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Ahoj, mikroprzygodo!
str. 10-11

Od 1.08 nowe płatne 
miejsca parkingowe
Na wniosek rad osiedli na pl. Grunwaldzkim, Oł-
binie, Przedmieściu Świdnickim i Starym Mieście 
powstanie 859 nowych miejsc postojowych.

str. 7

Wygraj bilety na 
Letnie Brzmienia
W lipcu, sierpniu i wrześniu dla wrocławskiej pu-
bliczności zagra prawdziwie gwiazdorska obsada. 
Weź udział w konkursie i wygraj bilety na koncert.

str. 16

Мапа Вроцлава для 
біженців з України
Вже є найновіша мапа Вроцлава для осіб, які 
приїжджають до нашого міста внаслідок війни 
в Україні.

str. 18

BĄDŹ NA BIEŻĄCO. ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE NA WWW.WROCLAW.PL

Wzrost zakażeń 
na COVID–19

Pomimo lata koronawirus jest coraz 
groźniejszy. Prof. Krzysztof Simon 

zachęca do noszenia maseczek 
i zaszczepienia się.

str. 3
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Szanowni Państwo,

wspomnienie powodzi sprzed 25 
lat – pisałem o niej ostatnio – 
poza wspomnieniem strasznego 
i smutnego czasu, przyniosło 
ze sobą ładunek dużej nadziei. 
Impuls, jakiego doświadczyli 
mieszkańcy zjednoczeni w obro-
nie miasta przed wielką wodą, 
pozostał w mieście, jak sądzę, aż 
do tej pory. I choć mało kto dziś 
kojarzy je z żywiołem, to sądzę, 
zgadzając się z poglądami wielu 
znakomitszych ode mnie socjo-
logów, że wówczas ukonsty-
tuował się klimat wrocławskiej 
wspólnoty.

Tak jak po wojnie przesiedleń-
cy podnosili miasto ze zgliszcz 
wojny, tworząc „swoje miasto”, 
tak w nieco ponad pół wieku 
później, pokolenia w większości 
już tu urodzonych mieszkańców 
broniły „swojego Wrocławia”, 

a potem uprzątały go z powo-
dziowego bałaganu.

Dużo mówię w kontekście na-
szego miasta o wspólnocie. 
Zrzuciłbym to na karb przywo-
ływanego już socjologicznego 
zacięcia i skłonności do pogłę-
bionej obserwacji, gdyby nie 
fakt, że tę wspólnotowość do-
strzega też wielu innych. Czuje-
my ją wokół siebie. Gotowość do 
pomocy, gdy jest taka potrzeba, 
ale też uśmiech w zwykłe dni. Tę 
radość z miasta odczuwają także 
przyjezdni, często wymieniając 
ją wśród opisów Wrocławia. My-
ślę, że to jedna z tych cech, które 
pielęgnujemy właśnie dzięki po-
czuciu wspólnoty.

Każdy, kto prowadzi domowy 
budżet, widzi w każdym chyba 
obszarze zmiany po stronie wy-
datków. We Wrocławiu, w skali 
miasta, wkrótce zobaczymy też 

spadki po stronie dochodów. Dla 
nikogo nie jest też tajemnicą, że 
przy galopującej inflacji umowne 
100 zł, które mamy w portfelu, 
nie jest już warte tyle samo.

Przed nami kilka trudniejszych 
lat, mam nadzieję, że szyb-
ko wrócimy na właściwą ścież-
kę wzrostu, do której przez lata 
przyzwyczailiśmy się we Wro-
cławiu. Gdy mierzymy się z wy-
zwaniami, wspólnota, poczucie 
wzajemnej odpowiedzialności za 
miasto i za siebie nawzajem mają 
szczególne znaczenie. Wierzę, że 
w naszej wspólnocie poradzimy 
sobie z nowymi, nie pierwszymi 
już w tej kadencji, wyzwaniami.

31°C
PT. 22.07 SOB. 23.07 ND. 24.07 PN. 25.07 WT. 26.07 ŚR. 27.07 CZW. 28.07
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Jacek Sutryk
prezydent WrocławiaTO
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Od piątku do niedzieli (15-17.07) 
na placu Solnym odbywał się XII 
Międzynarodowy Turniej w Piłce 
Nożnej Ulicznej Osób Bezdom-
nych – Wrocław CUP (na zdj.). 
Mistrzostwa zorganizowane 
przez Towarzystwo Pomocy im. 
św. Brata Alberta mimo deszczu 
oglądało niemal 500 widzów. 
Najlepszą drużyną okazała się 
reprezentacja Węgier, która po-
konała wrocławski zespół św. Al-
berta 5:3. Zmagania kobiece wy-
grała natomiast drużyna z Oławy, 
która pokonała w starciu finało-
wym reprezentację Polski 12:6. 
W turnieju wzięło udział 20 ze-
społów – 16 męskich i 4 kobie-
ce. Łącznie było 220 zawodników 
z Polski, Europy i świata, bo we 
Wrocławiu grały reprezentacje 
takich krajów, jak Belgia, Dania, 
Niemcy, Austria czy Kirgistan. 
Turniej ten jest wyróżnieniem 
dla grających w nim zawodników 
i zawodniczek, bo biorą w nim 
udział osoby, które pokonały 
różne życiowe trudności.

WROCŁAW CUP 2022

POGODA
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Koronawirus jest coraz groźniejszy. 20 lipca w Polsce odnotowano 2853 zakażenia i  11 przypadków 
śmiertelnych. Z  prof. Krzysztofem Simonem, ordynatorem oddziału chorób zakaźnych w  szpitalu 
przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, rozmawia Robert Migdał.

 I Robert Migdał

Nagle Covid-19 jest traktowany 
tak, jakby go nie było...
Niestety, tak jest. A ja pracu-
ję w szpitalu i pacjenci z covi-
dem, jak byli, tak są i będą. Jest 
ich teraz, w okresie letnim, mniej, 
bo rozchodzimy się, bo trzyma-
my dystans, kiedy jest ciepło, ale 
trzeba pamiętać, że wirus się stale 
zmienia. Niedawno zmarła u mnie 
w szpitalu, na covid, pani 72-let-
nia, która była nieszczepiona. Epi-
demia jest i „przewala się” przez 
całą Europę. Tylko trzeba pamię-
tać, że Europa Zachodnia zaszcze-
piła się w 89 procentach, czyli 
większość ludzi ma jakąś odpor-
ność – a u nas zaszczepionych jest 
od 50 do 60 procent osób, a jeste-
śmy jednym z większych krajów 
europejskich. To jest dramatyczne 
i o tym nie możemy zapominać. 
Nie możemy dopuścić do tragedii, 
która była jesienią, kiedy mieli-
śmy skalę zgonów, jak w czasie II 
wojny światowej – hekatomba: 150 
tysięcy nadmiernych, niepotrzeb-
nych zgonów.

Jak się teraz powinien zachowy-
wać taki zwykły Polak, jak ja? Co 
robić, żeby nie zachorować?
Pierwsza rzecz – mieć świado-
mość, że epidemia jest z nami 
cały czas, toczy się, dopóki nad 
nią nie zapanujemy. Teraz średnio 
nad nią panujemy – bo panowanie 
to dobry program szczepień, do-

bre wysoce skuteczne leki – a tych 
nie mamy, do tego nie wszystkie 
są jeszcze u nas zarejestrowane. 
Z drugiej strony ludzie nadal po-
winni trzymać dystans od siebie, 
unikać zatłoczonych pomieszczeń, 
nosić maski w zamkniętych po-
mieszczeniach i szczepić, szczepić 
i jeszcze raz szczepić się.

Czyli szczepmy się, jeśli 
tego jeszcze nie zrobi-
liśmy?
Jeśli nie zaszczepi-
liśmy się jeszcze 
żadną z dawek, 
n i e  c z eka jmy 
ani dnia dłu-
żej. Zróbmy to 
n a t y c h m i a s t . 
Czwarta dawka 
szczepionki jest do-
stępna na razie dla 
wszystkich 
o s ó b 
p o 

80. roku życia, ale prawie nie ma 
informacji w mediach na ten te-
mat. Nikt o tym starszym ludziom 
nie mówi! Ja uważam, że czwar-
tą dawką powinni być szczepieni 
w Polsce wszyscy powyżej 60. roku 
życia. I takie zalecenie już wydały 
agencje europejskie (EMA).

Powinniśmy wrócić do noszenia 
maseczek?

W wielu krajach nie trzeba no-
sić masek, ale władze za-

chęcają, żeby je jednak 
nakładać. U nas tego nie 
ma – a być powinno. I te 
maski muszą być dobrej 
jakości. Najlepiej nosić 
maski FFP2 i FFP3 – nie 

jest to obowiązek, bo nie 
ma tragicznego wzrostu 

zachorowań, choć 
jest postę-

pujący 

wzrost za-
każeń. To trochę jest niepokojące, 
bo ja myślałem, że tak będzie się 
działo we wrześniu, w październi-
ku. A to już teraz, w lipcu, narasta. 
Niestety jest coraz więcej przypad-
ków zakażeń i to znacznie więcej 
niż rejestrujemy, bo właściwie te-
stujemy jedynie osoby objawowe, 
które zgłaszają się do placówek 
służby zdrowia.

Jak służba zdrowia powinna się 
szykować na kolejną falę?
Uważam, że już teraz każdy szpital 
– takie jest rozporządzenie Mini-
sterstwa Zdrowia – powinien być 
przygotowywany na przyjmowanie 
pacjentów: mieć odpowiedni ze-
spół ludzi, oddziały przygotowane 
na pacjentów z covidem. Trzeba 
już działać, teraz, w lipcu. Bo po-
tem będzie za późno… Trzeba się 
przygotować na uderzenie covidu 

w Polsce, w której kilkanaście 
milionów ludzi nie ma żadnej 
odporności na przechorowa-

nie wirusa.

 › Cały wywiad na stronie: 
l.wroclaw.pl/koronawirus-
-wroclaw.

Powinniśmy znów zacząć nosić maseczki

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?
Wakacje kredytowe to jedna z odpowiedzi rządu na rosnące stopy procentowe i związane z tym trudności ze spłatą rekordowo 
wysokich rat kredytów hipotecznych. 14 lipca br. ustawę o pomocy kredytobiorcom podpisał prezydent Andrzej Duda.

 I Bartosz Moch

Rządowy pakiet pomocowy dla 
kredytobiorców obejmuje propo-
zycje wakacji kredytowych, odej-
ścia od WIBOR-u i zastąpienia 
go nową stawką od 2023 r. oraz 
wzmocnienie Funduszu Wsparcia 
Kredytobiorców.

Największym zainteresowaniem 
cieszy się pomysł wakacji kredy-
towych. Projekt zakłada, że wszy-
scy kredytobiorcy złotówkowi będą 
mogli z nich skorzystać, odkładając 
spłatę zarówno kapitału, jak i odse-
tek z jednego kredytu dotyczącego 

nieruchomości, w której zaspoka-
jają własne potrzeby mieszkanio-
we. Mają one obowiązywać już od 
sierpnia 2022 r. Kredytobiorcy będą 
mogli zawiesić spłatę rat kredy-
tu w dwóch miesiącach trzeciego 
i czwartego kwartału 2022 r. oraz 
po jednym miesiącu w każdym 
z kwartałów 2023 r. Ustawowo 
powinna być możliwość składania 
wniosków od 29 lipca.

Zgodnie z ustawą, wniosek o za-
wieszenie spłaty kredytu będzie 
składany przez kredytobiorcę 
w postaci papierowej lub elektro-
nicznej, w tym za pośrednictwem 

systemu bankowości elektronicz-
nej. Znajdzie się w nim informa-
cja o okresie zawieszenia spłaty 
kredytu oraz oświadczenie, że 
wniosek dotyczy nieruchomości 
przeznaczonej na zaspokojenie 
własnych potrzeb mieszkanio-
wych. Bank będzie miał 21 dni, od 
dnia doręczenia dokumentu, na 
jego potwierdzenie.

– Zachęcam do tego, by te pienią-
dze odłożyć, stworzyć sobie finan-
sową poduszkę bezpieczeństwa 
i poczekać na to, co się wydarzy. 
Nie wiemy na razie, co będzie 
w 2024 r., gdy wakacje kredyto-

we się skończą. Natomiast, jeżeli 
jesteśmy już finansowo zabezpie-
czeni, to wówczas po zakończeniu 
wakacji możemy nadpłacić kredyt, 
spłacając w ten sposób wyłącznie 
kapitał, bez odsetek – tłumaczy Ja-
rosław Sadowski, główny analityk 
Expander Advisors.

Co ważne, Biuro Informacji Kredy-
towej (BIK) zapewniło, że pomimo 
faktu skorzystania z wakacji kre-
dytowych, który zostanie odno-
towany w bazie BIK, to jednak nie 
wpłynie on negatywnie na scoring, 
który jest kluczowy przy ubieganiu 
się o nowe kredyty.
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prof. Krzysztof Simon

Od 18.07 po paszport 
w innych godzinach
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
przy pl. Powstańców Warszawy 
1 we Wrocławiu zmienił godzi-
ny obsługi klientów Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców. Sprawy paszportowe 
załatwiane są teraz od pon. do 
pt. w godz. 7-14. Do tej pory 
interesanci przyjmowani byli 
w godz. 9-16. Zmieniają się też 
godziny rezerwacji dotyczących 
składania wniosków pobyto-
wych cudzoziemców. Wszystkie 
rezerwacje do 12.08 włącznie 
obsługiwane będą o 1,5 h wcze-
śniej niż określono w rezerwa-
cji (np. wizyta z godz. 8.50 zo-
staje przesunięta na 7.20).

Opowiedzmy powódź

Zapraszamy do podzielenia się 
wspomnieniami z czasu powo-
dzi w 1997 r. Każde wspomnie-
nie jest inne, warte utrwalenia 
i przekazania. Te wspomnienia 
utworzą nasz wspólny obraz 
powodzi. Nadesłane materia-
ły zostaną opublikowane na 
stronie www.wroclaw.pl. Ma-
teriały tekstowe (w pliku .doc) 
i zdjęciowe (w pliku .jpg) prosi-
my przesyłać na adres: wpm@
um.wroc.pl (w temacie „po-
wódź”) w terminie do 20 sierp-
nia 2022. Przesłanie materiałów 
oznacza wyrażenie zgody na ich 
publikację (w całości lub frag-
mentach) na www.wroclaw.pl.

Warsztaty pisania CV

22 lipca w godz. 9-14.30 
w Przejściu Dialogu działać bę-
dzie punkt informacyjny Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy. Będzie można tam 
porozmawiać z doradcami za-
wodowymi. Osoby zaintereso-
wane zapoznają się z dostępny-
mi ofertami pracy we Wrocławiu 
i okolicach, na Dolnym Śląsku, 
a także w kraju i Europie. Moż-
na też będzie dowiedzieć się, jak 
ubiegać się o dofinansowanie 
kursów językowych. O godz. 11 
odbędzie się bezpłatny warsztat 
„Moje CV – moja wizytówka”. 
Eksperci wskażą, na które kwe-
stie rekruterzy zwracają szcze-
gólną uwagę, czytając nasz do-
kument. Po warsztacie będzie 
można skorzystać z indywi-
dualnych konsultacji i omówić 
swoje własne CV.

COVID-19
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Właśnie wystartowała akcja „Liczymy się dla edukacji”, która pokaże, dla ilu osób ważna jest polska 
szkoła. Poprzez stronę internetową www.projektujemyprzyszlosc.pl każdy może zgłosić siebie lub 
dowolną osobę czy też organizację działającą na rzecz edukacji i tym samym przyłączyć się do zbu-
dowania pierwszej w kraju bazy podmiotów, które łączy jeden cel – dobro polskiej szkoły.

 I Redakcja

Baza, która powstanie dzięki ak-
cji „Liczymy się dla edukacji”, 
jest szansą na sprawdzenie, jak 
wielu z nas zdaje sobie sprawę 
z tego, że edukacja jest ważna.

Dla każdego, kto szuka miejsca, 
w którym może zacząć działać dla 
dobra szkoły, niezależnie od tego, 
czy jest on rodzicem, uczniem, 
nauczycielem, czy przedsiębior-
cą, będzie ona świetnym punk-
tem wyjścia. Akcja organizowana 
jest w ramach inicjatywy „Pro-
jektujemy przyszłość. Edukacja”. 
– Naszą akcją mówimy: policz-

my się! Jesteśmy pewni, że wokół 
polskiej edukacji zgromadzona 
jest ogromna liczba osób, które 
łączy jeden cel – zmiana eduka-
cji na lepsze. Zbierzmy w jednym 
miejscu nasz potencjał i pokażmy, 
jak jest nas wiele. Ma to ogromne 
znaczenie, bo systemowe zmiany 
sposobów kształcenia dzieci i mło-
dzieży, ich ewolucje, które stawia-
my dziś sobie za przykład, zaczy-
nały się od oddolnych ruchów, 
początkowo małych inicjatyw – 
wyjaśnia Maciej Potocki, prezes 
Wrocławskiego Parku Technolo-
gicznego, który wraz z Fundacją 
Pro Mathematica jest organizato-
rem projektu.

Jak dołączyć do akcji? Wystarczy 
wypełnić formularz dostępny na 
stronie www.projektujemyprzy-
szlosc.pl. Można zgłosić siebie, 
organizację, w której się działa, 
lub znaną nam osobę, fundację czy 
stowarzyszenie.

Punktem kulminacyjnym akcji bę-
dzie konferencja „Liczymy się dla 
edukacji”, która zaplanowana jest 
na 7 i 8 października we Wrocła-
wiu. Wydarzenie będzie poświęcone 
rozmowom o tym, dlaczego edu-
kacja jest ważna dla każdego z nas, 
co zrobić, by wprowadzać zmianę 
w polskich szkołach oraz jak pro-
jektować przyszłość edukacji.

Policz się dla edukacji, by działać dla dobra szkoły

Podróżowanie kamperem i przyczepami kempingowymi cieszy się coraz większą popularnością. Tak samo jak letnie biwakowanie pod namiotem. Jednym z powodów 
jest to, że wakacje spędzone w kamperze lub na biwaku mogą okazać się tańsze niż pobyt w hotelu. Sprawdź, gdzie można postawić kamper lub namiot we Wrocławiu.

 I Paulina Falkiewicz

Wakacje nad morzem, w górach, 
a może w mieście? Każdy z nas 
lubi odpoczywać inaczej. Nie-
którzy podczas urlopu postawią 
na błogie lenistwo nad morzem. 
Osoby lubiące aktywnie spędzać 
czas na łonie natury wybiorą 
góry, a podróżnicy chętnie po-
zwiedzają miasta, które 
kryją w sobie mnó-
stwo zabytków 

i klimatycznych uliczek. Ta 
ostatnia opcja sprawdzi się za-
równo dla dorosłych, jak i dla 
dzieci, ponieważ miasta mają 
wiele zajęć do zaoferowania. 
W każdym z tych miejsc można 
zatrzymać się na polu kempingo-
wym i na-

miotowym. Gdzie znajdziemy je 
we Wrocławiu?

Pola kempingowe 
i namiotowe

Miejsca, w których możemy za-
trzymać się na polu namioto-

wym lub kempin-
gowym:

 ◼ Marina Wrocław Camper Park 
– Port jachtowy i Parking dla 
Kamperów, ul. Osobowicka 70, 
Wrocław – ustawienie kampera 
kosztuje tu 50 zł za dobę; cena 
za osobę dorosłą – 25 zł za 
dobę; dziecko do lat 3 – bez-
płatnie; zwierzęta – bezpłatnie. 
Pełny cennik dostępny jest na 
stronie Mariny Osobowice.

 ◼ Camp Wroc, ul. Starodworska 
11A, Wrocław – usta-

wienie kam-
pera 50 

zł za 

dobę; namiot 
(tylko z kamperem lub 

przyczepą) – 30 zł; 
osoba dorosła – 

30 zł; dziecko 
do 10 lat 

– 15 zł; 

pies – 15 zł. Pełny cennik 
dostępny jest na stronie kem-
pingu.

 ◼ Camping nr 117 Stadion, 
ul. Paderewskiego 35, Wro-
cław – ustawienie przyczepy 
kempingowej – 20 zł za dobę; 
ustawienie namiotu – 10 zł; 
samochodu – 18 zł; osoba 
dorosła – 26 zł; dziecko od 3 
do 14 lat – 14 zł. Pełny cennik 
dostępny jest na stronie kem-
pingu.

 ◼ Gadabout Hostel & Camp, 
ul. Strachowicka 79, Wro-
cław – ustawienie kampera 
– 25 zł za dobę; ustawienie 
namiotu – 7 zł za dobę; osoba 
dorosła – 25 zł; dzieci do lat 
7 – bezpłatnie; dzieci od 7 do 
15 lat – 15 zł; zwierzęta – 7 zł. 
Pełny cennik dostępny jest na 
stronie kempingu.

 ◼ Kemping Camp4U, ul. Opol-
ska 46, Siechnice – koszt 
ustawienia kampera/busa/
przyczepy – 50 zł za dobę; 
ustawienie namiotu – 25 zł za 
dobę; ustawienie auta – 20 zł 
za dobę; osoba dorosła – 25 
zł za dobę; dziecko do lat 3 

– bezpłatnie; zwierzęta – 
bezpłatnie. Pełny cennik 
dostępny jest na stronie 
kempingu.

Gdzie odpocząć w namiocie lub na kempingu?

FREEPIK.COM

W
P

T

Wystartowała nowa akcja dla dobra polskiej edukacji – dołączysz?
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Inicjatywa Dach nad Głową to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Wrocławskiego, Caritasu diecezji grekokatolickiej oraz fundacji PTACh. Jej celem jest pomoc 
ukraińskim rodzinom w samodzielnym życiu we Wrocławiu. Możesz przyłączyć się do akcji i zadeklarować regularną wpłatę na rzecz uchodźców wojennych.

 I Tomasz Wysocki

Do inicjatywy może przystąpić 
każdy. Wystarczy zadeklarować 
regularną wpłatę ustalonej sumy. 
Może to być 20 albo kilkaset zło-
tych. Pieniądze zostaną przezna-
czone na wynajem mieszkań dla 
rodzin z Ukrainy. – Inspiracją był 
pomysł dominikanów, którzy od 

lat w ten sposób wspierają rodziny 
z Ukrainy, które trafiły do Wrocła-
wia – mówi prof. Bożena Szaynok, 
wykładowczyni Uniwersytetu Wro-
cławskiego i prezes Fundacji Ho-
spicyjnej we Wrocławiu.

Ks. Jewhen Suchyj, przewodniczący 
Caritasu kościoła grekokatolickiego 
we Wrocławiu, wyjaśnia: – Dotąd 

zebraliśmy 50 półrocznych dekla-
racji w sumie na 12 tys. zł mie-
sięcznie oraz na 5 tys. zł na kolejne 
pół roku.

Chęć wsparcia mogą zgłosić oso-
by prywatne, firmy lub instytucje. 
Deklaracje należy zgłosić, wypeł-
niając formularz na stronie l.wroc-
law.pl/dom-dla-UA założonej 

przez Caritas diecezji grekokatolic-
kiej we Wrocławiu. Organizatorzy 
zapewniają, że co pół roku przy-
gotują sprawozdanie z podziału 
funduszy. Pomoc może mieć także 
inną formę.

– Jeśli ktoś z wrocławian ma 
mieszkanie, które mógłby wynająć 
uchodźcom, to prosimy o zgłosze-

nie się do nas – apelują liderzy ini-
cjatywy Dach nad Głową.

Z tej formy pomocy skorzystała już 
rodzina z Ukrainy z pięciorgiem 
dzieci, najmłodsze ma dwa mie-
siące, urodziło się we Wrocławiu, 
a najstarsze 14 lat. Dotąd mieszkali 
w jednym pokoju, ale teraz znale-
ziono im już odpowiednie lokum.

Trwają konsultacje dotyczące 
urządzenia terenu rekreacyjne-
go na podwórku pomiędzy uli-
cami Bałuckiego, Piłsudskiego, 
Świdnicką i placem Kościuszki. 
Jest tu plac zabaw, ale może 
przydałoby się coś innego. 
Weź udział w konsultacjach.

 I Maciej Wołodko

Zarząd Zasobu Komunalnego 
chce przebudować plac zabaw 
mieszczący się na podwórku 
pomiędzy Bałuckiego, Piłsud-
skiego, Świdnicką i placem Ko-
ściuszki. Myśli się o organizacji 
strefy rekreacji, z której mogłyby 
korzystać nie tylko dzieci i mło-
dzież, ale osoby w każdym wie-
ku. Trwają konsultacje społeczne 
z mieszkańcami.

Już po pierwszym spotkaniu

– 7 lipca odbyło się pierwsze 
spotkanie konsultacyjne. Na 
spotkaniu mieszkańcy podzielili 
się swoimi opiniami. Uporząd-
kowanie przestrzeni, wydziele-
nie stref rekreacji dla różnych 
grup wiekowych, nowe ławki, 
oświetlenie – to tylko niektóre 
z nich – mówi Urszula Bandu-
rowska z Wydziału Partycypacji 
Społecznej UMW.

Główne założenia 26.07

Wszystkie zebrane opinie po-
służą później projektantowi. 

Już teraz analizowane i prze-
twarzane są jednak przez ZZK. 
We wtorek 26 lipca po-
znamy pierwszy re-
zultat tych prac, 
czyli tzw. pro-
gram funk-
c j o n a l n o -
-użytkowy 
( P F U )  d l a 
inwestycji.

PFU to doku-
ment ,  w któ-
rym wskazuje się 
w sposób ogólny zago-
spodarowanie przestrzeni oraz 

planowane elementy wyposaże-
nia, np. ławki, urządzenia zaba-

wowe, siłownię. Później 
na  te j  podstawie 

opracowywany 
jest szczegó-
łowy projekt 
budowlany.

Spotkaj się 
na żywo 
lub online

T e g o  d n i a  n a 
podwórku ponow-

nie  s tanie  b łęk i tny 
wózek konsultacyjny. Spotkanie 

z mieszkańcami zaplanowano 
na godz. 17.30.

Jeśli chcielibyście podzielić się 
swoją opinią na temat strefy re-
kreacyjnej na podwórku, ale nie 
macie czasu we wtorek 26 lipca, 
skorzystajcie z internetowego 
formularza. Dostępny jest na 
stronie konsultacji l.wroclaw.
pl/baluckiego do 31 lipca.

Młodzi też mają głos

– Do udziału w konsultacjach 
zapraszamy szczególnie dzie-
ci i młodzież. Zależy nam na 

poznaniu ich opinii na temat 
urządzenia przestrzeni, z któ-
rej będą na co dzień korzystać 
– dodaje Urszula Bandurowska.

Opinie dzieci i młodzieży mej-
lowo zbiera Hanna Achremo-
wicz ze Stowarzyszenia Edukacji 
Krytycznej. Możecie przesyłać je 
do końca lipca na adres h.achre-
mowicz@edukacjakrytyczna.pl.

Konsultacje realizuje Fundacja 
na Rzecz Studiów Europejskich 
w ramach zadania publicznego 
współfinansowanego ze środ-
ków Gminy Wrocław.

Co mogłoby zastąpić plac zabaw na Bałuckiego?

Zbierają na wynajęcie mieszkań dla uchodźców
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Przyjdź 26 lipca na podwórko przy ul. Bałuckiego lub wypełnij internetowy formularz, aby wyrazić swoją opinię na temat tego miejsca

Jak odnowić teren rekreacji na podwórku przy Bałuckiego?
26.07.2022 r., godz. 17.30 | Spotkanie na podwórku  (rozmowa o projekcie) 

FORMULARZ do 31 lipca
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Plac Jana Pawła II, jeden z głównych węzłów przesiadkowych w mieście, na którym przecinają się trasy 22 linii tramwajowych 
i autobusowych, wrócił do pełnej przepustowości. Inwestycja pochłonęła w sumie 8 milionów złotych.

 I Maciej Wołodko

Modernizacja placu Jana Pawła 
II była, jak podkreślił prezydent 
Wrocławia Jacek Sutryk, jednym 
z największych wyzwań w ra-
mach TORYwolucji.

–  Podję l i śmy to  wyzwanie 
w sierpniu 2021 roku. Zadanie 
podzieliliśmy na pięć etapów. 
Z jednego prostego powodu: 
chcieliśmy zachować przejezd-
ność tego dużego skrzyżowania. 
Przez plac Jana Pawła II przebie-
gają szlaki 22 linii tramwajowych 
i autobusowych, intensywny jest 
także ruch kołowy – mówił pre-
zydent Wrocławia.

Przez kilkanaście miesięcy prac 
na placu Jana Pawła II MPK wy-
mieniło skrzyżowanie torowe na 
środku placu, cztery rozjazdy, 

12 zwrotnic – w sumie niemal 
800 metrów torów. Na inwesty-
cji skorzystają też kierowcy aut, 
bo MPK zadbało o to, by w po-
bliżu torów wymienić wyboistą 
nawierzchnię na nową – równą 
i gładką.

Torowcy pracowali non stop

TORYwolucja pl. Jana Pawła II 
kosztowała 8 mln złotych.

– Na tę kwotę składały się: nie-
całe 6 mln złotych na realiza-
cję robót budowlanych i trochę 
ponad 2 mln złotych na zakup 
rozjazdów i skrzyżowania to-
rowego. W ramach inwestycji 
wymieniliśmy 4 rozjazdy oraz 
1 skrzyżowanie torowe, w tym 
łącznie 12 zwrotnic i blisko 50 
krzyżownic. Czas realizacji in-
westycji to 11 miesięcy. Praco-

waliśmy non stop, bez względu 
na pogodę i warunki – mówi 
Damian Talaga, zastępca dy-
rektora MPK Wrocław ds. inwe-
stycji.

Korzystając z zamknięcia pla-
cu od strony mostu Sikorskie-
go, MPK wymieniło torowisko 
w Podwalu, od placu Jana Pawła 
II do ulicy Księcia Witolda, z wy-
łączeniem samego mostu.

10 zadań w 2022 roku

To jeszcze nie koniec zmian oraz 
inwestycji. W sobotę 16 lipca 
rozpoczął 
się remont 
rozjazdów 
przy moście Zwierzy-
nieckim. Ruch samochodo-
wy na Wielką Wyspę kierowany 
jest objazdem przez most 

Szczytnicki. Do końca roku wro-
cławskie MPK planuje łącznie 10 
inwestycji.

– Przed nami jeszcze 10 waż-
nych zadań zaplanowanych na 
ten rok. Największe, najbardziej 
widowiskowe zadanie to remont 
torowiska pomiędzy placem Ko-
ściuszki a ulicą Swobodną. To 
będzie domknięcie tak naprawdę 
całego tamtego rejonu. Zakoń-
czyliśmy już wszystkie łuki, wy-
mieniliśmy wszystkie zwrotnice 
i będziemy mogli pochwalić się 
w pełni zmodernizowanym wę-
złem. Mam tylko nadzieję, że uda 
się je zrealizować. Trzeba pamię-
tać, że sytuacja, z którą mamy do 

czynienia na świecie, wpływa 
także na finanse MPK – 

powiedział Krzysztof 
Balawejder, prezes 

MPK Wrocław.

Pl. Jana Pawła II po gruntownym liftingu

Mieszkańcy pomogli wybudować drogę
Dobiegły końca roboty drogowe na ul. gen. Marii Wittek. Przez 
kilka ostatnich miesięcy, na odcinku od ul. Ułańskiej do ul. Fran-
kowskiego, trwała budowa drogi wraz z infrastrukturą.

 I Mateusz Lubański

Dziś na wrocławskim Ołtaszynie 
można już korzystać z 300 metrów 
nowej drogi osiedlowej, chodników 
czy oświetlenia. Inwestycja została 
zrealizowana z Programu Inicjatyw 
Lokalnych, co oznacza, że dołożyli 
się do niej sami mieszkańcy.

– To bardzo ważne, że mieszkańcy 
uczestniczą w tego typu przedsię-
wzięciach. Z naszego doświadcze-
nia wynika, że takie rozwiązanie 
wpływa między innymi na jakość 
użytkowania danej inwestycji. Jeśli 

mieszkańcy dokładają się do zmian 
w okolicy, później bardziej dbają 
o infrastrukturę – przyznaje Bar-
tosz Nowak z Zarządu Inwestycji 
Miejskich.

Zakres prac obejmował budowę 
drogi wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną. Wykonane zostały 
ogrody deszczowe i przebudowano 
sieci podziemne. Powstała nowa 
kanalizacja deszczowa i oświetle-
nie. Pojawiły się także łąki kwietne 
oraz nasadzenia z traw i bylin – 
łącznie ponad 4 tys. sztuk. Inwe-
stycja kosztowała blisko 3 mln zł.

M
A

C
IEJ KU

LC
ZYŃ

SKI

Nowa droga na Ołtaszynie ma 300 m, powstał też chodnik i oświetlenie

ZI
M

Krótsze kursy linii 
102 i 103
Rozpoczyna się kolejny etap 
prac związanych z budową 
drogi rowerowej wzdłuż ulicy 
Legnickiej. Dlatego od sobo-
ty, 23 lipca, planowane jest 
wprowadzenie zmiany na li-
niach autobusowych 102 i 103. 
Autobusy jadące od strony 
Stabłowic i Maślic nie będą 
dojeżdżać na pl. Jana Paw-
ła II, kursy zostaną skrócone 
o jeden przystanek – do placu 
Solidarności. Prace przy bu-
dowie trasy rowerowej będą 
prowadzone na skrzyżowaniu 
z ulicą Sokolniczą.

Remont na 
Jarnołtowie

W sobotę, 23 lipca, rusza re-
mont ul. Jarnołtowskiej. 
W związku z planowanym 
prowadzeniem prac i układa-
niem nawierzchni na odcinku 
od ul. Samotworskiej do pętli 
autobusowej Jarnołtów, swoje 
trasy zmieni linia autobusowa 
109 oraz nocna linia 249.

Autobusy tych linii zostaną 
skrócone do przystanku Jar-
nołtowska (Samotworska), 
który zlokalizowany jest przy 
skrzyżowaniu ul. Jarnołtow-
skiej i Samotworskiej.

Autobusy linii 109 i 249 po-
wrócą na swoją stałą trasę do 
pętli Jarnołtów 13 sierpnia, po 
zakończeniu prac.

Powiększa się flota 
MPK Wrocław

Do stolicy Dolnego Śląska 
przyjechał 21. Moderus Gam-
ma. Odbiór tramwaju odbył 
się w nocy z 18 na 19 lipca 
przy ul. Przyjaźni. Rozładu-
nek pojazdu po raz pierwszy 
mogli podziwiać zaproszeni 
mieszkańcy. Odbiór został 
przeprowadzony w nocy ze 
względu na przepisy o trans-
porcie ponadgabarytowym. 
Łącznie we Wrocławiu będzie 
46 takich tramwajów. MPK 
podpisało również umowę na 
dwa kolejne autobusy elek-
tryczne Mercedes e-Citaro 
G. Łącznie w drugiej połowie 
przyszłego roku pojawi się we 
Wrocławiu 13 takich pojaz-
dów.
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We Wrocławiu powstanie 859 nowych miejsc parkingowych. Zostaną wyznaczone na placu Grunwaldzkim, Ołbinie, Przedmieściu Świdnickim oraz Starym Mieście. 
Płatne miejsca postojowe zostały wyznaczone na wnioski rad osiedli. Mieszkańcy będą mogli kupić abonamenty parkingowe za 10 zł miesięcznie lub 100 za cały rok.

 I Redakcja

Wprowadzenie opłat za parkowa-
nie to przede wszystkim poprawa 
bezpieczeństwa pieszych, upo-
rządkowanie dzikiego parkowania, 
ochrona zieleńców i drzew, a także 
większa rotacja samochodów. – Co 
do zasady płatne parkowanie roz-
wijane jest we współpracy z radami 
osiedli. Obserwujemy rosnące za-
interesowanie mieszkańców i rad-
nych osiedlowych z danego ob-
szaru i to najczęściej oni dokonują 
wyboru konkretnych odcinków ulic 
mających zostać objętych opłata-
mi – wyjaśnia Tomasz Stefanicki, 
zastępca dyrektora Biura Zrówno-
ważonej Mobilności Urzędu Miej-
skiego Wrocławia. – Takie wnioski 
mieszkańcy osiedli mogą zawsze 
kierować do Biura Zrównoważo-
nej Mobilności Urzędu Miejskiego 
Wrocławia.

Uporządkowanie parkowania

– Mamy olbrzymi problem z par-
kowaniem na osiedlu i nie mo-
żemy tłumaczyć wszystkiego 
niewystarczającą liczbą miejsc 
parkingowych. Zastawione chod-
niki, przejścia dla pieszych, roz-
jeżdżone zieleńce, to nie tylko 
brak poszanowania prawa, ale 
przede wszystkim swoich sąsia-
dów. Wąskie, zabytkowe uliczki 

Osiedla Henrykowskiego nie są 
w stanie przyjąć takiej liczby aut, 
z którą mierzymy się na co dzień 
– podkreśla Krzysztof Mazur-
kiewicz, przewodniczący zarządu 
osiedla Tarnogaj. – Dlatego Strefa 
Płatnego Parkowania ma pomóc 
uporządkować przestrzeń i od-
zyskać nasze osiedle, dziś zdo-
minowane przez auta, dla ludzi 
– dodaje.

Abonamenty dla mieszkańców

Zameldowani mieszkańcy, któ-
rych nieruchomości znajdują się 
w pobliżu Strefy Płatnego Parko-
wania, mogą wykupić preferen-
cyjne abonamenty w cenie zale-
dwie 10 zł za miesiąc, 50 zł za pół 
roku lub 100 zł za rok (to ok. 30 
groszy za dzień). Użytkownicy, 
którzy są zainteresowani zaku-

pem abonamentu, mogą sko-
rzystać ze sklepu internetowego 
www.wroclaw.e-abonamenty.
pl (jeżeli abonament nie wymaga 
weryfikacji) lub udać się bezpo-
średnio do Biura Obsługi Klien-
ta ZDiUM przy ul. Długiej 49 we 
Wrocławiu, które jest czynne 
w poniedziałki, wtorki, czwart-
ki i piątki od godz. 8.30 do 14, 
a w środy od 8.30 do 17.

Płać mobilnie, parkuj 
wygodnie

– Opłaty za postój można doko-
nać w parkomacie bilonem lub 
kartą płatniczą, ale zachęcamy 
wszystkich do korzystania z płat-
ności mobilnych oraz dostępnych 
aplikacji SkyCash lub Pango, któ-
re można zainstalować bezpłatnie 
na telefonie – tłumaczy Klaudia 
Piątek z Zarządu Dróg i Utrzyma-
nia Miasta we Wrocławiu. – Ko-
rzystając z aplikacji, nie trzeba 
rozglądać się za parkomatem, 
dodatkowo zamiast płacić z góry, 
można zapłacić za rzeczywisty 
czas parkowania, a co istotne, 
w każdej chwili można prze-
dłużyć parkowanie w dowolnym 
momencie, nie wracając do sa-
mochodu – podkreśla.

Dla osób, które przyjeżdżają do 
Wrocławia z okolicznych miej-
scowości, Miasto przygotowało 
2 566 miejsc postojowych na 30 
parkingach Parkuj i Jedź, które 
zlokalizowane są m.in. na wlo-
tach do Wrocławia, przy węzłach 
przesiadkowych, pętlach tram-
wajowych czy przystankach ko-
lejowych.

 › Więcej informacji na temat 
Strefy Płatnego Parkowania na 
www.spp.zdium.wroc.pl.

Nowe płatne miejsca parkingowe od 1 sierpnia

Ponad milion złotych będzie kosztował remont jednej z najstarszych wrocławskich przepraw. Mowa o moście św. Klary, który pochodzi z 1799 roku i łączy Wyspę 
Słodową z Wyspą Bielarską. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w drodze przetargu, wyłonił wykonawcę prac, które mają zakończyć się pod koniec tego roku.

 I Paulina Czarnota

Most św. Klary pełni bardzo waż-
ną funkcję. Zapewnia stałą ko-
munikację pomiędzy Wyspami 
Słodową i Bielarską nie tylko spa-
cerowiczom, ale również służbom 
ratowniczym oraz komunalnym, 
utrzymującym plac zabaw, zieleń 
i czystość. Jest to jedyna droga 
dojazdowa dla pojazdów kołowych 
na Wyspę Bielarską, na której 
znajduje się plac zabaw dla dzieci 
i bulwar spacerowy.

Wykonawca wybrany

Elementy stalowe, ceglane i drew-
niane przeprawy uległy znaczne-
mu zużyciu, a ślady wyeksploato-
wania drewnianych elementów 

pomostu i balustrad widoczne są 
gołym okiem. Korozja biologicz-
na obiektu jest również powodem 
ograniczenia nośności przeprawy 
do 1,5 t. Dlatego ZDiUM przygo-
towuje się do jej remontu. Właśnie 
wybrał w postępowaniu przetar-
gowym wykonawcę prac. To firma 
Plus Inwest P. Żygadło Sp. j.

Kapitalny remont

Remont mostu będzie komplek-
sowy. – Przede wszystkim mu-
simy oczyścić podpory z wapien-
nych zacieków, wykwitów oraz 
innych zanieczyszczeń, uzupełnić 
zmurszałe cegły oraz wymie-
nić wszystkie belki stalowe obu 
przęseł na nowe dźwigary – tłu-
maczy Klaudia Piątek, rzeczniczka 

prasowa ZDiUM-u we Wrocławiu. 
– Elementy podpór pokryjemy 
też warstwą hydrofobową. Po-
wierzchnie, na których wykonano 
taki zabieg hydrofobizacji, stają 
się odporne na wchłanianie wody 
i innych zanieczyszczeń – dodaje.

Zaś stalowe dźwigary mostu zo-
staną zabezpieczone dodatkowo 
powłokami antykorozyjnymi. 
Ważnym etapem będzie także 
odtworzenie elementów drew-
nianych, z których zbudowany 
jest pomost oraz balustrady. Most 
zyska również oświetlone znaki 
żeglugowe.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, prace zakończą się pod 
koniec tego roku.

Jeszcze w wakacje ruszy remont mostu św. Klary
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Konstrukcja zostanie zachowana w obecnym kształcie. Nawierzch-
nia, chodniki, balustrady będą wykonane z drewna dębowego
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TUTAJ POWSTANĄ 
NOWE PŁATNE MIEJSCA POSTOJOWE

Strefa Płatnego Parkowania, podstrefa nr V, łącznie 339
1. ul. Grunwaldzka – 147

2. ul. Piastowska – 43

3. ul. Minkoskiego – 68

4. ul. Roentgena – 50

5. ul. Suchardy – 31

Strefa Płatnego Parkowania, podstrefa nr IX, łącznie 465
6. ul. Tęczowa – 95

7. ul. Szpitalna – 51

8. ul. Zdrowa – 33

9. ul. Wysoka – 43

10. ul. św. Trójcy – 26

11. ul. Prosta – 56

12. ul. Pawłowa – 57

13. ul. Pochyła – 51

14. ul. Kolejowa – 53

Strefa Płatnego Parkowania, podstrefa nr XII
1. ul. Sienkiewicza – 33

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, obszar B
1. ul. Wszystkich Świętych – 22
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Masz pomysł na 
rozmowę dotyczącą 
sprawy istotnej dla 

wszystkich wrocławian?

Napisz do nas! e-mail: 
biuletyn@araw.pl

27 linii autobusowych, 73 pojazdy i prawie 4 miliony wozokilometrów – to efekt zeszłorocznej współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia z gminami ościennymi. 
Czy jest szansa na podróżowanie komunikacją gminną z Urbancard? Czy bezpłatna komunikacja miejska byłaby dobrym rozwiązaniem, by zachęcić mieszkańców 
do zrezygnowania z samochodu? O tym z Pauliną Tyniec-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu UM Wrocławia, rozmawiał Mateusz Lubański.

We Wrocławiu uczy się i pracuje 
wielu mieszkańców gmin ościen-
nych. Jakie działania podejmuje 
Urząd Miejski, żeby zapewnić pa-
sażerom komfortowy dojazd do 
szkoły czy zakładu pracy?
Współpraca aglomeracyjna to je-
den z głównych obszarów naszej 
działalności i nieodłączny ele-
ment sieci transportu publicz-
nego. Przejazdy podmiejskie na 
liniach 9xx, które organizujemy 
na podstawie porozumień mię-
dzygminnych, to tak naprawdę 
transport miejski – również ze 
względu na oferowane standar-
dy. Autobusy są nowoczesne, kli-
matyzowane i niskopodłogowe, 
a do tego żółto-czerwone, dzięki 
czemu pasażerowie wiedzą, że to 
nasz wspólny transport.

Jak ta współpraca układała się 
przez wcześniejsze lata?
Różnie. Były takie gminy, któ-
re w ogóle nie organizowały 
transportu publicznego. Zdarza-
ły się też takie, które zabiega-
ły o współpracę 
z nami, ale trud-
no było znaleźć 
formułę prawną. 
Dobrym przykła-
dem jest Gmina 
Kąty Wrocław-
skie, która nie 
o r g a n i z o w a ł a 
transportu pu-
blicznego, ale jej 
władze doszły do 
przekonania, że należy to zrobić 
wspólnie z Wrocławiem. Zro-
dził się pomysł dużego przetar-
gu, w którym wzięło udział pięć 
gmin. Ostatecznie razem zorga-
nizowaliśmy dziesięć nowych linii 
aglomeracyjnych, które urucho-
miliśmy w sierpniu 2021 roku. To 
było zwieńczenie prawie dwulet-
niej współpracy z tymi gminami.

Ile takich linii dla gmin łącznie 
organizuje Urząd Miejski Wro-
cławia?

W tej chwili jest ich 27. Planuje-
my, że w tym roku wydamy na 
ten cel około 40 milionów zło-
tych, w zeszłym roku kwota ta 
wyniosła przeszło 25 milionów. 
Oczywiście, część z tych pieniędzy 
wpłacają nam gminy w ramach 
dotacji. Widać, że chcą z nami 
współpracować, zgłaszają się do 
nas z prośbą o organizację trans-

portu. Dostrze-
gły, jak istotna 
jest komunikacja 
publiczna odpo-
wiedniej jako-
ści. Mieszkańcy, 
którzy przeno-
szą się do miej-
scowośc i  pod 
W r o c ł a w i e m , 
oczekują tego 
samego standar-

du usług, jaki oferuje miasto.

Jest szansa, że zacieśnianie 
współpracy pomiędzy Urzędem 
Miejskim a gminami pozwoli 
ujednolicić system biletów tak, 
aby z komunikacji aglomeracyj-
nej korzystać wyłącznie z Urban-
card?
Już jakiś czas temu przystąpiliśmy 
do prac nad tym projektem. Przy-
gotowaliśmy wstępną koncepcję, 
która pozwoliła nam rozpoznać 
nasze możliwości wprowadze-

nia wspólnego biletu od strony 
formalno-prawnej. Musimy pa-
miętać, że każda gmina inaczej 
organizuje transport – niektóre 
samodzielnie, w innych robimy 
to wyłącznie my. Mamy też przy-
kłady rozwiązań hybrydowych. 
Sprawdziliśmy więc, jak wygląda 
nasza umowa z operatorem sys-
temu biletowego, jakie systemy 
obowiązują w poszczególnych 
gminach i do kogo trafiają wpły-
wy z biletów. Czasem bowiem 
otrzymuje je operator, czasem 
natomiast organizator transportu.

Kiedy zatem mieszkańcy skorzy-
stają z komunikacji aglomeracyj-
nej posiadając wyłącznie Urban-
card?
Do końca roku chcielibyśmy 
ustalić z gminami ostateczny 
zakres projektu. Następnie bę-
dziemy mogli zmodyfikować 
system Urbancard w taki sposób, 
aby można było z jedną kartą 
podróżować w poszczególnych 
gminach. Mniej więcej w poło-
wie przyszłego roku moglibyśmy 
rozpocząć pilotaż w pierwszej 
gminie lub w pierwszym pakie-
cie linii. W początkowym eta-
pie wspólny bilet obejmie gmi-
ny, które już dziś organizują 
przewozy wspólnie z nami. Po 
pierwsze z przyczyn formalno-

-prawnych, po drugie z powodów 
technicznych.

Czyli w pojazdach o numerach 
9xx. Dlaczego?
Wynika to między innymi z na-
szych umów z operatorami. 
Przede wszystkim jednak, część 
pojazdów kursujących obec-
nie na liniach aglomeracyjnych 
jest przystosowana do montażu 
kasowników OPS, które mamy 
w autobusach i tramwajach MPK. 
Musimy brać pod uwagę, że to 
najpopularniejsza forma zakupu 
biletów – przeszło 70 procent 
z nich sprzedajemy w ten sposób. 
Oczywiście, docelowo chcemy, 
aby wspólny bilet obowiązywał 
również na liniach 8xx. Założenie 
jest takie, że jego dystrybucja ma 
być dostępna wszystkimi kanała-
mi. W biletomatach, w kasowni-
kach, w Biurach Obsługi Klienta, 
na stronie internetowej czy po-
przez aplikację mobilną.

A czy możliwe byłoby podróżo-
wanie bez biletu? Podobnie jak 
np. w Tallinie, gdzie komunikacja 
miejska jest całkowicie bezpłatna.
Bezpłatna komunikacja miejska 
jest najczęściej wprowadzana 
w stosunkowo niewielkich miej-
scowościach. Tam, gdzie kosz-
ty i wpływy z biletów są na tyle 

małe, że można z tych drugich 
zrezygnować. Co istotne, cały czas 
mamy do czynienia z dyskusją, 
czy bezpłatna komunikacja rze-
czywiście przyniesie oczekiwane 
skutki w postaci choćby mniej-
szych korków w mieście. Cieka-
wym przykładem jest Wiedeń, 
który wprowadził bilet roczny za 
365 euro, co było bardzo korzyst-
ną ofertą. Okazało się jednak, że 
efekty tego rozwiązania były 
krótkofalowo pozytywne. Wzrost 
sprzedaży tego biletu był duży, 
ale koniec końców nie osiągnięto 
zakładanego celu. Ci, którzy ko-
rzystali z komunikacji wcześniej, 
i tak go kupili. Ale nie spowodo-
wało to, że z transportu publicz-
nego zaczęło korzystać więcej pa-
sażerów. Natomiast we Wrocławiu 
już dziś liczna grupa pasażerów 
może korzystać bezpłatnie z ko-
munikacji miejskiej – w szczegól-
ności są to uczniowie i seniorzy.

Jest szansa na podróż po aglomeracji z Urbancard

Wrocław, dzięki porozumieniu z 27 gminami, organizuje przejazdy podmiejskie na liniach 9xx. Autobusy są niskopodłogowe i klimatyzowane
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W początkowym 
etapie wspólny bilet 
obejmie gminy, które 

już dziś organizują 
przewozy wspólnie 

z nami

 Paulina Tyniec-Piszcz, 
dyrektor Wydziału Transportu 

UM Wrocławia
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Wyprodukuje ponad 550 MWh rocznie, co pozwoli zaspokoić niemal połowę rocznego zapotrzebowania spółki Stadion Wrocław na energię elektryczną, a także realnie 
wpłynie na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Złożona z 1240 paneli fotowoltaicznych farma powstanie na najwyższej kondygnacji parkingu wrocławskiej areny.

 I Bartosz Moch

Zielona energia ze stadionu po-
zwoli zredukować emisję dwutlen-
ku węgla o ponad 420 ton rocznie. 
Właśnie tyle gazu, który negatyw-
nie wpływa na zmiany klimatycz-
ne, powstałoby przy wytwarzaniu 
tej samej ilości energii w elek-
trowni opalanej węglem. Tymcza-
sem dzięki wartej 2,3 mln zł inwe-
stycji powstanie czysta i bezpłatna 
energia.

Wielka farma ma powstać do 
końca 2022 roku

Łącznie zainstalowanych zosta-
nie 1240 paneli fotowoltaicznych 
o mocy 485 W każdy. Gigantycz-
ną skalę inwestycji oddaje długość 
niezbędnych przy montażu kabli 
elektrycznych – aby uruchomić 
instalację, trzeba będzie położyć 
ponad 17 kilometrów przewodów.

– Nowa inwestycja to nie tylko 
ochrona środowiska naturalnego, 
ale także realny zysk dla spółki.
Instalacja fotowoltaiczna, która 
powstanie przy Tarczyński Arenie, 
to, po podpisaniu umowy ze spon-
sorem tytularnym, kolejny krok 
milowy do poprawy sytuacji eko-
nomicznej spółki. Zakładaliśmy, 
że całość inwestycji zwróci się do 
2029 roku, jednak patrząc na gi-

gantyczny wzrost cen energii, już 
dziś wiemy, że nastąpi to najpew-
niej po trzech latach – podkreśla 
Marcin Przychodny, prezes spółki 
Stadion Wrocław.

Zarząd spółki Stadion Wrocław 
oficjalnie podpisał umowę z wy-
konawcą – firmą Inplag sp. z o.o. 
Oznacza to, że we wrześniu roz-
poczną się prace montażowe na 

najwyższej kondygnacji parkingu 
wielopoziomowego przy Tarczyń-
ski Arenie Wrocław. Prace mają 
zakończyć się w grudniu 2022 r.

Instalacja zajmie miejsce postojo-
we dla 264 samochodów, jednak 
dzięki wcześniejszej reorganizacji 
parkingu pod esplanadą – w lipcu 
2022 r. udostępniono 1196 dodat-
kowych miejsc. Tym samym liczba 

pojazdów, które mogą parkować 
przy Tarczyński Arenie Wrocław, 
zwiększyła się w tym roku o 932 
miejsca.

Wrocław stawia na 
odnawialne źródła energii

W stolicy Dolnego Śląska zain-
stalowanych jest łącznie ponad 
1400 instalacji fotowoltaicznych, 

które – z będącymi w trakcie re-
alizacji – byłyby w stanie wypro-
dukować blisko 24 000 MWh, co 
wystarczyłoby na roczne oświe-
tlenie 85 proc. wrocławskich ulic 
i chodników czy 15 takich obiek-
tów jak Hala Stulecia.

Panele fotowoltaiczne zainstalo-
wane są m.in. w 15 wrocławskich 
placówkach edukacyjnych, na 
budynku Urzędu Miejskiego przy 
ul. Hubskiej, a także wielu bu-
dynkach spółek miejskich – MPK, 
SPARTAN czy MPWiK. Urządze-
nia wytwarzające zieloną energię 
są montowane – gdy tylko jest 
to możliwe – przy każdej nowej 
inwestycji albo kompleksowo re-
montowanym obiekcie.

Co ważne – Wrocław stworzył 
specjalny program, który ułatwia 
podjęcie decyzji o wytwarzaniu 
zielonej energii, w ramach któ-
rego zwalnia z podatku od nie-
ruchomości osoby oraz firmy, 
których budynki posiadają in-
stalacje wykorzystujące energię 
odnawialną (podłączone do in-
stalacji fotowoltaicznej, kolek-
tora słonecznego, pompy ciepła, 
gruntowego wymiennika ciepła 
czy rekuperatora – przyp. red.). 
Dzięki temu – w ostatnich dwóch 
latach ponad 300 firm skorzysta-
ło z tej możliwości.

Największa instalacja fotowoltaiczna we Wrocławiu

Na Tarczyński Arenie powstanie największa 
miejska farma fotowoltaiczna

Lato w pełni, termometry znów wskazały ponad 30 stopni Celsjusza. Lekarze alarmują, że wysokie temperatury 
są częstym powodem wystąpienia udaru cieplnego, który może pojawić się po zbyt długim przebywaniu na słoń-
cu. Jak mu zapobiec i co zrobić, gdy pojawią się pierwsze objawy?

 I Paulina Falkiewicz

Od 27 czerwca do 3 lipca, gdy we 
Wrocławiu były wysokie tempera-
tury, ratownicy medyczni inter-
weniowali w naszym wojewódz-
twie 5622 razy. Jak informuje 
Paweł Halik, kierownik dyspozy-
torni medycznej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu, jest to w porównaniu do 
chłodniejszego tygodnia wzrost 
interwencji o około 7 proc. Naj-
częściej były to zgłoszenia od osób 
w wieku 50+.

– W tym gorącym tygodniu do 
zasłabnięć pogotowie było wzy-
wane 464 razy – mówi Paweł 
Halik.

Aby zapobiec udarowi cieplnemu, 
w upalne dni należy:

 ◼ nosić przewiewne ubrania, 
a także nakrycie głowy (czapka 
z daszkiem, kapelusz, chusta)

 ◼ często pić wodę – letnią lub 
chłodną

 ◼ jeśli plażujemy – od razu po 
wyjściu z wody nie wystawiać 
się bezpośrednio na słońce, 
tylko usiąść lub położyć się 
w zacienionym miejscu

 ◼ stosować kremy z filtrem.

Częstym i jednym z pierwszych 
sygnałów udaru słonecznego jest 
blada i wilgotna skóra twarzy, 
pojawienie się mroczków przed 
oczami, nadmierna potliwość, 
a także zawroty głowy. Oprócz 

tego, mogą wystąpić: dreszcze, 
bóle głowy, wymioty, osłabie-
nie, zaburzenia widzenia, nie-
wyraźna mowa, chwiejny chód, 
przyspieszenie tętna, gorącz-
ka, zaburzenia oddycha-
nia, zwiotczenie mięśni, 
utrata przytomności. 
W przypadku udaru 
cieplnego naj-
w a ż n i e j s z e 
jest schło-
d z e n i e 
p a -
cjen-
ta.

Należy jak najszybciej prze-
nieść go w zacienio-

ne miejsce i podawać 
chłodne płyny. Do wody 
mineralnej można do-
dać szczyptę soli, która 
podniesie organizmowi 
poziom elektrolitów. 

Warto też przyłożyć do 
głowy lub okolic kar-

ku okłady, np. 
zwilżone ubranie 
czy ręcznik. Jeśli 
stan chorego nie 

wraca do 
normy – 
trzeba 

w e -
zwać 
l e -
k a -
rza.

Kolejna fala upałów – jak zadbać o zdrowie?
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Zielone SWAP na Szczepinie

W sobotę 30.07 o godz. 16 na skwe-
rze de Vesteur rozpocznie się osie-
dlowa wymiana roślin i sadzonek, 
czyli tzw. SWAP. To ostatnie spo-
tkanie projektu „Ekonomicznie 
i ekologicznie” Marceliny Góry, któ-
ra od czerwca udowadnia sąsiadom, 
że życie w zgodzie z naturą jest nie 
tylko proste, ale i przyjemne. Zaj-
rzyjcie więc na swoje  b a l k o n y 
i  domowe 

grządki–  zarówno 
dorośli,  jak i naj-
młodsi będą mieli 
okazję, by wymienić 
się pozornie niepo-
trzebnymi roślina-
mi i odświeżyć zieleń 

w swoim mieszkaniu.

Oswajanie robaków na 
Swojczycach

Dzięki grupie Miejscy Przyrodnicy 
przez kilka tygodni wakacji będzie 
można pooswajać się na Swojczy-
cach-Strachocinie-Wojnowie i Ko-
walach z… robakami. „Wielo(od)
nożni sąsiedzi – robale dla począt-

kujących” pozwolą nam poznać 
i zrozumieć życie mniej i bardziej 
pożytecznych stworzeń, których 
często boimy się lub brzydzimy. 
Przekonacie się, że niepotrzebnie. 
Kiedy? Na pierwsze spotkanie z Mi-
chałem Błachutą z serii Ciekawost-
ki Edukacyjne pt. „Czy podoba Ci 
się ten robak?” wybierzcie się 2.08 
na godz. 17, Centrum Aktywności 
Lokalnej Kowale, ul Ełcka 34. Dru-
gie, 9.08, też o godz. 17, w Rewirze 
Twórczym, ul. Swojczycka 118.

Tajemnice Pracz Odrzańskich

W piknikowej atmosferze 
można spędzić czas na za-
chodzie Wrocławia, gdzie 
grupa Modernistycznie Za-
kręceni szykuje wielki fi-
nał swojego projektu „Pan 
Klingert i tajemnice Pracz 

Odrzańskich 2”. W niedzielę 
24.07 od godz. 15 na zielonym 

terenie za plebanią kościoła św. 
Anny, ul. Brodzka 163, oprócz roz-
mów o historii osiedla i działalności 
twórcy pierwszego w historii pod-
wodnego skafandra, dzieci i dorośli 
będą mogli wziąć też udział w ple-
nerowych grach ruchowych.

Za szpitalem na Przedmieściu 
Oławskim

W najbliższym czasie warto 
też odwiedzić Przedmieście 
Oławskie. Na znajdującym 
się tam dawnym lądowisku 
helikoptera (za eksszpita-
lem przy ul. Traugutta 112) 
Stowarzyszenie Przedmie-

ście z Kulturą organizuje fi-
nałową imprezę projektu „Coś 

się dzieje za szpitalem”. W sobotę 
23.07 zapraszają tam na osiedlową 
potańcówkę w rytmie latino – Chilli 
con Oławska. Początek sąsiedzkich 
tańców – godz. 19.

Pod chmurką na Przedmieściu 
Świdnickim

Na zakończenie miesiąca piknikową 
propozycję w prawie samym cen-
trum miasta mają seniorki z gru-
py Aktywni Zawsze Młodzi. 31.07 
na podwórku między pl. Muzeal-
nym, pl. Legionów i ul. Świebodzką 
szykują sąsiedzkie spotkanie pod 
chmurką – od godz. 14 zaczną się 
warsztaty kulinarne, na których po-
znacie specjały kuchni ukraińskiej. 
Dla dzieci przewidziana jest zabawa 
z... robotami.

MIKROPRZYGODA Z MIKROGRANTÓW TO DUŻA RZECZ
Jak spędzić wakacje w mieście? Najlepiej aktywnie i w plenerze. Od Sępolna, przez Przedmieście 
Oławskie, Szczepin, Klecinę, aż po Pracze Odrzańskie – na koniec lipca wrocławskie osiedla wy-
pełnione są pomysłami na przygodę we Wrocławiu. A wszystko to dzięki wrocławskim akty-
wistom, działającym w programie Mikrogranty.

 I Redakcja

Nieważne gdzie, ważne z kim. Ale 
równie ważne jest, kto to robi. 
Przez całe lato na wielu miejskich 
podwórkach, parkach i skwerach 
można spotkać osoby, które chcą 
podzielić się swoją pasją, pomóc 
w integracji osiedlowej albo po 
prostu pomóc ciekawie spędzić 
wakacje w mieście. Rzut oka na 
mapę wystarczy, by przekonać 
się, że w najbliższym czasie 
takie propozycje pojawiają 
się w prawie każdej części 
Wrocławia.

Wojszyce: daj się poznać

Ostatnie dwie soboty lipca obfi-
tować będą w wędrówkowe klima-
ty dzięki trzem inicjatywom: na 
Wojszycach, Żernikach i Zalesiu.

23.07 po raz pierwszy w Mikro-
grantach zajrzymy na Wojszy-
ce. Czeka nas tam cykl fotogra-
ficzno-tematycznych spacerów 
z  lokalnymi przewodniczkami 
i przewodnikami, dzięki którym 
lepiej poznamy ciekawostki tego 
osiedla. W trakcie rozpoczynają-
cej projekt Elżbiety Pindral – wy-
cieczki „Wojszyce razem – sąsie-
dzie, daj się poznać!” zwiedzimy 
zabytkowe budynki szkoły, do-

mek nauczyciela, dawną kuźnię, 
a pod okiem pasjonatki fotogra-
fii dowiemy się,  jakie sztuczki 
stosować, by lepiej robić zdjęcia 
archi-
t e k -
t u r y . 

R u -
s z amy 
o   godz . 
10 z parku 
Wojszyce (zbiórka na 
placu zabaw).

Rowerem przez Żerniki

A  tydzień później,  30.07 wraz 
z grupą nieformalną „Zielona Po-
krzywa” wyruszymy na pierwszą 
wyprawę w poszukiwaniu i po-

z n a w a n i u 
naszych miejskich 
pomników przy-
rody ,   z   cyk lu 
„Wycieczki rowero-
we śladami pomników 
przyrody  zachodniego 
Wrocławia”.  Każda  oso-
ba, która dołączy do „zielonego 
peletonu”, dowie się, jak rozpo-
znawać zasługujące na ochronę 
prawną drzewa i gdzie je zgłaszać, 
by zostały objęte specjalną opieką. 
Start o godz. 10.30 spod starego 
kościoła św. Wawrzyńca, ul. Ob-
jazdowa 54.

Zalesie ZAnurzone w LESIE

Dla pieszych miłośników przed-
wojennej architektury Wrocła-
wia mamy tego samego dnia na 
wschodzie miasta propozycję spa-
ceru historycznego po Zalesiu. To 
dawne przedmieście kryje w sobie 
wiele mało znanych obiektów, po 
których oprowadzi nas inicjator-
ka projektu „ZAnurzone w LESIE 
– warsztaty twórcze i osiedlowe 

spa-
c e r y ” 
–   J o a n n a 
Grzelczyk. Startujemy o godz. 12 
spod Wyższego Seminarium Du-
chownego Misjonarzy Klaretynów, 
ul. Wieniawskiego 38.

Śniadanie na Klecinie

Na podwórkach znajdą  coś dla 
siebie również osoby, które wolą 
spędzać czas w jednym miejscu. 
23.07 rozpoczniemy przygodę 
z wegańską kuchnią. Wraz z Igą 
Woźniak,  inicjatorką projektu 

„Halo ! 
Tu  fauna  –

wege  spotkania  na 
Klecinie  i Oporowie” będziemy 
stawiać pierwsze kroki w roślinnej, 
samodzielnie przyrządzanej kuchni 
w trakcie warsztatów kulinarnych 
w siedzibie RO Klecina, ul. Czeko-
ladowa 53. Początek – godz. 11.

Plan wydarzeń z programu Mikrogranty

Wojszyce Razem – sąsiedzie, daj się 
poznać

 ◼ 23.07, godz. 10-12 spacer historyczny, 
prowadzący: Agnieszka Dusza, Jan Kociumbas, 
start: SP nr 23, ul. Przystankowa 32

 ◼ 30.07, godz. 10-12 spacer przyrodniczy, 
prowadzący: Agnieszka Dusza, Jan Kociumbas, 
start: SP nr 23, ul. Przystankowa 32

 ◼ 28.07 i 4.08, godz. 16-17.30 rodzinne 
warsztaty tworzenia ramek na zdjęcia, 
prowadząca: Magdalena Podgórska, miejsce: 
siedziba RO Wojszyce, ul. Pawia 20B

 ◼ 6.08, godz. 10-12 spacer przełajowy, 
prowadzący: Elżbieta Pindral, Jan Kociumbas, 
start: park Wojszyce, zbiórka na placu zabaw

 ◼ 20.08, godz. 10-12 wybór zdjęć na wystawę, 
prowadząca: Magdalena Podgórska, miejsce: 
siedziba RO Wojszyce, ul. Pawia 20B

zapisy: wojszyckiespacery@gmail.com

Wycieczki rowerowe śladami pomników 
przyrody zachodniego Wrocławia

 ◼ 30.07, godz. 10.30-15 pomniki przyrody 
zlokalizowane na Żernikach, Strachowicach 
i Jarnołtowie, start: godz. 10.30 
(przy starym kościele na Żernikach; 
ul. Objazdowa 40, między murami cmentarza 
a parkiem)

 ◼ 06.08, godz. 10.30-15 pomniki przyrody 
zlokalizowane na Popowicach, Pilczycach 
i Maślicach, start: godz. 10.30 (Hala Orbita, 
ul. Wejherowska 34)

 ◼ 13.08, godz. 10.30-15 pomniki przyrody na 
Złotnikach, Leśnicy i Stabłowicach, start 
godz. 10.30 (park Złotnicki), zakończenie ok. 
godz. 15

 ◼ 20.08, godz. 11-14 spotkanie finałowe w RO 
Kuźniki, ul. Sarbinowska 21 + spacer do Lasu 
Kuźnickiego

zapisy na: l.wroclaw.pl/sladami-pomnikow

Bogactwo średniowiecza – integracja 
seniorów z Hub i Gaju

 ◼ 2.08, godz. 9–10 „Mydła zapachowe” – 
warsztaty artystyczne, miejsce: DPS Na 
Ciepłej, ul. Ciepła 15B, prowadząca: Violetta 
Ogrodowicz, zapisy: beamus25@op.pl, 
tel. 609 635 309 w godz. 8–16

 ◼ 11.08, godz. 10–11.30 „Tańce średniowieczne” 
– warsztaty taneczne, miejsce: park Goethego, 
ul. Przestrzenna, 
prowadzący: Szymon Chrobak, wstęp wolny

Parkowy teatr porusza i czaruje 
Brochów. Chodź i pobaw się z nami!

 ◼ 6-7.08, godz. 10-12 Dyrygent w Parku! 
Muzykoterapia i budowa instrumentów 
z materiałów recyklingowych – warsztaty 
i wykład dla dzieci 7+

 ◼ 13-14.08, godz. 10-12 Parkowa Pantomima. 
Zajęcia z pantomimy dla dzieci 7+ na świeżym 
powietrzu

 ◼ 20-21.08, godz. 10-12 Bunraku w Parku! 
Budowa i wstęp do animacji japońskich lalek 
bunraku, dla dzieci 10+

 ◼ 27-28.08, godz. 10-12 Zasypianie – 
Przebudzanie, warsztaty z dramaterapii dla 
kobiet 18+

zapisy: inesminkiewicz@onet.pl, 
wszystkie spotkania: park Brochowski, obok 

Labiryntu, zjazd dla osób z niepełnosprawnością 
ruchu przy wejściu do parku

Wielo(od)nożni sąsiedzi – robale 
dla początkujących

 ◼ 2.08, godz. 17-19 Ciekawostki Edukacyjne: 
Czy podoba Ci się ten robak? – o wyglądzie 
owadów i innych pająków, prowadzenie: 
Michał Błachuta, miejsce: CAL Kowale, 
ul. Ełcka 34

 ◼ 9.08, godz. 17-19 Ciekawostki Edukacyjne: 
Kto komu szkodnikiem? – o roli robaków 
w ekosystemie, prowadzenie: Michał Błachuta, 
miejsce: dom kultury Rewir Twórczy, 
ul. Swojczycka 118

 ◼ 27.08, godz. 17-19 Śladami wielu odnóży 
– spacer poznawczy, prowadzenie: Michał 
Błachuta, miejsce: park kieszonkowy przy 
ul. Tczewskiej

zapisy przez: bit.ly/zapisy-wieloodnozni, 
kontakt: zapisy.wieloodnozni@gmail.com

ZAnurzone w LESIE – warsztaty 
twórcze i osiedlowe spacery

 ◼ 30.07, godz. 12-15 spacer historyczny 
po osiedlu Zalesie – architektura, start: 
Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy 
Klaretynów, ul. Wieniawskiego 38

 ◼ 30.07, godz. 14.15-16.30 Architektura – 
warsztaty kolażu, Zielony skwer Karłowicza

 ◼ 6.08, godz. 12-14 spacer historyczny po 
zabytkowych terenach olimpijskich, start: 
brama główna od strony al. Różyckiego

 ◼ 6.08, godz. 14.15-18 (z przerwą) Kompleksy 
przyszłości – pomysły na Tereny Olimpijskie 
(warsztaty), start: beach bar Przestrzeń przy 
al. Paderewskiego 35

 ◼ 13.08, godz. 12-13.30 spacer historyczny po 
osiedlu, start: skrzyżowanie al. Różyckiego 
i ul. Chopina

 ◼ 13.08, godz. 13.45-16 Zieleń miejska 
na celowniku – warsztaty komiksowo-
ilustratorskie, miejsce: polana na tyłach 
WSDMK Misjonarzy Klaretynów, 
ul. Wieniawskiego 38

SWAP roślinny

 ◼ 30.07, godz. 16-18 Sąsiedzkie wymiany i eko-
edukacja na Szczepinie – SWAP roślinny, 
skwer św. Damiana de Veuster

 › UWAGA! Przygód mikrogranckich przybywa 
co kilka dni. Dlatego zaglądajcie do internetu 
na www.FB.com/Mikrogranty do zakładki 
„Wydarzenia”

Weź miasto w swoje ręce!
A może wy macie pomysł na projekt w waszej okolicy? W czwartek 
1 września startuje ostatni w tym roku nabór do Mikrograntów. 
Zgłaszać można najróżniejsze propozycje aktywizujące do wspól-
nego działania mieszkańców osiedli – warsztaty, spacery, spotka-
nia, gry miejskie i co jeszcze wam do głowy przyjdzie. Pozytywnie 
zaopiniowane działania otrzymają wsparcie finansowe (od 1 do 10 
tys. zł), a także pomoc w sprawach logistycznych, promocyjnych 
i administracyjnych.

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicja-
tyw lokalnych we współpracy z Wrocławskim Instytutem Kultury 
i Fundacją Umbrella. We Wrocławiu działa od 8 lat. Macie pomysł 
na wydarzenie na Waszym osiedlu? Możecie aplikować w jednej 
z trzech ścieżek: Mikrogranty, Mikrogranty NGO i Mikrogranty 
młodzieżowe. W ciągu roku przeprowadzane są trzy nabory wnio-
sków, a Wrocławski Instytut Kultury przeznacza na te projekty od 
480 do 530 tys. zł rocznie.

 › Wszystko o Mikrograntach: www.wroclaw.pl/mikrogranty
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Na ścianach wiat prowadzą-
cych do podziemnego parkin-
gu na pl. Nowy Targ trwa wy-
miana roślin. Dodatkowo ok. 
4000 dżdżownic rozpoczęło 
walkę o ułatwienie życia kasz-
tanowcom.

 I Bartosz Moch

– Na ratunek 19 kasztanowcom 
na pl. Nowy Targ wypuściliśmy 19 
batalionów dżdżownic. Liczymy, 
że przywrócą życie biologiczne 
w misach, w których posadzone są 
drzewa, i w ten sposób poprawią 
ich stan i jakość siedlisk – mówi 
Marek Szempliński z Zarządu Zie-
leni Miejskiej we Wrocławiu.

Na kasztanowcach są także pułapki 
feromonowe, które mają wyłapy-
wać szkodnika szrotówka kaszta-
nowcowiaczka, czyli motyla, który 
żeruje właśnie na kasztanowcach.
Kolejne działania to m.in. rozło-
żenie na gruncie warstwy kartonu, 
która jest osłoną, i niezbędną do 
rozmnażania dżdżownic celulozę 
oraz regularne podlewanie. Dzię-

ki celulozie dżdżownice wytworzą 
biohumus, który m.in. wpływa na 
zwiększoną aktywność biologiczną 
roślin, a także zdolność do samo-
oczyszczania się od skażeń che-
micznych oraz walkę z chwastami 
i patogenami.

Oprócz pielęgnacji kasztanowców, 
końca dobiega również nowa aran-
żacja i uzupełnienie dwóch zielo-
nych ścian.

– Wymieniamy grunt w kieszon-
kach, umieszczamy rośliny bar-

dziej odporne i o mniejszym za-
potrzebowaniu na wilgoć. Jest to 
m.in. bluszcz pospolity, irga czy 
kocimiętka. Robimy to, by system 
nawadniania tych ścian łatwiej 
i efektywniej można było wyko-
rzystać – wyjaśnia Szempliński.

STARE MIASTO 
Bataliony dżdżownic ratują drzewa w centrum

NADODRZE 
Nowy mural z historią w tle ma integrować
Nadodrze wciąż odkrywa swoje tajemnice i buduje nową historię z dawnymi oraz nowymi mieszkańcami. Na kamienicy przy 
ul. Kaszubskiej 3 powstał właśnie nowy mural. Nawiązuje do książki wrocławskiego pisarza – Krzysztofa Czai.

 I Redakcja

Krzysztof Czaja w swojej najnow-
szej publikacji opisał historię ka-
mienicy przy ul. Kaszubskiej 3, 
w której się wychowywał. W po-
wieści poznajemy losy przybyłych 
tu po wojnie nowych mieszkańców 
i ich dzieci – pokolenia lat 50. i 60. 
Autor, i jednocześnie jeden z bo-
haterów książki pt. „Jeszcze wyro-
sną skrzydła aniołom z Nadodrza”, 
poświęcił ją obrazom dzieciństwa 
oraz młodości spędzonej na uli-
cach i podwórkach Nadodrza. 
Życie mieszkańców kształtowała 
ich różnorodność społeczna, któ-
ra także dziś wpływa na charakter 
i klimat osiedla.

Dzięki współpracy wrocławskiego 
literata i Klubu Pod Kolumnami, 
narodził się pomysł realizacji mu-

ralu, który będzie nawiązywał do 
książki. Po pozytywnym zaopi-
niowaniu projektu przez Wydział 
Architektury i Zabytków oraz sta-
nu technicznego ściany budynku 
przez Zarząd Zasobu Komunal-
nego można było przystąpić do 
realizacji muralu. Wykonania tej 
części zadania podjął się Marcin 
Skurowski – doświadczony wyko-
nawca, który ozdobił już niejedną 
miejską przestrzeń.

Teraz realizowany będzie kolej-
ny etap projektu – Sabin Klusz-
czyński podejmie się realizacji 
reportażu filmowego o miesz-
kańcach kamienicy przy ul. Ka-
szubskiej 3. Promocja miejsca, 
a także jego mieszkańców ma 
przeciwdziałać wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji 
mieszkańców osiedla.

Na pl. Nowy Targ powstała nowa aranżacja z roślin, które są bardziej odporne i potrzebują mniej wilgoci

ZZ
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K

Mural zaprojektował Grzegorz Kochaniec, artysta pochodzący z Nadodrza

Kubańska 
potańcówka
Poczuj gorące rytmy Kuby! 
W niedzielę, 24 lipca, Bro-
chowskie Centrum Aktywno-
ści Lokalnej przy ul. Chińskiej 
zaprasza na Kubańską potań-
cówkę. Do tańca porwą was 
sąsiedzi: Jose i Izabela Torres 
w towarzystwie znanego wam 
z zajęć salsy Fernanda Torres.
We wspólnej zabawie udział 
może wziąć każdy. W progra-
mie: godz. 17 – rozpoczęcie 
imprezy i wspólna integracyj-
na zabawa; 17-17.30 – DJ Jose 
Torres; 17.30–18.30 – nauka 
tańca (salsa, cha cha cha, me-
rengue, bachata), instruktorzy 
Iza i Fernando Torres; 18.30-
20 – koncert kubański Jose 
Torres – zabawa i animacje 
przy muzyce na żywo; 20-21 – 
DJ Jose Torres wspólna zabawa 
i integracja. Wstęp wolny.

Bezpieczniej dla 
pieszych na Różance

Trwa budowa przejścia dla 
pieszych z azylem i doświetle-
niem na ulicy Obornickiej (na 
wysokości nr 115 a). Powstaje 
też brakujący odcinek chod-
nika i nowy peron autobuso-
wy. Na tym jednak nie koniec, 
bo do połowy sierpnia przy 
ul. Obornickiej (na wysokości 
nr 111) powstanie kolejna „ze-
bra” z azylem i dodatkowym 
oświetleniem. Dzięki budo-
wie nowej infrastruktury bę-
dzie bezpieczniej dla pieszych, 
rowerzystów oraz pasażerów 
MPK. Inwestycję nadzoru-
je Zarząd Dróg i Utrzymania 
Miasta we Wrocławiu.

Joga w parku 
Tarnogajskim

W niedzielę w parku Tarno-
gajskim odbędzie się kolejne 
spotkanie z jogą. Dla dzieci 
zaplanowano naukę asan przez 
zabawę i czas na wyciszenie, 
a dla dorosłych – rozciąganie, 
wzmacnianie i relaks. O godz. 
16.30 ruszają zajęcia dla dzieci 
(niezależnie od wieku), rodzice 
mogą towarzyszyć swoim po-
ciechom. O godz. 17 rozpoczy-
nają się zajęcia dla dorosłych. 
Potrwają ok. 50 min. Na miej-
scu są maty, weźcie ze sobą 
pasek do jogi. Zajęcia popro-
wadzi Ania Bereś z YogaLab.
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Ślęza dzieli ten park na dwie części: leśną, zwaną zielonymi płucami Nowego Dworu, i rekreacyjną, czyli Parkową Akademię. Dzięki niej poznacie 10 typów lasów 
Dolnego Śląska. Przez te młodniki przebiegają Meandry Czasu, czyli teren starorzecza z 12 scenami krajobrazowymi najważniejszych wydarzeń Wrocławia.

 I Emilia Iwanicka-Pałka

Położony między Nowym Dworem 
a Autostradową Obwodnicą Wro-
cławia park Tysiąclecia to teren 
przecięty korytem Ślęzy. Można 
tam dojechać m.in. autobusami nr 
134, 142 i 149 (w kierunku Nowego 
Dworu, przystanek: ROD Tysiąc-
lecia) lub linią 106 (w kierunku 
lotniska, przystanek: Park Ty-
siąclecia). W parku są wyznaczone 
miejsca do grillowania, a nad rze-
ką działa letni bar plażowy.

To największy (75 ha) park we 
Wrocławiu, powstający na oczach 
mieszkańców i z ich zaangażo-
waniem. Dzięki projektom WBO 
i akcjom społecznym teren od 
1997 r. zmienia się i zyskuje 
nowe atrakcje. W 2017 r. był are-
ną zmagań sportowców w trakcie 
X Światowych Igrzysk Sportowych 
The World Games.

Odwiedzając park Tysiąclecia, 
można zobaczyć wyjątkowe ro-

śliny i zwierzęta, ale też poznać 
historię Wrocławia i Dolnego 
Śląska. W związku z obchodami 
1000-lecia miasta (w 2000 r.) 
powstały tam tereny nawiązują-
ce do jego przeszłości, a wkrótce 
zostanie otwarty plac zabaw Śre-
dniowieczny Wrocław wzorowany 
na warownym grodzie.

Las Tysiąclecia
To teren o powierzchni ponad 
46 ha, który powstał na lewym 
brzegu Ślęzy. Z czasem drzewa 
stały się naturalnym ekranem 
coraz lepiej chroniącym Nowy 
Dwór przed hałasem z obwod-
nicy. Las upodobało sobie wielu 
biegaczy i rowerzystów. Młod-
szym polecamy tamtejszy plac 
zabaw, a starszym dwie siłow-
nie na świeżym powietrzu (m.in. 
z urządzeniami do kalisteniki).

Aleja Europejskiej Stolicy Kultury
To jeden z rezultatów społecz-
nej pracy wrocławian. Pierwsze 
drzewa w ramach akcji „Przyjdź 

i posadź drzewo” posadzono tam 
jesienią 2013 roku. Tak powstała 
piękna, trzyrzędowa aleja dębów, 
upamiętniająca nadanie Wrocła-
wiowi tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016. W jej sąsiedztwie są 
dwie polany: spotkań i festynowa.

Tory wrotkarskie
Dwa specjalistyczne tory 
powstały przed igrzyska-
mi The World Ga-
mes. Jeden służy 
do jazdy szyb-
kiej, dlatego został 
odpowiednio wypro-
filowany na łukach. Ma 
200 m długości i 6 m szero-
kości. Drugi tor służy do jazdy 
miejskiej – ma 600 m długości i 
8 m szerokości. Na torach prowa-
dzona jest nauka jazdy dla dzie-
ci i dorosłych. Jeśli więc chcecie 
spróbować 
j a z d y 
n a 

rolkach, ko-
n i e c z n i e  o d -
wiedźcie park Tysiąclecia.

Kolekcja Kamienia Dolnośląskiego
Granit, bazalt, sjenit, serpentynit, 
piaskowiec… Dolny Śląsk to kra-
ina o ogromnym bogactwie geo-
logicznym, czego przykłady widać 
w parku Tysiąclecia. Wkompo-

nowane w poszczególne sceny 

krajobrazowe bloki skalne zachę-
cają do poznawania ich w miej-
scach występowania, czyli w róż-
nych częściach regionu.

Meandry Czasu
Jest to fragment czę-

ści rekreacyjnej, który 
w atrakcyjny sposób 
pokazuje starorze-
cza Ślęzy. Można 
tam znaleźć 12 scen 

krajobrazowych na-
wiązujących do historii miasta 

i regionu. Góra, Źródło, Pra-
wieki czy Gra o Śląsk to tylko 
kilka z nich. Brzmi intrygują-

co? Zapraszamy do odkrycia 
wszystkich!

PARK TYSIĄCLECIA 
Opowieść o 10 wiekach historii i przyrodzie miasta

Aleksandra Szymkiewicz, 
instruktorka wrotkarstwa

Ze wszystkich parków Wrocławia najczęściej odwiedzam park Tysiąclecia ze 
względu na profesjonalny obiekt do jazdy szybkiej, wybudowany na zawo-
dy World Games 2017, bo rolki ciągle są ważną częścią mojego życia. Zieleń 
wokół toru działa na człowieka wyciszająco i uspokajająco. Poza tym stoją 
tam teraz dwa food trucki, więc oprócz jazdy można też wypić kawę i zjeść 
gofra. W parku cenię jego wielkość i to, że jest położony na uboczu miasta. 
Przestrzeń sprawia, że nawet gdy w sezonie przychodzą na boiska chętni do 
grania w piłkę nożną, w siatkówkę, widać biegaczy, to nadal nikt nie wchodzi 
sobie w paradę. Znajdziemy tam miejsca na grill i piknik. Jeśli chcecie zoba-
czyć najbardziej urokliwy zachód słońca, idźcie latem do parku Tysiąclecia.
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Pstryknij fotkę i wygraj!
Zrób zdjęcie w parku Tysiąclecia i wstaw je jako post na swo-
im profilu na Instagramie (pamiętaj, by był publiczny). Dodaj 
opis „Odkrywam wrocławskie parki razem z @portal.wroclaw.pl 
#OdkrywamyParkTysiaclecia”. Zdjęcie z największą liczbą reakcji 
zdobędzie bilet rodzinny do Ogrodu Japońskiego, workoplecak 
i parasol. Konkurs trwa do 26.07.2022. Powodzenia!

 › Pełna wersja regulaminu dostępna na stronie 
l.wroclaw.pl/park-tysiaclecia

Jedna z rzeźb ze sceny Wilczy Dół 
Anny Zamorskiej

7

RYNEK

PARK
TYSIĄCLECIA
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Dlaczego hipopotamy to rzeczne konie, jak Mateusz Igielnik mieszkańców i siebie od gło-
du wyratował, kiedy przypada Dzień Lodów – tego dowiecie się z najnowszego numeru.

 I Redakcja

Poznacie okładkową historię 
krasnala pielęgniarza Hipo-
czyściciela, który jako dziecko 
chciał zostać czyścicielem sto-
nóg. Ale los zdecydował inaczej 
i gdy skończył 103 lata, zajął się 
oporządzaniem uzębienia nie-
wybrednej hipopotamicy Zofii. 
Na str. 9 dostaniesz 9 zadań do 
wykonania w zoo, np. takie: „Po-
zdrów morskiego żółwia Stefana” 
albo „Policz pingwiny i wypatrz 

najstarszego Bossa, który wykluł 
się 25 lat temu”.

A z jakimi dzikimi zwierzętami 
żyjemy po sąsiedzku we Wro-
cławiu? „Dzikie w mieście”, co 
to znaczy? Dociekliwa Magda 
Detektyw wszystko wam wytłu-
maczy.

Dzień Lodów w wakacje można 
świętować właściwie raz dzien-
nie codziennie. Ale jeśli myśli-
cie o wycieczce do zoo, najpierw 

przeczytajcie l ipcowe 
Krasnalove Wieści od de-
ski do deski, a potem szepnij-
cie rodzicom, by zapisali się 
do programu Nasz Wrocław 
– wtedy bilety do zoo będą 
tańsze.

Lipcowe Krasnalove Wieści 
dostępne są w Centrum Infor-
macji Turystycznej, Rynek 14. 
Bezpłatnie, lecz spieszcie się, bo 
liczba egzemplarzy jest ograni-
czona.

Lipcowe KrasnaLOVE Wieści

Primum non nocere – po 
pierwsze nie szkodzić. Tak 
ponoć ujął misję lekarzy oj-
ciec europejskiej medycyny 
Hipokrates. Pierwsza pomoc 
nie zaszkodzi – takie jest prze-
słanie wakacyjnego projektu, 
prowadzonego przez Wro-
cławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego na półkoloniach.

 I Anna Aleksandrowicz

Ponad 500 wrocławskich kolo-
nistów w wieku 7-14 lat zasili 
wkrótce szeregi młodych ratow-
ników, na których będziemy mo-
gli polegać w sytuacjach niebez-
piecznych. Jak przywrócić komuś 
funkcje życiowe uczą się właśnie 
na 28 szkoleniach pt. „Wrocław-
ska Akademia Pierwszej Pomocy 
dla półkolonii”.

Nie bój się i nie myśl za dużo

Największym problemem, któ-
ry wpływa na szybką reakcję 
świadka podczas nagłej sytuacji, 
jest strach przed zaszkodzeniem 
poszkodowanemu. Ktoś boi się 
podjąć masażu serca, żeby nie 
złamać żeber rannemu. Tym-
czasem eksperci ratownictwa 
medycznego są zgodni. Najpierw 
należy ratować życie, a potem 
leczyć. – Brak aktualnej wiedzy 
medycznej wpływa na wahanie 
przy podjęciu akcji ratunkowej 
i obniża szanse przeżycia – mówi 
Karolina Olejnik, koordynatorka 
WAPP.

Poza tym okazuje się, że przy 
wzywaniu pogotowia często my, 

dorośli, zastanawiamy się, czy 
opis symptomów układa się we 
właściwą diagnozę sytuacji.

Dzieci nie stawiają diagnozy

Tymczasem dzieci nie myślą 
o tym, tylko działają. Potra-
fią po prostu zrelacjonować to, 
co obserwują. Nawet przy bra-
ku znajomości adresu zdarzenia 
potrafią trafnie wskazać punkty 
charakterystyczne, określające 
miejsce, skąd dzwonią. Dzieci 
nie stawiają diagnozy, ale opisu-
ją wszystkie oznaki chorobowe, 
które uda im się zobaczyć. To, 
czy informacje okażą się przy-
datne, zostawiają ratownikowi. 
– Jest to postawa, której powin-
niśmy się uczyć od najmłodszych 

– podkreśla Karolina Olejnik. 
– Życie osoby poszkodowanej 
najbardziej zależy od szybko-
ści podjęcia kroków pierwszej 
pomocy, a nie od poziomu do-
świadczenia świadków zdarzenia.

Społeczeństwo empatyczne

Wrocławska Akademia Pierw-
szej Pomocy (WAPP) to kampa-
nia edukacyjna Wrocławskiego 
Centrum Rozwoju Społecznego 
pod patronatem Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śl. we 
Wrocławiu. Dzięki niej od 2018 
roku przeszkolono już 12 tys. 
wrocławian, a fanpejdż na FB 
zgromadził ponad tysiąc obser-
wujących. Celem kampanii jest 
nie tylko bezpłatny dostęp do 

najświeższej wiedzy o pierw-
szej pomocy we Wrocławiu po-
przez kursy, pokazy stacjonarne 
i online, gry, symulacje, ale też 
o przełamanie strachu przed 
podjęciem się ratowania życia.

– Naszym celem jest budowa-
nie we Wrocławiu społeczeństwa 
empatycznego, gdzie troszczymy 
się wzajemnie o życie i zdrowie, 
a w przypadku sytuacji nagłych 
mamy wiedzę, jak pomóc oso-
bom potrzebującym wsparcia – 
tłumaczy Karolina Olejnik.

Festiwal Pierwszej Pomocy

W niedzielę, 4.09 w godz. 14-18 
odbędzie się Festiwal Pierwszej 
Pomocy na Wyspie Słodowej, 

gdzie młodsi i starsi będą mogli 
bezpłatnie uczestniczyć w poka-
zach ratownictwa wodnego, gór-
skiego, straży pożarnej oraz po-
dziwiać psich ratowników w akcji 
pokazowej na Odrze.

Przygotowana gra terenowa po-
zwoli na zdobycie umiejętności 
przygotowania własnej apteczki, 
bandażowania skaleczeń, trans-
portu rannych i innych.

Więcej o kampanii dowiecie się 
na facebook.com/ Wrocławska-
AkademiaPierwszejPomocy

 › Webinary, podcasty i zapisy 
na bezpłatny kurs pierwszej 
pomocy na: wcrs.wroclaw.pl/
wapp.

Pierwsza pomoc? Najmłodsi udzielają jej najlepiej

Zajęcia z pierwszej pomocy na półkolonii „Lato lacrosse”, organizowanej przez Klub Sportowy Kosynierzy Wrocław, lipiec 2022
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Elżbieta Wodała z zasuszonych liści, płatków kwiatów i innych części roślin wykleja obrazy. Swoje kolaże roślinne tworzy od 17 lat i dotychczas wykonała ponad 
270 prac. Prezentowała je na 74 wystawach (głównie indywidualnych) oraz podczas kilkudziesięciu spotkań z publicznością.

 I Alina Gierak

Jej twórczość wywodzi się wro-
cławskiego nurtu „Liściaków” 
Czesława Rodziewicza, znanego 
wrocławskiego plastyka i poety, 
który zachęcił ją do spróbowania 
własnych sił w tej technice. – Po-
znałam go w 2004 r. w „Saloniku 
Trzech Muz” we Wrocławiu, gdzie 
zaprosiła mnie na swój wieczór 
poetycki koleżanka z pracy. Za-
chwyciło mnie wtedy logo Saloniku 
wykonane przez Czesława Rodzie-
wicza w stylu exlibrisu, który był 
jedną z jego specjalności. Zapozna-
łam się tam także z jego tomikami 
wierszy ilustrowanymi liściakami, 
które bardzo mi się spodobały – 
wspomina pani Elżbieta.

Od bankierki do artystki

Pan Czesław zaproponował 
własnoręczne wyklejanie ob-
razów z zasuszonych części 
roślin. Odkryła wówczas 
w sobie własny świat wy-
obraźni, pozwalający na utwo-
rzenie obrazu. – Istnienia tego 
świata nawet w sobie nie podejrze-
wałam, a cały czas daje mi tyle ra-
dości i relaksu – zaznacza artystka.

Zawodowe życie pani Elżbiety nie 
miało nic wspólnego z plasty-
ką. Przez ponad 20 lat pracowała 
w banku. I chociaż interesowała się 
muzyką i malarstwem, bywała na 
wystawach, z ciekawością analizo-
wała wnętrza, stroje i kostiumy te-
atralne, to na tym kończyła się jej 
aktywność artystyczna. Zmieniło 
się to, gdy bank wysłał ją na wcze-
śniejszą emeryturę. Stwierdziła, że 
mimo aktywnego zaangażowania 
w pomoc córce przy trzech cudow-
nych wnuczkach, zaczęła odczu-
wać brak własnych treści w życiu. 
I wtedy odkryła liściaki. Tworzenie 
obrazów z zasuszonych liści sta-
ło się jej pasją i spełnieniem. Jej 
zdaniem, zbieranie materiału do 
obrazów w parkach, na działkach, 
w lasach, na polach, to świetny 
cel dla wielu pięknych spacerów, 
nawet samotnych. Jak opowiada, 
wtedy w głowie i sercu pojawiają 
się nowe, zupełnie oderwane od 
codziennej rzeczywistości, tematy 
do przemyślenia.

Zaraża pasją

Tworzenie prac plastycznych 
w naturalny sposób pobudza 

również ogólne zainteresowanie 
sztuką: malarstwem, rzeźbą i ar-
chitekturą – o tym pani Elżbieta 
mówi między innymi na warsz-
tatach z florotypii, które prowa-
dzi dla wrocławskich seniorów. 
– Inspiracją do tworzenia obrazu 
jest zawsze forma użytych roślin: 
kształt, faktura, kolor. Części ro-
ślin są w zasuszonej postaci bar-
dzo efektownym materiałem pla-
stycznym, stanowiąc intensywne 
pobudzenie wyobraźni. Z drugiej 
strony – interesują mnie ludzie, 
ich przeżycia, ruch, strój, wdzięk 
w tańcu… Lubię też, aby utworzo-
ne przeze mnie realne i nierealne 
postacie przeżywały swoje emo-
cje, żeby zachodziły między nimi 
jakieś tajemnicze relacje, żeby za-
wierały też pewien dowcip.

Doceniona przez świat

Pierwszą wystawę miała w „Salo-
niku Trzech Muz” w marcu 2005 r. 
Za nią przyszły następne. Jej prace 
zostały zauważone i docenione. 
Między innymi dwukrotnie zajęły 
I miejsce w kategorii rękodzieła 
artystycznego w ogólnopolskim 
konkursie „Aneks Twórczości Ar-
tystycznej”. Trzy florotypie wiel-

koformatowe otrzymały w 2016 
roku III miejsce w kategorii grafi-
ka. Te same prace zostały zakwa-
lifikowane do II etapu międzyna-
rodowego konkursu Arte Laguna 
Prize w Wenecji w kategorii grafi-
ki cyfrowej. W styczniu 2019 roku 
floral collage pt. „Manuela de Lis-
boa” otrzymał nagrodę specjalną 
w International 
Pressed Flower 
Art Competition 
w Korei Połu-
dniowej. Pra-
ca ta następnie 
z a p r e z e n t o -
wana  zos ta-
ła w Ogrodzie 
Botanicznym 
w Szangha ju 
na międzyna-
rodowej  wy-
stawie obrazów 
z roślin „The 
2nd International Pressed Flower 
Exhibition”, gdzie rok wcześniej 
gościł jej kolaż pt. „Nordic wal-
king”. Dwie florotypie zostały 
wykorzystane przez wydawnictwo 
Oxford University Press w Hong-
kongu, jako ilustracje w materia-
łach dla uczniów przedszkolnych 
i ich nauczycieli.Jednak najwięk-
szą satysfakcję i radość przyniosło 
przyjęcie przez polskie muzea jej 

kolaży roślinnych: – „Emilka Cho-
pin” – przez Narodowy Instytut 
Fryderyka Chopina w Warszawie 
w charakterze darowizny do ko-
lekcji ikonografii chopinowskiej, 
jako element szeroko rozumiane-
go dziedzictwa Fryderyka Chopina, 
– „Zosia” – przez Muzeum Pana 
Tadeusza we Wrocławiu dla Zakła-

du im. Ossoliń-
skich, – „Sarna 
w Antoninie” 
– przez Pałac 
Myśliwski Ksią-
żąt Radziwiłłów 
w Antoninie.

Jak powstaje 
florotypia?

Prace artystki 
można podzie-
lić na cykle te-
matyczne: po-

stacie, pejzaże, portrety, kolekcja 
sukienek marzeń, relacje i uczu-
cia, inspiracje japońskie, madon-
ny i anioły, inspiracje muzycz-
ne, tancerki, siostry, niezwykłe 
miejsca, emocje i nastroje. Jeden 
obraz powstaje – w zależności 
od rozmiaru i tematu – od kilku 
dni do trzech tygodni. Oryginały 
wykonane z roślin, przekształca 
w rodzaj grafiki cyfrowej, zwanej 

– za Czesławem Rodziewiczem – 
florotypią. Jest to również bardzo 
czasochłonny proces. Cyfrowy za-
pis florotypii pozwala na zastoso-
wanie ich jako ilustracje i okładki. 
Jest to nieustająca oferta dla osób 
piszących, szczególnie poezję, baj-
ki i baśnie…

– Przy tworzeniu odczuwam wła-
śnie radość i zabawę, która jest dla 
mnie najgłębszym sensem two-
rzenia – mówi. Zasuszony już ma-
teriał pani Elżbieta przechowuje 
w pudełkach (zawsze podziurko-
wanych, by rośliny nie zbutwiały). 
Kwiaty muszą suszyć się między 
kartkami papieru, dzięki czemu 
nie będzie problemu z odprowa-
dzeniem wody. Świetnie sprawdzą 
się stare zeszyty, wszelkie rodzaje 
naturalnego papieru – im grubszy 
i bardziej porowaty, tym lepiej. 
Można wykorzystać także stare 
książki telefoniczne.

Pani Elżbieta z dumą dodaje, że 
artystyczny talent mają także 
wnuczki. Najstarsza już studiu-
je na Akademii Sztuk Pięknych. 
Młodsze także wykazują zaintere-
sowania plastyczne. Z kolei córka 
pani Elżbiety jest grafikiem kom-
puterowym. Może zatem kiedyś 
doczekamy się rodzinnej wystawy?

Z umiłowania do przyrody stała się artystką

Prace można zobaczyć (a także kupić) na stronie www.florotypes.com, Facebooku i Instagramie
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Jeden obraz powstaje 
– w zależności od 

rozmiaru i tematu – od 
kilku dni do trzech 
tygodni. Oryginały 
wykonane z roślin 

przekształca w rodzaj 
grafiki cyfrowej, zwanej 

florotypią
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W lipcu, sierpniu i wrześniu dla wrocławskiej publiczności zagrają m.in. Nosowska, Artur Rojek, 
Kuba Badach, Kwiat Jabłoni, sanah, Ania Dąbrowska. To cykl koncertów Letnie Brzmienia. Portal 
www.wroclaw.pl jest patronem medialnym wydarzenia – będą konkursy z biletami na koncerty.

 I Redakcja

Letnie Brzmienia to cykl ponad 
100 koncertów na świeżym po-
wietrzu w 13 miastach z 22 naj-
popularniejszymi polskimi ar-
tystami. Trasa koncertowa trwa 
całe wakacje. We Wrocławiu 
prawdziwie gwiazdorska obsada 
zagra przed Impartem.

W lipcu serię koncertów otwo-
rzy Sobel (24.07), a kilka dni 
później na scenie stanie sanah 
(29.07). Sierpniową odsłonę 
koncertów we Wrocławiu roz-
pocznie Ania Dąbrowska (12.08), 
wkrótce potem wystąpią Jakub 
Skorupa i Vito Bambino (14.08). 
Kolejny weekend będzie nale-

żał do Anieli oraz Nosowskiej 
(20.08) i MROZA&Welcome Ses-
sions (21.08). Miesiąc zakoń-
czy się koncertami Artura Rojka 
(26.08), Kuby Badacha (27.08), 
Ani Leon, a później – Zalewskie-
go (28.08). Pierwszy wrześniowy 
weekend rozpocznie IGO (2.09), 
następnego dnia Kaśka Sochac-
ka (3.09), a cykl koncertów na 
placu przed Impartem zamknie 
Kwiat Jabłoni (4.09).

Za ile i gdzie po bilety

Wszystkie koncerty przed Im-
partem (ul. Mazowiecka 17) roz-
poczynają się o godz. 20. Bilety 
można kupić na stronie www.
letniebrzmienia.pl. Pojedynczy 

bilet kosztuje od 89 zł, karnety są 
w cenie 279 zł. Szczegółowy har-
monogram koncertów, regulamin 
zakupu biletów i uczestnictwa 
oraz wszelkie zmiany znajdziecie 
na stronach www.letniebrzmie-
nia.pl oraz www.goodtaste.pl.

Wygraj je u nas

Portal www.wroclaw.pl jest pa-
tronem medialnym wydarzenia, 
a to oznacza, że w konkursach 
na stronie będziecie mogli wy-
grać zaproszenia na koncerty 
Letnich Brzmień.

 › Zaglądajcie na stronę www.
wroclaw.pl/najnowsze-kon-
kursy od 21 lipca od godz. 10.

Wygraj bilety na Letnie Brzmienia od 21 lipca

22. Festiwal Nowe Horyzonty rusza 21 lipca i potrwa do 31 lipca. Pojedyncze bilety na seanse można kupić w kasach Kina Nowe Horyzonty i DCF-u. Dyrektor 
festiwalu Marcin Pieńkowski zdradza nam, których festiwalowych filmów nie można przegapić. My polecamy także bezpłatne pokazy filmowe w Rynku.

 I Magdalena Talik

Co obejrzeć na festiwalu poleca 
Marcin Pieńkowski.

Nie przegap na festiwalu

 ◼ „Cicha ziemia”, 
reż. Agnieszka Włoszczyńska

Bardzo mocny thriller, dramat 
psychologiczny, analiza współ-
czesnych 30-latków, ze znako-
mitą rolą Agnieszki Żulewskiej 
i Dobromira Dymeckiego.

 ◼ „W trójkącie”, 
reż. Ruben Östlund

Nagrodzony Złotą Palmą w Can-
nes film to absolutnie szalona, 
dzika jazda. Mocna satyra na 
celebrytów, influencerów, świat 
blichtru, gdzie wszystko jest wy-
wrócone do góry nogami.

 ◼ „Enys Men”, 
reż. Mark Jenkin

Film z Konkursu Głównego Nowe 
Horyzonty w reżyserii laureata 
sprzed 3 lat. Historia z małego 
kornwalijskiego miasteczka, a tak 
naprawdę wysmakowany horror.

 ◼ „Godland”, 
reż. Hlynur Pálmason

Przepiękne wizualnie kino drogi, 
a także film historyczny opowia-
dający o podróży pastora. Kino 

o poszukiwaniu wiary, zderzeniu 
z naturą i żywiołami.

 ◼ „Holy Spider”, 
reż. Ali Abbasi

Thriller o fanatyku mordują-
cym prostytutki w imię Boga 
i oczyszczania ulic z grzechu 
oraz o dziennikarce, która jest 
na jego tropie, ale władzy nie jest 
na rękę, aby schwytała morder-
cę. Opowieść o fanatyzmie reli-
gijnym.

Kino plenerowe w Rynku

Nowe Horyzonty zapraszają także 
na bezpłatne pokazy filmowe na 
wrocławskim Rynku. Wszystkie 
projekcje zaczynają się o godz. 22. 
Przewidziano niemal 1000 miejsc 
siedzących! Uwaga: 24.07 odbę-
dzie się spotkanie z twórcami fil-
mu „Pokot”.

 ◼ 22 lipca, „Spragnieni miło-

ści”, reż. Wong Kar Wai

 ◼ 23 lipca, „C’mon C’mon”, 

reż. Mike Mills

 ◼ 24 lipca, „Pokot”, 

reż. Agnieszka Holland

 ◼ 25 lipca, „Mała mama”, 

reż. Céline Sciamma

 ◼ 26 lipca, „Annette”, 

reż. Leos Carax

 ◼ 27 lipca, „Aida”, 

reż. Jasmila Žbanić

 ◼ 28 lipca, „Belle”, 

reż. Mamoru Hosoda

 ◼ 29 lipca, „Matki równoległe”, 

reż. Pedro Almodóvar

 ◼ 30 lipca, „Najgorszy człowiek 

na świecie”, reż. Joachim Trier

 ◼ 31 lipca, „Piosenki o miłości”, 

reż. Tomasz Habowski.

 › Szczegóły programu na stro-
nie nowehoryzonty.pl

Nowe Horyzonty: co obejrzeć w kinie i na Rynku

Niemal 1000 miejsc i darmowe pokazy w sercu miasta. Nie załapałeś się na krzesło? Możesz usiąść w dowolnym miejscu, z którego widać ekran
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Wrocławską odsłonę Letnich Brzmień rozpocznie Sobel (24.07)
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Na 2. półrocze 2022 r. stypendia prezydenta Wrocławia przyznano 15 artystom. To zastrzyk finansowy w wysokości 2500 zł brutto 
miesięcznie. Przyznano je w 7 dziedzinach: film, literatura, muzyka, taniec, teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury.

 I Magdalena Talik

W dotychczasowych edycjach 
przyznano łącznie 145 stypen-
diów na blisko 3 mln zł. Teraz 
odbył się 7 nabór, złożono w nim 
51 wniosków. Stypendia otrzy-
mali: Oktawian Jurczykowski 
(film), Maciej Bobula (literatu-
ra), Katarzyna Bem, Katarzy-
na Timingeriu (muzyka), Kamil 
Mastalerz (taniec), Cezary Iber, 
Jacek Inglot, Magdalena Sado-
cha (teatr), Tomasz Dobiszewski, 
Natalia Komorowska, Weronika 
Lucińska, Emilia Marcjasz, Mi-
chał Matoszko, Iwona Ogrodzka 

(sztuki wizualne), Iga Załęczna 
(upowszechnianie kultury).

Wśród tematów stypendialnych 
sporo związanych było z miastem 
i regionem. Poeta i prozaik Ma-
ciej Bobula pracuje nad opowia-
daniami o pierwszych osiedleń-
cach w powojennym Wrocławiu. 
Kompozytorka i skrzypaczka Ka-
tarzyna Bem nagra płytę z utwo-
rami inspirowanymi pieśniami 
ludowymi Dolnego Śląska. Pisarz 
Jacek Inglot chce opowiedzieć 
historię matki i córki, Niemek 
z Breslau. Artysta wizualny To-
masz Dobiszewski przez dwa 

miesiące codziennie sfotografu-
je słońce ze swojej pracowni na 
Nadodrzu. A pracująca w szkle 

Natalia Komorowska wykona 10 
witraży, które będą interpretacją 
wrocławskich kamienic.

Już od 20 lipca w  Muzeum 
Miejskim Wrocławia wysta-
wy dwóch słynnych surreali-
stów. W  ratuszu – Salvadora 
Dalego, a  w  Pałacu Królew-
skim – Joana Miró.

 I Magdalena Talik

Zobaczymy Dalego, jakiego nie 
znamy, bo obejrzymy fanta-
styczne kwiaty, ilustracje do 
„Boskiej  komedii” Dantego 
i niegrzeczne ilustracje do cyklu 
o literackim bohaterze Panta-
gruelu. Prace Joana Miró zelek-
tryzują kolorami i ciekawymi 
kształtami.

Nieznany Dali

– Na wystawie mamy blisko 300 
prac graficznych, pełny przekrój 
– od delikatnych, malarskich 
ilustracji „Boskiej komedii” 
po prawie pornograficzne „Sny 
Pantagruela”. Każdy znajdzie 
coś dla siebie – zwraca uwagę 
Magdalena Szmida-Półbratek, 
kuratorka wystawy Salvadora 
Dalego.

W ratuszu obejrzymy kilkana-
ście cykli, jakie stworzył Dalí. 
Są tu prawdziwe perły, jak ilu-
stracje z cyklu „Alicja w krainie 
czarów” czy „Boska Komedia”, 
który zamówił rząd włoski, wy-
wołując wielki skandal, bo hisz-
pański surrealista miał ilustro-
wać narodowe dzieło Włochów. 
Zobaczymy też zbiór... recept 
na nieśmiertelność czy eks-

trawagancki kufer medyczny. 
Większość prac pochodzi z lat 
1955-1975.

Prywatny Miró

Na wystawie „Styl-kolor-linia” 
obejrzymy aż 80 prac, a trzon 
ekspozycji stanowią dzieła ze 
zbiorów emerytowanego nie-
mieckiego lekarza Heinza Essa 
czy cztery prace użyczone przez 
prywatnego wrocławskiego ko-
lekcjonera.

– Miró podkreślał, że jego pra-
ce są związane z czymś, czego 
doświadczył, odżegnywał się od 
czystej abstrakcji, a intensyw-
ne kolory nawiązywały do jego 
rodzinnej Katalonii. Próbował 
zrekonstruować stan dziecię-
cej percepcji, kiedy patrzymy 
na obiekty absolutnie świeżym 
spojrzeniem i starał się to prze-
nieść na swoje prace – tłumaczy 
Natalia Bobryk-Mauer, kurator-
ka wystawy Joana Miró w Pałacu 
Królewskim.

Bilety na wystawy

Wystawy są czynne od środy do 
soboty w godz. 11-17, a w nie-
dziele od 10 do 18. Bilety na wy-
stawę Salvadora Dalego w ra-
tuszu kosztują 10 zł (ulgowy), 15 
zł (normalny), 30 zł (rodzinny). 
Bilety na wystawę Joana Miró 
w Pałacu Królewskim kosztują 20 
zł (ulgowy), 30 (normalny), 60 zł 
(rodzinny). Bilety kupione na wy-
stawę Miró upoważniają również 
do wstępu na wystawę Dalego.

Dalí i Miró w Muzeum Miejskim Wrocławia

Stypendia prezydenta dla 15 artystów

„Mrówka” Joana Miró, który w swoich pracach próbował odtworzyć dziecięce postrzeganie świata

Stypendyści podczas spotkania z prezydentem w Sukiennicach
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Craft Music City 
na pl. Wolności
Wydarzenie muzyczne, które 
odbędzie się w dn. 22-24.07, 
ma pokazać szerszej publicz-
ności utalentowanych, ale 
jeszcze nierozpoznawalnych, 
młodych artystów. Na sce-
nie zobaczymy: 22.07 (godz. 
15-22) Joulie Fox, Monikę 
Wiśniowską-Basel, Horsy, 
Wasabi, Faustinę Calaverę, 
Melancholy Hill; 23.07 (godz. 
12-22) Kamila Kempińskiego, 
Desertrain, Wronę, Marka Nie-
dzielskiego, Essex, In Blanco; 
24.07 (godz. 12-22) Motorbo-
ats, Dawida Serio x Isho, Fjord, 
Neons, Tantfreaky, Ikarus Feel. 
Wstęp wolny. Będzie też strefa 
gastronomiczna.

Lato w Pawilonie 
ze sztuką dla dzieci

Pawilon Czterech Kopuł 
(ul. Wystawowa 1) zaprasza 
na wakacyjny cykl dzieci od 6 
do 10 lat. Najbliższe spotka-
nie 23.07 o godz. 11 pt. „Głowy 
pełne marzeń” będzie opo-
wieścią o Magdalenie Abaka-
nowicz. O czym marzyła, gdy 
była małą dziewczynką? Jak 
spędzała wolny czas? Opowie 
Barbara Przerwa. Bilety za 5 
zł można kupić w dniu wyda-
rzenia w kasie muzeum. Obo-
wiązują jednak zapisy w tygo-
dniu poprzedzającym zajęcia 
(mailowo: edukacja.pawilon@
mnwr.pl lub telefonicznie: 
71 712 71 81). Pełny program 
znajduje się na l.wroclaw.pl/
lato-w-pawilonie.

Impart dzieciom: 
Klaudek i Klaudyna

Impart (ul. Mazowiecka 17) 
zaprasza 24.07 o godz. 12 
wszystkich młodych widzów na 
spektakl interaktywny. Klau-
dek i Klaudynka będą rywali-
zowali między sobą o uwagę 
i sympatię dzieci, prześcigając 
się w najbardziej szalonych 
i zaskakujących zabawach oraz 
animacjach. W końcu jed-
nak zaprzyjaźniają się ze sobą 
i połączą siły, aby wspólnie 
zachęcać dzieci do działania na 
scenie. Przedstawienie odbę-
dzie się na scenie w podwór-
ku. Bilety w cenie 20 zł można 
kupić na stronie l.wroclaw.pl/
impart-dzieciom.
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Вже є найновіша мапа Вроцлава для осіб, які приїжджають до нашого міста внаслідок війни в Україні. Автори мапи-путівника – це члени команди 
пункту інформації «Вро-Міґрант» з Вроцлавського центру соціального розвитку.

Що ми знайдемо на мапі?

На мапі зазначено понад 50 
адрес, що можуть знадобитися, 
а також викладено практичні 
поради – вони допоможуть по-
лагодити необхідні формально-
сті після приїзду до Вроцлава. 
Текстовий матеріал передано 
українською ї польською мова-
ми, отже мапа стане у пригоді 
особам, які приймають біженців 
у своїх домівках, а також волон-
терам, вчителям і чиновникам.

Говорить Дорота Фелікс, Ди-
ректорка Вроцлавського центру 
соціального розвитку: «ВЦСР 
(поль. – WCRS) вже багато років 
надає підтримку новим меш-
канцям Вроцлава, які приїжд-
жають з інших країн. Однак 
особи, які втікають від війни, 
знаходяться у складнішій ситу-
ації. Вони приїжджають з кра-
їни, де раптово настала криза 
і потрапляють до незнайомої 
країні, де треба розпочати нове 
життя. При цьому часто не ма-
ють в Польщі жодних друзів чи 
знайомих, і не знають польської 

мови. Дуже часто біженцями 
є вагітні жінки, особи з малень-
кими дітьми, особи похилого 
віку, а також особи, які забрали 
з собою домашніх тварин. Ми 
хочемо, щоб перші кроки у Вро-
цлаві були для них легкими, 
тому в нас виникла ідея утво-

рення нового й актуальнішого 
варіанту мапи».

Тираж мами Вроцлава – 20 
000 примірників

Від червня її можна придбати 
зокрема у:

 ◼ «Просторі діалогу», вул. 
Świdnicka, 19 (підземний 
перехід)

 ◼ Точці підтримки у 
«Czasoprzestrzeń », 
вул. Tramwajowa, 1–3

 ◼ Місцях для ночівлі біженців 
з України

 ◼ Філіях Міської публічної 
бібліотеки

 ◼ Деяких дитячих садках та 
початкових школах

Пауліна Мацяк з команди Між-
культурного діалогу WCRS по-
яснює: «На мапі ми позначи-
ли понад 50 адрес і телефонів 
найважливіших вроцлавських 
установ, місць, де надається 
інформація, центрів надання 
соціальної підтримки, місць, 
де надається медична і пси-
хологічна допомога, а також 
неурядових організацій, що 
надають допомогу особам, які 
приїжджають з України, почи-
наючи від 24 лютого. Додат-
ково у путівнику є практична 
інформація, що стосується, 
зокрема питань отримання 
житла, видачі необхідних до-
кументів, подачі клопотань про 
отримання допомоги, пошуків 
роботи».

 › Мапа доступна також 
у режимі онлайн на сайті: 
wielokultury.wroclaw.pl 
у розділі Бібліотека.
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Мапа Вроцлава для біженців з України

24 липня у Концертній залі «Радіо Вроцлав» виступить вокаль-
на формація «Пікардійська терція». Початок концерту о 18.00.

Членами формації є випус-
кники кафедри диригування 
Львівської національної музич-
ної академії (у 1992 р., коли було 
засновано гурт – Консерваторії) 
ім. М. Лисенка: Андрій Капраль, 
Володимир Якимець, Богдан Бо-
гач, Славко Нудик, Роман Туря-
нин, Андрій Шавала. Формація 
виконує пісні а-капела.

Репертуар «Пікардійської тер-
ції» – це понад 300 пісень у різ-
них музичних стилях: поп, рок, 
класична музика, фольклор, 
кантрі, рок-н-рол, блюз… усе 
це без акомпанементу.

95 % відсотків репертуару – це 
українські твори, але загалом 
у ньому є пісні дванадцятьма 

мовами. Цьо-
го року фор-
мація святкує 
30-річчя з дня 
заснування. 
«Пікард ій-
ська терція» 
багаторазо-
во виступала 
у Польщі, зо-
крема у Вро-
цлаві .  Ціни 
квитків: від 60 
до 90 злотих.

Вперше в сезоні 2022/2023 футболісти клубу Śląsk Wrocław гратимуть перед місцевими 
вболівальниками. Вже в неділю, 24 липня, на стадіоні Тарчиньскі Арена вона гратиме 
з командою Pogoń Szczecin.

Мало бракувало до того, щоб 
футболісти Śląska повернулися 
з першого матчу в Любіні, 
одержавши три бали. 
Хоча вирішальний 
гол хотіли забити 
обидві команди, 
найбільше шансів 
на потрапляння 
в ворота було у 
Петра Самця-Та-
ляра. Нажаль, піс-
ля того, як футболіст 
Śląska вдарив у м’яч, той 
потрапив у перекладину воріт, у 
яких стояв Кацпер Бєщад.

– Якщо йдеться про організа-
цію гри на футбольному полі, 
з нашого боку все було добре – 
йдеться про атаку і про захист. 
Ми не дозволили противнику 
утворити зручних для себе мо-

ментів. У першій половині матчу 
була помітна впевнена перевага 

Śląsk Wrocław. Шкода, що не 
вдалося її використати 

так, щоб ми забили 
гол. Нам бракувало 
деякої жадібності 
та швидко при-
йнятих рішень, 
– так Іван Джур-

джевич підбив 
підсумки першого 

матчу у вищій лізі.

Квитки на матч із командою «По-
гонь Щецин» вже продаються.

У наступному матчі вищої ліги 
гравці команди Śląsk Wrocław 
прийматимуть на своєму стаді-
оні команду Pogoń Szczecin. Гості 
завершили попередній сезон, за-
йнявши дуже добре третє місце 

у ПКО Вища ліга. Початок сезо-
ну 2022/2023 був для них також 
вдалий. Команда Pogoni із ра-
хунком 2:1 перемогла новачка 
у вищій лізі – команду Widzew 
Łódź. Матч Śląsk Wrocław – Pogoń 
Szczecin відбудеться в неділю, 24 
липня о 17.30 на стадіоні Тар-
чиньскі Арена (al. Śląska 2).

Вхідні квитки на матч можна 
придбати як завжди – за допо-
могою онлайн системи на сай-
ті: bilety.slaskwroclaw.pl; у кіль-
канадцятьох точках продажу в 
місті; у касах на вул. Оporowska, 
62. Продаж відбувається у ро-
бочі дні від 10.00 до 17.00. Якщо 
Ви хочете придбати квитки у 
день матчу, слід пам’ятати, що 
каси на вул. Оporowska , 62 за-
чиняться за 3 години до першо-
го свистка арбітра.

«Пікардійська 
терція» у Вроцлаві

Śląsk Wrocław повертається 
на стадіон Тарчиньскі Арена
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We Wrocławiu zostaną ro-
zegrane mistrzostwa Polski 
juniorów w  siatkówce plażo-
wej. Już w dniach 23-24 lipca 
16 par z całego kraju powal-
czy o  miano tej najlepszej. 
Gospodarzem zmagań będzie 
Morskie Oko, a w stawce nie 
zabraknie zawodników Che-
meko-System Gwardii Wro-
cław. Do rywalizacji o meda-
le przystąpią duety: Jakub 
Krzemiński/Andrzej Kwapiń-
ski i  Jakub Kilian/Bartłomiej 
Nackowski.

 I Mateusz Lubański

Wrocław już po raz drugi z rzę-
du będzie gościł finałowy turniej 
o mistrzostwo Polski juniorów 
w siatkówce plażowej. Przed ro-
kiem młodzi siatkarze rywalizo-
wali na Gliniankach, a w tym roku 
najlepsi z najlepszych staną do 
walki na boiskach plażowych Mor-
skiego Oka przy ul. Chopina 27.

– Drugi rok z rzędu Gwardia 
Wrocław Academy jest organiza-
torem tak prestiżowej imprezy. 
To nie lada wyzwanie, staramy 
się jednak, aby organizacja była 
na możliwie najwyższym pozio-

mie – mówi dyrektor Gwardii 
Mateusz Adamiak.

O złoto powalczą najlepsi

W rywalizacji udział weźmie 16 
ekip z całego kraju. W stawce nie 
brakuje przedstawicieli drużyn do-
skonale znanych miłośnikom siat-
kówki – Jastrzębskiego Węgla, PGE 
Skry Bełchatów czy Trefla Gdańsk. 
O mistrzostwo powalczą również 
zawodnicy Gwardii.

– Nie mamy jakichś wygórowa-
nych oczekiwań z racji tego, że 
trzech z czterech naszych zawod-
ników jest młodszych od reszty 
siatkarzy w stawce. Dodatkowo 
Szymona Pietraszka z rozgrywek 
wykluczyła kontuzja i zastąpił go 
Andrzej Kwapiński. Czasem takie 
pary potrafią jednak zaskoczyć. 
Warto też pamiętać, że druga 
para, Kuba i Bartek, to wicemi-
strzowie Polski do lat 18 – przy-
znaje trener Tomasz Milczarek.

Pierwsze mecze zostaną roze-
grane 23 lipca, a otwarcie tur-
nieju zaplanowano na godz. 
8.30. Decydujące rozstrzygnię-
cia poznamy dzień później. Od 
godz. 9 rozpoczną się starcia 
ćwierćfinałowe i półfinałowe. 
W południe do rywalizacji staną 
pary zakwalifikowane do strefy 
medalowej – najpierw w ramach 
meczu o 3. miejsce, a godzinę 
później w ścisłym finale mi-
strzostw Polski.

Piłkarze Śląska Wrocław po raz pierwszy w sezonie 2022/2023 zagrają przed własną publicznością. W pierwszej kolejce PKO 
BP Ekstraklasy podopieczni Ivana Djurdjevicia bezbramkowo zremisowali z Zagłębiem Lubin. Już w niedzielę, 24 lipca, wrocła-
wianie staną przed kolejną szansą na ligowe punkty. Śląsk na Tarczyński Arena zmierzy się z Pogonią Szczecin.

 I Mateusz Lubański

Niewiele brakowało, a piłkarze 
Śląska z inauguracyjnego me-

czu w Lubinie wróciliby z trze-
ma punktami. Choć oba zespoły 
dążyły do zdobycia decydującego 
gola, najbliżej trafienia był Piotr 

Samiec-Talar. Niestety, piłka po 
strzale zawodnika Śląska wy-
lądowała na poprzeczce bramki 
strzeżonej przez Kacpra Biesz-
czada.

– Pod względem organizacji gry 
wyglądaliśmy bardzo dobrze za-
równo w ataku, jak i w obronie. 
Nie pozwoliliśmy przeciwnikom 
na wykreowanie sobie dogod-
nych sytuacji. Pierwsza poło-
wa to pełna dominacja Śląska. 
Szkoda, że nie udało się tego 
przełożyć na gola. Zabrakło nie-
co pazerności i szybszych decyzji 
– podsumował spotkanie z Za-
głębiem trener Ivan Djurdjević.

W kolejnym ligowym meczu 
zawodnicy Śląska przed własną 
publicznością podejmą zespół 
Pogoni Szczecin. Poprzednie 
rozgrywki goście zakończyli na 

znakomitym trzecim miejscu. 
Początek sezonu 2022/2023 rów-
nież był dla nich udany. Drużyna 
Pogoni pokonała bowiem 2:1 be-
niaminka – Widzew Łódź.

Spotkanie Śląska Wrocław z Po-
gonią Szczecin zostanie rozegra-
ne w niedzielę 24 lipca o godz. 
17.30 na Tarczyński Arena. Wej-
ściówki na ten pojedynek można 
kupować tradycyjnie – za po-
średnictwem systemu on-line 
na stronie bilety.slaskwroclaw.
pl, w kilkunastu punktach sta-
cjonarnych oraz w kasach przy 
ul. Oporowskiej 62. Sprzedaż 
odbywa się tu w dni robocze 
w godz. 10-17. Planując wizytę na 
Tarczyński Arena, warto pamię-
tać, że w dniu meczu kasy przy 
ul. Oporowskiej 62 będą czynne 
jedynie do trzech godzin przed 
pierwszym gwizdkiem arbitra.

Turniej najlepszych młodych siatkarzy

Piłkarze wrócą na Tarczyński Arena
N

AT
A

LI
A

 G
R

A
B

A
R

C
ZY

K
/C

H
EM

EK
O

-S
YS

TE
M

 G
W

A
R

D
IA

 W
R

O
C

ŁA
W

W mistrzostwach Polski juniorów wystąpią dwie pary reprezentujące barwy wrocławskiej Gwardii

A
D

R
IA

N
A

 F
IC

EK
/S

LA
SK

W
R

O
C

LA
W

.P
L

Adrian Łyszczarz, wraz z kolegami, w niedzielę po raz pierwszy 
w tym sezonie zagra na Tarczyński Arena we Wrocławiu

Tydzień w skrócie

Natalia Kaczmarek (AZS AWF 
Wrocław) awansowała do pół-
finału rywalizacji na 400 me-
trów podczas lekkoatletycznych 
mistrzostw świata w Eugene. 
Polka uzyskała znakomity czas 
50,21 – jest to drugi najlepszy 
wynik w jej karierze. Półfinał 
zaplanowano w nocy ze środy 
na czwartek. Dodatkowo Polki, 
z Natalią Kaczmarek w składzie, 
należą do faworytek rywalizacji 
w sztafecie 4x400 metrów, któ-
ra odbędzie się 23 lipca.

Aleksander Dziewa, jeden 
z kluczowych zawodników ko-
szykarskiego Śląska, pomimo 
zagranicznych ofert, zdecydo-
wał się pozostać we Wrocławiu 
na kolejny sezon.

Betard Sparta Wrocław po 
zaciętym pojedynku pokona-
ła w Lesznie miejscową Unię 
46:44 i zapisała na swoim 
koncie cenne dwa „oczka”.

Futboliści Panthers Wrocław 
zapisali na swoim koncie trze-
cie zwycięstwo w European Le-
ague of Football. Wrocławianie 
pokonali na Stadionie Olim-
pijskim ekipę Stuttgart Surge 
34:0.

WYDARZENIA 
SPORTOWE

piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 
24.07, godz. 17.30, 
Tarczyński Arena, 

WKS Śląsk Wrocław – 
Pogoń Szczecin 

(Canal+ Sport)

eWinner 2. liga: 
23.07, godz. 13, 

Stadion Oporowska, 
WKS Śląsk II Wrocław – 

Kotwica Kołobrzeg

żużel

PGE Ekstraliga: 
22.07, godz. 20.30, 
Stadion Olimpijski, 

Betard Sparta Wro-
cław – Zooleszcz GKM 

Grudziądz 
(Eleven Sports 1)
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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 – inne

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

Redaktor naczelna 
Ewa Waplak

Redaktor wydania 
Paulina Czarnota

DRUK
AGORA 
ul. Daniszewska 27 
03-230 Warszawa

WYDAWCA
Gmina Wrocław

Napisz do nas!
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Powódź '97: pokaz specjalny 
fontanny 23.07

„Pamiętam ciemność, brak prą-
du, wody, niedziałające telefony. 
Widok ulicy Kazimierza Wiel-
kiego, przy której mieszkałam, 
pogrążonej w totalnej ciemności 
był przerażający i niesamowity 
jednocześnie. To był totalny cha-
os”. A ty, jak pamiętasz powódź 
z 1997 roku? Już 23.07 o godz. 
21.30 będzie można przenieść 
się pamięcią do wydarzeń sprzed 

25 lat i powspominać to jedyne 
w swoim rodzaju lato Na pergoli 
przy Hali Stulecia (ul. Wystawo-
wa 1), odbędzie się wyjątkowy 
pokaz fontanny multimedialnej 
„Powódź ’97”. Przy akompania-
mencie światła, muzyki, obrazów 
i wody, razem z Magdą Mołek, 
będzie można znów spojrzeć na 
nasze miasto walczące z wielką 
wodą. Przypomnimy ją sobie na-
wzajem, opowiemy ją jeszcze raz, 
na nowo, z perspektywy czasu 
i serca. Wstęp wolny.

Męskie Granie na 
Partynicach 22–23.07

Już w najbliższy weekend (22-
23.07) na Wrocławskim Torze 
Wyścigów Konnych Partynice 
(ul. Zwycięska 2) Męskie Granie 
2022! Artyści zagrają na dwóch 
scenach. W piątek na scenie 
głównej: Cool Kids of Death, Daria 
Zawiałow, FISZ EMADE TWORZY-
WO, Tribute to Krzysztof Kraw-
czyk, Dawid Podsiadło, a na sce-
nie Ż: Coals, EABS, jakub skorupa, 

Kacperczyk, Rubens, ta UKRAIN-
KA. W sobotę natomiast na sce-
nie głównej: Bitamina, Kaśka So-
chacka, Ralph Kamiński, Zalewski 
MTV Unplugged i Męskie Granie 
Orkiestra, którą w tym roku two-
rzą: BEDOES, Kwiat Jabłoni oraz 
Krzysztof Zalewski. Na scenie Ż 
wystąpią: BIBOBIT/OSIECKA i go-
ście, Jan-rapowanie, Ofelia, Resi-
na pres. Speechless, Trupa Trupa, 
ŻURKOWSKI. Bilety wyprzedały 
się w mig, więcej na l.wroclaw.pl/
meskie-granie-2022.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

12.

7.
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9.

10.

11.

Następny numer biuletynu wroclaw.pl już od 28.07.2022

1. Dwa wysokie budynki o nazwach „Kredka” 
i „Ołówek” pełnią tę funkcję.

2. Instrument muzyczny, na którym co roku 
na Rynku gra jednocześnie największa liczba 
osób, bijąc rekord Guinnessa.

3. Najwyższe wzniesienie  
we Wrocławiu – rekultywowane 
wysypisko śmieci.

4. Najdłuższy wrocławski most.

5. Największa z siedmiu rzek płynących 
w naszym mieście.

6. Dawna wyspa, najstarsza część Wrocławia.

7. Projektant m.in. Hali Stulecia, która 
w momencie powstania miała największą 
rozpiętość kopuły na świecie.

8. Najdłuższa ulica we Wrocławiu.

9. Stalowa, wysoka konstrukcja wzniesiona 
w 1948 r. z okazji Wystawy Ziem Odzyskanych.

10. Największe pod względem liczby ludności 
wrocławskie osiedle.

11. Najważniejszy kościół – wrocławski  
ma dwie najwyższe w mieście wieże.

12. To najwyżej położony most  
we Wrocławiu.

KRZYŻÓWKA NR 93

Aby wygrać jedną z trzech na-
gród, wystarczy wysłać hasło 
z krzyżówki SMS-em pod nu-
mer 664 072 606. Koszt jedne-
go SMS-a wg taryfy operatora. 
W treści należy wpisać numer 
biuletynu i po kropce prawi-
dłową odpowiedź. W tym nu-

merze będzie to 93.HASŁO 
(słowo HASŁO należy zastą-
pić rozwiązaniem krzyżów-
ki). Na odpowiedzi czekamy do 
28 lipca br. do godz. 20. Trzech 
zwycięzców wyłonimy zgodnie 
z regulaminem spośród autorów 
prawidłowych odpowiedzi do 4 

sierpnia br. Skontaktujemy się 
z nimi w ciągu trzech dni robo-
czych z numeru telefonu 71 776 
71 00. UWAGA! Według regula-
minu nagrodę można wygrać raz 
na 12 miesięcy. W tym wydaniu 
do zdobycia są bluza i dwa worki 
z herbem Wrocławia. Zwycięz-

cy z nr. 91 (hasło: Wrocław per 
pedes) to pani Anna (bluza), pani 
Dorota i pan Andrzej (worki). 
Gratulujemy!

 › Regulamin i RODO 
www.wroclaw.pl/biule-
tyn/#konkurs




