
położne gotowi do udzielenia po-
mocy dzwoniącym pacjentom. Po-
łączenie jest bezpłatne i może być 
wykonane tylko z Polski, ponieważ 
platforma jest przeznaczona dla 
osób ubezpieczonych i mieszka-
jących w naszym kraju.

Telefony od pacjentów odbierane 
są od pon. do pt. w godz. 18.00-
8.00 i przez całą dobę w sb., nd. 
i święta. Podczas połączenia, w ra-
zie potrzeby, personel medyczny 
może wystawić e-receptę, e-skie-
rowanie lub e-zwolnienie.

Po uzyskaniu połączenia odtwarza 
się krótki komunikat informujący 
o dodzwonieniu się na TPK. Po 
jego odsłuchaniu, pacjent może 
wybrać język, w którym będzie 
udzielana konsultacja (angielski, 
rosyjski i ukraiński). W pierwszej 
kolejności z pacjentem łączy się 
pielęgniarka lub położna, która 
sprawdzi dane pacjenta i oceni 
stan jego zdrowia. Jeśli uzna, że 
pacjent potrzebuje dodatkowej 
konsultacji, wówczas przełączy 
go do lekarza.

Jeśli konsultacja telefoniczna 
okaże się niewystarczająca, wtedy 
personel medyczny może zalecić:

 ◼ wizytę w najbliższej stacjo-
narnej placówce nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej

 ◼ kontakt z lekarzem podsta-
wowej opieki zdrowotnej 
w godzinach jego pracy

 ◼ w przypadku stwierdzenia 
stanu nagłego zagrożenia 
zdrowia i życia, wezwanie 
zespołu ratownictwa medycz-
nego

Ze zdalnej konsultacji mogą sko-
rzystać także pacjenci niesłyszący, 
bo poradę można uzyskać podczas 
wideoczatu w języku migowym.

Agata Zięba

Rachmistrzowie ruszyli w teren, aby nas policzyć

Dodatkowa pomoc medyczna wieczorem i w święta

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

R
A

SO
W

E

Rachmistrzyni Katarzyna Krzywda może zapukać do twoich drzwi, jeśli się jeszcze nie spisałeś
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Małe nie znaczy mniej ważne 
– konsultacje na temat wro-
cławskich podwórek organi-
zowane są już od kilku lat.

W tym roku odbyły się już przy 
ulicach: Ruskiej, Spadochroniarzy 
i Wandy. Dwa kolejne spotkania 
przy ul. Krzywej i Hauke-Bosaka są 
w planach. Rozmawiamy, by wie-
dzieć, czego potrzebują okoliczni 
mieszkańcy – wyjaśnia w rozmowie 
Krzysztof Ziental z Wydziału Party-
cypacji Społecznej UM Wrocławia.

Kto chce to wiedzieć i kto pyta?
K.Z.: Spotkania prowadzimy naj-
częściej we współpracy z Zarządem 
Zasobu Komunalnego, w tym roku 
też z Wrocławskimi Mieszkaniami. 
Zarządcy podwórek, zanim przy-
stąpią do ich remontu, chcą poznać 
zdanie mieszkańców. W tym roku 
spotkania takie przeprowadzane są 
przez Fundację na Rzecz Studiów 
Europejskich, we współpracy z Wy-
działem Partycypacji Społecznej UM 
Wrocławia. Najczęściej prowadzi je 
lokalny lider lub przedstawiciel or-
ganizacji pozarządowej.

Jakie tematy podwórkowe budzą 
najwięcej emocji?
K.Z.: Zdecydowanie sprawa parko-
wania. Z jednej strony mieszkańcy 

zgłaszają problem samochodów 
parkujących tuż pod ich oknami. 
Z drugiej – nie ma miejsca, żeby 
pomieścić wszystkie auta. Zazwy-
czaj udaje się dojść do porozu-
mienia. Przynajmniej jeśli chodzi 
o minimum, wynikające z przepi-
sów – jak odległość od okien czy od 
placu zabaw. Ale rozmawiamy nie 
tylko o organizacji ruchu. Waż-
ne dla mieszkańców są też zieleń, 
ławki, place zabaw czy wywóz od-
padów.

Jak wygląda takie podwórkowe 
spotkanie konsultacyjne?
K.Z.: Spotkanie trwa około 1,5 godz. 
Rozstawiamy nasz niebieski na-
miot, a w nim urnę, do której moż-
na wrzucać kartki ze swoimi opi-
niami oraz koncepcje lub projekty 
architektoniczne, które omawiamy. 
Oczywiście stosujemy się do zaleceń 
sanitarnych i zachowujemy dystans. 
W spotkaniu zawsze bierze udział 
osoba z jednostki miejskiej odpo-
wiedzialnej za projekt zmian. Można 

przyjść, dopytać o szczegóły, ale też 
przedstawić swoje propozycje i opi-
nie. Podczas konsultacji podwórek 
nie robimy natomiast formularza 
internetowego. Podwórko to prze-
strzeń, z której najintensywniej 
korzysta określona grupa osób. I to 
właśnie dla nich – dla mieszkańców 
pobliskich budynków, są te konsul-
tacje. Dlatego wychodzimy do nich. 
Zdarza się jednak, że po spotkaniu 
mieszkańcy wysyłają mejlowo swój 
komentarz.

Przychodzicie na podwórko z go-
towymi rozwiązaniami czy po-
wstają one później?
K.Z.: Różnie. To zależy od poziomu 
realizacji zadania. Ale nawet kiedy 
są już jakieś plany, najważniejsze 
jest dla nas to, co usłyszymy od 
mieszkańców na miejscu. Opowiem 
tu pewną historię: Kilka lat temu, 
gdy konsultowano pl. Piłsudskie-
go na Karłowicach, modne sta-
wały się ogródki społeczne. Jedna 
ze studenckich grup projektowych 
przedstawiła swoją koncepcję, że 
tu pietruszka, tam pomidory, a tam 
kwiatki. W trakcie tej prezentacji 
głos zabrała mieszkanka w podom-
ce, mówiąc: „Kochani, pójdźcie so-
bie za te budynki – my tu wszyscy 
mamy ogródki”. I tym jednym zda-
niem, zdusiła ich pomysł w zarodku.

Projektant musi skonfrontować 
się z życiem. Pójść w dane miejsce, 
zobaczyć, ale i dowiedzieć się od 
mieszkańców, kto tam mieszka czy 
są dzieci albo seniorzy. Bez takiej 
wiedzy nie da się dobrze zaprojek-
tować takiej przestrzeni.

O taką właśnie wiedzę, o konfronta-
cję z życiem – prosimy mieszkań-
ców na spotkaniach.

Rozmawiał Maciej Wołodko

Wrocław rozmawia

Jaka przyszłość terenu zieleni 
z kortami przy Pułtuskiej?

E-FORMULARZ do 4 lipca   

Jak rozwijać 
komunikację rowerową?

E-FORMULARZ do 13 lipca 

Drewniany wiatrak, wieża ciśnień czy twierdza – to kilka przykładów zabytków, które mieszkańcy Dolnego Śląska zgłosili już w konkursie „Nasz za-
bytek”. Może ty też znasz miejsca, które kiedyś tętniły życiem, a dziś stoją całkiem zaniedbane? Masz szansę odmienić ich los.

„Nasz Zabytek” to konkurs orga-
nizowany przez Fundację Most the 
Most. Jego uczestnicy mogą zgła-
szać obiekty ze swojej okolicy, które 
warto wyremontować i dać im nową 
funkcję. Muszą być one wpisane do 
rejestru zabytków albo wojewódz-
kiej czy gminnej ewidencji. W kon-
kursie będą oceniane zabytki, które 
należą np. do jednostek samorządu 
terytorialnego czy Skarbu Państwa. 
Zwycięski projekt może dostać do-
finansowanie w wysokości do 1 mln 
zł na remont i dostosowanie go do 
wybranej w konkursie funkcji spo-
łecznej.

– W Polsce jest bardzo dużo pięk-
nych i cennych zabytków z fascynu-
jącą historią. Wielu z nich przywró-
cono już należną im świetność, ale 
wciąż nie brakuje miejsc, które cze-
kają na nowe życie. Fundacja Most 
the Most wspiera społeczności lo-
kalne, aby się zaangażowały w pro-
ces odnowy. Efektem będą nie tylko 
pięknie odrestaurowane zabytki, 
ale przede wszystkim miejsca mię-
dzypokoleniowych spotkań – mówi 
o konkursie Beata Kuchcińska, pre-
zes fundacji Most the Most. – Zale-
ży nam, żeby inicjatywa wyszła od 
mieszkańców. Dlatego w konkursie 

mogą wziąć udział tylko osoby fi-
zyczne – podkreśla. Fundacja pla-
nuje także współpracować z właści-
cielami odnowionych obiektów przy 
organizacji wydarzeń.

Zgłoszenia można nadsyłać do 5 
lipca przez formularz zgłoszenio-
wy na stronie mostthemost.pl. Jeśli 
nie masz dostępu do internetu lub 
wypełnienie formularza sprawia ci 
trudność, można go zgłosić także 
przez telefon: + 48 22 47 55 111 lub 
+48 517 884 088.

Redakcja

Znasz zabytek, wart remontu? Zgłoś go do konkursu
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Co tu zmienić? Rozmowy o podwórku na podwórku

Krzysztof Ziental podczas konsultacji z mieszkańcami na jednym ze staromiejskich podwórek
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W wakacje pasażerowie MPK zapłacą mniej za bilety jednorazowe i czasowe. Bilety okre-
sowe pozostają w tej samej cenie i taniej z kartą Nasz Wrocław. Sprawdź szczegóły.

Tańsze bilety będą obowiązywać od 
1 lipca do 31 sierpnia. Tak zadecydo-
wali radni. To oznacza, że w trakcie 
wakacji za jednorazowy bilet nor-
malny zapłacimy 3,40 zł, a za ulgo-
wy 1,70 zł. Tańsze będą także bilety 
czasowe, np. 2,40 zł za 15 minut, 3 zł 
za 30 minut, 4,40 zł za 60 minut, 11 
zł za bilet 24-godzinny czy 20 zł za 
48-godzinny. Ulgowe są o połowę 
tańsze.

Z Nasz Wrocław taniej

Ceny biletów okresowych imien-
nych pozostają bez zmian. 30-dnio-
wy na dwie dowolne linie kosztuje 
74 zł, a z kartą Nasz Wrocław 60 
zł. Podobnie jest w przypadku bile-
tu 30-dniowego na wszystkie linie 
– 110 zł (normalny) i 90 zł z kar-
tą Nasz Wrocław. Bilety ulgowe są 

o połowę tańsze. Kartę Nasz Wro-
cław mogą otrzymać mieszkańcy 
rozliczający podatek dochodowy 
we Wrocławiu (Szczegóy na www.
wroclaw.pl/nasz-wroclaw).

Skasuj lub zwróć

Bilety jednorazowe i czasowe zaku-
pione przed 1 lipca 2021 r. zachowują 
ważność i uprawniają do przejaz-
dów, pod warunkiem że wysokość 
opłaty nie jest mniejsza niż w obo-
wiązującej taryfie. Nieskasowane 
bilety można zwrócić do 31 grudnia 
2022 r. w czterech Biurach Obsługi 
Klienta – przy ul. Grabiszyńskiej 9, 
ul. Prusa 75-79, ul. Racławickiej 2-4 
i ul. Ładnej 1c.

Kto za darmo

Bezpłatnie po Wrocławiu mogą 
obecnie podróżować seniorzy, 
którzy ukończyli 66 lat, i ucznio-
wie, którzy nie ukończyli jeszcze 
21 lat.

Biletów nie muszą kasować rów-
nież inwalidzi wojenni i wojsko-
wi, posłowie i senatorowie, część 
niepełnosprawnych, zasłużeni 
honorowi krwiodawcy i  dawcy 
przeszczepu, a także osoby repre-
sjonowane w czasie PRL. Te osoby 
nadal mogą korzystać z komuni-
kacji miejskiej bezpłatnie.

Piotr Bera

Ulica Komandorska przejdzie wyczekiwany remont. W ramach prac zaplanowano budowę nowych chodników i peronu 
przystankowego oraz odnowienie nawierzchni ulicy od Swobodnej do Wielkiej i w zatokach postojowych.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
rozpisał przetarg na remont chod-
ników i jezdni w ciągu ul. Koman-
dorskiej, gdzie jezdnia jest popęka-
na, a miejscami zapadła się kostka.

Sporo pracy

Zakres prac przewiduje m.in. na-
prawę nawierzchni na odcinku od 
ul. Swobodnej do ul. Wielkiej. Pra-
ce zaczną się na wysokości zatoki 
autobusowej przy EPI. Ponadto, 
wymieniona zostanie nawierzch-
nia w zatokach postojowych oraz 
przebudowane zostaną chodniki. 
Po zachodniej stronie ul. Koman-
dorskiej będą to odcinki od ul. Swo-
bodnej do ul. Zaolziańskiej i od ul. 
Radosnej do ul. Wielkiej. Natomiast 
po stronie wschodniej: od ul. Swo-
bodnej do ul. Studziennej.

Kostka zostaje

Remont ulicy nie oznacza likwi-
dacji kostki brukowej. Kostka 
stosowana na drogach gminnych 
i osiedlowych to dużo trwalsze 
rozwiązanie niż asfalt – żywot-
ność takiej drogi wynosi co naj-
mniej 30 lat. Miasto chce pozo-
stawić kostkę, tam gdzie tylko to 
będzie możliwe, np. na ulicach 

Kościuszki czy Pomorskiej, które 
też czekają na remont.

– Wiele wrocławskich ulic za-
chowało jeszcze poniemiecką na-
wierzchnię z kostki granitowej, 
która charakteryzuje się wyjąt-
kową trwałością i odpornością na 
działanie wilgoci i niskich tempe-

ratur w okresie zimowym, będą-
cych przyczyną powstawania tzw. 
pozimowych ubytków na drogach 
– wyjaśnia Ewa Mazur ze ZDiUM. 
I dodaje: – Decyzja o zachowaniu 
nawierzchni granitowej ma zatem 
swoje uzasadnienie, szczególnie 
w  przypadku dróg, na których 
kostka nie uległa degradacji wsku-

tek nadmiernego eksploatowania 
przez ruch ciężkich pojazdów.

ZDiUM zakłada, że prace przy 
remoncie chodników potrwają 
2 miesiące, a przy nawierzchni – 
3 miesiące.

Piotr Bera

Komunikacja

www.wroclaw.pl/uprawnienia-do-ulgNowy cennik biletów
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Projekt tramwaju 
na Swojczyce
Spółka BIPROGEO-PROJEKT 
z Wrocławia za 1,72 mln zł stwo-
rzy projekt trasy tramwajowej 
na Swojczyce. Zostanie ona po-
prowadzona przez nowe mosty 
Chrobrego. Wykonawca musi 
zaplanować torowisko na od-
cinku 1,7 km i pętlę w pobliżu ul. 
Bazaltowej i Chałupniczej. To ra-
zem z wydaniem decyzji środo-
wiskowej może potrwać ponad 
rok. Nie wiadomo, kiedy pierw-
szy tramwaj pojedzie nową trasą. 
Wszystko zależy od tempa prac 
projektowych, a następnie rozpi-
sania i rozstrzygnięcia przetargu 
na realizację. Wtedy poznamy też 
łączny koszt inwestycji.

Utrudnienia na 
Jerzmanowie

W sobotę 3.07 rozpocznie się 
budowa sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnej na ul. Kośnego. MPK 
wprowadza zmiany w kursowa-
niu autobusów linii 117. Trasa do 
cmentarza na Jerzmanowie zo-
stanie skrócona do pętli „Ratyń”. 
Kursy będą realizowane w obu 
kierunkach wyłącznie na trasie 
Leśnica – Ratyń – Leśnica. Po-
wrót autobusów na ul. Kośnego 
oraz pętlę „Jerzmanowo (Cmen-
tarz)” zaplanowano na 10.07.

Będzie remont ulicy Komandorskiej

Uwaga: tańsze bilety MPK od 1 lipca do 31 sierpnia
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Jezdnia na Komandorskiej jest popękana i miejscami zapadła się kostka, jej remont potrwa 3 m-ce
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Dla mieszkańca

Spółka Ekosystem zaprasza wrocławian na bezpłatne warsztaty ekologiczne organi-
zowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Mi-
chalczyka 9 we Wrocławiu. Wiek nie ma znaczenia, wystarczą dobre chęci.

Jeśli jesteś nauczycielem, opieku-
nem, animatorem, który chciałby 
zorganizować warsztaty z ekologii 
lub znasz grupę osób, która w ta-
kich warsztatach chciałaby wziąć 
udział – wystarczy, że zgłosisz się 
do Ekosystemu. Oni wszystkim się 
zajmą.

Tematy warsztatów dobierane 
są do danych grup wiekowych. 
– Przede wszystkim jednak od-
powiadamy na wszystkie pytania 
dotyczące segregacji i ekologii – 
tłumaczy Paweł Szot z Ekosyste-
mu.

 – Rozmawiamy również o dobrych 
nawykach, które możemy wpro-
wadzać w każdym domu, jak dawać 

przedmiotom drugie życie oraz 
w jaki sposób produkować mniej 
odpadów. W skrócie – jak żyć eko.

Warsztaty prowadzone są we 
współpracy z edukatorami z Edu-
landia.edu. Czas trwania jest usta-
lany indywidualnie.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia na ekologiczne warsz-
taty można wysyłać na adres 
mejlowy: rzecznik@ekosystem.
wroc.pl. W zgłoszeniu należy po-
dać wiek oraz liczbę uczestników 
(maksymalnie 30 osób), propono-
wany termin warsztatów i miejsce 
– PSZOK przy ul. Michalczyka 9 lub 
wskazane przez zgłaszającego.

Kto już skorzystał?

Pracownicy Ekosystemu cieszą się, 
gdy zgłaszają się na warsztaty naj-
młodsi. Wiadomo: czym skorupka 
za młodu nasiąknie, tym na starość 
trąci. 22 czerwca prowadzili je dla 
uczniów zerówki i klas 1-3 w Szko-
le Podstawowej nr 96 im. Leonida 
Teligi przy ul. Krakowskiej we Wro-
cławiu, które brały również udział 
w Rowerowym Maju i dla uczniów 
SP nr 9 im. Wincentego Pola przy ul. 
Nyskiej w PSZOK-u przy ul. Michal-
czyka. „Rozmawialiśmy o segrega-
cji, ekologii i dobrych nawykach. 
Zwiedzaliśmy też nasze małe mu-
zeum PSZOK-a” – napisali na FB.

Bartosz Moch

EKOwarsztaty z Ekosystemem

Czerwcowe warsztaty w PSZOK-u przy ulicy Michalczyka
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Po deratyzacji wiosennej od 1 do 31 lipca potrwa letnie od-
szczurzanie Wrocławia. Przez ten czas właściciele i  za-
rządcy powinni wyłożyć i uzupełniać trutki. Za zlekcewa-
żenie obowiązku grozi mandat do 500 zł.

Letnia akcja odszczurzania Wrocła-
wia obejmuje centrum, czyli obszar 
ograniczony Odrą, mostem Mile-
nijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostat-
nim Groszu, estakadą Gądowianką, 
ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. gen. 
Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem 
Rakowieckim i Starą Odrą. To teren 
ustalony na podstawie odnotowa-
nych interwencji.

Ciepło? Więcej jedzenia

Terminy przeprowadzania deraty-
zacji zostały ustalone na podstawie 
wiedzy o miejscach i porach wzmo-
żonej aktywności gryzoni, jaką 
pozyskano z interwencji i zgło-
szeń mieszkańców. Pracownicy 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa 
obserwowali widoczne nasilenie 
w okresie letnim, głównie w cen-
trum miasta. – Nie bez znaczenia 
jest spory wzrost aktywności tury-
stycznej i, co za tym idzie, również 
gastronomii – zauważa Małgorzata 
Demianowicz, dyrektor Wydzia-
łu Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.

O terminach i obszarach podlega-
jących obowiązkowej deratyzacji 
mieszkańcy są za każdym razem 

informowani przez ulotki i plaka-
ty, które pracownicy WSiR rozsy-
łają do zarządców nieruchomości. 
– Staramy się uczyć mieszkań-
ców dobrych praktyk, jakie sami 
mogą wdrożyć w codzienne życie, 
by przyczynić się do zmniejszenia 
populacji gryzoni w mieście. Film 
o tym można zobaczyć np. na 
wyświetlaczach MPK i w in-
ternecie – zachęca dy-
rektor Demianowicz.

Trutka albo 
mandat

Zarządcy blo-
ków i kamienic, 
właściciele re-
stauracji, barów 
i   innych miejsc 
gastronomicznych 
(wraz z ogródkami), 
k ierownicy  sklepów 
spożywczych, dyrektorzy 
żłobków, przedszkoli i szkół – 
jeśli nie wystawią preparatów gry-
zoniobójczych, muszą liczyć się 
z karą. – Strażnicy miejscy będą 
przeprowadzać kontrole, a w przy-
padku ujawnienia niewywiązywa-
nia się z tego obowiązku, będą mo-
gli ukarać osobę winną zaniedbań 

man-
datem do 

500 zł – ostrze-
ga Waldemar Forysiak, rzecznik 
wrocławskiej Straży Miejskiej. 
W trakcie wiosennej deratyzacji, 
w marcu, strażnicy miejscy prze-
prowadzili 696 kontroli i nałożyli 
51 mandatów na kwotę 12 350 zł .

Dbajmy o porządek

Szczury upodobają sobie jakieś po-
dwórko, gdy mają tam łatwy dostęp 
do resztek jedzenia. Dlatego warto 
zastanowić się, czy nie możemy 
w ogóle wyrzucać mniej produk-
tów spożywczych. A jeżeli już mu-
simy, bo są zepsute, wrzucajmy 
je do kontenerów i zamykajmy 
szczelnie klapy. Nie dokarmiajmy 
też ptaków, wysypując jedzenie na 
ziemię. Czego nie zjedzą ptaki, tym 
posilą się szczury.

Gdy widzimy bałagan na śmiet-
niku, możemy zgłosić to do spółki 
Ekosystem przez formularz na: 
kontakt.ekosystem.wroc.pl, do 
zarządcy lub Biura Obsługi Klien-
ta Zarządu Zasobu Komunalnego. 
– To powinno przyczynić się do 
zmniejszenia populacji szczurów. 
Bez współdziałania mieszkańców, 
zabiegi deratyzacyjne nie będą 
efektywne – uważa Andrzej Mar-
gielewski, kierownik BOK nr 10 ZZK.

Redakcja
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Nie chcesz dokarmiać szczurów? Zamykaj śmietnik

Przejście Garncarskie po wiosennej deratyzacji – wyrównano te-
ren, zasiano trawę – szczury zniknęły, nie widać też nowych nor

l.wroclaw.pl/zzk-bokWykaz Biur Obsługi Klienta ZZK
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Z miasta

Ranking szkół wyższych przygotowany przez magazyn „Perspektywy” to coroczne ze-
stawienie uczelni na podstawie kilkudziesięciu kryteriów. W najnowszym – spośród dol-
nośląskich szkół wyższych – najwyżej znalazła się Politechnika Wrocławska.

Przy ocenie pod uwagę bierze się 
m.in. uznanie międzynarodowe, 
ocenę kadry czy efektywność po-
zyskiwania pieniędzy na badania 
i rozwój.

W czołówce krajowej

Od lat na czele rankingu niezagro-
żone są Uniwersytet Jagielloński 
i Uniwersytet Warszawski, które 
między sobą rywalizują o miano 
lidera. W ostatnich czterech od-
słonach zestawienia miejscami 
w pierwszej piątce zamieniają się: 
Politechnika Warszawska, kra-
kowska AGH i Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Spośród wrocławskich szkół wyż-
szych najwyżej sklasyfikowana 

jest Politechnika Wrocławska – 
od kilku lat jest na pozycji szóstej. 
13. jest Uniwersytet Wrocławski 
(przed rokiem był 10., w 2019 – 
8). O siedem oczek spadł na li-
ście Uniwersytet Medyczny, na 
tej samej 25. pozycji utrzymał się 
Uniwersytet Przyrodniczy. Awans 
zaliczył też Uniwersytet Eko-
nomiczny – z 45. na 38. miejsce. 
W zestawieniach typów uczelni 
swoją pozycję poprawił tylko Uni-
wersytet Przyrodniczy, który jest 
na czele listy uczelni rolniczych.

Prestiżowo i innowacyjnie

Interesująco wyglądają wyni-
ki wrocławskich szkół wyższych 
w poszczególnych kategoriach. 

W ocenie prestiżu Politechnika 
jest na 6. miejscu, a Uniwersytet 
Wrocławski oczko niżej. Zaś w ze-
stawieniu „Absolwent na rynku 
pracy” spośród uczelni z Dolnego 
Śląska najwyżej (8. miejsce) jest 
Politechnika, a Uniwersytet Eko-
nomiczny – na 11. pozycji. Uni-
wersytet Przyrodniczy ma najwię-
cej osiągnięć wśród wrocławskich 
uczelni w kategorii „Innowacyj-
ność” (8. miejsce) i „Potencjał 
naukowy” (7. miejsce). W katego-
rii „Umiędzynarodowienie” na 9. 
miejscu znalazła się Politechnika 
Wrocławska, a z powodu „wa-
runków kształcenia” Uniwersytet 
Medyczny zajął 10. lokatę.

Tomasz Wysocki

Nasza Politechnika na szóstkę

Politechnika Wrocławska jest najlepszą uczelnią na Dolnym Śląsku
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Okres wiosenno-letni to dobry czas na wymianę źródła ogrzewania przed kolejną zimą. Dlatego Wrocław likwiduje obecnie blisko 800 pieców w 68 
budynkach komunalnych. W kolejnych 34 trwa procedura przetargowa. W sumie do końca roku z zasobu gminnego i z dofinansowania z programu 
KAWKA Plus z mapy Wrocławia powinno zniknąć ok. 3500 kopciuchów.

Obecnie z gminnego zasobu miasta 
znika 550 pieców w 421 mieszka-
niach w 48 budynkach administro-
wanych przez Zarząd Zasobu Ko-
munalnego i 230 kopciuchów w 178 
mieszkaniach w 20 budynkach bę-
dących w zarządzie spółki Wrocław-
skie Mieszkania.

– Plan na 2021 r. jest ambitny, 
ale realny i cały czas realizowany 
– uważa Rafał Guzowski, pełno-
mocnik prezydenta Wrocławia ds. 
wymiany źródeł ogrzewania. – Do 
końca roku chcemy zlikwidować 
3500 kopciuchów, w tym ok. 1500 
w 116 budynkach komunalnych, 
przede wszystkim w Śródmieściu 
i na Starym Mieście. Większość 
z nich podłączana jest do sieci cie-
płowniczej, część do sieci gazowej 
– wyjaśnia.

KAWKA Plus: 1100 wniosków

2021 rok to rekordowy czas w walce 
o czyste powietrze w stolicy Dolne-
go Śląska. Do ok. 1,5 tys. kopciuchów 
wymienionych w zasobie gminnym 
dojdą piece zlikwidowane przez 
mieszkańców w ramach programu 
KAWKA Plus – plan to ok. 2 tys. wy-
mienionych trujących kopciuchów, 
łącznie 3,5 tys. wraz z budynkami 

komunalnymi. Koszt wszystkich 
działań to ok. 80 mln zł. – Zainte-
resowanie programem KAWKA Plus 
wśród mieszkańców jest wielkie – 
podkreśla Katarzyna Szymczak-Po-
mianowska, dyrektor Departamentu 
Zrównoważonego Rozwoju UMW. 
W tym roku realizowanych jest już 
ponad 1100 wniosków.

 – Rok temu w czerwcu mieliśmy 
550 wniosków. Wrocławianie coraz 
chętniej wymieniają piece. Po cichu 
liczymy, że do końca roku uda nam 
się zlikwidować nawet więcej, niż 
zakładaliśmy, ale to zależy przede 
wszystkim od mieszkańców. Pamię-
tajmy, że to ostatni rok najwyższych 
dopłat, więc nie warto zwlekać 

z decyzją – przypomina dyrektor 
Szymczak-Pomianowska. W stolicy 
Dolnego Śląska do wymiany do 2024 
roku są piece w 18 tys. lokali.

Najemca może sam

Miasto z jednej strony likwiduje 
„kopciuchy” w zasobie 100-proc.

gminnym, z drugiej zachęca na-
jemców, by sami zainteresowali się 
wymianą. To się opłaca, bo dostają 
ulgi w czynszu, a także dopłaty do 
rachunków za ogrzewanie. Mogą 
wymienić piec szybciej, niż zrobiliby 
to przez urząd i sami zdecydować, 
jaki rodzaj ogrzewania zastosują.

Przy wymianie systemu ogrzewania 
mogą skorzystać z pomocy pracow-
ników Biur Obsługi Klienta Zarządu 
Zasobu Komunalnego (pełna lista: 
l.wroclaw.pl/zzk-bok) i Centrum 
Obsługi Mieszkańca Wrocławskich 
Mieszkań (wm.wroc.pl). Pomogą 
skompletować i wypełnić doku-
menty.

Ostatni rok takich dopłat

Nawet 15 tys. zł – tyle można otrzy-
mać w 2021 r. na wymianę pieca 
w ramach programu KAWKA Plus. 
Warto się jednak pospieszyć, gdyż 
to ostatni rok z maksymalną kwotą 
dotacji. W kolejnych latach dopła-
ta od miasta będzie coraz niższa. 
W 2022 roku kwota ta wyniesie już 
maksymalnie do 12 tys. zł, w kolej-
nym roku – do 10 tys. zł, a w 2024 
r. – do 8 tys. zł.

Bartosz Moch

Zmień Piec: dobre tempo, KAWKA Plus bije rekordy

Likwidacja pieców
w zasobie miasta

68
budynków

599
mieszkań

780
pieców

zmienpiec.plWszystkie informacje na
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My wrocławianie
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Za całokształt działalności na rzecz naszego miasta tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia 2021 – Civitate Wratislaviensi Donatus – odebrała 
Renata Mauer-Różańska, wybitna sportsmenka, dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie, propagatorka sportu i radna Wrocławia. Chciała 
zostać konserwatorem zabytków, ale dzięki talentowi, pracy i osobowości stała się jednym z najważniejszych mieszkańców Wrocławia.

Mimo że jedno honorowe obywa-
telstwo – Nasielska na Mazow-
szu, gdzie się urodziła – ma już na 
swoim koncie, wybór wrocławskich 
radnych zrobił na niej duże wraże-
nie. Renata Mauer-Różańska jest 
niesamowicie skromną, pogodną 
i ciepłą osobą. – Przemó-
wienie z podziękowa-
niem pisałam do 
4.00 nad ranem, 
żeby ująć to, 
że we Wro-
cławiu za-
wsze czu-
łam się jak 
w rodzinie 
– opowia-
da nam na 
strzelnicy 
Wojskowego 
Klubu Sporto-
wego Śląsk przy 
ul. Świątnickiej. 
Jest chwilę przed wal-
nym zebraniem Dolnoślą-
skiego Związku Strzelectwa Spor-
towego, zaraz po egzaminowaniu 
studentów Akademii Wychowania 
Fizycznego.

Od rysowania do strzelania

Ma uprawnienia trenera strzelectwa 
sportowego. Jako nauczyciel akade-
micki specjalizuje się w takich za-
gadnieniach, jak: marketing olim-
pijski, propedeutyka olimpizmu, 
pedagogika sportu, organizacja 
przedsięwzięć sportowych, organi-
zacja zawodów i zgrupowań spor-
towych. Ze swoimi studentami dys-
kutuje o faulu taktycznym (faul dla 
niej z definicji nie ma nic wspólnego 
z rywalizacją fair-play) i roli trenera 
(który według niej ma nie tylko szli-
fować formę fizyczną zawodnika, 
ale też rozwijać go intelektualnie, 
społecznie i emocjonalnie).

Na wrocławskim AWF-ie zrobi-
ła podyplomowe studia trenerskie 
i studia z technik relaksacyjnych. 
A wcześniej na Akademii Ekono-
micznej została magistrem zarzą-
dzania i marketingu. Z wynikiem 
bardzo dobrym, bo z  innym nie 
umie. – Nigdy nie byłam kujonem, 
ale gdy kończyłam Liceum Zawo-
dowe nr 27 w Warszawie o profilu 
renowacja zabytków architektury, 
to miałam wyniki najlepsze w ca-
łym Zespole Szkół Budowlanych nr 

2, w którym to liceum się mieściło – 
wspomina. I natychmiast dodaje: – 
Tego nie trzeba pisać. Zaraz też się 
okazuje, że arcymistrzyni w strze-
laniu z karabinka pneumatycznego 
i karabinu kulowego z trzech postaw 

nigdy w dzieciń-
s t w i e  n i e 

ganiała 

z procą, 
a  kapiszo-

nów się bała. Za to 
lubiła godzinami rysować i tańczyć. 
Po podstawówce myślała, że w życiu 
zajmie się renowacją zabytków. Ale 
lekcje przysposobienia obronne-
go prowadził w jej klasie Zdzisław 
Stachyra – mistrz w wypatrywa-
niu talentów strzeleckich. A że cały, 
nieistniejący już ZSB nr 2, miał 
w programie szkolnym strzelanie 
i jeździł na ćwiczenia w Konstan-
cinie-Jeziornej. Renata niechętnie, 
ale pojechała. Wtedy pierwszy raz 
wzięła karabin do ręki.

Najważniejsza nie 10, lecz 
skupienie strzałów

Wcześniej prof. Stachyra wygłosił 
instruktaż, pokazując, jak ściąga 
się język spustowy i że najważ-
niejsze jest, by każdy strzał oddać 
dokładnie tak samo. Niekoniecz-
nie w dziesiątkę. – Jeśli ciągle się 
strzela siódemkę, to wystarczy 
potem wyregulować przyrządy 
i będzie dziesiątka – uśmiecha się 
olimpijka. To już jej się podobało. 
Ale gdy dotknęła karabinu, położy-
ła się z nim w postawie z podpórką 
i wycelowała raz i drugi, doznała 
olśnienia. Właśnie to by chciała ro-
bić! Bo w strzelaniu potrzebna jest 
dokładność i precyzja, a nie rywali-
zacja. – Wszystko mi się spodoba-
ło. Włącznie z zapachem amunicji 
– śmieje się.

I Renata polubiła wyjazdy do Kon-
stancina. Miała fantastyczną klasę 
pełną najróżniejszych talentów. 
Dwóch kolegów miało uzdolnienia 
akrobatyczne, inni – plastyczne, 
jeszcze inni – aktorskie, zawsze 
było wesoło. W każdej klasie musieli 
odbyć praktyki: w I – z murarstwa, 
w II – z tynkarstwa, w III i IV – ze 
sztukaterii. Ze sztukaterii ćwiczyła 
się pod sufitem sali balowej Zamku 
Królewskiego w Warszawie. – Na 
praktykach w pierwszej klasie 
kierownik budowy bał się, że 
dojdzie do wypadku, więc go-
nił mnie, jako dziewczynę, 
do pakamery. Tam czyta-
łam książki – opowiada. 
Leopolda Tyrmanda przez 
jego „Złego” do dziś uwa-
ża za mistrza literatury. 
Ostatnio jest pod wra-
żeniem i poleca mat-
kom i ojcom pozycję 
„Dlaczego rodzice 
tak cię wkurzają 
i co z tym zrobić” 
neurobiologa De-
a n a 
B u r -
netta.

Mało brako-
wało, a do 
W r o c ł a -
wia za-
gląda-
ł a b y 
tylko 
t u r y -
s t y c z -
nie. Gdy 
w c i ą -
gnęła się 
już w  strze-
lanie i  odno-
siła pierwsze 
s u k c e s y ,  t r e n e r 
zaczął szukać dla niej 
strzelnicy z prawdziwe-
go zdarzenia. Taka, na 
której można byłoby or-
ganizować mistrzostwa 
Europy, a nawet świata, 
miała powstać na war-
szawskich Bielanach. Ale 
przyszedł kryzys lat 1988-89 
i nic z tego nie wyszło. Ówcze-
sny trener Renaty, Piotr Ko-
smatko, porozumiał się z WKS 
Śląskiem i przyszła olimpijka 
przyjechała ćwiczyć do Wro-
cławia. Dostała się wtedy pod 

skrzydła absolwenta wrocław-
skiego AWF-u tre-
nera Andrzeja Ki-

jowskiego. Wszystko 
szło dobrze do czasu, 

aż po Pucharze Świata 
w Szwajcarii, skąd przy-

wiozła brązowy medal, 
wpadła we Wrocławiu pod 

samochód. I wylądowa-
ła ze skomplikowanym 
złamaniem kości udowej 
w szpitalu. Po wielu ty-
godniach okazało się, że 

noga nie chciała się zra-
stać. – To zdarzenie na-

uczyło mnie pokory i takiego my-
ślenia, że co by się nie działo, na 
plus czy na minus, należy zachować 
spokój – stwierdza. A, że nie jest to 
łatwe, przekonała się podczas Mi-
strzostw Europy w Warszawie. Gdy 
skupiona szła na swoje stanowisko, 
składano jej gratulacje za medal 
olimpijski. Nie było wtedy łatwo się 
skoncentrować.

Całym sercem dla miasta

W roku 2010 dała się namówić ów-
czesnemu prezydentowi Rafałowi 
Dutkiewiczowi i z powodzeniem 
wystartowała z jego klubu do Rady 
Miejskiej Wrocławia. Zasiadała 

w niej przez dwie kadencje. 
Przewodniczyła komisji spor-
tu i rekreacji. Nie żałuje tego. 
– Dziś trudno mi samej uwie-
rzyć, ile wrocławskich szkół 
i imprez sportowych odwie-

dziłam. Do dziś ktoś znie-
nacka zagaduje do mnie na 
chodniku, wspominając te 
spotkania. To miłe – za-
pewnia.

We Wrocławiu Renata 
Mauer-Różańska zna-

lazła dom i miłość. Zawsze 
może liczyć na wsparcie 
męża Pawła, córki Natalki, 
po której przyjściu na świat 
zdobyła pierwszy olim-
pijski medal, i syna Mate-
usza. Jej ulubione miejsca 
w mieście to park Grabi-
szyński i Ostrów Tumski. 
Oko strzelca wiele razy jej 
w życiu pomogło. Wystrze-
lała sobie w konkursach pięć 

fiatów: cinquecento, seicen-
to, brava i dwie pandy. Jedną 

jeździ do dziś. Ale czasem też 
przeszkadza. – Często widzę 

usterki tam, gdzie nikt ich nie 
dostrzega – ubolewa.

Każdemu poleca uprawianie spor-
tu. Zwłaszcza dzieciom. – We Wro-
cławiu jest wiele różnych klubów 
sportowych, wystarczy się rozej-
rzeć, żeby znaleźć dyscyplinę dla 
siebie – podkreśla. Po co? – Czło-
wiek z czasem ma coraz więcej po-
mysłów na życie. Warto cały czas 
dbać o formę, by mieć siłę je reali-
zować– tłumaczy.

Anna Aleksandrowicz

Złota olimpijka Honorową Obywatelką Wrocławia
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Atrakcje na wakacje we Wrocławiu
Twoje dziecko już rozpiera wakacyjna ener-
gia, a ty nie masz pomysłu, czym je zająć? 
Bez obaw – we Wrocławiu znajdziesz 
pełno atrakcji na najbliższe dwa mie-
siące. Podpowiadamy, gdzie trwa-
ją zapisy na letnie półkolonie i  jak 
ciekawie można spędzić ten czas 
w naszym mieście.

Lekcje pływania i nurkowania pod okiem do-
świadczonych instruktorów, podróż przez 
pięć kontynentów śladami zwierząt, nauka 
jazdy konnej, na rolkach, tenisa, piłki nożnej, 
a poza tym gry i zabawy. To tylko garść pro-
pozycji dla małych wrocławian na spędzenie 
wakacji w mieście. A do tego pakietu atrakcji 
– trzy bezpłatne kąpieliska.

Jak ryba w wodzie

Jeśli twoja pociecha lubi wodne zabawy, a do 
tego chciałaby ulepszyć swój styl pływania, 
to półkolonie w aquaparku są bez wątpienia 
dla niej. Wrocławski Park Wodny 28 czerw-
ca rozpoczął zajęcia wakacyjne dla dzieci 
w wieku 7-12 lat. – Lekcje pływania, nurko-
wania lub zajęcia ogólnorozwojowe dosto-
sowane do wieku dziecka pod opieką anima-
torów przez 5 dni w tygodniu – to wszystko 
czeka na najmłodszych we wrocławskim 
aquaparku – zaprasza Grzegorz Kaliszczak, 
prezes Wrocławskiego Parku Wodnego.

AquaWakacje to nie tylko zajęcia sportowe, 
ale również wyjątkowa okazja do poznania 
nowych przyjaciół. W trakcie półkolonii aqu-
apark zapewnia: opiekę profesjonalnych 
animatorów i instruktorów 
pływania (od godz. 8.00 
do 17.00 przez 5 dni 
w tygodniu), za-
bawę połączo-
ną z  nauką 
zasad bez-
pieczeń-
stwa nad 
w o d ą , 
n a u k ę 
p o d -
s t a w 
l u b 
d o s k o -
n a l e n i e 
t e c h n i k 
pływackich 
(w  zależno-
ści  od pozio-
mu umiejętności 
dziecka), a także moż-
liwość wyrobienia karty 

pływac-
kiej i pełne 
wyżywienie 
( 3  p o s i ł k i 
dziennie).

Jak zapisać dziec-
ko? Dzwoniąc na info-
linię: 71 771 15 11 lub wysy-
łając mejla na adres: informacja@
aquapark.wroc.pl. Koszt turnusu dla jednego 
dziecka to 699 zł, w cenę wliczone jest wy-
żywienie (II śniadanie, obiad, podwieczo-
rek). Koszt pobytu jednodniowego to 149 zł, 
w cenie jest pełne wyżywienie. Turnus trwa 
od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 
17.00.

Zostań młodym ZOOlogiem

W tym roku wrocławskie zoo po raz pierw-
szy zaprasza na stacjonarne półkolonie dla 
dzieci. W planie jest 5 tygodniowych turnu-
sów – od poniedziałku do piątku, w godz. 
8.00-16.00. W półkoloniach Zostań Młodym 
ZOOlogiem mogą wziąć udział dzieci w wie-
ku 7-12 lat, które kochają zwierzęta, lubią 
z nimi spędzać czas, pragną poszerzyć swoją 

wiedzę i poznać ich zwyczaje.

– To przygoda nie tylko 
dla młodych miło-

śników przyrody. 
W   p r o g r a m i e 

mamy wiele 
zadań i gier, 

w   t r a k -
c i e  k t ó -
rych dzieci 
mogą bli-
żej poznać 
n i e s a m o -

wity świat 
z w i e r z ą t 

zamieszku-
jących różne 

kontynenty – od 
gorącej Afryki po 

mroźną Antarktydę. 
Stawiamy na przyjazną 

atmosferę, rozwój zdolności 

interpersonalnych uczestni-
ków i współpracę w gru-

pie – wylicza Marta 
Zając-Ossowska, 

dyrektor edu-
kacji we wro-

cławskim zoo.

W   t r a k c i e 
półkolonii 
uczestnicy 
będą „wę-

drować” po całej kuli ziemskiej, odwiedzą 
pięć kontynentów w pięć dni, zdobywając 
kolejne stopnie wtajemniczenia „Młodego 
ZOOloga”. W Azji dowiedzą się, dlaczego ty-
grysy są zagrożone wyginięciem, spotkają 
pantery śnieżne i mgliste, zajrzą do noso-
rożców indyjskich. W Afryce sprawdzą, co 
jedzą manaty i czy strusie faktycznie cho-
wają głowę w piasek, gdy się boją. W Europie 
spojrzą wilkom prosto w oczy, porozmawiają 

o niedźwiedziach brunatnych, by na końcu 
poznać największego ssaka Polski – żubra. 
W Ameryce Płd. na początek będą obserwo-
wać małpie figle, później trasą wzdłuż rzek 
poszukają piranii, dowiedzą się też, jak wy-
buchają wulkany i z czego zbudowana jest 
lawa. Na Antarktydzie poszukają śladów ży-
cia i odwiedzą pingwiny.

Na tym jednak nie koniec. Dzieci wezmą też 
udział w doświadczeniach, które pozwolą 
zrozumieć, jak powstają niektóre żywio-

ły i własnoręcznie zainstalują fotopułap-
ki, które pozwolą podglądać świat zwierząt 
nocą. Koszt turnusu to 680 zł. Dla posiadaczy 
kart rocznych – 600 zł. Turnusy półkolonii 
zaczynają się w ostatnim tygodniu lipca, po-
trwają przez cały sierpień i będą prowadzone 
przez edukatorów, którzy są wykwalifikowa-
nymi wychowawcami, z udziałem opiekunów 
zwierząt pracujących w zoo. Rezerwacja 
miejsc: b.palczynska@zoo.wroc.pl. Terminy 

Podczas tygodniowych półkolonii na Partynicach dzieci uczą się jazdy konnej, woltyżerki, opieki nad tymi zwierzętami i jak je siodłać oraz ujeżdżać
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Atrakcje na wakacje we Wrocławiu
turnusów: 26-30 lipca (dla dzieci w wieku 
7-9 lat), 2-6.08 (7-9 lat), 9-13.08 (10-12 
lat), 16-20.08 (10-12 lat), 23-27.08 (7-9 lat).

Półkolonie na Partynicach

Tu dzieci podczas tygodniowych turnusów 
poznają życie koni, nauczą się nimi opieko-
wać, czyścić, siodłać i ujeżdżać. Codzienne 
jazdy konne wzbogacone są o zajęcia z wol-
tyżerki, które poprawiają koordynację ru-
chową i ogólną sprawność fizyczną. Oprócz 

zajęć w stajni i jazd, dzieci podczas lekcji 
o koniu dowiedzą się wielu ciekawostek na 
temat ras, budowy anatomicznej i zachowa-
nia tych zwierząt. Konie to niejedyne zwie-
rzęta, z którymi dzieci będą miały styczność 
podczas półkolonii.

Zaplanowano również zajęcia z  psami. 
Warsztaty poprowadzi behawiorysta zwie-
rzęcy. Dzieci nauczą się rozumieć tzw. psi 

język, poznają techniki odpowiedniego za-
chowania w  obecności obcych psów lub 
w trudnych sytuacjach np. z agresywnym 
czworonogiem. Nie zabraknie też zabawy 
w parku linowym i na placu zabaw Konikowo.

Półkolonie jeździeckie na Partynicach rozpo-
częły się 28 czerwca i trwają przez całe wa-
kacje. W sumie zaplanowano 9 turnusów. Or-
ganizatorzy zapraszają dzieci w wieku 7-12 
lat. Zajęcia odbywają się codziennie w go-
dzinach 8.00-16.00. Koszt turnusu to 900 zł. 

W cenie również 
śniadania i obiady. 
Zapisy przez stronę: bilety.
torpartynice.pl.

Rolki, tenis, piłka nożna

W zdrowym ciele zdrowy duch. Pierwsze 
półkolonie pływacko-rolkarskie i piłkar-
skie, które zorganizowało Wrocławskie Cen-

trum Treningowe Spartan, wystartowały 28 
czerwca. Dzieci uczą się tu podstawowych 
technik pływania, jazdy na rolkach, tenisa, 
piłki nożnej lub doskonalą zdobyte umie-
jętności. A wszystko to pod czujnym okiem 
doświadczonej kadry trenerów i in-
struktorów. Zajęcia w każdym 
z turnusów potrwają 5 dni, 
w ich trakcie mali wrocła-
wianie będą mieli za-
pewnione posiłki, gry 
i zabawy.

Technikę gry w te-
n i s a  i   j a z d y  n a 
r o l k a c h  p o z n a ć 
można na półko-
loniach przy ul . 
Spiskiej 1. Zapisy 
dla dzieci w  wie-
ku 6-14 lat pod nr. 
tel.: 726 307 617, 713 
676 007 lub mejlowo: 
t e n i s @ s p a r t a n . w r o c .
pl, kortyspiska@spartan.
wroc.pl. Wolne terminy: 12-
16.07, 19-23.07, 2-6.08, 9-13.08, 
16-20.08. Cena: 650 zł. Na fanów piłki 
nożnej w wieku 6-12 lat czekają półkolonie 
piłkarskie, podczas których będą też wyjścia 
na trampoliny i basen. Do zapisów zaprasza 
Centrum Treningowe przy ul. Krajewskiego 2 
(tel.: 71 348 42 17). Turnusy w dniach: 5-9.07 
i 12-16.07. Cena – 550 zł. Podczas półkolonii 

przy ul. Wejherowskiej 34 dzieci w wieku 
6-14 lat będą mogły nauczyć się 

pływania i  jazdy na rolkach. 
Zgłaszać się można tele-

fonicznie: 782 270 182 
lub mejlowo: recepcja.

plywalnia@spartan.
wroc.pl. Cena: 699 

zł. Wolne termi-
n y  p ó ł k o l o n i i : 
2-6.08, 9-13.08, 
16-20.08 i  23-
28.08.

Trzy 
bezpłatne 

kąpieliska

25 czerwca otwarte zo-
stały bezpłatne wrocław-

skie kąpieliska: na Oporowie 
(ul. Harcerska), Maślicach (ul. 

Królewiecka) i Pawłowicach (ul. Jezio-
rowa). Aby zwiększyć bezpieczeństwo i kom-
fort przebywania nad wodą, spółka Spartan 
postanowiła doposażyć te miejsca w niezbęd-
ny sprzęt sanitarny i punkty medyczne. Nad 
bezpieczeństwem wypoczywających czuwa-
ją ratownicy. Kąpieliska czynne są codzien-
nie do końca wakacji w godz. 9.00-19.00. 

Od 1 czerwca działają też inne wrocławskie 
baseny i kąpieliska: Wejherowska, Glinian-
ki, Morskie Oko, Kłokoczyce. Na wszystkich 
obowiązują obostrzenia sanitarne związane 

z pandemią: dystans 
s p o ł e c z n y  – 

min. 1,5 m 
o d l e -

g ł o -
ś c i 

o d 
i n -

n y c h 
osób na ca-

ł y m  o b s z a r z e 
obiektu, zarówno w cza-

sie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska 
(z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkują-
cych), jak i podczas kąpieli, oraz dezynfekcja 
rąk. Pamiętajmy także o ochronie przeciw-
słonecznej, nakryciu głowy i podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

Paulina Czarnota

Podczas tygodniowych półkolonii na Partynicach dzieci uczą się jazdy konnej, woltyżerki, opieki nad tymi zwierzętami i jak je siodłać oraz ujeżdżać
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Oglądaj WROkacje
WROkacje to składający się z czterech 
odcinków program, w którym prowa-
dzący – Natalia i Mikołaj – opowiedzą 
o tym, jak można spędzić niezapo-
mniane wakacje w mieście, odwie-
dzając wrocławskie atrakcje, związane 
z tematem odcinka:

 ◼ Wrocław na adrenalinie,

 ◼ Wrocław na kółkach,

 ◼ Wrocław na relaksie,

 ◼ Wrocław na wodzie.

Po każdym z odcinków planowane są 
konkursy, w których będzie można 
wygrać wejściówki do miejsc, któ-
re odwiedzili prowadzący program. 
Pierwszy odcinek – 10 lipca, potem 
w każdą sobotę lipca, codzienie o godz. 
11.00 na fanpagu Wroclaw [Wroclove] 
i na Youtubie Visit Wroclaw.
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Nasze osiedla

„Wrocław dla pszczół” to ak-
cja skierowana do wszyst-
kich mieszkańców, którzy 
chcą więcej łąk kwietnych 
we Wrocławiu. W  maju za-
siano jedną z takich łąk przy 
ul. Gazowej na Tarnogaju. 
Efekty widać gołym okiem.

Z okazji Światowego Dnia Pszczół, 
które przypadało 20 maja, Osie-
dla dla Wrocławia we współpracy 
z Zarządem Zieleni Miejskiej i przy 
wsparciu Fundacji IntegrArte, Wro-
cławskiego Centrum Rozwoju Spo-
łecznego i rad osiedli zorganizowali 
akcję „Wrocław dla pszczół”. Za-
częła się ona od zasiania łąki przy 
ul. Gazowej. Teren, który do maja 
był nielegalnym parkingiem, stał się 
kwietną łąką – stołówką dla pszczół 
i miejscem relaksu mieszkańców.

– Wygląda teraz spektakularnie. 
Jest tam mnóstwo owadów za-
pylających. Warto pamiętać, że 
pielęgnacja zieleni nie może pole-
gać tylko na sadzeniu, nawożeniu 

i przycinaniu. Dbać trzeba o cały 
ekosystem, w  tym też o  owa-
dy zapylające, by mogły powstać 
nasiona – podkreśla dyr. Ewa 
Partyka, kierująca zespołem utrzy-
mania zieleni w ZZM. Takie łąki 
kwietne są pomocne także przy 
upałach, bo zatrzymują wilgoć. 

– Są nie tylko stołówką dla owadów 
i zwierząt, które żywią się owada-
mi, ale także obniżają temperaturę 
w mieście – wyjaśnia dyr. Ewa Par-
tyka.

Mieszkańcy, którzy chcieli posiać 
nasiona w swoim ogródku lub na 

b a l -
k o n i e , 
mogli je bez-
płatnie pobrać m.in. z nasionomatu, 
który znajdował się przy siedzibie 
ZZM przy ul. Trzebnickiej 33.

Paulina Czarnota

TARNOGAJ 
Łąka dla pszczół zakwitła przy Gazowej

OŁBIN 
Nowy plac zabaw dla dzieci już gotowy
Kolejny wrocławski plac zabaw został odnowiony. Nowe urządzenia do zabawy, ogrodzenie, wyrównana nawierzch-
nia oraz lampy solarne – to zmiany, jakie już na pierwszy rzut oka można zobaczyć odwiedzając plac zabaw u zbiegu 
ulic Chemicznej, Ukrytej i Rozbrat na Ołbinie. Jego metamorfoza kosztowała 122 tysiące złotych.

Dzięki remontowi plac zabaw na 
wrocławskim Ołbinie stał się bar-
dziej funkcjonalny i bezpieczny, 
a przy tym estetyczny.

– Zamontowaliśmy kolorowe 
huśtawki, piaskownice, domek ze 
zjeżdżalniami i ściankami wspi-
naczkowymi oraz ławki. Otacza go 
nowe ogrodzenie, a oświetlają so-
larne lampy – wylicza Katarzyna 
Galewska, rzeczniczka prasowa 
Wrocławskich Mieszkań. – Wie-
rzymy, że odnowiony plac przy-
padnie wrocławianom do gustu, 
a dzieci z chęcią będą korzystać 
z nowych urządzeń – dodaje.

W ramach obowiązków zarząd-
ca terenu – spółka Wrocławskie 
Mieszkania – przeprowadza 
bieżące kontrole i konserwacje 
placów zabaw i – w miarę możli-

wości finansowych – je doposaża. 
W tym roku takie prace zlecone 
zostaną m.in. w ramach zadania 
„Eko-projekt. Zielone wyspy dla 
dzieci”.

– Tam, gdzie nie ma możliwo-
ści wykonania pełnej inwestycji, 
prowadzone są mniejsze działa-
nia związane na przykład z za-
zielenianiem terenu, sadzeniem 
łąk kwietnych czy zakładaniem 
domków dla owadów i ptaków – 
tłumaczy Galewska.

Takie małe inwestycje powstaną 
na przykład przy ul. Toruńskiej 
na Psim Polu oraz na Ołbinie 
i Kleczkowie. Wkrótce zostaną 
ogłoszone przetargi na wyko-
nawcę tych prac.

Monika Dubec

Podwórko zyska 
oświetlenie LED

Wkrótce realizacja kolejnego 
projektu z Funduszu Osiedlo-
wego. Tym razem Zarząd Za-
sobu Komunalnego podpisał 
umowę na zaprojektowanie 
i budowę dodatkowego oświe-
tlenia na osiedlu Muchobór 
Mały. Nowe latarnie z oświe-
tleniem typu LED pojawią się 
na podwórku pomiędzy ulicą 
Belgijską a ulicą Klecińską. 
Wykonawca na przygotowa-
nie projektu i wykonanie prac 
będzie miał 4 miesiące. Koszt 
inwestycji to prawie 40 tysięcy 
złotych.

Maślickie zabawy 
na Ranczu

Ubierz się w uśmiech, zabierz 
ze sobą bidon, nakrycie głowy 
oraz gotówkę i przyjdź 4 lip-
ca (niedziela) o godz. 14.00 na 
Ranczo nad Odrą przy ul. Rę-
dzińskiej 54. Czekać tam bę-
dzie „Maślickie sąsiedzkie 
spotkanie”. W programie wy-
darzenia: pchli targ (możesz 
rozłożyć stoisko i handlować), 
dmuchany zamek, konkursy 
z nagrodami, malowanie twa-
rzy, przejażdżki konne, two-
rzenie ekokomiksu, bańki my-
dlane, balonowe zwierzątka, 
zabytkowe samochody, a także 
Lody Maślickie i Bar u Franka. 
Będzie również punkt Samo-
rządu Osiedla Maślice z book-
crossingiem, zbiórką drobnych 
elektrośmieci i niepotrzebnych 
ubrań. Wstęp wolny.

Noc Nadodrza
W  tym roku Noc Nadodrza 
zapadnie 3 lipca (sobota) pod 
hasłem #ekomiasto. Razem 
z lokalnymi przedsiębiorcami 
i mieszkańcami będzie moż-
na podyskutować o tym, jak 
upiększyć przestrzeń dookoła 
nas. Start o godz. 11.00 w In-
fopunkcie przy ul. Łokietka 
5. A  w  programie: wystawa 
pracowni książki artystycznej 
oraz koncert duetu Zbyszka 
Kozery i Mateusza Rybickiego 
(w godz. 12.00-20.00), spacer 
po Nadodrzu (początek – godz. 
15.00), dni otwarte Domu Rze-
miosła (w godz. 15.00-20.00) 
czy kino plenerowe z filmem 
„Korzeń” w podwórku przy 
ul. Paulińskiej (godz. 20.00).

Teren przy Gazowej zazielenił się dzięki akcji „Wrocław dla pszczół”

Odnowiony plac zabaw u zbiegu Chemicznej, Ukrytej i Rozbrat
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Odwiedź Dolny Śląsk

W Kostomłotach i na terenie gminy jest wiele ciekawych miejsc oraz oryginalnej architektury, a park krajobrazowy w Piotrowicach to świetne miej-
sce na piknik, spacer czy wyprawę rowerową.

Niewielkie Kostomłoty trzeba ko-
niecznie nanieść na mapę week-
endowych wypraw po Dolnym 
Śląsku, bo w miasteczku i  jego 
okolicy jest kilka urokliwych 
miejsc i ciekawych obiektów. To 
także dobre miejsce zarówno na 
rodzinny spacer, jak i wycieczkę 
z przyjaciółmi.

Nad najstarszą częścią mia-
sta dominuje bryła kościoła pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Pierwsze wzmianki o  świątyni 
w tym miejscu pochodzą z 1201 r. 
Dzisiaj to gotycka budowla z ele-
mentami renesansowymi. Wokół 
kościoła i  w  najbliższej 
okolicy obejrzeć moż-
na także: XIX-wiecz-
ny krzyż wotywny, 
p o m n i k 
św. Jana 
N e p o -
m u c e -
na, gra-
n i t o w y 
krzyż po-
kutny oraz średnio-
wieczny pręgierz.

Historyczny 
park

Wyjątkowym miej-
scem jest park kraj-
obrazowy w  Pio-
trowicach. Dla tych, 
k t ó r z y  s z u k a j ą 
ustronnego, ciche-

go miejsca na odpoczynek, ten 
XVIII-wieczny barokowy ogród, 
ma wszystkie cechy Arkadii. Moż-
na tu urządzić piknik, pospace-
rować lub pojeździć rowerem. To 
także miejsce nasączone historią. 
Od końca XVIII w. do ok. 1828 r. 
realizowano barokowe założenie 
ogrodowe, które z czasem prze-
kształcono w park.

Ślady dawnych właścicieli

W parku znajdziemy pozostałości 
cmentarza rodowego hrabiów zu 
Limburg-Stirum założonego w la-
tach 60. XIX w. w jego północno-
-wschodnim narożu. Szczególnie 
ciekawy jest grobowiec w kształcie 
piramidy wzniesiony przed 1887 
r. z bloków piaskowca – z kryp-
tą i sklepionym wnętrzem. Byli 
w nim grzebani członkowie hra-
biowskiej rodziny, bo do niej na-
leżały ówczesne dobra w Piotro-
wicach.

Zmarłych chowano tu do końca 
lat 30. XX w. Po 1945 r. parafia 
ewangelicko-augsburska zrze-

kła się praw do kościo-
ła ewangelickiego 
w  Piotrowicach 
i   t y m  s a m y m 
roszczeń w  sto-
sunku do grobow-

ca-piramidy.

W parku trafimy także na obe-
lisk z granitu w formie ostro-
słupa. Wzniesiony w 1792 r. 
przez ówczesnego właściciela 
dóbr barona Carla von Still-
fried und Rattonitz, z wyry-
tymi nazwiskami właścicieli 
posiadłości. W  1868 r. na 
polecenie hrabiego Friedri-
cha Wilhelma zu Limburg- 
Stirum umieszczono na 

obelisku medalion z popiersiem 
Bismarcka oraz upamiętniającą 
go tablicę inskrypcyjną. Wyku-
to też nazwiska 35 okolicznych 
mieszkańców poległych w wojnie 
z 1866 r.

Kolejnym oryginalnym śladem 
po dawnych właścicielach jest 
głaz upamiętniający okolicznych 

mieszkańców poległych w I woj-
nie światowej. Jego fundatorem 
był hrabia Richard zu Limburg-
-Stirum.

Koncerty w Najświętszej 
Marii Pannie

Podczas wyprawy do gminy Ko-
stomłoty warto zajrzeć do Osieku. 

W tamtejszym gotyckim kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny często organizowa-
ne są koncerty muzyki poważnej, 
jazzowej, kresowej oraz koncerty 
okolicznościowe i świąteczne.

Jak dojechać

Z Wrocławia do Kostomłotów jest 
prawie 40 km. Najszybciej doje-
dziemy autem drogą A4 w kie-
runku Zgorzelca. Przejazd zajmie 
około 35 min. Fani rowerowych 
wypraw mogą pokonać trasę na 
jednośladzie. Trasa rowerowa 
średniej trudności ma ok. 42 km 
i prowadzi m.in. przez Mokronos, 
Cesarzowice, Sadków i Kąty Wro-
cławskie.

Redakcja

KOSTOMŁOTY 
Pręgierz, Arkadia i piramida 40 km od Wrocławia

Janina Gawlik 
wójt gminy Kostomłoty

Nasza gmina, mimo swojego rolniczego charakteru, ma 
wiele nieodkrytych atrakcji, które doskonale nadają się 
do uprawiania turystyki weekendowej. Takim miejscem 
jest na przykład park w Piotrowicach, w którym piękno 
przyrody przeplata się z niesamowitą historią.

W najbliższej przyszłości planujemy zorganizowanie 
tam biegów na orientację, gier terenowych i stworze-
nie bazy rekreacyjnej, a dla kochających sztukę – ple-

nerów malarskich i muzycznych spotkań na trawie. 
W Kostomłotach, pierwotnie wsi książęcej, a następnie 
posiadłości klasztoru benedyktynów, zapraszamy do 
odwiedzenia gotycko-renesansowego kościoła para-
fialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, w którym 
w ostatnim czasie odrestaurowano zabytkową drogę 
krzyżową oraz krzyż wotywny. Kolejny punkt na drodze 
śladem zabytków architektury sakralnej to Osiek z oka-
załym kościołem pw. Wniebowzięcia NMP.
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Nad miastem góruje kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, obok zobaczymy krzyż pokutny

40 km

KOSTOMŁOTY

WROCŁAW
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Inteligentne miasta to nie 
tylko teoria, ale rzeczywi-
stość. Miasta Unii Metropolii 
Polskich wykorzystują na co 
dzień nowoczesne technolo-
gie do lepszego zarządzania.

Zgodnie z przewidywaniami ONZ, 
do 2050 r. liczba mieszkańców 
miast przekroczy 6 miliardów. 
To oznacza, że 70 proc. ludzkości 
będzie żyło w miastach. Jeszcze 
w 1950 r. w miastach mieszkało 30 
proc. ludności świata. Urbanizacji 
już nie da się zatrzymać.

Zdaniem Johna Wilmotha, dyrek-
tora Wydziału Ludności Depar-
tamentu Spraw Gospodarczych 
i Społecznych ONZ, jednym z naj-
większych wyzwań w tym wieku 
będzie zarządzanie miastami.

Sojusze najważniejsze

Amerykański politolog Benjamin 
R. Barber przekonywał w książ-
ce „Gdyby burmistrzowie rządzili 
światem”, że „to miasta stają się 
równorzędnymi partnerami dla 
państw narodowych, a w wielu 
przypadkach, zwłaszcza gdy za-
wiązują pomiędzy sobą sojusze, 
skuteczniej bronią interesów swych 
mieszkańców niż państwa, na któ-
rych terytoriach się znajdują”.

Za zmieniającą się rzeczywisto-
ścią muszą nadążyć same miasta, 
których zadaniem jest stworzenie 
miejsca do życia dostosowanego 
do potrzeb obywateli. Żeby to osią-

gnąć, korzystają m.in. ze sztucznej 
inteligencji.

Woda daje obraz liczb

Miasta, rozwijając się, zmierzają 
w różnych kierunkach. Te uzależ-
nione są od wielu czynników: poło-
żenia geograficznego, możliwości 
finansowych czy samej powierzch-
ni miasta. W dobie globalnej wioski 
i ciągłego przemieszczania się przy 
braku granic jednym z wyzwań 
jest określenie m.in. liczby miesz-
kańców. Dlatego miasta Unii Miast 
Polskich do analizy statystycznej 
wykorzystują narzędzia big data.

– Analiza danych dotyczących zu-
życia wody na terenie Wrocławia 

pozwoliła oszacować liczbę miesz-
kańców – tłumaczy Mateusz Wi-
słocki z MPWiK Wrocław. Okazało 
się, że to alternatywny wskaźnik 
niezależny od danych zawartych 
w publicznych rejestrach. Te dane 
pokazują bardziej realny obraz 
liczby mieszkańców.

Tradycyjne metody partycypacji, 
jak ankiety, wywiady i spotkania są 
wspierane przez nowe narzędzia 
technologiczne. Tak jest w Lublinie.

– Pandemia COVID-19 zmieniła 
praktycznie wszystko w turystyce, 
dlatego wykorzystaliśmy ten mo-
ment, żeby zrobić krok naprzód 
–opowiada Krzysztof Raganowicz 
z Biura Rozwoju Turystyki w Lu-

blinie. – Zrezygnowaliśmy z trady-
cyjnych ankietowych form badania 
ruchu turystycznego i przeszliśmy 
na wykorzystanie danych big data 
i analizy GPS. Jakość tych danych 
jest nieporównywalna – uważa.

Współpraca z firmami

Według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego, w Warszawie 
mieszka 1,76 mln osób. Ta licz-
ba jest jednak zaniżona. Kilka lat 
temu miasto razem firmą Orange 
sprawdziło, jaka jest rzeczywi-
sta liczba mieszkańców. Wiosną 
2018 roku w dni robocze w stoli-
cy mieszkało ponad 2 mln osób, 
a w weekendy 1,87 mln – o 196 tys. 
mniej niż od poniedziałku do piąt-
ku. Co oznacza, że prawie 200 tys. 
osób mieszka w stolicy tylko w dni 
powszednie, a na weekend z niej 
wyjeżdża.

– Anonimowe dane z sieci komór-
kowych stanowiły źródło informa-
cji nie tylko o liczbie mieszkańców, 
ale też migracji ludności między 
dzielnicami i Warszawą a gmina-
mi ościennymi. Tego rodzaju dane 
pomagają planować inwestycje, 
zarządzanie ruchem drogowym 
i prowadzenie adekwatnej polityki 
np. w zakresie edukacji – podkreśla 
Tadeusz Osowski, dyrektor Biura 
Cyfryzacji Miasta st. Warszawa.

Z kolei w Krakowie opracowano 
w ten sposób hybrydową progno-
zę demograficzną do 2050 roku 
dla 18 dzielnic. – Pozwoliło to nam 
na identyfikacje zjawisk w każdej 
dzielnicy miasta – podkreśla Piotr 
Wierzchosławski, wicedyrektor 
Wydziału Strategii Planowania 
i Monitorowania Inwestycji w Kra-
kowie.

O zmianach w technologii i wy-
korzystaniu sztucznej inteligen-
cji samorządowcy, ludzie nauki 
i biznesu rozmawiali niedawno 
podczas wrocławskiej konferencji 
City Data Forum. Wiodącym te-
matem była pandemia COVID-19 
i aktualna sytuacja miast w Polsce, 
a także możliwości wykorzystania 
współczesnych technologii na ich 
potrzeby.

– Zależy nam na tym, aby Wrocław 
jak najlepiej przygotował się na 
skutki trwającej obecnie, kolejnej 
fali rewolucji cyfrowej – podkre-
śla Tomasz Janoś, dyrektor Biura 
Współpracy z Uczelniami Wyższy-
mi UM Wrocławia. – Dziś nie wie-
my, jak dokładnie rozwój sztucznej 
inteligencji wpłynie na przyszłość 
miast. Korzystajmy z tego, co do-
bre, pamiętając też o czyhających 
ryzykach – zaznacza.

Piotr Bera

Unia Metropolii Polskich

Sztuczna inteligencja kluczem do rozwoju miast

Centrum Zarządzania Operacyjnego MPWiK Wrocław. Na monitorach widać aktualne zużycie wody w różnych miejscach Wrocławia
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Wrocławska konferencja City Data Forum: Wyzwania i perspektywy rozwoju miast – rola danych
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– Dla nas szczególnie ważne są projekty dotyczące transportu publicznego. Dysponujemy jednym z najnowocześniejszych taborów w Polsce. Jako 
pierwsi w kraju wprowadziliśmy zielony budżet obywatelski. Jesteśmy inspiracją dla innych miast – cieszy się prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Lublin jest miastem z certyfika-
tem Smart City – inteligentnego 
miasta. Co to oznacza?
Wdrożenie w Lublinie europejskiej 
normy ISO jest konsekwencją przy-
jętej kilka lat temu polityki rozwoju. 
Ta norma definiuje aż 100 wskaźni-
ków dotyczących różnych aspektów 
funkcjonowania miasta – np. eko-
nomii i edukacji. Certyfikat dla in-
teligentnych miast zwiększa naszą 
wiarygodność na rynkach finanso-
wych, jest magnesem dla inwesto-
rów i może mieć znaczenie w stara-
niach o fundusze europejskie.

Wy jesteście Human Smart City 3.0.
To bliska nam koncepcja, bo zakła-
da o wiele aktywniejsze włączenie 
mieszkańców w procesy współ-
decydowania miastem. Od dawna 
funkcjonuje u nas budżet obywa-
telski, a w 2017 roku, jako pierwsze 
miasto w Polsce, wprowadziliśmy 
zielony budżet obywatelski.

Inteligentne miasto powinno być 
oparte na kilku filarach: gospo-
darce, środowisku czy mobilności. 
W jaki sposób Lublin jest smart?
Wdrażamy rozwiązania dla każde-
go z wymiarów miasta inteligent-

nego. Tempo ich rozwoju związane 
jest z priorytetami inwestycyjny-
mi miasta i potrzebami samych 
mieszkańców, które są dla nas 
najważniejsze. Zrealizowaliśmy 
już ponad 30 projektów. Jednym 
z najlepiej rozwiniętych wymia-
rów jest mobilność miejska, na 
którą przeznaczane są największe 
środki z budżetu miasta.

Dlaczego duże miasta nie mogą 
rozwijać się bez sztucznej inteli-
gencji?
Ponieważ zainwestowały i wdro-
żyły już wiele systemów teleinfor-
matycznych, które funkcjonują na 
podstawie sztucznej inteligencji 
(AI). Przykładem takich rozwiązań 
są systemy zarządzania ruchem 
(ITS), które wykorzystują podsyste-
my np. teledetekcji czy analityki ob-
razu. Miasta stają w obliczu coraz to 
nowych wyzwań, z którymi można 
sobie o wiele efektywniej poradzić 
przy pomocy sztucznej inteligencji.

Jakie rozwiązania wy wdrażacie?
Coraz częściej Lublin jest inspira-
cją dla innych miast. Dla nas szcze-
gólnie ważne są projekty związane 
z transportem publicznym. Dziś 

mamy do dyspozycji jeden z najno-
wocześniejszych taborów w Polsce 
z niską emisją spalin i wyposaże-
niem odpowiadającym potrzebom 
pasażerów, dbając zarówno o ich 
wygodę, jak i  bezpieczeństwo. 
Przeprowadzona została komplek-
sowa przebudowa systemu komu-
nikacji miejskiej.

Coraz częściej Lublin 
jest inspiracją dla 
innych miast.

Utworzyliśmy nowe trasy trakcji 
trolejbusowej, zajezdnie, skrzyżo-
wania i ulice, a wprowadzony przez 
nas System Zarządzania Transpor-
tem Publicznym umożliwia monito-
rowanie w czasie rzeczywistym po-
łożenie danego pojazdu na cyfrowej 
mapie miasta z informacją zwrotną 
na temat ewentualnych opóźnień 
bądź przyspieszeń konkretnej linii.

Jak Lublin wykorzystał AI podczas 
pandemii koronawirusa?
Samorządy w  błyskawicznym 
tempie musiały przestawić się na 
usługi świadczone z wykorzysta-
niem technologii informacyjno-

-komunikacyjnych. Nagłe ogra-
niczenie możliwości załatwiania 
wielu spraw administracyjnych 
w tradycyjny sposób pokazało, 
jak istotne są inwestycje w sferze 
e-usług publicznych oraz e-obsłu-
gi mieszkańców i podmiotów go-
spodarczych. W naszym przypad-
ku niezwykle pomocny okazał się 
finalizowany w tym czasie projekt 
EDU Lublin, którego celem było 
wdrożenie zintegrowanego syste-
mu informatycznego dla jednostek 
oświatowych. Ułatwił on uczniom 
przejście na tryb nauki zdalnej.

Jak w takim razie wykorzystać 
koncepcję Smart City po pandemii?
Należy kontynuować dobre prak-
tyki wypracowane w czasie pande-
mii związane z e-usługami, cyfro-
wym zarządzaniem infrastrukturą 
miejską czy cyfryzacją jednostek 
miejskich. Pandemia wysunęła na 
pierwszy plan kwestie związane 
z odpornością miast na zdarzenia 
nagłe i niespodziewane. Samo-
rządy musiały też przemodelować 
budżety. Kluczowe stało się zarzą-
dzanie kryzysowe i to ten sektor 
będzie miał znaczenie w najbliż-
szym czasie.

Które ze Smart Cities jest wzorem 
dla Lublina?
Wysoką wartość ma dla nas współ-
praca z innymi miastami inteli-
gentnymi. Jednym z przykładów 
jest utworzona w ramach Euro-
pejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT) organizacja 
partnerska EIT Urban Mobility. Jej 
celem jest wykorzystanie innowa-
cji na zasadzie „trójkąta wiedzy”: 
współpracy ośrodków badawczych, 
uniwersytetów i firm, gdzie miasta 
stają się żywymi laboratoriami do 
testowania. Lublin jest członkiem 
EIT od 2020 r. Realizowaliśmy 
międzynarodowe projekty z za-
kresu mobilności miejskiej. Roz-
wiązania z innych miast, z których 
chcemy czerpać w przyszłości, do-
tyczą integracji różnych środków 
transportu. Chodzi o stworzenie 
optymalnego miksu komunikacyj-
nego, czyli zwiększenie znaczenia 
komunikacji zbiorowej, roweru 
i innych alternatywnych środków 
transportu, jak samochody auto-
nomiczne czy hulajnogi elektrycz-
ne. Mobilność to jeden z funda-
mentów współczesnego Lublina.

Rozmawiał Piotr Bera

Unia Metropolii Polskich

Lublin stał się Smart City dla swoich mieszkańców

Krzysztof Jan Żuk, polski ekonomista, samorządowiec, od 2007 do 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, od 2010 roku prezydent Lublina
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Wrocławskie pokolenia

Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” zaprasza
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Pomoc w kryzysie 
bezdomności
Schroniska i noclegownie

Dom Socjalny dla mężczyzn, 
ul. Obornicka 58A, 
tel. 71 329 08 06
Schronisko dla kobiet i matek 
z dziećmi, ul. Strzegomska 9, 
tel. 71 355 44 66
Schronisko dla bezdomnych 
mężczyzn, ul. Bogedaina 5, 
tel. 71 336 70 07, bezpłatna info-
linia: 0 800 292 137
Noclegownia dla bezdomnych 
mężczyzn, ul. Małachowskie-
go 15, tel. 71 717 34 25
Schronisko dla osób bezdom-
nych, ul. Pieszycka 32, 
tel. 71 392 59 12
Dom Ciepła, ul. Reymonta 8, 
tel. 71 329 10 39
Schronisko dla osób bezdom-
nych, ul. Jedności Narodo-
wej 187a, tel. 71 342 00 68
Centrum Wsparcia, ul. Lelewe-
la 23/2 tel. 71 341 28 97
Dom dla kobiet, ul. Gliniana 28/ 
30, tel. 71 367 14 15
Schronisko dla bezdomnych 
kobiet, w tym kobiet z dziećmi, 
ul. Pomorska 16b 
tel. 71 321 05 50
Dom Integracyjny, ul. Boya – 
Żeleńskiego 35, tel. 531 261 278

Jadłodajnie

Caritas Archidiecezji Wrocław-
skiej, ul. Słowiańska 17, 
tel. 71 372 19 86
Jadłodajnia przy Klasztorze 
Franciszkanów, al. Kasprowi-
cza 26, tel. 71 327 35 93
Parafia św. Elżbiety, ul. Grabi-
szyńska 103, tel. 71 783 37 91
Fundacja Sancta Familia, 
ul. Monte Cassino 64, 
tel. 71 348 32 30

Odzież

Polski Czerwony Krzyż, ul. Buj-
wida 34, tel. 71 328 02 54
Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej, ul. Dubois 11/13, 
tel. 71 328 70 73
Caritas Archidiecezji Wrocław-
skiej, ul. Katedralna 7

Łaźnie

Katedralna 7, tel. 71 327 13 16 – 
pon., śr., pt. 6.00-14.00
Małachowskiego 13, 
tel. 71 717 34 25

Wrocławski Ośrodek Pomocy 
Osobom Nietrzeźwym

Sokolnicza 14-18, 
tel. 71 354 20 37

Zespół ds. Osób Bezdomnych 
i Uchodźców, 
MOPS we Wrocławiu

ul. Zachodnia 3, tel. 71 782 35 84

Dzienny Dom Pomocy „Na 
Ciepłej” przy ul. Ciepłej 15b 
na wrocławskich Hubach 
to miejsce, które prowadzi 
zajęcia i  zapewnia opiekę 
dzienną dla seniorów. Wła-
śnie rozpoczął się nabór na 
wolne miejsca.

Dom „Na Ciepłej” rozpoczął dzia-
łalność pod koniec 2015 r. Jest w nim 
60 miejsc dla osób w wieku emery-
talnym oraz o zmniejszonej spraw-
ności psychofizycznej. Prowadzone 
są tu zajęcia artystyczne, takie jak 
arteterapia, muzykoterapia, cho-
reoterapia czy zajęcia teatralne, 
odbywają się także warsztaty kuli-
narne, ruchowe i rehabilitacja. Dom 
organizuje też wycieczki, spotkania 
z ciekawymi ludźmi oraz impre-
zy okolicznościowe. Swoim pod-
opiecznym oferuje również wspar-
cie psychologiczne.

Także z chorobą otępienną

W DDP „Na Ciepłej” funkcjonuje 
także pierwsze w Polsce centrum 
spotkań dla osób w początkowej 
fazie choroby Alzheimera lub in-
nych chorób otępiennych. Prowa-
dzone są w nim specjalistyczne 
zajęcia, takie jak terapia, psycho-
edukacja i grupy wsparcia. Waż-
ną częścią działań centrum jest 
realizacja projektu MeetingDem 
– wspierającego osoby z łagod-
nym i umiarkowanym otępieniem 

oraz ich opiekunów. Projekt został 
opracowany w Holandii, a obecnie 
jest kontynuowany m.in. we Wło-
szech, Wielkiej Brytanii i Polsce.

Jak się zgłosić?

Każdy, kto chciałby dołączyć do 
seniorów biorących udział w za-
jęciach Dziennego Domu Pomocy 
„Na Ciepłej” lub oddać pod opiekę 
kogoś bliskiego, uzyska informację 
pod numerem 71 79 93 040.

– Mamy jeszcze wolne miejsca 
i zapraszamy wszystkich, którzy 

chcieliby dołączyć do nas, do kon-
taktu. Udzielimy wszelkich infor-
macji i wyjaśnień telefonicznie – 
zachęca kierownik Beata Muskała 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej we Wrocławiu.

W  formalnościach związanych 
z zapisaniem się pomagają pra-
cownicy socjalni z Zespołów Tere-
nowej Pracy Socjalnej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej we 
Wrocławiu. Po wstępnym zgło-
szeniu i rozmowie z psychologiem 
będziesz mógł porozmawiać z pra-
cownikami domu. Zajęcia są bez-

płatne, ich uczestnicy płacą jedynie 
za wyżywienie.

 – Staramy się aktywizować na-
szych seniorów, udowadniając, że 
nawet na emeryturze można żyć 
aktywnie. Izolacji czy depresji mó-
wimy zdecydowane nie! Podeszły 
wiek, choroba czy niepełnospraw-
ność nie stanowią przeszkody 
w tym, aby interesująco spędzać 
czas wśród ludzi – zachęcają pra-
cownicy DDP. I dodają: Spotkajmy 
się na Ciepłej.

Agata Zięba

W  Przestrzeni Trzeciego Wieku Wrocławskiego Centrum 
Rozwoju Społecznego ruszają wakacyjne konsultacje infor-
matyczne dla seniorów.

Wrocławscy seniorzy podczas wa-
kacji mogą nabywać lub dosko-
nalić cyfrowe kompetencje w ra-
mach dwóch projektów: Cyfrowa 
przestrzeń bez barier oraz Latar-
nicy Polski Cyfrowej. Konsultacje 
i warsztaty realizowane są w Prze-
strzeni Trzeciego Wieku – Wro-
cławskiego Centrum Rozwoju Spo-
łecznego.

W ramach Cyfrowej przestrzeni bez 
barier seniorzy mogą przyjść z wła-
snym sprzętem na indywidulane 
konsultacje i skorzystać ze wspar-
cia pracowników firmy ValueLogic 
w zakresie m.in. obsługi urządzeń, 
zakupu odpowiedniego sprzętu, 

posługiwania się aplikacjami, logo-
wania do platform elektronicznych. 
Z kolei w projekcie Latarnicy Polski 
Cyfrowej można doskonalić swo-
je kompetencje w zakresie obsługi 
komputera, programów kompute-
rowych, platform elektronicznych, 
tworzenie treści cyfrowych oraz 
bezpieczeństwa w sieci.

Wszystkich chętnych zaprasza 
Przestrzeń Trzeciego Wieku WCRS, 
pl. Solidarności 1/3/5. Zapisy pod 
numerem telefonu: 888 999 372, 
od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-14.00.

Redakcja

Szkolenia informatyczne dla seniora
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Na emeryturze można żyć aktywnie i wśród ludzi, co udowadniają seniorzy z Domu „Na Ciepłej”

Podczas indywidualnych konsultacji łatwiej opanować wiedzę
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Wrocław z lat 1923, 1981 i współczesny – autorzy kryminałów kochają nasze miasto i chętnie je obsadzają, nawet jeśli 

nie w głównej, to zawsze w ważnej roli. Polecamy kryminały, których bohaterowie prowadzą we Wrocławiu śledztwo.

Beata i Eugeniusz Dębscy, 
„Dwudziesta trzecia”, 
wydawnictwo Agora 2021
Podczas lektury, każdy wrocła-
wianin powinien poczuć się jak 
w domu. Śledząc poczynania by-
łego policjanta Tomasza Winklera 
– samotnego myśliwego, tropią-
cego zło i zbrodnię – ma okazję 
trafić na dobrze znane ulice, jak 
Pereca czy Kazimierza Wielkiego, 
wpaść na ciastka do Spychały albo 
na danie wege do Ahimsy czy film 
w Nowych Horyzontach. Wrocla-
vianów i dolnośląskich akcentów 

na kartach powieści rodzinnego 
duetu Dębskich jest znacznie wię-
cej. Kontynuacja pt. „Zimny trop” 
już w sierpniu.

Tomasz Duszyński, 
„Glatz. Zamieć”, 
Wydawnictwo Sine Qua Non 2021
Bohater, obecnie nadwachmistrz 
Franz Koschella, szef Kłodzkiego 
Wydziału Kryminalnego, roz-
wiązuje zagadkę morderstwa na 
szczycie Śnieżnika, gdzie porzu-
cono zwłoki turysty. Akcja roz-
grywa się w 1923 roku, głównie 

w Kłodzku i okolicach oraz we 
Wrocławiu, bo śledczy Lothar 
Schulz przyjeżdża tu, aby poroz-
mawiać o śmierci jednego z boha-
terów. Ogląda rynek, porównuje 
swoje mikroskopijne Kłodzko 
z molochem, robi na nim wraże-
nie ratusz.

Mieczysław Gorzka, 
„Polowanie na psy”, 
Wydawnictwo Bukowy Las 2021
We Wrocławiu tajemniczy mor-
derca zabija starsze małżeństwo 
tuż przed wprowadzeniem stanu 

wojennego. Choć śledztwo pro-
wadzą zaprawieni w bojach ofi-
cer Milicji Obywatelskiej kapitan 
Marek Piekło i sierżant Tadeusz 
Majer, ich wzajemnie niełatwe 
relacje plus ingerencja Służb Bez-
pieczeństwa powodują, że spraw-
ca wciąż pozostaje na wolności. Po 
latach komisarz Marcin Zakrzew-
ski prowadzi sprawę mordercy, 
który deklaruje, że będzie wciąż 
zabijał, jeśli nierozwiązana zo-
stanie sprawa z 1981 roku.

Magdalena Talik

Kultura

Kryminalny Wrocław. Książki na wakacje Teatr na leżakach 
w Magnolia Park
Śpiewający i tańczący aktorzy, 
orkiestra, leżaki i zimne na-
poje. Tak wygląda letni teatr, 
który 2 i 3 lipca o 20.30 zagra 
we Wrocławiu na placu przed 
Magnolia Park. Zobaczymy dwa 
energetyczne przedstawienia 
Teatru Pijana Sypialnia, który 
nawiązuje do tradycji przedwo-
jennych teatrów ogródkowych 
– przepełnioną emocjami, hu-
morem i włoskimi pieśniami 
„EkoOperę” oraz pełen wy-
tańczonych polek i walczyków, 
przenoszący widzów do przed-
wojennych czasów „Wodewil 
warszawski”. Wstęp jest bez-
płatny. W tym roku teatr po-
jawi się we Wrocławiu jeszcze 
6-7 sierpnia.

Vertigo Summer 
Jazz Festival

Vertigo Summer Jazz Festival 
to 31 lipcowych dni i 37 kon-
certów muzyki jazzowej. Fe-
stiwal zaczyna się 1 lipca. Od-
bywać będzie się w przestrzeni 
miejskiej oraz najciekawszych 
punktach Wrocławia: w ho-
telach, na plażach miejskich, 
w komunikacji, na dachach, 
w parkach, na Wyspie Dalio-
wej i w klubie Vertigo. Ponadto 
koncerty zagoszczą w Muzeum 
Współczesnym, Hydropolis czy 
w Ossolineum. Część wydarzeń 
jest bezpłatna. Szczegóły na 
vertigojazz.pl.

Festiwal 
PasiBrzucha

Pierwsza edycja Festiwalu 
PasiBrzucha odbędzie się na 
Wrocławskim Torze Wyścigów 
Konnych Partynice od 2 do 4 
lipca. Organizatorzy zapew-
niają: najlepszy street food, 
craftowe piwo, strefę darmo-
wego sportu, nocne kino plene-
rowe, muzykę, stand-upy, a dla 
najmłodszych pasibrzuszków 
Konikowo, konkursy z nagro-
dami i Survival Race Kids. Na 
miejscu dostępne będą leżaki. 
Wejście od godz. 11.00. Wstęp 
jest bezpłatny. Dla wszystkich 
płacących w systemie PayEye 
przewidziane jest 20% rabatu. 
Szczegóły na festiwalpasibrzu-
cha.pl.

Lato na organach gra – miejskie festiwale
W Kolegiacie św. Krzyża na Ostrowie Tumskim – Non Sola 
Scripta, a w Narodowym Forum Muzyki – Organowe Lato. 
To doskonała okazja, by wybrać się na mistrzowskie reci-
tale najlepszych polskich organistów.

Letnie festiwale organowe to we 
Wrocławiu już tradycja. Instrumen-
tów także nie brakuje. Nowe organy 
ma NFM, a za chwilę zabrzmi in-
strument w bazylice św. Elżbiety.

Non Sola Scripta

Łaciński zwrot Non Sola Scripta 
oznacza „nie tylko to, co zostało 
napisane”, a odnosi się do sztuki 
improwizatorskiej, jaką powin-
ni opanować wytrawni organiści. 
Podczas wieczorów organowych 
na Ostrowie posłuchamy utwo-
rów na organy i inne instrumenty 
(także ludzki głos). Festiwal trwa 
do 29.08, koncerty odbywają się 
w każdą niedzielę wakacji, zawsze 
o 19.00. Wstęp jest biletowany. 

Cały program festiwalu i bilety na 
stronie www.strefakultury.pl.

Organowe lato

Ci, którzy nie widzieli i nie sły-
szeli nowego instrumentu w Na-
rodowym Forum Muzyki, muszą 
koniecznie wybrać się na Orga-
nowe lato. Koncerty już od 7 lip-
ca, a dzięki temu, że można usiąść 
na scenie, można bliżej przyjrzeć 
się instrumentowi. Zobaczyć, jak 
działa i posłuchać repertuaru od 
baroku po współczesnych mi-
strzów. Wstęp płatny. Dokładny 
program wydarzenia i bilety na 
stronie www.nfm.wroclaw.pl.

Magdalena Talik Organowe lato w NFM to okazja, aby zobaczyć nowy instrument
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Dla obcokrajowca

Пасажирів громадського тран-
спорту Вроцлава очікують ве-
ликі зміни. Вони пов’язані із 
початком ремонтних робіт, що 
зазвичай проводяться під час 
літніх канікул. Перевірте по-
дробиці, що стосуються паса-
жирів громадського транспор-
ту та водіїв – починаючи від 26 
червня.

Ремонт трамвайної колії на Ст-
шегомській площі

26 червня розпочався ремонт 
переїзду через трамвайну ко-
лію на пл. Стшегомській. Міське 
транспортне підприємство пла-
нує завершити роботи у другій 
половині серпня.

Зміни у транспортному сполу-
ченні

Від 26 червня сім трамваїв (№ 3, 
10, 20, 23, 31, 32 i 33) змінило свої 
постійні маршрути.

– Трамваї поїдуть в об’їзд вже від 
Домініканської площі або від Ар-
кад через пл. Львівських Орлят. 
Потім поїдуть за новим трам-

вайним маршрутом і далі – вул. 
Сьрубовою до вул. Легніцкої або 
прямо до петлі «Вроцлавський 
промисловий парк», – пояснює 
Адам Вьонцек з Департаменту 
транспорту й інфраструктури у 
вроцлавській ратуші.

Увесь трамвайний рух з вул. 
Легніцкої, між пл. Іоанна Павла 

ІІ та вул. Злоторийською, буде 
переспрямовано та ТАТ (це назва 
Трамвайно-автобусного марш-
руту). Трамваї, що їдуть до Піль-
чице та Лесьніци, поїдуть вздовж 
вул.. Робітничої та вул.. Сьрубової.

В свою чергу автобуси із номе-
рами: 106, 107, 109, 148, 149 i 609, 

що їздять у напрямку Нового 
Двору, поїдуть в об’їзд через вул. 
Легніцьку та пл. Стшегомську до 
вул. Робітничої. Це пов’язане із 
тим, що обмежена пропускна 
спроможність на новому відріз-
ку ТАТ (від пл. Львівських Орлят 
до вул. Сьрубової). Після того, 
як рух буде відновлено, трам-

ваї під’їжджатимуть кожні 1,5 
хвилини.

Зміни для водіїв

Зміни чекають також на водіїв. 
З руху буде виключено части-
ну перехрестя на Стшегомській 
площі. Водії можуть їхати прямо, 
вздовж вул. Легніцкої, а також 
повертати направо. З вул. По-
знанської можна на перехресті 
повертати праворуч (так само 
на обох виїздах на перехрестя, 
тобто з боку вул. Крушвіцкої та 
вул. Браніборської).

Натомість буде виключено з руху 
проїзд прямо вздовж вісі вул. По-
знанскої. Не можна буде повер-
тати ліворуч з вул. Познанської 
(з обох боків перехрестя). Водії 
не матимуть можливості по-
вертати наліво з вул. Легніцкої 
у напрямку Стшегомської площі 
та вул. Познананьської.

З обох боків перехрестя на вул. 
Легніцкій передбачено зміну 
руху на протилежний (250 м від 
центру, а також в районі 150 м 
перед і за перехрестям).

On the last weekend of June, many changes await passengers of the Wroclaw public transport system. This is due to the start of summer repairs. 
Check the details for public transport passengers and drivers in Wroclaw from 26th June.

Since 2021, MPK [Municipal Trans-
port Company] has been in charge 
of tramway tracks in Wroclaw. Only 

this year will 80 million PLN be spent 
on repairs. It is a part of TORYwoluc-
ja – a tramway track repair program.

Repair of tramway tracks at 
Plac Strzegomski

On 26th June, the repair of the pas-
sage through the tramway tracks at 
Plac Strzegomski starts. MPK plans 
to complete these works by the sec-
ond half of August.

Changes in transport 
system

From 26th June, regular routes of 
seven tram lines (3, 10, 20, 23, 31, 32 
and 33) will change.

‘The trams will run on a bypass 
route from Plac Dominikański or 
the Arkady shopping centre through 
Plac Orląt Lwowskich. Then they will 
run along a new tramway route and 
farther into ul. Śrubowa to ul. Leg-
nicka or straight to the Wrocławski 
Park Przemysłowy terminus,’ ex-
plains Adam Więcek from the De-

partment of Infrastructure and 
Transport in the Wroclaw City Hall.

The entire tramway traffic from ul. 
Legnicka, between Plac Jana Pawła 
II and ul. Złotoryjska, will be redi-
rected to the TAT Bus & Tram Route. 
Tram lines running to Pilczyce and 
Leśnica will travel along ul. Robot-
nicza and ul. Śrubowa.

Bus lines 106, 107, 109, 148, 149 and 
609 towards Nowy Dwór will use 
a detour route through ul. Legnicka 
and Plac Strzegomski to ul. Robot-
nicza. This results from the limited 
capacity of the new section of TAT 
from Plac Orląt Lwowskich to ul. 
Śrubowa, where trams will arrive 
every 1.5 minute after its opening.

Changes for drivers

Changes await drivers, too. Part of 
the intersection at Plac Strzegom-

ski will also be closed for traffic. 
Drivers can ride straight along ul. 
Legnicka and turn left. From ul. 
Poznańska, it is possible to turn 
right at the intersection (and simi-
larly on both intersection inlets, i.e., 
from ul. Kruszwicka and ul. Brani-
borska).

On the other hand, the straight pas-
sage along the axis of ul. Poznańska 
will be closed for traffic and it will 
not be possible to turn left from ul. 
Poznańska (on both sides of the 
intersection). Drivers will not turn 
left from ul. Legnicka towards Plac 
Strzegomski and ul. Poznańska, ei-
ther.

On both sides of the intersection, 
U-turn areas will be the disposal of 
drivers at ul. Legnicka (250 m away 
from the centre and within 150 m 
in front of and behind the intersec-
tion).

Ремонти під час літніх канікул. Великі зміни у 
Міському транспортному підприємстві

Repairs of tramway tracks in summer. 
Big changes in Wrocław public transport
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Sport

Kolejowy Klub Sportowy Po-
lonia Wrocław wychował 
wiele pokoleń wrocław-
skich sportowców. Właśnie 
obcho dzi jubileusz 75-lecia. 
Dziś trenuje tam ponad 360 
zawodników: piłkarzy, hoke-
istek na trawie i szachistów.

Na początku 1946 r. grupa zapaleń-
ców z Warsztatów Mechanicznych 
nr 9 Zakładów Naprawczych Taboru 
Kolejowego założyła Klub Sportowy 
Warsztatowiec, w którym dzia-
łały sekcje piłki nożnej i szachów. 
W 1947 r. zmieniono nazwę na Koło 
Sportowe nr 9. Powstały też nowe 
sekcje: siatkówki kobiet i mężczyzn, 
kolarska oraz turystyczna.

W 1958 r. klub przemianowano na 
Kolejowy Klub Sportowy Polonia. 
W miarę rozwoju jego działalno-
ści powstawały nowe sekcje m.in. 
lekkoatletyczna, piłki nożnej, teni-
sa stołowego, brydża sportowego, 
boksu, a nawet kickboxingu.

– Nasz klub to część historii mia-
sta – mówi Tomasz Malec, prezes 
KKS Polonia Wrocław. – Jesteśmy 
drugim najstarszym klubem spor-
towym, zaraz po Ślęzie Wrocław. 

Pierwsi w Polsce mieliśmy hokej na 
trawie dziewcząt, których drużyna 
nie tylko zdobyła mistrzostwo Pol-
ski, ale też brała udział w Olimpia-
dzie w Moskwie w 1980 roku.

Klub może się także pochwalić 
bogatą historią piłkarską. W 1993 
i 1994, a także 2000 roku grał w III 
lidze. Na swoim koncie ma m.in. 
mecz z Ruchem Chorzów.

Z kolei wśród szachistów są nie tyl-
ko mistrzowie Europy, ale i świa-

ta. Duże sukcesy na arenie polskiej 
i międzynarodowej odnosiła także 
sekcja boksu.

Aktualnie w KKS Polonia Wrocław 
trenuje kilka drużyn piłki nożnej. 
Dyscyplinę tę uprawia ponad 250 
zawodników w różnym wieku, od 
przedszkolaków po oldboyów 45+. 
Prężnie działa też dziewczęcy ze-
spół hokeja na trawie i szachiści. 
Większość treningów odbywa się 
na sportowym obiekcie miejskim 
na Niskich Łąkach. KKS Polonia 

Wrocław jest nastawiony nie tylko 
na sport, ale także na wychowy-
wanie młodych ludzi nieco mniej 
uzdolnionych sportowo. Jednym 
z tych działań są treningi dla dzieci 
i młodzieży pochodzących z rodzin 
z problemami z Przedmieścia Oław-
skiego. W zajęciach biorą udział tak-
że osoby z niepełnosprawnościami. 
– Chcemy im pokazać, że sport 
może wiele w życiu zmienić – pod-
kreśla prezes Malec.

Katarzyna Wiązowska

– Sam udział w  igrzyskach jest dla mnie spełnieniem jednego z  największych sportowych marzeń. Każdy turniej 
rozpoczynam z myślą o zwycięstwie – na IO nie będzie inaczej – mówi przygotowujący się do wyjazdu do Tokio wro-
cławski tenisista Hubert Hurkacz.

Igrzyska Olimpijskie coraz bli-
żej, jednak twoje ostatnie wyniki 
nie napawają optymizmem. Nad 
czym szczególnie musisz popra-
cować, abyś był zadowolony ze 
swojego występu w Tokio?

Hubert Hurkacz: – Ostatnio spo-
ro pracowałem nad przygoto-
waniem fizycznym. Po przebytej 
w maju infekcji potrzebowałem 
trochę czasu na regenerację i od-
powiednie przygotowanie. Tur-

niej deblowy w Halle pokazał, że 
wszystko idzie w dobrym kie-
runku i na trawie czuję się coraz 
pewniej.

Jaki wynik na Igrzyskach Olim-
pijskich uznasz za sukces?
– Sam udział w igrzyskach jest 
dla mnie spełnieniem jednego 
z największych sportowych ma-
rzeń. Reprezentowanie Polski na 
takiej imprezie to wielka sprawa, 
dlatego chciałbym wypaść na niej 
jak najlepiej. Każdy turniej rozpo-
czynam z myślą o zwycięstwie – 
na IO nie będzie inaczej.

W deblu, w turnieju ATP w Halle 
dotarłeś do finału. Jakie aspekty 
warsztatu tenisowego możesz 
poprawić, grając z  deblowym 
partnerem?
– Debel jest idealnym uzupełnie-
niem dla gry singlowej. Serwis, 
return, gra przy siatce, porusza-

nie się po korcie – to wszystko 
jest tu bardzo ważne. Dobrze ro-
zumiemy się z Felixem, dlatego 
gra z nim w deblu nie tylko po-
zwala rozwijać moją grę, ale także 
daje mi sporo przyjemności.

Niebawem w Gdyni odbędzie się 
mecz charytatywny, w którym 
zmierzysz się z Igą Świątek. Ten 
niecodzienny pojedynek będzie 
dodatkową doskonałą promocją 
tenisa w Polsce.
– Czujemy, że zainteresowanie 
tenisem w Polsce rośnie. Podobno 
coraz trudniej zarezerwować kort 
i coraz więcej dzieci gra w tenisa. 
Wyniki Igi na pewno były im-
pulsem wskazującym, że grając 
w Polsce, można dojść na szczyt 
w tenisie. Mam nadzieję, że po-
pularność tenisa, szczególnie 
aktywna, będzie stale rosła.

Rozmawiał Patryk Załęczny

Ze względu na brak długotermi-
nowych wytycznych dotyczących 
możliwości przeprowadzenia 
biegu ulicznego dla kilkunastu 
tysięcy uczestników oraz im-
prez masowych w dobie trwają-
cej pandemii, MCS Wrocław jest 
zmuszony zrezygnować w tym 
roku z organizacji 8. PKO Noc-
nego Wrocław Półmaratonu.

Wrocławskie Pantery są nie do 
zatrzymania w  rozgrywkach 
European League of Football. 
W weekend na Stadionie Olim-
pijskim Panthers po znakomitym 
pojedynku pokonali 54:28 Kings 
Leipzig. Bilans wrocławian w ELF 
to 2 zwycięstwa i 0 porażek.

Za Śląskiem Wrocław już trzy 
sparingi rozegrane na chorwac-
kiej ziemi. W pierwszym starciu 
Wojskowi ulegli FK Vojvodina 
Novy Sad 0:1, w kolejnym poko-
nali 2:1 wicemistrza Chorwacji 
NK Osijek, z kolei kilka godzin 
później, w trzecim starciu zre-
misowali z 7. drużyną chorwac-
kiej ekstraklasy NK Slaven (Ko-
privnica) 1:1.

Anna Bodasińska dołącza do 
#VolleyWrocław. Mierząca 172 
cm 23-latka pochodząca z Bia-
łej Podlaskiej obok Agnieszki 
Adamek będzie tworzyła duet 
wrocławskich libero.

W turnieju Plaża Gotyku nie było 
mocnych na parę Zdybek-Le-
wandowski, która reprezentuje 
barwy Chemeko-System Gwar-
dii Wrocław. Siatkarze w nowy 
sezon weszli z wysoką formą, 
odnosząc drugi turniejowy 
triumf w ostatnim czasie.

Tydzień w skrócieKKS Polonia Wrocław skończył już 75 lat

Igrzyska w Tokio i mecz z Igą Świątek

żużel

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

futbol amerykański

European League of Football: 
04.07, godz. 15.00, 
Frankfurt Galaxy – 
Panthers Wrocław  
(europeanleague.football/watch/)

WYDARZENIA 
SPORTOWE

Polonia to drugi najstarszy klub sportowy w historii miasta. Na zdjęciu drużyna piłkarzy z 1958 r.

Hubert Hurkacz obecnie przygotowuje się do IO w Tokio
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Krzyżówka

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

1. Przeczytaj biuletyn

Najszybciej rozwiążą krzyżówkę 
ci, którzy przeczytają biuletyn, bo 
wiele odpowiedzi kryje się w na-
szych artykułach. Hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki, nawią-
zuje do tematu numeru prezento-
wanego we wkładce.

2. Rozwiąż i wyślij hasło

Aby wygrać jedną z trzech nagród, 
wystarczy wysłać hasło z krzy-
żówki SMS-em pod numer 664 
072 606 (koszt jednego SMS-a wg 
taryfy operatora). W treści należy 
wpisać numer biuletynu i po krop-
ce prawidłową odpowiedź. W tym 
numerze będzie to „43.HASŁO” 
(słowo „HASŁO” należy zastąpić 
rozwiązaniem krzyżówki). Na od-
powiedzi czekamy do 8 lipca br. do 
godz. 20.00.

Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpowiedzi 
najpóźniej do 15 lipca br. i skontak-
tujemy się z nimi w ciągu trzech 
dni roboczych z numeru 71 776 71 
00. Regulamin konkursu na www.
wroclaw.pl/biuletyn/#konkurs.

3. Wygraj gadżety

W tym wydaniu do zdobycia w kon-
kursie są: bluza i czapeczka z her-
bem Wrocławia oraz gra plan-
szowa „Tropem wrocławskich 
krasnali”.

Prawidłowo krzyżówkę z numeru 
40 (hasło: Kupuj lokalnie) rozwią-
zali i nagrody wygrali: pan Dariusz, 
panie Hanna i Edyta, a z numeru 41 
(hasło: Viadrus – bóg Odry) – pa-
nowie Piotr, Waldemar i Mateusz. 
Gratulujemy!

Rozwiąż Wrocławską Krzyżówkę 
i wygraj fantastyczne nagrody!

KRZYŻÓWKA NUMERU 43

Numer ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego WOPR (nr ratunkowy nad wodą): 
601 100 100

Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go: 71 770 22 22

Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia

(bezpłatne, czynne całą dobę)

Pogotowie energetyczne: 991 

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie ciepłownicze: 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
994

Telefony awaryjne

Centrum Informacji Turystycznej: 
71 344 31 11 (pn.-pt. 9.00-19.00)

Punkt Informacji 
dla Obcokrajowców: 71 772 49 50 
(pn.-pt. 9.00-16.00)

Wsparcie osób z niepełnosprawno-
ściami: 71 777 89 61 (Biuro Wrocław 

Bez Barier, pn.-pt. 7.45-15.45)

Infolinia Urzędu Miejskiego 
Wrocławia: 71 777 77 77 
(pn.-pt. 8.00-18.00)

Infolinie

Zgłoś dym ze spalania odpadów: 
986 (całodobowo) lub 71 310 06 46 
(pn.-pt. 7.00-14.00)

Zgłoś chore lub ranne dzikie zwie-
rzę: 71 770 22 22 (całodobowo) lub 
71 799 67 00 (pn.-pt. 7.45-15.45)

Zgłoś bezpańskiego psa lub kota: 
986 (całodobowo) lub 71 362 56 74 
(pn., śr., czw., pt 9.00-16.30, wt. 9.00-18.30, 

sb., nd. 9.00-15.00)

Zgłoś awarię do ZDiUM: 
71 376 00 22 , 19501 (całodobowo) 

Centrum Obsługi Klienta MPWiK: 
71 34 09 655 (pn.-pt. 8.00-15.00, 

śr. 8.00-17.00)

Biuro Obsługi Pasażera MPK: 
71 321 72 70/71 (pn.-pt. 7.00-21.00)

Miejskie Biuro Rzeczy Znalezionych: 
71 376 08 96 (pn.-pt. 8.00-14.00, 

śr. 8.30-16.00)

Miejski Rzecznik Konsumentów: 
71 777 79 02 (pn.-pt. 7.45-15.45)

Taxi Senior: 
794 123 124

Telefon Zaufania MOPS: 
512 198 939

Ważne telefony 
– pozostałe
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Napisz do nas!
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1. Statek podwodny, przeznaczony do badań głębin, 
jego kopia jest jedną z atrakcji Hydropolis.

2. Rzeka przepływająca przez Wrocław i jednocześnie 
dolnośląskie miasto.

3. Zioło, które kojarzy się ze świeżością 
i orzeźwieniem.

4. Wrocławskie kąpielisko, które nazywa się tak samo, 
jak tatrzańskie jezioro.

5. Hala sportowa we Wrocławiu, przy której znajduje 
się latem otwarte kąpielisko, a zimą lodowisko.

6. Dziecięca … w Aquaparku Wrocław.

7. Musi być obecny na każdym strzeżonym kąpielisku.

8. Można go wypożyczyć w Zatoce Gondoli, 
aby popływać po Odrze.

9. Gdy jest wysoka na morzu, może być 
niebezpiecznie, kontrolowana w aquaparku 
to superzabawa.

10. Kąpielisko znajdujące się blisko 
Stadionu Wrocław

11. Rodzinna, multimedialna, turbo czy Magic 
Eye – we wrocławskim aquaparku tworzą 
charakterystyczne pętle.

12. Nosi we Wrocławiu imię Andersa.

13. Pomieszczenie, w którym panuje wysoka 
temperatura, często znajduje się przy basenach.
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