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

1. Przeczytaj biuletyn

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

2. Rozwiąż i wyślij hasło

Aby wygrać jedną z trzech nagród, 
wystarczy wysłać hasło z krzy-
żówki SMS-em pod numer 664 
072 606 (koszt jednego SMS-a wg 
taryfy operatora). W treści należy 
wpisać numer biuletynu i po krop-
ce prawidłową odpowiedź. W tym 
numerze będzie to „41.HASŁO” 
(słowo „HASŁO” należy zastąpić 
rozwiązaniem krzyżówki). Na od-
powiedzi czekamy do 24 czerwca 
br. do godz. 20.00.

Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpowie-
dzi najpóźniej do 1 lipca br. i skon-
taktujemy się z nimi w ciągu trzech 
dni roboczych z numeru telefonu 
71 776 71 00. Regulamin konkur-
su na www.wroclaw.pl/biule-
tyn/#konkurs.

3. Wygraj gadżety

W  tym wydaniu do zdobycia 
w konkursie są: bluza i czapecz-
ka z herbem Wrocławia oraz gra 
planszowa „Tropem wrocław-
skich krasnali”.

W numerze 39 nagrody z okazji 
Dnia Dziecka - worek z krasnalem, 
krasanlową grę Monopoly i ma-
skotkę ośmiernicę z Hydropolis 
wygrały panie: Marta, Magdalena, 
Anna. Gratulujemy!

Rozwiąż Wrocławską Krzyżówkę 
i wygraj fantastyczne nagrody!
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1. Imię czeskiego księcia, 
założyciela Wrocławia.

2. Jedna z rzek płynących przez 
Wrocław, wpływa do Odry 
poniżej miasta.

3. Można nimi pływać po Odrze, 
cumują w Zatoce Gondoli. 

4. Wrocławski klub sportowy 
o profilu pływackim. 

5. Przystań turystyczna na Odrze. 

6. Rozciągają się nad Odrą, lubią 
je spacerowicze.

7. Wodna pozostałość 
wrocławskich umocnień 
i systemu obronnego (fosa) 

8. Światowej sławy polska 
rzeźbiarka, której  dzieło 
„Ptaki” prezentowane jest  nad 
Odrą.

9. …. Tumski, inaczej Wyspa 
Katedralna.

10. Inna nazwa kanału 
powodziowego we Wrocławiu.

11. Wrocławski most znajdujący 
się w bliskim sąsiedztwie 
Muzeum Narodowego i Urzędu 
Wojewódzkiego. 

12. Jedna z wrocławskich 
wysp, kojarzona z życiem 
studenckim. 

13. Wrocławska hala, w której 
można kupić warzywa, owoce 
i kwiaty.

14. Jeden z wrocławskich 
parków, znajduje się w nim 
multimedialna fontanna. 


