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Poznaj Wrocław 
na MAXa

s. 10 -11

Wrocław zaprasza 
na majowy weekend 
pełen wrażeń

Drzewo ważne jak 
gazociąg, czyli jak 
miasto dba o zieleń s. 8 s. 14-15 s. 18

9 травня 
у Вроцлаві 
«круглий стіл»
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Głos Prezydenta
Szanowni Państwo,

w samorządowych budżetach 
środki i wydatki dzielimy na tzw. 
inwestycyjne  i bieżące. O  in-
westycjach zwykło się myśleć 
spektakularnie (to np. TAT, Aleja 
Wielkiej Wyspy) lub utylitarnie 
(myśląc o chodniku przed blo-
kiem czy przystanku).

Chciałbym jednak, żebyśmy we 
Wrocławiu pamiętali także o in-
westycjach, które określiłbym 
mianem wizjonerskich – wybie-
gających w przyszłość dalej, niż 
myślimy regulując ruch samo-
chodowy czy planując formy ko-
munikacji.

To rewolucyjne myślenie o in-
westycjach to w moim patrzeniu 

na Wrocław inwestycja w naukę. 
Dlaczego piszę o tym dzisiaj? Bo 
jesteśmy w przededniu matur. 
Naszym abiturientom życzę po-
wodzenia osobnym słowem po-
niżej.

Ale piszę także zbudowany po-
niedziałkowym spotkaniem ze 
środowiskiem  akademickim 
Wrocławia, przy okazji wręczania 
stypendiów doktoranckich i roz-
mowy z rektorami wrocławskich 
uczelni niepublicznych.

Inwestując w przyszłość nauki, 
inwestujemy w przyszłość Wro-
cławia – inwestujemy wspólnie 
(bo przecież także z podatków 
nas wszystkich). Jednak znając 
klasę środowiska akademickiego 
w naszym mieście, inwestujemy 

przecież także w przyszłość cy-
wilizacyjną.

Wrocławscy maturzyści,  lau-
reaci stypendiów reprezentują 
lub wkrótce będą reprezento-
wali różne gałęzie nauki. Każda 
z nich jest ważna i potrzebna, 
każda może zmienić świat. Świat 
szczególnie ostatnio doświadczo-
ny: pandemią, wojną, ruchami 
uchodźczymi związanymi z wiel-
ką krzywdą ludzką.

Wierzę, że długofalową odpowie-
dzią na te wyzwania jest właśnie 
nauka. Wierzę, że naszą – nie 
tylko zresztą naszą – nadzieją są 
dzisiejsi maturzyści i naukowcy. 
Dlatego dziękuję za konsekwent-
nie wznoszony przez lata akade-
micki Wrocław.
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Pogoda

Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia
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Drogie Wrocławskie Maturzystki,

Drodzy Wrocławscy Maturzyści,

przed Wami wyjątkowy czas. Egzami-
ny maturalne to niezwykle ważny etap, 
który jest także symbolicznym wejściem 
w dorosłość. Wasza edukacja przebiega-
ła w szczególnych warunkach. Myślę tu 
zarówno o trwającej jeszcze do niedawna 
pandemii i związanej z nią nauce zdal-
nej, jak i o ostatnich dwóch miesiącach 
intensywnych walk w wojnie w Ukrainie, 
która poruszyła każdego z nas.

Wierzę, że tę pełną wyzwań „drogę do 
dorosłości” wykorzystaliście w sposób 
jak najlepszy i wzmocni Was ona w ko-
lejnych etapach Waszych wyborów – 
edukacyjnych i życiowych.

Życzę Wam powodzenia podczas egza-
minu maturalnego, osiągnięcia wyma-
rzonych celów i niezachwianej wiary 
w sukces Waszych przyszłych planów.

W tym roku obchodzimy we Wrocławiu 
Rok Dobrych Relacji – Przeciw Samot-

ności. W naszym mieście te dobre re-
lacje staramy się budować na co dzień. 
Szczególnie czas pandemii pokazał, jak 
ważna jest  ich  jakość. Dbajmy o nie 
wspólnie.

Wrocław to wspaniałe miejsce do ży-
cia. Bardzo chciałbym, żebyście z nim 
związali swoją przyszłość. Nasze mia-
sto potrzebuje Waszej energii, świe-
żości i młodzieńczego przekonania, że 
wszystko jest możliwe.

Konfucjusz mówił,  że  tysiącmilowa 
podróż zaczyna się od jednego kroku. 
Matura to właśnie taki pierwszy krok 
w dorosłe życie i związany z tym czas 
podejmowania samodzielnych wyborów.

Trzymam kciuki za wszystkie Wasze 
marzenia, plany i decyzje.



NR 15 (81) – KWIECIEŃ 2022#SolidarnizUkrainą 3

33 tys. wydanych numerów PESEL, 15 tys. uchodźców otrzymało już jednorazowe świadczenie 300 zł, a blisko 4 tys. znala-
zło pracę – tak w skrócie prezentuje się raport pomocy dla Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. To stan na 22 kwietnia.

Według danych Urzędu Miejskiego 
Wrocławia każdego dnia Ukraiń-
com wydaje się w naszym mieście 
ok. tysiąc numerów PESEL. Do 
22.04 dostało je już ponad 33 tys. 
osób. Coraz więcej dzieci z Ukra-
iny uczy się w szkołach i przed-
szkolach w stolicy Dolnego Ślą-
ska. Przed wybuchem wojny było 
ok. 4,5 tys. dzieci z Ukrainy, a od 
24 lutego do 22 kwietnia przybyło 
kolejnych 7 tys.

300 zł jednorazowej 
pomocy

Do Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej (MOPS) dziennie 
wpływa ok. 300 wniosków o przy-
znanie jednorazowego świadcze-
nia w wysokości 300 zł. Przysłu-
guje ono każdemu obywatelowi 
Ukrainy, którego pobyt w Polsce 
został uznany za legalny i został 
wpisany do rejestru PESEL. Do 22 
kwietnia świadczenia dostało we 
Wrocławiu 15 tys. osób.

40 zł za dzień

Osoby, które zdecydowały się 
przyjąć pod swój dach uchodź-
cę z Ukrainy, mogą ubiegać się 
o dodatkowe świadczenie z tego 
tytułu. To 40 złotych dziennie na 
osobę. Do 22 kwietnia złożono 

i zweryfikowano we Wrocławiu 
3881 wniosków. Wypłaty świad-
czeń, dla pierwszych 300 osób, 
rozpoczęły się 21 kwietnia.

Praca dla uchodźców

Spośród  ofert  pochodzących 
z  Państwowego Urzędu  Pra-
cy, z pomocą Agencji Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej, do 
22 kwietnia znaleziono pracę 
dla 3900 uchodźców z Ukrainy. 

Dziennie udaje się pomóc ok. 175 
osobom.

Raport pomocy (stan na 22 
kwietnia)

 ◼ liczba wydanych numerów 
PESEL – 33 tys. (ok. 1000 
dziennie)

 ◼ wnioski o wypłatę zasiłku 300 
zł w MOPS – dla 15 tys. osób

 ◼ wnioski o dopłatę 40 zł dla 
osób, które przyjęły Ukraiń-

ców do domu – 3881

 ◼ relokacje z dworca Wrocław 
Główny – 87

 ◼ liczba ciepłych posiłków wy-
dawanych dziennie – ok. 4500

 ◼ liczba kanapek wydawanych 
dziennie – ok. 6000

 ◼ osoby zakwaterowane przez 
Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego – 1177.

Michał Kurowicki

Aktualności

Wrocław dla uchodźców – pomoc w liczbach Czwarta dawka 
szczepionki
Od 20 kwietnia osoby w wieku 
80+ mogą przyjąć drugą daw-
kę przypominającą szczepie-
nia przeciw COVID-19. Ale po 
upływie 5 miesięcy od pierw-
szej dawki przypominającej. 
W szczepieniu przypominają-
cym stosowane są wyłącznie 
szczepionki: Comirnaty (Pfizer) 
lub Spikevax (Moderna). Mini-
sterstwo Zdrowia zaleca przy-
jęcie tego samego preparatu, 
który był podany przy pierw-
szym szczepieniu przypomina-
jącym. Skierowanie znajdziesz 
na swoim Internetowym Kon-
cie Pacjenta oraz w aplikacji 
mojeIKP. Więcej informacji na 
szczepimysie.pacjent.gov.pl.

 

1500 miejsc do 
przedszkoli
W rekrutacji przedszkolnej na 
rok 2022/2023 przygotowanych 
zostało ponad 6,1 tys. miejsc 
w 157 wrocławskich placów-
kach publicznych. Po pierw-
szym etapie rekrutacji zostało 
blisko 1500 wolnych miejsc. Od 
22.04, na stronie przedszkola, 
w systemie rekrutacyjnym lub 
w placówce, można spraw-
dzać wyniki kwalifikacji dzieci 
po I etapie rekrutacji. Dzieci, 
które nie zostały przyjęte do 
wymarzonego przedszkola lub 
nie skorzystają ze wskazane-
go przez urząd, mogą wziąć 
udział w II etapie rekrutacyj-
nym (uzupełniającym), który 
będzie przebiegał na tych sa-
mych zasadach co etap I. Skła-
danie wniosków rozpocznie się 
13 czerwca, o godz. 8 i potrwa 
do 15.06, do godz. 15.

 

Nowe połączenie 
z Wrocławia
Wizz Air ogłosił nowe połącze-
nie z wrocławskiego lotniska. 
W sierpniu polecimy do Du-
brownika w Chorwacji. Bilety 
są  już dostępne w systemie 
przewoźnika. Dubrownik to 
już ósmy nowy kierunek w let-
nim rozkładzie lotów, w tym 
czwarty linii Wizz Air. Wcze-
śniej, przewoźnik poinformo-
wał o uruchomieniu rejsów 
z Wrocławia do Barcelony-El 
Prat, Tirany i na Rodos.

Wybrano operatorów programu in vitro
Pierwsze dziecko, poczęte dzięki programowi in vitro we Wrocławiu, przyszło na świat w połowie lutego 2020 r. Od tego 
czasu, dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta, urodziło się 120 maluchów. W tym roku program będzie kontynuowany.

W latach 2019-2021 miasto prze-
znaczyło na ten cel blisko 2,4 
mln zł. W tegorocznym budżecie 
zaplanowano na realizację pro-
gramu 800 tys. zł. Realizatorami 
„Programu leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustro-
jowego dla mieszkańców Wrocła-
wia” będą:

 ◼ Kliniki i Laboratoria Medycz-
ne INVICTA, ul. Grabiszyńska 
186/1B we Wrocławiu

 ◼ InviMed Europejskie Cen-
trum Macierzyństwa Wrocław, 
ul. Dąbrowskiego we Wrocławiu

Program in vitro, prowadzony we 
Wrocławiu, zakłada dofinanso-
wanie kosztów jednego cyklu za-
płodnienia pozaustrojowego lub 

adopcji zarodka dla każdej pary, 
pozostającej w związku małżeń-
skim lub partnerskim, zakwalifi-
kowanej do programu, w maksy-
malnej kwocie 5 tys. zł.

To szansa dla par, które zmaga-
ją się z niepłodnością, w ciągu 12 
miesięcy nie zaszły w ciążę natu-
ralnie lub były poddawane jej nie-
skutecznemu leczeniu. Procedura 
obejmuje pełny pakiet in vitro – od 
podstawowych badań, do których 
obliguje ustawa o leczeniu nie-
płodności, po kontrolowaną sty-
mulację jajeczkowania, pozaustro-
jowe zapłodnienie komórki jajowej 
i finalny transfer zarodków.

Redakcja
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Firma 3M przez Fundację Global Giving przekazała miastu 150 tys. dolarów na naukę języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy, osiedlających się we 
Wrocławiu. Pieniądze te trafią do Centrum Kształcenia Ustawicznego i do XV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wojrowickiej.

Dzięki 150 tys. dolarów, prze-
kazanym przez 3M, w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego będą 
prowadzone zajęcia dla doro-
słych, co pozwoli im na ich szyb-
szą integrację i przystosowanie 
się do rynku pracy. Darowizna ta 
została przekazana na sfinanso-
wanie działalności świetlic dla 
dzieci uchodźców. Z kolei w XV 
LO przy ul. Wojrowickiej nasto-
letni uchodźcy będą mogli liczyć 
na kursy języka polskiego, pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną 
i doradztwo zawodowe.

Firma 3M przeznaczyła także do-
datkowe 2 mln dolarów z pro-
gramu 3Mgives na bezpośrednie 
wsparcie działań pomocowych dla 
ludności Ukrainy.

Kursy dla rodziców w CKU

– Planujemy do końca tego roku 
uruchomić 35 grup języka pol-
skiego dla uchodźców – informu-
je Monika Kaczkowska, dyrektor 
Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego przy ul. Swobodnej. CKU 
zamierza też nadal prowadzić 
świetlicę dla ukraińskich dzieci, 
których rodzice będą uczestni-
czyć w kursach lub oczekiwać na 
wydanie numeru PESEL w Urzę-
dzie Miejskim Wrocławia. – Na-
ukę języka polskiego rozpocznie 

wkrótce u nas ok. 1000 uchodź-
ców – zakłada Kaczkowska.

Nauka języka dla młodzieży

W XV LO przy ul. Wojrowickiej 
już od września ub.r. w 15 klasach 
przygotowawczych uczy się mło-
dzież z różnych krajów, w więk-
szości pochodzenia ukraińskiego. 
Od 24 lutego br. przyjęto dodat-

kowo 120 uczniów z Ukrainy. 
Dzięki przekazanym środkom od 
3M zostaną sfinansowane kursy 
języka polskiego na poziomie A1 
dla młodzieży w wieku od 15 do 18 
lat. – Uczniom, którzy rozpoczną 
naukę w pierwszych klasach szkół 
ponadpodstawowych od września 
2022 r., zaproponujemy inten-
sywny kurs wakacyjny, by mogli 
się przygotować do podejmowania 

wyzwań w nowym roku szkolnym 
– zapowiada Bogumiła Mandat, 
dyrektor „piętnastki”.

– Wszyscy uczestnicy zajęć będą 
mieli  możliwość  skorzystać 
z pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej, diagnozy z zakresu 
trudności szkolnych, treningu 
biofeedback Oculus oraz zajęć do-
radztwa zawodowego – wylicza.

Integracja i pewność siebie

W  pro j ekc i e   u cze s tn i c zy-
ła Agencja Rozwoju Aglome-
racji Wrocławskiej, która jako 
odbiorca  grantu  3M poprzez 
Fundację  Global  Giving  sfi-
nalizowała umowę z Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i XV 
LO. – To  już kolejny projekt 
zrealizowany przez ARAW i 3M 
w podobnej formule. Integracja 
i szybkie zbudowanie pewności 
siebie w nowych warunkach dla 
obywateli Ukrainy, uciekających 
przed wojną,  jest kluczowe – 
uważa Magdalena Okulowska, 
prezes ARAW-u.

Innowacje dzięki nauce

3M Poland jest firmą technolo-
giczno-produkcyjną – oddzia-
łem międzynarodowego kon-
cernu 3M. Zajmuje się produkcją 
i sprzedażą różnorodnych wyro-
bów, np. tworzyw sztucznych, 
materiałów ściernych, elektro-
nicznych i farmaceutycznych. 
Przedsiębiorstwo działa na pol-
skim rynku od prawie 30 lat. Za-
inwestowało tu ponad 650 mln 
dolarów. Tworzy innowacyjne 
rozwiązania poprawiające jakość 
życia ludzi na całym świecie.

Katarzyna Wiązowska

Aktualności

Z  myślą o  najmłodszych uciekinierach wojennych we Wrocławiu zorganizowano 289 
miejsc w publicznych żłobkach. W niepublicznych może powstać ok. 800.

Do wrocławskich żłobków od 
początku kwietnia zapisanych 
zostało 40 dzieci uchodźców. 
– Dzięki  specustawie mamy 
możliwość zwiększenia limitu 
dzieci, przypadającego na jedne-
go opiekuna – tłumaczy Joanna 
Nyczak, dyrektor Wydziału Zdro-
wia UMW. – To jest odrębna pula 
miejsc, tylko dla maluchów, któ-
rych rodzice uciekli przed wojną 
po 24 lutego – zaznacza.

Dofinansowanie do 400 zł

Rząd przyznał uchodźcom możli-
wość pobierania dofinansowania 
do żłobka, na zasadach takich 
samych, jak mają Polacy. Dofi-

nansowanie do pobytu dziecka 
wynosi do 400 zł miesięcznie – 
nie więcej jednak – niż wysokość 
opłaty ponoszonej przez rodzi-
ca za pobyt dziecka. Jeśli opłata 
wynosi np.300 zł miesięcznie, to 
tyle też wyniesie dofinansowanie.

Rekrutacja w internecie

Jesienią we Wrocławiu będzie po-
nad 3600 wolnych miejsc w żłob-
kach – ponad 1267 w placówkach 
publicznych, ponad 2142 w nie-
publicznych i dodatkowych 250 
miejsc w nowym żłobku na Soł-
tysowicach. Placówka powstaje 
w pobliżu ul. Lekcyjnej i Bagatela. 
Zostanie otwarta w listopadzie.

Obywatele Ukrainy mogą zare-
jestrować dzieci przez system 
rekrutacyjny: rekrutacja-zlobki.
um.wroc.pl/wroclaw/zlobek.In-
strukcja w języku ukraińskim.

Klub „Słonecznik”

Na dwa tygodnie ukraińska mama, 
by pozałatwiać swoje sprawy, 
może zapisać swoje dziecko od 
pon. do pt. w godz. 8-16 do Klu-
bu Mamy i Malucha „Słonecznik”, 
prowadzonego przez Fundację 
Promyk Słońca przy ul. Grabi-
szyńskiej 35-39. Więcej: www.
promykslonca.pl/slonecznik

Redakcja

150 tys. dolarów na naukę polskiego dla Ukraińców

Wrocławskie żłobki otwarte dla dzieci uchodźców

Od lewej: M. Wawer, D. Kawala i M. Golatowska z 3M, wiceprezydent Wrocławia J. Mazur, M. Kacz-
kowska z CKU, J. Delewski z UMW, B. Mandat, dyrektor XV LO i Magdalena Okulowska z ARAW
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Klub „Słonecznik” prowadzi zajęcia dla dzieci od 5. m-ca do 3. r. ż.
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Jak spędzić wakacje we Wrocławiu? Na skwerze, podwórku, w  parku lub rzecznym 
wale. Już 1 maja rusza II w tym roku nabór do Mikrograntów, w którym zgłosić można 
propozycje na letnie i wczesnojesienne pomysły na społeczne projekty w całym mieście.

Drugi w tym roku nabór do Mi-
krograntów potrwa od 1 do 15 
maja i jak zawsze podzielony jest 
na trzy ścieżki:

 ◼ dla osób fizycznych i grup 
nieformalnych,

 ◼ dla grup młodzieżowych, czyli 
osób od 13. do 21. roku życia, 

 ◼ dla organizacji pozarządo-
wych działających do 5 lat 
i starszych, których przychód 
za ostatni, zamknięty rok 
obrotowy nie przekroczył 3 tys. 
zł brutto.

Co ważne, w naborze mogą brać 
udział również osoby bez stałe-
go meldunku w mieście – wy-
starczy  chcieć działać w  jego 
granicach. Wszelkie wątpliwo-
ści można rozwiać biorąc udział 
w spotkaniach. Spotkanie dla 
osób fizycznych i grup niefor-
malnych – 26.04, godz. 17.30, 
Mikrogranty NGO zostaną omó-
wione 27.04, a 28.04 zaplanowa-
no transmisję spotkania o Mikro-
grantach młodzieżowych. Z kolei 
5.05 o godz. 17.30 w Barbarze 
(ul. Świdnicka 8B) zacznie się 
otwarte spotkanie o wszystkich 

trzech ścieżkach. Mikrogranty to 
ogólnomiejski program wsparcia 
oddolnych inicjatyw, do które-
go każdy wrocławianin i wro-
cławianka może zgłosić swoje 
propozycje działań z zakresu 
animacji, rekreacji, aktywizacji 
społecznej, edukacji, związanych 
z wszystkimi dziedzinami sztuki 
oraz innych o charakterze kul-
turotwórczym i wzmacniającym 
więzi. Oprócz Fundacji Umbrella 
program koordynuje teraz Wro-
cławski Instytut Kultury.

Maciej Wołodko

Wczesną wiosną zadebiutował w nowej odsłonie serwis Wrocław Rozmawia. Witryna Wydziału Partycypacji Społecznej zyskała nową szatę gra-
ficzną i przejrzystą budowę. Dostosowana została także do przeglądania jej z telefonu. Sprawdź, jak działa, a jeśli się spodoba – poleć innym.

Na nowej stronie głównej serwi-
su, tuż pod aktualnościami, znaj-
dziecie teraz filmy wideo związa-
ne z konsultacjami społecznymi. 
Przewijając stronę w dół, przej-
dziecie do głównych sekcji tema-
tycznych: od konsultacji, przez 
budżet partycypacyjny (WBO, Fun-
dusz Osiedlowy, Mikrogranty), po 
rewitalizację we Wrocławiu oraz 
wydarzenia ze świata organizacji 
pozarządowych (NGO).

Konsultacje społeczne

Jeśli chcecie podzielić się swoją 
opinią o istotnych sprawach – ta 
sekcja zdecydowanie jest dla Was. 
Znajdziecie tu aktualne i minione 
konsultacje. Łącznie przeprowa-
dzono ich do tej pory ponad 100. 
Te aktualnie trwające, wyświetlą 
się na stronie głównej Wrocław 
Rozmawia. Przeczytacie tu także, 
w jaki sposób prowadzone są miej-
skie konsultacje. By zapoznać się 
ze szczegółami tych, które dobiegły 
już końca, wystarczy wejść w za-
kładkę „konsultacje społeczne”.

– Przygotowaliśmy również kilka 
usprawnień w zakresie prezento-
wania informacji o nowych i ak-
tualnych konsultacjach. To przej-
rzyste infografiki z informacjami 
o spotkaniach i szczegółach kon-
sultacji – wyjaśnia Krzysztof Ziental 
z Wydziału Partycypacji Społecznej 
w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Po kliknięciu w zakładkę, zoba-
czycie kafelki: „Trwające konsul-
tacje”, „Zakończone konsultacje” 
oraz „Co to są konsultacje?”. Po-
niżej znajdziecie także listę powią-
zanych aktualności.

WBO, FO i Mikrogranty 
w jednym miejscu

Każdy, kto chciałby poprawić swoje 
otoczenie albo wzmocnić działania 
na osiedlu i potrzebuje pieniędzy 
na realizację swojego pomysłu, 
powinien zajrzeć właśnie tutaj. 
Wszystkie potrzebne informacje 

znajdziecie w sekcji budżetu party-
cypacyjnego. Składają się na niego 
trzy narzędzia:

 ◼ Wrocławski Budżet Obywatel-
ski (WBO) – w którym o wy-
borze projektów do realizacji 
raz do roku decyduje głosowa-
nie mieszkańców;

 ◼ Fundusz Osiedlowy (FO) – 
w którym, po konsultacjach 
z mieszkańcami, raz na dwa 
lata projekty do realizacji 
wskazują rady osiedli;

 ◼ Mikrogranty – w których 
zwycięskie projekty wyłania 

jury, a nabory Waszych pomy-
słów organizowane są trzy razy 
w roku.

Rewitalizacja 8 osiedli

Na nowej stronie nie mogło za-
braknąć rewitalizacji. W tej sekcji 
znajdziecie informacje o opraco-
wywanym we Wrocławiu Gmin-
nym Programie Rewitalizacji, 
który obejmie 8 osiedli.Oprócz 
tego ciekawe publikacje (e-booki), 
ważne dokumenty czy informacje 
o projektach dofinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej. No-

wością jest elektroniczna wersja 
Sąsiedzkiej Mapy Osiedli. To ory-
ginalny projekt, zbierający historie 
i wspomnienia mieszkańców.

O NGO i dla NGO

Ostatnią dużą sekcją na stronie 
głównej Wrocław Rozmawia są 
informacje ze świata organiza-
cji pozarządowych. Znajdziecie tu 
ogłoszenia, informacje o różnych 
działaniach, realizowanych przez 
wrocławskie NGO-sy.

Maciej Wołodko

Wrocław rozmawia

Nowa strona www.wroclaw.pl/rozmawia – zajrzyj

Mikrogranty – wnioski od 1.05

zobacz stronę

W NOWEJ SZACIE
www.wroclaw.pl/rozmawia
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Komunikacja

MPK Wrocław ogłosiło 
przetarg na przebudowę 
największej zajezdni tram-
wajowej we Wrocławiu. Za-
jezdnia Borek przy ul.  Po-
wstańców Śląskich 209 ma 
pomieścić więcej wozów 
– przede wszystkim 46 no-
wych składów Moderus 
Gamma 2.

– Pojemność „Borka” po remon-
cie zwiększy się do ok. 130 skła-
dów, teraz mieści się tam 
100 wozów – wyjaśnia 
Dawid  Barabasz, 
kierownik  za-
jezdni.

Odzyskanie 
powierzchni

T o r o w i s k o 
w zajezdni po-
łożone  jest  na 
płycie  betonowej 
z kostką kamienną. 
Modernizacja układu to-
rów w zajezdni ma maksymalnie 
zwiększyć pojemność obiektu. 
W tym celu wykorzystane zo-
staną miejsca postojowe dla sa-
mochodów osobowych i zbiornik 
przeciwpożarowy.

Długość nowych torów razem 
z rozjazdami to 1918 mpt (me-
trów pojedynczego toru). Za-
montowane zostaną 24 rozjazdy 

pojedyn-
cze,   po-

j a w i   s i ę 
odwodnienie 

napędów zwrotnic. 
Ponadto, plan zakłada re-

mont torów na łącznym odcinku 
ok. 230 m.

Nowe hale

W przetargu jest także opcja na 
dodatkową budowę hali pozjaz-
dowej (73 m długości), wiaty ro-
werowej, magazynowej oraz na 
wózki tramwajowe.

– Hala pozjazdowa służy do ob-
sługi  tramwajów wracających 
z trasy. W takiej hali przygoto-
wuje się wóz do następnego dnia 
– weryfikuje stan techniczny, 
uzupełnia piasek w piaseczni-
cach służących do hamowania. 
W nowej hali  tramwaj będzie 
myty wewnątrz  od  razu przy 
przeglądzie. Będą dwa stanowi-
ska: na jednym tramwaj będzie 
myty, a na drugim inny tram-
waj sprawdzany. Obecnie myje-
my tramwaje, gdy już czekają na 
odjazd na miejscu postojowym – 
mówi Barabasz.

Oferty można  składać  do  16 
maja. Realizacja nastąpi w cią-
gu 14 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy.

Remont torowiska

Jednocześnie MPK Wrocław roz-
strzygnęło przetarg na wymianę 
ośmiu rozjazdów tramwajowych 
przy zajezdni Borek. Prace za 
ponad 6 mln zł brutto wykona 
wrocławski Zakład Sieci i Zasi-
lania.

Piotr Bera

Zajezdnia Borek pomieści nowe tramwaje

Z biletem MPK w autobusach 9xx i 8xx
Po Wrocławiu, oprócz miejskich linii, kursują też autobusy strefowe, których numer zaczyna się od „9”, i gminne z numerem 
rozpoczynającym się od „8”. Nie każdy jednak wie, że po naszym mieście można nimi jeździć z biletem komunikacji miejskiej.

Autobusy o numerach: 903, 904, 
907, 908, 909, 911, 913, 914, 917, 
920, 921, 923, 924, 927, 930, 931, 
933, 934, 936, 937, 938, 940, 941, 
947, 948, 958, 967 są liniami or-
ganizowanymi przez gminę Wro-
cław. Kursują do Czernicy, Kątów 
Wrocławskich, Kobierzyc, Siechnic, 
Żórawiny, Wiszni Małej, Miękini 
i Długołęki. Linie o numeracji 8xx 
są liniami organizowanymi przez 
gminy koło Wrocławia. Nie każdy 
wie, że z biletem okresowym (na 
karcie URBANCARD lub w aplikacji 
mobilnej) albo biletem czasowym 
(papierowym lub w aplikacji mo-
bilnej) można jeździć nimi także po 
Wrocławiu. Wystarczy okazać bilet 

kierowcy. Można także kupić bilet 
jednorazowy u prowadzącego po-
jazd – kosztuje tyle, co w komuni-
kacji miejskiej – 4,60 zł normalny 
i 2,30 zł ulgowy. Nie można jednak 
wsiąść z biletem jednorazowym ku-
pionym w automacie i skasować go 
w pojeździe. W czasie kontroli na-
leży mieć bilet albo potwierdzenie 
zakupu biletu okresowego. Na linii 
9xx w granicach administracyjnych 
Wrocławia obowiązują bezpłatne 
przejazdy i ulgi na tych samych za-
sadach, co w komunikacji miejskiej. 
W przypadku linii 8xx warto spraw-
dzić zasady na stronach gmin.

Agata Zięba

Koniec prac na 
ul. Jedności Nar.

Na 30.04 (sobota) zaplano-
wano zakończenie prac przy 
wymianie rozjazdów tram-
wajowych na skrzyżowaniu 
ulic  Jedności  Narodowej, 
Słowiańskiej  i Nowowiej-
skiej. W sobotę zmienią się 
trasy linii tramwajowych 1 
i 70 oraz lokalizacje przy-
stanków dla kursów noc-
nych linii autobusowych 240 
i 250.

Tramwaje linii 1 i 70 po-
wrócą na trasę przez ul. No-
wowiejską, a kursy nocnych 
linii 240 i 250 będą zatrzy-
mywały się na przystankach 
tramwajowych zlokalizowa-
nych przy ul. Jedności Na-
rodowej pomiędzy ul. Sło-
wiańską  a  Nowowiejską.
Natomiast kursy autobuso-
wej linii okresowej 700 zo-
staną zlikwidowane.

 

MPK na majówkę

Podczas weekendu majowego 
zmieni się kursowanie auto-
busów i tramwajów.

1.05 (niedziela) wszystkie li-
nie tramwajowe i autobuso-
we pojadą według niedziel-
nych rozkładów jazdy.

2.05 (poniedziałek) tramwa-
je i autobusy będą kursować 
zgodnie z roboczym rozkła-
dem jazdy. Oprócz linii noc-
nych, które pojadą według 
harmonogramu z piątku na 
sobotę.

3.05 (wtorek) wszystkie po-
jazdy MPK będą wozić pasa-
żerów jak w niedziele.

Filmowcy 
w centrum

Do 1.05 na ul. Szajnochy po-
trwają zdjęcia do filmu „Kaj-
tuś czarodziej”. Na potrzeby 
realizacji zajęte są miejsca 
postojowe w pobliżu pała-
cu Wallenberg-Pachalych. 
Ponadto, w piątek (29.04) 
ulica Szajnochy zostanie za-
mknięta dla ruchu kołowego. 
Będzie jednak możliwy ruch 
pieszy i rowerowy.

Zajezdnia po remoncie zmieści 130 tramwajów, w tym 46 nowych Moderusów
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Inwestycje

Stary budynek żłobka nr 5 
przy ul. Dokerskiej na Kozano-
wie został rozebrany, a w jego 
miejscu powstaje nowy. Pra-
ce na budowie idą pełną parą 
i  jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z  planem, to zakończą się 
pod koniec tego roku.

Kompleksową przebudowę wraz 
z zagospodarowaniem terenu nad-
zoruje Zarząd Inwestycji Miejskich 
we Wrocławiu. Obiekt będzie no-
woczesny i dostosowany do osób 
z niepełnosprawnościami. Powsta-
nie winda oraz panele fotowolta-
iczne na dachu, dzięki którym 
żłobek zyska szansę na obniżenie 
kosztów eksploatacji oraz dostęp 
do bezemisyjnego źródła energii. 
–  Jedynie  fundamenty  i mury 

zostały po starym budynku. Wy-
konawca pracuje nad nowymi 
stropami  i  posadzkami. Trwa 
zbrojenie, betonowanie i muro-
wanie, by wzmocnić konstrukcję 
obiektu – wyjaśnia Bartosz Nowak 
z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Budynek będzie dwukondygna-
cyjny i pomieści 120 dzieci. W sa-
lach, jadalniach i kuchni zosta-
nie zamontowana klimatyzacja, 
a w szatniach przewijaki. Będzie 
także miejsce przyjazne dla matek 
karmiących. Przy żłobku powsta-
ną trzy place zabaw o bezpiecznej 
nawierzchni. Posadzone zostaną 
też nowe krzewy i drzewa, a cały 
teren zostanie ogrodzony. Inwe-
stycja kosztuje 11 mln zł.

Paulina Czarnota

Trwa przebudowa żłobka przy ulicy Dokerskiej

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przymierza się do remontu mostu Sikorskiego. Przeprawa prowadząca z centrum na Kępę Mieszczańską jest 
w złym stanie technicznym, wymiany wymagają przede wszystkim jezdnia i torowisko, ale w planie jest też zabezpieczenie antykorozyjne obiektu.

Wybudowany w 189o roku most 
Sikorskiego  łączy  lewy brzeg 
Odry oraz Podwale  i  pl.  Jana 
Pawła II z Kępą Mieszczańską. 
Obiekt znajduje się pod opie-
ką konserwatora zabytków. To 
jedna z najstarszych przepraw 
we Wrocławiu, po której rów-
nież kursują tramwaje. Nieba-
wem mający blisko 100 m dłu-
gości most przejdzie generalny 
remont.

Most był już wielokrotnie 
naprawiany

– W 1986 roku przeprowadzo-
no kapitalny remont obiektu, 
polegający na wymianie żeliw-
nych blach cylindrycznych pod 
jezdnią i płyt granitowych pod 
chodnikami na płyty żelbetowe – 
wyjaśnia Klaudia Piątek, rzecz-
niczka prasowa Zarządu Dróg 
i Utrzymania Miasta we Wrocła-
wiu. – W 2001 roku zmieniono 
nawierzchnię jezdni, zarówno 
drogową, jak i tramwajową. Zaś 
w latach 2008-2009 wykonany 
był remont mostu w zakresie 
zabezpieczenia antykorozyjne-
go konstrukcji stalowej i wy-
mianie urządzeń dylatacyjnych. 
Poprzedni przegląd podstawowy 
wykonano w 2018 r., a przegląd 
szczegółowy w 2013 roku – wy-
licza rzeczniczka.

W  2018  r .   p i jany  k ierowca 
uszkodził dźwigar, czyli element 
konstrukcji nośnej mostu. Przez 
blisko dwa miesiące na czas na-
prawy nie kursowały tramwaje. 
Wtedy po raz ostatni wykonano 
większe prace naprawcze.

Potrzebny kapitalny 
remont

Teraz miasto przygotowuje się 
do większych prac budowla-
nych. Ogłoszony został przetarg 

na wykonanie projektu, który 
zakłada m.in. wymianę płyty 
pomostowej, naprawy antyko-
rozyjne, podniesienie nośności 
obiektu, wymianę kap chod-
nikowych z odrestaurowaniem 
istniejących balustrad. Ponadto, 
renowację przejdą podpory, zo-
stanie wymienione torowisko, 
a sieć trakcyjna przejdzie kapi-
talny remont.

To oznacza przeprowadzenie 
prac także na sieciach: gazowej, 

wodociągowej, teletechnicznej, 
elektrycznej i ciepłowniczej.

Stan techniczny do poprawy

Według ekspertyzy stan tech-
niczny poszczególnych elemen-
tów konstrukcyjnych mostu jest 
zróżnicowany – od zadowalają-
cego po niedostateczny (uszko-
dzenia obniżające przydatność 
użytkową, ale możliwe do na-
prawy). W niepokojącym  lub 
niedostatecznym stanie znajdują 

się m.in.: płyta żelbetowa pomo-
stowa nad jezdnią, balustrady, 
nawierzchnia chodników, kra-
wężniki, przyczółki, filar, na-
wierzchnia torowiska i teren pod 
przeprawą.

Wykonawca projektu będzie mieć 
12 miesięcy na realizację zadania 
od dnia podpisania umowy. Ofer-
ty w przetargu można było skła-
dać do 25 kwietnia br.

Piotr Bera

Most Sikorskiego idzie do remontu. Jest przetarg
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Gruntowny remont przechodzi obecnie budynek, później robotnicy zajmą się terenem wokół niego

Trwają przygotowania do remontu 100-metrowego mostu Sikorskiego, który łączy lewy brzeg Odry Południowej z Kępą Mieszczańską
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Rozmowa numeru

Ile w stolicy Dolnego Śląska mamy parków? Czy więcej jest nasadzeń czy wycinek drzew? Dlaczego 
w jednym miejscu pozwala się trawie rosnąć, jak chce, a w innym już nie? Gdzie spędzić majówkę w ple-
nerze? Z Jackiem Mólem z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu rozmawia Bartosz Moch.

Jacek Mól, 
dyrektor Zarządu Zieleni 
Miejskiej we Wrocławiu

Zbliża się majówka. Gdzie może-
my we Wrocławiu rozpalić ognisko 
albo grilla na łonie przyrody?
Regulamin korzystania z parków 
miejskich wskazuje, że palenie 
ognisk jest zabronione, z wyjąt-
kiem miejsc do tego wyznaczo-
nych. Funkcjonują one np. w Le-
sie Osobowickim, Rędzińskim czy 
Sołtysowickim. Podobnie rzecz 
ma się z grillowaniem. Najlepiej 
skorzystać z gotowych punktów, 
choćby w parku Wschodnim, Paw-
łowickim, Tysiąclecia czy w pobliżu 
stawu przy ul. Królewieckiej. Łącz-
nie w mieście jest już kilkanaście 
takich miejsc. Parki czy zieleńce są 
dostępne dla wszystkich wrocła-
wian. Najważniejsze, żeby podczas 
korzystania z tych terenów nie być 
uciążliwym dla pozostałych użyt-
kowników – i po sobie posprzątać.

A gdzie piknikować we Wrocła-
wiu? Które miejsca Pan poleca?
Piękne  i malownicze są  tereny 
w dolinie Widawy, Odry czy w la-
sach komunalnych. Oczywiście 
godne polecenia są wrocławskie 
parki. Jeżeli naszym celem jest od-
począć w ciszy, na łonie dzikiej na-
tury, to oprócz lasów, odpowiednie 
będą: park Wschodni, rozlewisko 
Oławy, park na Niskich Łąkach, 
park Leśnicki i dolina Bystrzycy. 
A jeżeli chcemy skorzystać z go-
towej infrastruktury, ciekawych 
wydarzeń, poprzebywać z innymi 
ludźmi, to warto udać się do po-
pularnych parków, jak Południowy, 
Grabiszyński czy Szczytnicki.

Coraz bardziej popularnym miej-
scem wypoczynku są także miej-
skie plaże, z których część znajdu-
je się właśnie w parkach.
Na terenach ZZM mamy ich kilka-
naście, w tym dwie nowe otwarte 
w tym roku: na Maślicach i w par-
ku Tysiąclecia. Jedne z najpopular-
niejszych, i to od kilku sezonów, to 

plaża ZaZoo, plaża przy Wałbrzy-
skiej, w parku Zachodnim czy na 
Wzgórzu Andersa. Na takiej plaży 
możemy odpocząć na leżaku, coś 
zjeść, korzystając np. z oferty food 
trucków lub wózków kawowych, 
posłuchać muzyki,  skorzystać 
z dostępnych na miejscu atrakcji. 
Organizując przetargi na taką dzia-
łalność, oceniamy całą ofertę, więc 
koncerty i zajęcia sportowe są mile 
widziane. Miejsca te są również 
– co ważne – wyposażone w toa-
lety. Jesteśmy otwarci na sugestie 
mieszkańców i rad osiedli, aby 
otwierać takich punktów więcej, bo 
widzimy, że cieszą się one dużym 
zainteresowaniem.

A ile we Wrocławiu mamy w ogóle 
terenów zielonych?
Zarząd Zieleni Miejskiej zarządza 
powierzchnią 6200 ha. Prawie po-
łowa, bo 2750 ha, to parki, lasy, 
zieleńce, skwery i zieleń przyulicz-
na. Pozostała część to tereny rolne, 
w większości też zadrzewione i za-
zielenione.

Zielone tereny pod 

zarządem ZZM zajmują 

ok. 20 proc. powierzchni 

Wrocławia i obejmują 58 

parków, ponad 220 skwerów 

i ok. miliona drzew.

Same wrocławskie parki zajmują 
powierzchnię 640 ha. Szacujemy, 
że w ogóle wszystkich zielonych te-
renów jest nawet dwukrotnie wię-
cej. To także miejsca należące do 
Wód Polskich, nadleśnictw, Skarbu 
Państwa, spółdzielni czy wspólnot 
mieszkaniowych i ogrody na te-
renach prywatnych. Zieleni z roku 
na rok we Wrocławiu mamy coraz 
więcej. W ostatnich latach, po-
wierzchnia podlegająca utrzymaniu 
przez ZZM, wzrosła o jakieś 180 ha.

Niektórzy twierdzą, że we Wrocła-
wiu wycina się za dużo drzew. Czy 
rzeczywiście więcej drzewostanu 
wycinamy, niż nasadzamy?
Oczywiście, że nie. Średnio w ciągu 
ostatnich 5 lat na terenach, które 
podlegają ZZM, rocznie wycinamy 
ok. 1400 chorych lub uszkodzonych 
drzew. Za tym idą jednak nasadze-
nia, których mamy średnio 2700 
rocznie. Czyli jesteśmy na plusie, 

ale młode drzewa potrzebują cza-
su, żeby urosnąć, więc wrażenie 
może być rzeczywiście takie, że 
drzewostanu jest mniej. A na in-
nych terenach, których Wrocław 
jest właścicielem, wliczając w to 
prowadzone inwestycje, wycinek 
średnio mamy 4100, zaś nasadzeń 
kompensacyjnych – 5350. Rocz-
nie sadzimy także ok. 50-60 tys.
krzewów, ok. 1000 pnączy, 130 tys. 
kwiatów na rabatach i 180 tys. ce-
bul kwiatów ozdobnych.

Znaczna część prowadzonych wy-
cinek dotyczy terenów, którymi 
zajmują się inni zarządcy niż ZZM. 
Oni z pewnością również, w wielu 
przypadkach, robią to z powodów 
sanitarnych, takich jak zły stan 
drzew, zagrażający bezpieczeń-
stwu mieszkańców. Część to także 
wycinki związane z prowadzony-
mi inwestycjami, co nie zmienia 
faktu, że więcej się nasadza niż 
wycina.

W przypadku inwestycji, np. bu-
dowy linii tramwajowej czy nowe-
go osiedla na terenach miejskich, 
jak nadzorujecie ten proces?
Inwestor musi najpierw wykonać 
inwentaryzację i waloryzację drzew 
oraz tzw. gospodarkę drzewosta-
nem, czyli musi wskazać drzewa, 
które mogą kolidować w prowa-
dzonej inwestycji.

Co to jest ta waloryzacja?
Ocena wartości każdego drzewa dla 
środowiska. Uwzględnia się przy 
tym jego gatunek, objętość pnia, 
stan i wiele innych czynników. Go-
spodarka drzewostanem określa, 
co należy zrobić z każdym drze-
wem. Ominąć, wypielęgnować czy 
– w ostateczności – wyciąć.

A potem?
Po wskazaniu cennych zadrzewień 
można przystąpić do projektowa-
nia i realizacji inwestycji, podczas 
której podmiot również jest zobo-
wiązany do chronienia drzewosta-
nu. Dla mnie drzewo jest jak ele-
ment „twardej” infrastruktury. 
Skoro nie przerywamy gazociągu 
i nie burzymy od razu domu, który 
„przeszkadza” na terenie prowa-
dzonej inwestycji, lecz staramy się 
je ominąć, to tak samo traktujmy 
przyrodę. Wycinanie drzew wyma-
ga decyzji administracyjnych, które 
też pozwalają nadzorować cały pro-
ces. Mamy odpowiednie przepisy 
i staramy się dbać o każde drzewo. 
Naszą rolą jest działać i edukować. 
W projektach inwestycyjnych przy-
pominamy także o potrzebie prze-
widzenia miejsca na tereny zielone. 
Wskazujemy inwestorom nasze 
„karty ochrony drzew w procesach 
inwestycyjnych”, dzięki którym 
można odpowiednio zorganizować 
teren budowy i ochronić zieleń.

Dlaczego niektóre trawniki kosicie 
częściej, a niektóre rzadziej?
To kolejny rok EKOszenia, kiedy 
dostosowujemy częstotliwość ko-
szenia do warunków atmosferycz-
nych i otoczenia. Tam, gdzie może-
my, staramy się opóźniać koszenie, 
żeby trawa mogła zakwitnąć, stać 
się enklawą dla różnych gatunków 
zwierząt, zatrzymać więcej wilgoci 
i stać się naturalnym magazynem 
wody. To są korzyści przyrodni-
cze dla całego miasta. Oczywiście 
tam, gdzie to konieczne, np. w pa-
sie drogowym, trawniki są koszone 
regularnie, by trawa nie ograniczała 
widoczności kierowcom. Polany re-
kreacyjne w parkach również mają 
niską trawę, aby mieszkańcy mogli 
swobodnie wypoczywać. Kosimy 
rzadziej i inną techniką, ale ponie-
waż mamy przez to wyższą trawę, 
więc ilość biomasy, którą zostawia-
my lub odwozimy do kompostow-
ni, jest podobna. W EKOszeniu nie 
chodzi o oszczędzanie, lecz o to, by 
przyjemniej się mieszkało w zielo-
nym mieście.

Rozmawiał Bartosz Moch
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Kwiecień 2019, coraz bardziej zielono w centrum – nasadzenia topól osik przy pl. Dominikańskim

Drzewo w mieście ważne jak gazociąg

Masz pytanie do Urzędu Miejskiego 
Wrocławia dotyczące sprawy 
istotnej dla wszystkich wrocławian?

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

Jeśli zameldujesz się we Wrocławiu, urząd miejski będzie wiedział, ilu mieszkańców ma dane osiedle. Dzięki temu może też lepiej oszacować potrzeby, 
czyli np. liczbę miejsc w przedszkolach. Sprawdź, jak zrobić to osobiście i online. Od 1 marca czekają też dodatkowe korzyści (czytaj na str. 10-11).

Zameldowanie jest darmowe. Mo-
żesz to zrobić na dwa sposoby:

 ◼ osobiście – na pobyt stały mo-
żemy zameldować się osobiście 
lub poprzez pełnomocnika 
w Centrach Obsługi Mieszkańca

 ◼ online – wejdź na stronę epu-
ap.gov.pl/wps/portal i przejdź 
do ePUAP. Później do Katalogu 
Spraw i wybierz „Zameldo-
wanie”. Następnie wypełnij 
formularz (według wskazó-
wek) i załącz wymagany tytuł 

prawny do lokalu. Na końcu 
kliknij „Dalej” i przejdź do 
podpisu, gdzie nastąpi autory-
zacja wysyłki pisma.

Więcej zameldowanych mieszkań-
ców, to: większe fundusze na in-
westycje osiedlowe, większa liczba 
miejsc dla dzieci w przedszkolach 
i szkołach na terenie osiedla, więcej 
wydarzeń integracyjnych – więk-
szy fundusz rady osiedla, lepsza 
komunikacja miejska na osiedlu, 
tylko 10 zł dla zameldowanego 
mieszkańca za miesięczny postój 
w strefie płatnego parkowania lub 
100 zł za rok. Więcej na stronie: 
www.wroclaw.pl/meldunek.

Potwierdź meldunek

Jeśli chcesz korzystać z większych 
zniżek do atrakcji miejskich, po-
twierdź meldunek na pobyt stały, 
rozliczaj podatki w stolicy Dolnego 

Śląska i dołącz do programu Nasz 
Wrocław MAX. Możesz to zrobić:

 ◼ osobiście w Punkcie Obsługi 
Klienta Nasz Wrocław przy 
ulicy Kotlarskiej 41

 ◼ elektronicznie przez ePUAP

 ◼ przez okazanie w aplikacji mO-
bywatel informacji o meldunku

Korzystając z opcji stacjonarnej, 
należy mieć przy sobie zaświad-
czenie o zameldowaniu lub ak-
tywną aplikację mObywatel, którą 
także potwierdzimy meldunek. In-
formację o zameldowaniu możemy 
pobrać ze strony gov.pl. Po kliknię-
ciu w zakładkę „Mój Gov” przecho-
dzimy do logowania, które możliwe 
jest za pomocą: profilu zaufanego, 
e-dowodu lub bankowości elektro-
nicznej. Po zalogowaniu znajdziemy 
informację o zameldowaniu, którą 
należy wygenerować i pobrać. Po 

otrzymaniu dokumentu z informa-
cją o zameldowaniu na pobyt stały 
należy go wydrukować, a następnie 
okazać w Punkcie Obsługi Klienta 
Nasz Wrocław w Urzędzie Miejskim 
Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41. 
Można również mieć go na nośni-
ku elektronicznym: smartfonie lub 
tablecie i przyjść z nim oraz doku-
mentem tożsamości ze zdjęciem do 
urzędu.

Pismo o zameldowaniu można też 
przesłać elektronicznie przez ePU-
AP. Po pobraniu dokumentu przez 
stronę gov.pl znajdziesz je w swo-
jej skrzynce odbiorczej. Stamtąd 
pobierasz informację i wysyłasz 
za pośrednictwem ePUAP do UM 
Wrocławia. W tym przypadku Nasz 
Wrocław MAX zostanie aktywowa-
ny w ciągu 2 dni roboczych.

Paulina Czarnota

Jak zameldować się na pobyt stały we Wrocławiu?Zamelduj się we Wrocławiu!

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy o ewidencji ludności mamy 

obowiązek meldunkowy. Wychodząc naprzeciw, podpowiadamy, jak

w prosty sposób możecie zameldować się na pobyt stały w mieście,

w którym żyjecie – w Naszym Wspólnym Wrocławiu!

1

ul. G. Zapolskiej 4 
(parter, sala 3) 

czynne: pon. - pt. 
godz. 8-17.15

Zameldowania na pobyt stały można dokonać osobiście 
lub poprzez pełnomocnika w Centrum Obsługi Mieszkańca:

2

pl. Nowy Targ 1-8 
(parter) 

czynne: pon. - pt. 
w godz. 8-17.15

3

al. Kromera 44 
(parter) 

czynne: pon. - pt. 
godz. 8-15.15

To, pod jakim adresem jesteśmy zameldowani, ma wpływ na rozwój naszego najbliższego otoczenia. Im więcej osób zameldowanych na osiedlu, tym więk-
szy budżet dla rad osiedli czy więcej połączeń komunikacji miejskiej. O tym, dlaczego warto się zameldować we Wrocławiu, mówi prezydent Jacek Sutryk.

Czy zameldowanie na pobyt stały 
to obowiązek?
Jak   najbardzie j ,   wynika  to 
z ustawy o ewidencji ludności. 
Do Wrocławia przyjeżdża co-
raz więcej osób, które z powodu 
studiów czy pracy zostają tu na 
stałe  i powinny się zameldo-
wać. Warto pamiętać też o tym, 
by zmienić adres zameldowania 
przy przeprowadzce, na przy-
kład na inne osiedle. Często nie 
zdajemy sobie z tego sprawy, że 
to, pod jakim adresem jesteśmy 
zameldowani, ma wpływ na na-
sze otoczenie.

Co w takim razie możemy zyskać?
Od danych meldunkowych uza-
leżnione są na przykład wielko-
ści budżetów rad osiedli. Więcej 
środków otrzymują te osiedla, 
gdzie zameldowanych jest wię-
cej mieszkańców. Zyskują rów-
nież ci, którzy na osiedlach mają 
wyznaczone  Strefy  Płatnego 
Parkowania. Płatne miejsca par-
kowania zapewniają większą ro-
tację samochodów i gwarantują, 
że w pobliżu domu znajdziemy 
miejsce postojowe. Bo zamel-
dowany mieszkaniec nie musi 

płacić za postój w wymiarze go-
dzinowym – wystarczy wykupić 
abonament. To 10 zł za miesiąc 
lub 100 zł w skali roku. Jednak 
warunkiem korzystania z abo-
namentu, jest właśnie meldunek.

Od marca, dzięki meldunkowi, 
będzie można korzystać również 
z programu Nasz Wrocław MAX.
Do tej pory przypominałem, że 
najważniejsze jest rozliczenie 
PIT we Wrocławiu. Będąc wro-

cławskim podatnikiem, można 
korzystać  z pakietu bezpłat-
nych wejść do miejskich atrakcji 
w programie Nasz Wrocław. I ten 
pakiet nadal będzie aktualny. Ale 
teraz rozszerzamy go, wprowa-

dzając Nasz Wrocław MAX, dla 
zameldowanych mieszkańców. 
Dzięki temu kupimy roczny bilet 
do zoo w cenie jednego wejścia 
czy roczny karnet do aquaparku 
z 50-proc. zniżką. Do programu 
dołączyli także nowi partnerzy 
sportowi.

Dlaczego miasto zachęca w taki 
sposób do meldowania się?
Chodzi o to, by budować społe-
czeństwo obywatelskie. Meldunki 
są dla miasta podstawą planowa-
nia działań. Mają wpływ np. na 
dostosowanie odpowiedniej czę-
stotliwości kursowania autobu-
sów i tramwajów na konkretnych 
osiedlach. Jeśli w jakimś rejonie 
odnotujemy wzrost liczebności 
mieszkańców, będziemy mogli 
zaproponować więcej przejazdów 
istniejącymi liniami lub utworzyć 
nowe. Meldunki są też podstawą 
ustalania liczby miejsc w przed-
szkolach i szkołach na danych 
osiedlach. Jeśli jeszcze nie zak-
tualizowali Państwo swojego ad-
resu zameldowania – zachęcam, 
by nie odkładać tego na później.

Redakcja

Budujmy razem miasto – to nasza wspólna sprawa
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– Dla zameldowanych mieszkańców przygotowaliśmy pakiet korzyści – zachęca prezydent Sutryk
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Jeszcze więcej korzyści z Nasz Wrocław MAX
Program Nasz Wrocław, dzięki któremu możesz taniej jeździć komunikacją bądź odwiedzać miejskie atrakcje, 

rozszerza się na maksa. Jeśli rozliczasz PIT we Wrocławiu, posiadasz aktywny Status Podatnika, a także po-

twierdzisz zameldowanie na pobyt stały w stolicy Dolnego Śląska, zyskasz jeszcze więcej. Kupisz za połowę 

ceny roczny karnet VIP do aquaparku, a w cenie jednego wejścia do zoo roczną kartę. W sumie możesz zaosz-

czędzić nawet 1500 zł. Nie czekaj – dołącz do Nasz Wrocław MAX i korzystaj z nowych bonusów!

Nasz Wrocław to bezpłatny miej-
ski program, który ma zachęcić 
mieszkańców do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu oraz udzia-
łu w życiu miasta. Wystarczy, że 
rozliczasz PIT we Wrocławiu, pil-
nujesz, by twój Status Podatnika 
był aktywny, i możesz korzystać 
za darmo z wielu atrakcji i szere-
gu zniżek u partnerów programu. 
Teraz miasto Wrocław proponuje 
jeszcze więcej profitów dla tych, 
którzy dodatkowo są zameldowa-
ni na pobyt stały w stolicy Dolnego 
Śląska. 25 kwietnia program został 
rozszerzony. Krok po kroku wyja-
śniamy, jak stać się użytkowni-
kiem Nasz Wrocław MAX.

Aktualne benefity

Już ponad 200 tys. osób korzysta 
z programu Nasz Wrocław. Jeśli 
jeszcze nie jesteś wśród nich, to 
koniecznie dołącz, bo dzięki temu 
sporo zaoszczędzisz. W ramach 
programu możesz wejść całkowi-
cie za darmo raz na 365 dni do 9 
popularnych wrocławskich atrak-

cji, korzystać bez ograniczeń ze 
zniżek nawet do 50 proc. u ponad 
60 partnerów (restauracje, centra 
kultury, kina, teatry itp.), zakupić 
imienny bilet okresowy MPK ze 
zniżką do 25 proc. czy miesięczny 
bilet MPK za 1 zł dla osób podró-
żujących po Wrocławiu z miesięcz-
nym biletem kolejowym.

Z Nasz Wrocław możesz korzystać 
z popularnych miejskich atrakcji 
zupełnie za darmo:

 ◼ Aquapark Wrocław – 2-godzin-
ne wejście do strefy rekreacji dla 
osoby dorosłej

 ◼ ZOO Wrocław – bilet wstępu 
normalny dla osoby dorosłej

 ◼ Hydropolis – bilet wstępu nor-
malny dla osoby dorosłej

 ◼ Hala Stulecia – bilet wstępu na 
zwiedzanie Visitor Center dla 
osoby dorosłej

 ◼ Pływalnia Orbita – 1-godzinne 
wejście dla osoby dorosłej

 ◼ Tarczyński Arena Wrocław 
– wejście na lodowisko lub 

zwiedzanie stadionu dla osoby 
dorosłej (możesz bezpłatnie 
skorzystać z jednej z dwóch 
dostępnych atrakcji)

 ◼ WKS Śląsk Wrocław – bilet 
wstępu na mecz piłkarski dla 
osoby dorosłej (sektor rodzin-
ny). Aktualnie otrzymanie dar-
mowego wejścia jest możliwe 
tylko i wyłącznie w kasie przy 
ul. Oporowskiej 62

 ◼ Panthers Wrocław – bilet wstę-
pu na mecz futbolu amerykań-
skiego dla osoby dorosłej (se-
zon rozpoczyna się w czerwcu 
2022 r.)

 ◼ Centrum Historii Zajezdnia 
– bilet normalny na wystawę 
główną „Wrocław 1945–2016” 
dla osoby dorosłej

 ◼ Vertigo Jazz Club – bilet wstępu 
na wybrane koncerty dla osoby 
dorosłej

Rekrutacja do szkół 
i przedszkoli

W tym roku uczestnictwo w pro-
gramie Nasz Wrocław było do-

datkowo punktowane podczas 
rekrutacji do przedszkoli i szkół.
Posiadanie aktywnego statusu 
przez jednego z rodziców zastąpi-
ło też oświadczenie rodzica o zło-
żeniu PIT-a we Wrocławiu za rok 
poprzedzający rekrutację.

Wirtualna karta 
biblioteczna

Kolejnym udogodnieniem jest kar-
ta biblioteczna w aplikacji Nasz 
Wrocław. Osoby, które dotych-
czas posiadały plastikową kartę 
czytelnika, będą mogły ją zastą-
pić wirtualną kartą biblioteczną, 
obsługiwaną z poziomu aplikacji 
Nasz Wrocław. Dzięki temu będzie 
można wypożyczać zbiory Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Ta-
deusza Różewicza we Wrocławiu, 
posługując się kartą w telefonie 
– bez konieczności noszenia tej 
plastikowej.

Zmiany na kartę wirtualną moż-
na dokonać w filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Możliwość 
dodania karty bibliotecznej do 
aplikacji Nasz Wrocław otrzymają 
wszystkie osoby, które mają konto 
w Nasz Wrocław. Nie ma znacze-
nia, czy ich Status Podatnika jest 
aktywny czy nie.

Poznaj MAX korzyści

Większe zniżki, dodatkowe dar-
mowe wejścia do miejskich atrak-
cji z osobami towarzyszącymi, 
nowi partnerzy, a także oferty 
specjalne, których nie znajdziesz 
nigdzie indziej – to właśnie zy-
skasz dzięki dołączeniu do Nasz 
Wrocław MAX. Możesz to zrobić 
już dziś. W ramach Nasz Wrocław 
MAX specjalną ofertę zniżkową 
przygotowało ponad 60 partnerów 
na terenie całego miasta.

Miejskie instytucje kultury, kina, 
teatry, topowe miejskie atrakcje, 
a także liczna grupa partnerów 
prywatnych zaoferowały dodatko-
we rabaty. Oprócz większych zni-
żek, 4 nowych partnerów (Gwar-

dia Wrocław, Volley Wrocław, 
Wrocławski Klub Koszykówki 
Wrocław, Ślęza Wrocław) oferuje 
darmowe wejście z osobą towa-
rzyszącą. Z Nasz Wrocław MAX 
można zaoszczędzić nawet 1500 
złotych rocznie!

Uczestnicy programu, którzy mają 
Status Podatnika i aktywują Nasz 
Wrocław MAX, mogą liczyć na 
więcej benefitów w ciągu roku, to 
m.in.:

 ◼ ZOO Wrocław – darmowy bilet 
wstępu i 50 proc. zniżki na 
zakup rocznej karty

 ◼ Aquapark Wrocław – dwa 
darmowe bilety wstępu (1 dla 
użytkownika + 1 dla osoby 
towarzyszącej) oraz możliwość 
zakupu rocznego karnetu VIP 
tańszego o 50 proc.

 ◼ WKS Śląsk Wrocław – dwa 
darmowe bilety wstępu na mecz 
piłkarski (1 dla użytkownika  
+ 1 dla osoby towarzyszącej)

 ◼ Panthers Wrocław – dwa dar-
mowe bilety wstępu na mecz 
futbolu amerykańskiego (1 dla 
użytkownika + 1 dla osoby to-
warzyszącej)

 ◼ Tarczyński Arena Wrocław – 
dwa darmowe bilety na zwie-
dzanie stadionu dla osoby 
dorosłej (1 dla użytkownika  
+ 1 dla osoby towarzyszącej)

 ◼ Gwardia Wrocław – dwa dar-
mowe wejścia na mecz siat-

kówki (1 dla użytkownika + 1 dla 
osoby towarzyszącej)

 ◼ Volley Wrocław – dwa darmowe 
wejścia na mecz siatkówki  
(1 dla użytkownika + 1 dla osoby 
towarzyszącej)

 ◼ Wrocławski Klub Koszyków-
ki Wrocław – dwa darmowe 
wejścia (1 dla użytkownika + 
1 dla osoby towarzyszącej)

 ◼ Ślęza Wrocław – dwa 
darmowe wejścia na 
mecz koszykówki (1 dla 
użytkownika + 1 dla 
osoby towarzyszącej)

 ◼ WCT Spartan – dwa 
darmowe wejścia na 
siłownię (1 dla użytkow-
nika + 1 dla osoby towarzy-
szącej)

 ◼ Hydropolis – dwa darmowe 
wejścia (1 dla użytkownika + 1 
dla osoby towarzyszącej), zniżka 
na bilet wstępu w wysokości 25 
proc.

 ◼ Hala Stulecia – dwa darmowe 
bilety wstępu na zwiedzanie Vi-
sitor Center (1 dla użytkownika 
+ 1 dla osoby towarzyszącej)

 ◼ Centrum Historii Zajezdnia – 
dwa darmowe wejścia na wysta-
wę główną „Wrocław 1980-
2016” (1 dla użytkownika + 1 dla 
osoby towarzyszącej)

 ◼ Vertigo Jazz Club – dwa dar-
mowe wejście na koncert (1 
dla użytkownika + 1 dla osoby 
towarzyszącej)

 ◼ Miejskie instytucje kultury 
(centra kultury, teatry) – 30 
proc. zniżki, czyli o 10 proc. 
więcej niż w przypadku aktyw-
nego Statusu Podatnika

Jak aktywować Nasz 
Wrocław MAX?

Aby aktywować Nasz Wrocław 
MAX, należy:

 ◼ zarejestrować konto w progra-
mie Nasz Wrocław

 ◼ aktywować Status Podatnika 
(rozliczać PIT we Wrocławiu)

 ◼ potwierdzić meldunek na pobyt 
stały we Wrocławiu.

Dla nowych użytkowników: 
jak dołączyć do programu?

Opcje są dwie: zarejestruj się przez 
aplikację Nasz Wrocław, którą 
możesz ściągnąć na smartfona, 
bądź przez stronę www.wroclaw.

pl/nasz-wroclaw. Wystarczy po-
dać wymagane dane, w tym m.in. 
imię, nazwisko, nr PESEL i adres 
e-mail. Następnie aktywuj Status 

Podatnika poprzez potwierdze-
nie rozliczenia deklaracji PIT we 
Wrocławiu. Natomiast jeśli jesteś 
już użytkownikiem programu, 
sprawdź ważność swojego Statusu 
Podatnika. Zarówno ważność swo-
jego Statusu Podatnika, jak i opcję 
jego aktywacji, znajdziesz po za-
logowaniu się na stronie www lub 
w aplikacji Nasz Wrocław. Przy 
czym informacja o wygaśnię-
ciu Statusu Podatnika trafi 
odpowiednio wcze-
śniej na twoją skrzynkę 
e-mail.

Status Podatni-
ka  aktywować 
możesz stacjo-
narnie lub online. 
Jeżel i  rozl iczy-
łeś się w sposób 
tradycyjny, czy-
li składałeś PIT 
w  U r z ę d z i e 
S k a r b o w y m , 
przyjdź z pierw-
szą stroną papiero-
wego PIT-a i potwier-
dzeniem jego złożenia 
lub nadania do punktu 
obsługi klienta Nasz 
Wrocław w Urzędzie 
Miejskim przy ul. Ko-
tlarskiej 41 we Wrocła-
wiu (przy tej opcji od 
razu możesz okazać po-
twierdzenie meldunku i stać 
się użytkownikiem Nasz Wro-
cław MAX). Aktywację załatwisz 
na miejscu. Możesz to też zrobić 

w filiach Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej: przy ul. Sztabowej 98, 
ul. Bolesława Krzywoustego 286 
lub ul. Chociebuskiej 8-10. Będzie 
w nich można również potwier-
dzić meldunek i stać się użytkow-
nikiem Nasz Wrocław MAX.

Do aktywacji Statusu Podat-
nika potrzebny będzie ci też 
numer referencyjny UPO. 
Jest to numer Urzędowe-
go Poświadczenia Od-
bioru, czyli dokumentu 
potwierdzającego, że 
Twoje zeznanie podat-
kowe trafiło do właści-

wego Urzędu Skarbowego. 
Dostaniesz je wtedy, gdy 

rozliczyłeś PIT przez inter-
net, bądź twój PIT został roz-

liczony automatycznie. Dokładną 
instrukcję znajdziesz również na 
stronie programu.

Jeśli jednak jesteś surferem inter-
netu, zrób to sam zdalnie. Prześlij 
do Urzędu Miejskiego Wrocławia 
dokument potwierdzający zamel-
dowanie na pobyt stały we Wro-
cławiu za pośrednictwem platfor-
my ePUAP z dopiskiem w temacie 
„Nasz Wrocław”. W przypadku 
skorzystania z opcji elektronicz-

nej, Status MAX zostanie po-
twierdzony w ciągu 2 dni 

roboczych.

Informacje o Nasz 
Wroc ław MAX 
znajdziesz na 
stronie: www.
wroclaw.pl/
max.

Paulina 
Czarnota
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Z programem Nasz Wrocław MAX możesz m.in. kupić za połowę ceny roczny karnet VIP do aquaparku
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Nasze osiedla

Kolejny park kieszonkowy miasto zamierza stworzyć u zbiegu ulic Litewskiej i Kowieńskiej na Psim Polu. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, to mieszkańcy będą mogli korzystać z zielonej enklawy już latem tego roku.

W ramach inwestycji zaplano-
wano ścieżki i dodatkowe ławki 
wśród zieleni, koło przystanku 
autobusowego. – Zieleniec, który 
jest pozostałością po ogródkach 
działkowych, zostanie uporząd-
kowany i otrzyma nową formę, 
tworząc zieloną enklawę na osie-

dlu – zaznacza Marek Szempliń-
ski z Zarządu Zieleni Miejskiej we 
Wrocławiu.

Udało się również wygospoda-
rować miejsce na mały placyk 
otoczony rabatami, gdzie bę-
dzie można na chwilę przysiąść 

na ławce. W kwietniu ma zostać 
rozstrzygnięty przetarg, zaś nowy 
park powinien być gotowy latem.
Zagospodarowany zostanie też 
skwer Kornela Morawieckiego 
niedaleko pl. Jana Pawła II, po-
między ulicami Legnicką, Środ-
kową a Szczepińską. ZZM planuje 

budowę nowych ścieżek i oświe-
tlenia na skwerze, urządzenie 
strefy wypoczynkowej, przenie-
sienie pamiątkowego kamienia 
oraz nowe nasadzenia pnączy 
i ozdobnej trawy.

Bartosz Moch

PSIE POLE 
Latem odetchniesz w nowym parku

KSIĘŻE WIELKIE 
Budują kanalizację za ponad 5 mln złotych
Za rok mieszkańcy ulic Popielskiego, Myszkowskiej i Sosnowieckiej nie będą musieli korzystać z przydomowych szamb. 
Wszystko dzięki budowanej na Księżu Wielkim sieci kanalizacji sanitarnej, której inwestorem jest MPWiK Wrocław.

Budowana nowa część sieci ka-
nalizacji sanitarnej będzie miała 
w sumie długość 1,5 km. Pracami 
zostaną objęte ulice:

 ◼ Popielskiego – na odcinku 
od istniejącej przepompowni 
ścieków do ul. Brochowskiej

 ◼ Myszkowska – od ul. Popiel-
skiego do nieruchomości przy 
ul. Myszkowskiej 12

 ◼ Sosnowiecka – na całej dłu-
gości

W pierwszej kolejności realizo-
wana będzie sieć w ul. Leona Po-
pielskiego od strony istniejącej 
przepompowni ścieków. Później 
MPWiK wybuduje kolejne odcin-
ki sieci w pozostałych ulicach. 
– Większość prac będzie pro-
wadzona metodą bezwykopową, 
przez co nie będą one uciążliwe 

dla mieszkańców. Ten etap powi-
nien zakończyć się w pierwszym 
kwartale 2023 roku – wyjaśnia 
Martyna Bańcerek, rzeczniczka 
prasowa MPWiK.

Wtedy mieszkańcy  będą mo-
gli wnioskować o przyłączenie 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
Według wstępnych szacunków 
mowa o właścicielach niemal 50 
nieruchomości.

Wrocław jest skanalizowany w ok. 
99 proc., co daje miastu miejsce 
w czołówce najlepiej skanalizo-
wanych miast Europy. Jeszcze 15 
lat temu, czyli pod koniec 2007 
roku wskaźnik ten wynosił 93 
proc. Obecnie MPWiK eksploatuje 
ok. 2000 km sieci kanalizacyjnej.

Paulina Czarnota

Sekretne kino na 
Śródmieściu

Ołbin poszerzony o Nadodrze 
i Grunwald. Tak przedstawia 
się plan na sekretne projekcje 
filmowe, dzięki którym w roku 
2022 odkryjemy miejsca aż na 
trzech osiedlach. Spółdziel-
nia Kinowa Śródmieście rusza 
w nowej odsłonie. Przed nami 
pierwszy pokaz filmowy, do 
współpracy organizatorzy za-
prosili poznański festiwal Short 
Waves, którego przedstawicie-
le przygotowali filmy. Miejsce 
seansów to oczywiście sekret. 
Dowie się ten, kto zapisze się 
na rezerwacje@wrocff.com.
pl (tytuł mejla: Spółdzielnia 
27.04).Pierwszy pokaz zapla-
nowano na 27 kwietnia w godz. 
20-22.45. Wstęp wolny.

 

Nowa zebra 
i trasa rowerowa
Na granicy  osiedli  Kowale 
i Swojczyce zakończyła się bu-
dowa nowego ciągu pieszo-ro-
werowego, dokładnie wzdłuż 
ulic Kowalskiej i Miłoszyckiej. 
Na skrzyżowaniu z ul. Mydla-
ną powstał także przejazd ro-
werowy i azyl dla pieszych. To 
w sumie pół kilometra trasy, 
która została również oświetlo-
na. Nasadzone zostały także 63 
drzewa, to graby, grusze, dąb 
i kilkaset krzewów. Inwesty-
cja kosztowała blisko 2 miliony 
złotych.

Zjedz chwasty 
na Swojczycach

Jadalne chwasty to nic innego 
jak dobroczynne zioła, dawniej 
używane do podreperowania 
zdrowia. Katarzyna Gubała, 
diet coach i ekspertka kuchni 
roślinnej, zabierze chętnych 
na wyprawę do parku Czarnej 
Wody. Opowie o właściwo-
ściach chwastów najczęściej 
występujących w tej okoli-
cy, z których potem wspólnie 
przygotują: zupę oczyszczającą 
na liściach pokrzywy, pęczotto 
z pesto na liściach krwawnika, 
carpaccio na liściach mniszka 
lekarskiego i deser z jadalnymi 
kwiatami. Warsztaty odbędą 
się 27.04 o godz. 13 – zbiór-
ka w CAL-u Rewir Twórczy, 
ul. Swojczycka 118.

Wizualizacja skweru u zbiegu ulic Litewskiej i Kowieńskiej. Teren po ogródkach działkowych będzie zielonym miejscem spotkań
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Prace przy budowie kanalizacji już ruszyły przy ul. Popielskiego
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Odwiedź Dolny Śląsk

Henryk Probus nadał Świebodzicom prawa miejskie. Władysław Jagiellończyk sprzedał je Konradowi Hochbergowi. 750-letnie miasteczko u stóp 
Gór Wałbrzyskich proponuje garść ciekawostek z interesującej przeszłości i zestaw atrakcji. Jest także doskonałe podczas wypraw po okolicy.

Świebodzice prawa miejskie otrzy-
mały prawdopodobnie ok. 1279 
roku. Wynika to z zapisu w jed-
nym z dokumentów, w którym 
książę Henryk Probus zwracał się 
do świebodziczan „mieszczanie”. 
Ok. 1509 r. przeszło we władanie 
rodu Hochbergów i pod ich wpły-
wem pozostało aż do zakończenia 
II wojny światowej.

Spacer wzdłuż murów

Do najciekawszych  zabyt-
ków miasta należą fragmen-
ty średniowiecznych mu-
rów obronnych z basztą 
przy ul. Piłsudskiego. Jest 
to jeden z najlepiej zachowanych 
systemów obwarowań miejskich 
w Polsce. Ocalało aż 80 proc. jego 
oryginalnej konstrukcji.

Centrum miasta ozdabia klasycy-
styczny ratusz, wzniesiony przez 
znanego architekta Christiana 
Schulze w XVIII w. Dwupiętrowy 
budynek z trzykondygnacyjną wie-
żą ma taras widokowy, który na-
daje mu niepowtarzalny charakter.

W Świebodzicach jest również kil-
ka interesujących zabytków sa-
kralnych. Najstarsze to pozostało-
ści kościoła św. Anny w Pełcznicy 
z przełomu XII i XIII w. Według 
legendy obiekt spłonął od uderze-
nia pioruna, inne źródła podają, że 
kościół został zniszczony podczas 
najazdu Tatarów.

Warto zo-
baczyć kościół 
św.  Franciszka 
z Asyżu w dzielnicy 
Ciernie. Obiekt powstał w pierw-
szej połowie XIII wieku jako bu-
dowla  romańska.  Wewnątrz 
zachowało się gotyckie sakramen-
tarium, późnobarokowe organy 
i ołtarz główny z XVII w. W dru-
giej połowie XX w. w czasie prac 
konserwatorskich odkryto cenne 
średniowieczne malowidła.

W Cierniach nie wolno też ominąć 
Pałacu Wdów. Obiekt wzniesiono 
na przełomie XVIII i XIX w. jako 
rezydencję dla wdów z rodu Hoch- 
bergów. Nie został jednak nigdy 
ukończony i od wojen napoleoń-
skich stanowi malowniczą ruinę. 

Z Hochbergami związana  jest 
także historia kościoła pw. św. 
Mikołaja. Znajduje się tam krypta 
książęcego rodu z sarkofagami ba-
rona Jana Henryka I oraz Zuzanny 
Jadwigi z rodu Schaffgotsch.

Świebodzicki kościół św. Piotra 
i Pawła przyciąga nie tylko jako 
zabytek, ale i jako wnętrze kon-
certowe, w którym organizowane 
są wieczory muzyki organowej.

Śląskie miasto zegarów 
i Chodzącego Słownika

Świebodzice szczycą się swoimi 
dawnymi i obecnymi mieszkań-
cami. Nazywane bywają „Ślą-
skim miastem zegarów” i „Małą 
Szwajcarią”. Tytuły te zawdzię-
czają wybitnemu zegarmistrzowi 

Gustavowi Beckerowi. Po prakty-
kach w Szwajcarii, Austrii i naj-
większych niemieckich miastach 
wrócił do rodzinnych Świebo-
dzic, w których założył fabrykę 
czasomierzy.  Zegary 
sygnowane marką 
„Gustav Becker” 
do   dz i s i a j   są 
cenione wśród 
antykwariuszy 
i hobbystów.

Os ta tn i e   l a t a 
ż y c i a   s p ę d z i ł 
w  Świebodzicach 
prof. Jan Mikulicz-Ra-
decki, pomysłodawca nowych 
technik operacyjnych i narzędzi 
chirurgicznych, twórca dwóch 
szkół chirurgicznych: polskiej 
w Krakowie  i niemieckiej we 
Wrocławiu. W dzielnicy mia-
steczka – Pełcznicy, można obej-
rzeć willę, w której mieszkał.

Świebodzice pojawiają się także 
– jako miejsce urodzenia – w bio-
gramie Emila Krebsa, posługują-
cego się biegle 68 językami, a ro-
zumiał – od 111 do 120. Chińczycy 
nazywali go Chodzącym Słowni-
kiem. Jego wyczynu nikt nie pobił. 
Aktualnie uważany jest za poliglo-
tę wszech czasów.

Zamek Książ oglądany z góry

W XIX w. do miasta dotarła ko-
lej. Linia Wrocław-Świebodzice 
była trzecią linią w ówczesnych 

granicach kraju. To spo-
wodowało dynamiczny 
rozwój  przemysłu 
i turystyki.

I  dzisiaj  gmina 
Świebodzice przy-
ciąga  pięknymi 
widokami i bogatą 

historią. Jest dosko-
nałą bazą do wypadów 

po okolicy. W pobliżu mia-
steczka znajduje się Zamek Książ. 
Ogromnym atutem gminy  jest 
lotnisko, z którego startują małe 
samoloty i szybowce, a raz w roku 
odbywa się Piknik Lotniczy.

Jak dojechać?

Z Wrocławia do Świebodzic jest 70 
km. Przejazd zajmuje nieco ponad 
1 h. Najlepiej ruszyć A4 w stro-
nę granicy z Niemcami. Na węźle 
Kostomłoty zjeżdżamy w kierun-
ku Strzegomia, a stamtąd w stronę 
Świebodzic. Pociągiem dojedziemy 
w 55 minut.

Redakcja

ŚWIEBODZICE 
Mała Szwajcaria: tu urodził się poliglota wszech czasów

Paweł Ozga, 
burmistrz Świebodzic

Świebodzice to ponad 740 lat tradycji i historii. Miasto słynie z urokliwych 
terenów zielonych, stale rozwijanej oferty sportowo-rekreacyjnej oraz cie-
kawych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Piknik lotniczy, zlot motocy-
kli, wystawy, wernisaże oraz wiele innych wydarzeń realizowanych przez 
organizacje pozarządowe i stowarzyszenia sprawiają, że w Świebodzicach 
nie można się nudzić.

Bliskość Zamku Książ i urok Książańskiego Parku Krajobrazowego to warunki 
idealne do obcowania z naturą i poznawania dziejów regionu. Wspaniałą 
atrakcją jest też możliwość przelotu nad okolicą i podziwianie każdego za-
kątka Świebodzic i ich okolic z lotu ptaka.

ŚWIEBODZICE

WROCŁAW
70 km
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Ozdobą centrum jest ratusz w stylu klasycystycznym (z lewej) i kościół św. Piotra i Pawła

Emil Krebs
(1867-1930)
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Bicie Gitarowego Rekordu Świata, festiwal 3-Majówka, wielkie otwarcie se-
zonu na Torze Wyścigów Konnych Partynice – pierwszy weekend maja bę-
dzie pełen wrażeń we Wrocławiu. Okolicznościowe imprezy przygotowują 
też miejskie atrakcje. Aquapark zabierze nas na Hawaje, a Centrum Historii 
zajmie się maluchami, gdy rodzice wybiorą się do strefy relaksu. W tym mie-
siącu także przyroda budzi się do życia – w ogrodach botanicznym i japoń-
skim kwitną już kwiaty, a w zoo zwierzęta wygrzewają się na wybiegach.

Jedno z ważniejszych majów-
kowych wydarzeń odbędzie się 
w samym sercu Wrocławia. Po 
dwóch latach pandemii 1 maja na 
Rynek powraca Największa Gita-
rowa Orkiestra Świata, która za-
gra „Hej Joe” już po raz 20.

Gitary w dłoń

Z okazji jubileuszu przygotowano 
mnóstwo atrakcji. Rynek i jego 
okolice zamienią się w miastecz-
ko, w którym staną cztery sceny 
prezentujące różne oblicza gitary 
– od elektrycznej przez flamen-
co do klasycznej i ukulele. Będą 
warsztaty, spotkania i rozmowy 
o gitarze, prezentacja sprzętu 
i spotkania z gwiazdami. Nie za-
braknie też konkursów.

Rejestracja uczestników startuje 
o godz. 10 w punktach w Ryn-
ku. Wystarczy dowód osobisty, 
legitymacja szkolna lub inny 
dokument (nie trzeba być peł-
noletnim). Udział w biciu Gi-
tarowego Rekordu Świata jest 
bezpłatny. Kończy się ok. godz. 
15.45, potem próba generalna 
i punktualnie o godz. 16 zacznie 
się oficjalna próba ustanowie-
nia nowego Gitarowego Rekordu 

Świata 2022. Wyniki ok. godz. 
16.15, a już o godz. 17 koncert 
gwiazd, czyli Dire Straits w Hali 
Stulecia.

Impreza u Berga

Okol ice  Hal i  Stulec ia  będą 
w trakcie majówki tętnić życiem, 

a wszystko za sprawą festiwalu 
3-Majówka, który co roku rozpo-
czyna sezon imprez plenerowych 
w Polsce. W ciągu trzech dni na 

scenie wystąpią m.in. Morcheeba, 
Brodka, Nosowska, Vito Bambino, 
Kwiat Jabłoni, Igo, Organek, Da-
ria Zawiałow, Artur Rojek, Mery 
Spolsky, Karaś/Rogucki.

Niemałym wydarzeniem będzie 
także koncert muzyków oryginal-
nego składu legendarnego zespołu 
Dire Straits, którzy zagrają z oka-
zji Gitarowego Rekordu Świata. 
Na festiwal obowiązują bilety 
(wciąż można je kupić na www.
3-majowka.pl/bilety), a jego te-
ren będzie ogrodzony – dotyczy 
to części terenu pergoli, włącznie 
z Wrocławskim Centrum Kongre-
sowym i tarasem letnim oraz pla-
cu pod Iglicą. Od strony ul. Wró-
blewskiego działać będzie jednak 
strefa food trucków, do której 
zaproszono m.in. Souvlaki Greek 

Truck, Balkan Burger, Tarczyński 
Meat Lovers i Western Tortilla.

Konne szaleństwo

We wtorek, 3 maja, na Wrocław-
skim Torze Wyścigów Konnych 
odbędzie się inauguracja sezonu 
2022. W programie dnia jest 8 go-
nitw: trzy na dystansach płaskich, 
dwie płotowe oraz trzy przeszko-
dowe, w tracie których jeźdźcy 
pokonują różnej wysokości ży-
wopłoty i bardzo widowiskową 
przeszkodę wodną o długości 30 
m. Najważniejsza jest oczywiście 
Międzynarodowa gonitwa z prze-
szkodami o Nagrodę Otwarcia 
Sezonu, bo na starcie zamelduje 

się czołówka polskich, czeskich 
i szwedzkich jeźdźców.

Organizatorzy zadbali również 
o atrakcje. Będą przejażdżki na 
kucykach, zawody „hobby horse”, 
pokaz woltyżerki sportowej czy 
wyścigi w goglach VR. Najmłodsi 
będą mogli także pobawić się na 
placu zabaw Konikowo i spró-
bować swoich sił w parku lino-
wym. Wydarzenie odbywa się pod 
znakiem solidarności z Ukrainą, 
przez cały dzień prowadzone będą 
zbiórki pieniędzy, a cały dochód 
z atrakcji zostanie przeznaczony 
na pomoc naszym sąsiadom. Start 
o godz. 14, wstęp wolny. Impreza 
potrwa do godz. 19.

Atrakcje zapraszają

W długi weekend warto odwiedzić 
także miejskie atrakcje – czynne 
będzie zoo (w godz. 9-19), Hy-
dropolis (w godz. 10-20), Kolej-
kowo (w godz. 10-19), ogrody bo-
taniczny i japoński (oba w godz. 
9-19). Specjalne wydarzenia 
przygotował też aquapark, który 
zamieni się w hawajską wyspę – 
w planie koło fortuny dla dzieci, 
taniec limbo, zabawy w wodzie 
i występy dj-ów. Centrum Historii 
Zajezdnia zaprasza natomiast na 
sąsiedzkie spotkanie – będą le-
żaki, piłki, skakanki, badminton, 
kosz i warsztaty dla dzieci.

W majowy weekend będzie moż-
na skorzystać też ze spacerów 
z przewodnikami, a okolice mia-
sta obejrzeć z zabytkowych pocią-

gów. Szczegóły na l.wroclaw.pl/
majowka-22.

Pogoda ma sprzyjać, dlatego 
można również popływać po Od-
rze. Tradycyjnym statkiem pasa-
żerskim z przystani: Kardynal-
skiej, koło zoo, na cyplu czy koło 
mostu Piaskowego (statekpasa-
zerski.pl, statek-wroclaw.pl). 
Na gondoli i tramwajem wodnym 
z Zatoki Gondoli (ul. Purkyniego 
9) czy na kajakach z Odra Cen-
trum (wyb. J. Słowackiego 5B). 
Ale warto skorzystać też z wyjąt-
kowej okazji, aby popłynąć kata-
maranem klasycznym (funboat.
pl, katamaran-wroclaw.pl) czy 
solarnym (cityboats.pl). Więcej 
o pływaniu po Odrze na l.wroc-
law.pl/rejsy.

Agata Zięba

Wrocław zaprasza na majowy weekend

Idąc w miasto, 
popatrz w górę

Jeśli lubisz piesze wędrówki i chcesz poznać 
miasto, to świetnym pomysłem będzie majo-
wy spacer po Wrocławiu. Warto wtedy spojrzeć 
w górę. W wielu częściach miasta budynki – 
przedwojenne i bliższe naszym czasom – zostały 
ozdobione w wyjątkowy sposób. Po Wrocławiu 
można pójść szlakiem murali, których wciąż 
przybywa – więcej na l.wroclaw.pl/murale.

Warto także zauważyć ornamenty, malowidła 
i instalacje, które zadomowiły się w pejzażu 
miasta. Część jest z pietyzmem odnawiana, wie-
le wymaga konserwacji, bo ząb czasu poważnie 
je nadwyrężył (l.wroclaw.pl/ornamenty).

Fontanna 
i restauracje w Hali
Wrocławska Fontanna Multimedialna jest naj-
większą fontanną w Polsce i jedną z najwięk-
szych w Europie. Ma prawie 1 ha powierzchni, 
800 punktów świetlnych, 300 dysz wodnych 
i 3 dysze ogniowe. Właśnie przechodzi mo-
dernizację i, jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, 12 maja odbędzie się pierwszy po-
kaz dzienny, a 15 maja ruszą pokazy z oprawą 
świetlną. Tego lata odbędzie się też premiera 
zupełnie nowego pokazu specjalnego.

Po majówce przez 7 dni w tygodniu czynny 
będzie Taras Letni (od 16 maja). To pierwsza 
odsłona nowej oferty gastronomicznej Hali 
Stulecia, nad którą czuwa zwyciężczyni Top 
Chef Polska Katarzyna Daniłowicz. 7 czerwca 
we Wrocławskim Centrum Kongresowym ru-
szy także Restauracja Tarasowa.

Obejrzyj galerię zdjęć na www.wroclaw.pl

l.wroclaw.pl/murale

l.wroclaw.pl/ornamenty
Na torach na Partynicach 3 maja odbędzie się aż osiem gonitw

Miasto możemy zwiedzić z wody cichym katamaranem solarnym

Z okazji 20. rocznicy bicia gitarowego rekordu Guinnessa 1 maja na wrocławskim Rynku odbędą się występy, warsztaty i spotkania, na dalszą zabawę na koncertach zaprasza Hala Stulecia
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Wrocławskie pokolenia

Śpiewasz w chórze lub zespole? Zgłoście się do międzypokoleniowego koncertu „Czy mnie widzisz? Czy mnie słyszysz?”, 
który odbędzie się 17 maja w auli Politechniki Wrocławskiej. To jedna z inicjatyw w ramach Roku Dobrych Relacji.

Muzyka, która jest ponadcza-
sowa, może przeciwdziałać sa-
motności – takie jest przesła-
nie koncertu, do którego może 
się zgosić każdy działający we 
Wrocławiu i aglomeracji wro-
cławskiej zespół czy chór. Zapisy 
trwają do 6 maja.

Język i repertuar dowolny

Podczas koncertu w auli Po-
litechniki Wrocławskiej wy-
stąpią  zgłoszone zespoły:  od 
dziecięcych, przez młodzieżo-
we po senioralne. Minimalny 
wiek uczestników to 7 lat, gór-
nej granicy wieku nie ma. Ze-
społy powinny  liczyć od 4 do 
25 osób. Każda z grup biorąca 
udział w koncercie może wyko-
nać maksymalnie dwa utwory 
w dowolnym języku. Repertuar 
przygotowują same zespoły, te-
matycznie powinien on jednak 
nawiązywać do idei Roku Do-
brych Relacji, a zatem do uczuć, 
ale także samotności.

Zgłoś się sam

Zgłoszenia  chętnych  zespo-
łów i chórów przyjmowane są 

do 6 maja za pomocą formula-
rza zgłoszeniowego na stronie 
l.wroclaw.pl/koncert-RDD.

Pod tym linkiem znajdują się 
także  praktyczne  informacje 
związane z prezentacją utwo-
rów. Do udziału w koncercie 
organizatorzy zapraszają zespo-
ły wokalne i chóry z placówek 
oświatowych, rad osiedli czy rad 
parafialnych, także działające 
w ramach innych instytucji i sa-
modzielnie.

Wystąp w auli

Koncert „Czy mnie widzisz? Czy 
mnie słyszysz?” odbędzie się 17 
maja w godz. 10-14 w auli Poli-
techniki Wrocławskiej (Budynek 
A1, Wybrzeże Wyspiańskiego 
27). Jest otwarty dla publicz-
ności – aula jest pojemna, za-
tem każdy jest mile widziany. 
Organizatorami wydarzenia jest 
Wrocławskie Centrum Rozwo-
ju Społecznego we współpracy 
ze Szkołą Podstawową nr 17 im. 
prof. Stanisława Kulczyńskiego 
oraz Politechniką Wrocławską.

Redakcja

W  sobotę, 23 kwietnia, ruszyła wiosenna edycja WROśnij we Wrocław. Na skwerze przy 
ul. Tczewskiej i w parku Na Skraju przy ul. Koreańskiej wrocławianie posadzili 300 drzewek. 
Organizatorzy liczą, że jesienią uda się przekroczyć liczbę 2500 posadzonych drzewek.

Zainteresowanie  drzewkami 
było tak duże, że limit błyska-
wicznie się wyczerpał, potem 
powstał  grafik  sadzenia  dla 
rodzin z podziałem na godzi-
ny oraz sektory i 23 kwietnia 
rodziny ruszyły do pracy. Na 
Kowalach posadzono 80 sztuk, 
a na Brochowie – 220. Wszyscy 
byli zachwyceni, że po sadzeniu 
drzew spędzili wspólnie czas na 
pikniku rodzinnym w brochow-
skim parku Na Skraju.

– Już od kilku sezonów sadzimy 
kilkaset drzew podczas każdej 
akcji, która trwa od 2017 roku. 
W  sumie  daje  to  liczbę  2100 
drzew, a  jeśli  jesienna edycja 
będzie udana, na co bardzo li-
czymy, przekroczymy 2,5 ty-
siąca – mówi Marek Szempliń-

ski z Zarządu Zieleni Miejskiej 
(ZZM).

Marek  i   Dagmara   z   synem 
Michałem  i  córeczką Natalią 
mieszkają na Brochowie. O ak-
cji dowiedzieli się z Facebooka 
i stwierdzili, że to dla nich ide-
alna propozycja. Do akcji zapro-
sili także zaprzyjaźnioną Ukra-
inkę Anastazję i jej dwoje dzieci 
– synka Tichona i córeczkę Kirę, 
dla której sadzone było drzewo. 
– Rodzinę Anastazji gości u sie-
bie nasz znajomy, a my poma-
gamy  im  po  prostu  spędzać 
czas, zwłaszcza że mamy dzie-
ci w podobnym wieku – mówi 
Marek.

Ideą  projektu  „WROśnij   we 
WROcław” jest sadzenie drze-

wek, których patronami zostają 
najmłodsi wrocławianie, a jed-
nocześnie zazielenianie miasta.

– Ta inicjatywa jest cenna, po-
nieważ dzięki  niej  przybywa 
w mieście drzew. W sadzenie 
są zaangażowani mieszkańcy, 
a w przyszłości, o duże drze-
wa będą dbać ci, dla których są 
sadzone. To jest prawdziwa gra 
w zielone – wyjaśnia Jacek Mól, 
dyrektor ZZM.

Za  organizację  WROśnij   we 
WROcław  odpowiadają Wro-
cławskie  Centrum  Rozwoju 
Społecznego  i Zarząd Zieleni 
Miejskiej. Partnerami są ZDiUM 
i Ekosystem.

Magdalena Talik

Muzyka łączy ludzi – zgłoś się na koncert

Już niemal 2,5 tys. drzew dla małych wrocławian
Do 6 maja do udziału w koncercie zgłosić się mogą zespoły i chóry
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Państwo Tokarscy posadzili lipę drobnolistną dla córki Apolonii
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WCRS: co w maju 
w harmonogramie

W swoim kalendarium zajęć 
online i porad telefonicznych 
na kwiecień i maj Wrocławskie 
Centrum Rozwoju Społeczne-
go ma bezpłatne spotkania we 
wtorki i środy. Wtorkowe za-
jęcia online dla seniorów i ich 
rodzin to Zdrowie od kuchni. 
Dotyczą żywienia  i zbilan-
sowanej diety i zaczynają się 
o godz. 9.30. Prowadzi je Mag-
dalena Szyszka-Barycka – die-
tetyk kliniczny. Można na nie 
wejść przez link: wcrs.akade-
mia.korbank.pl/kal-222-jnw. 
W środy o godz. 9 rozpoczyna 
się Poradnik Psychologiczny. 
Zajęcia poruszają tematykę 
dbania o zdrowie psychiczne, 
jest także przestrzeń na roz-
mowę. Prowadzi je psycholog 
Dawid Zieliński. Link na spo-
tkanie: wcrs.akademia.kor-
bank.pl/kal-nv9-qmv. W wy-
brane wtorki, środy i czwartki 
seniorzy mogą uczestniczyć 
w zajęciach Szczęśliwi w tańcu, 
które prowadzi Joanna Stani-
sławska – instruktorka tańca. 
Są to lekcje obejmujące proz-
drowotny ruch i dużą dawkę 
tanecznej serotoniny. Link to: 
wcrs.akademia.korbank.pl/
kal-xae-c7w. W maju spotka-
nia odbędą się: 5, 10, 17, 24, 26, 
31 (godz. 12) i 11, 18 (godz. 13).
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Zdjęcia do filmu „A Winter’s Journey” brytyjskiej reżyser-
ki Alex Helfrecht będą realizowane w Centrum Technolo-
gii Audiowizualnych. Zagra w nim m.in. John Malkovich.

Po kilku latach do Wrocławskiego 
Centrum Technologii Audiowi-
zualnych (CeTA) powraca Bre-
akThru Films, które nadzoro-
wało malarską animację „Twój 
Vincent”. Tym razem zajmie się 
filmową adaptacją cyklu 24 pie-
śni Franza Schuberta do wierszy 
Wilhelma Müllera pt. A Winter’s 
Journey, którą wyreżyseruje Alex 
Helfrecht. Akcja  rozgrywa się 
w Bawarii w 1812 r., a bohate-
rem będzie zakochany wędrowny 
poeta (w tej roli Marcin Czarnik) 
przeprawiający się przez ośnieżo-
ne górskie ostępy. W pozostałych 

rolach wystąpią John Malkovich 
(jako lirnik), Jason Isaacs (jako 
Wolfgang), Ólafur Darri Ólafsson 
(w roli Jakoba), Martina Gedeck 
(Maria) i Gabriella Moran (There-
se). Oprócz ujęć z aktorami, które 
startują w czerwcu, realizowane 
też będą efekty specjalne i kom-
puterowa animacja malarska. Do 
budowy filmowego świata reali-
zatorzy użyją – po raz pierwszy 
w filmie pełnometrażowym i na 
taką skalę – technologii Dreams 
znanej z gier na PlayStation.

Magdalena Talik

Majówka za pasem, można więc zaplanować błogie lenistwo z książką. Nowości wydawniczych jest mnóstwo. Jak się w nich 
odnaleźć? Wybraliśmy kilka propozycji do kupienia, na stronie www.wroclaw.pl w konkursie będą też książki do wygrania.

„Błony umysłu” (Wydawnictwo 
Dowody na Istnienie) to wyjątkowa 
książka o zjawiskach bliskich każ-
demu. Prof. Jolanta Brach-Czainy 
wplata w filozoficzny dyskurs wła-
sne doświadczenia, także femini-
styczne, z wielką swobodą i natu-
ralnością.

„Trio” Johanny Hedman (tłum. 
Ewa Wojciechowska, Wydawnictwo 
Wielka Litera) to opowieść o Tho-
rze i Auguście – sztokholmczy-
kach z uprzywilejowanych rodzin, 
i Hugo, przybyszu z biedniejszej 
familii. Między trojgiem zawiąże 
się fascynująca relacja. Świetny 
portret ludzi u progu ważnych ży-
ciowych decyzji.

Książka Sally Rooney „Gdzie je-
steś, piękny świecie” (tłum. Jerzy 
Kozłowski, Wydawnictwo W.A.B.) 
to opowieść, której bohaterkami 
są dwudziestoparoletnie kobiety – 
Alice i Eileen, oraz ich kochanko-
wie – Feliks i Simon. Zmagają się 
z różnymi problemami, przyciągają 
i odpychają, prowadzą błyskotliwe 

rozmowy i wymieniają e-maile 
z refleksjami o rzeczywistości.

„Co mówią kamienie Wenecji” 
Ewy Bieńkowskiej (Wydawnictwo 
Próby) to tom, który powinniśmy 
schować do plecaka, a najlepiej 
w ogóle nie wyjmować go z dłoni 
w czasie wyprawy do tego miasta, 
bo autorka uświadamia nam, jak 
wiele umyka podczas oglądania 
wspaniałości Wenecji.

W „Rodzinie Strangerów” Kathe-
rena Vermette (tłum. Ewy Ho-
rodyskiej, Wydawnictwo Wielka 
Litera) przedstawia historie kilku 
kobiet z jednej rodziny kanadyj-
skich Metysek. Matki Margaret, 
córki Elsie  i wnuczek Phoenix 
i Cedar-Sage odciętych od własnej 
tradycji, niby tolerowanych przez 
społeczeństwo, ale konsekwentnie 
spychanych na margines.

Najbardziej zabójczy kraj świata – 
Salwador. Zaludnienie 6 mln, 103 
zabójstwa na 100 tys. osób. Piszą 
o nim pasjonująco w reporterskiej 

książce „Młody z Hollywood” 
bracia Óscar i Juan José Martíne-
zowie (tłum. Tomasz Pindel, Wy-
dawnictwo Filtry).

Rodzinne spotkanie zaplanowane 
przez Roya w indonezyjskim Parku 
Narodowym Komodo. Dołączają do 
niego dawno niewidziane siostra 
Tracy i matka, ale nie spodziewaj-
my się sielanki, bo krótki urlop to za 
mało, aby naprawić zrywane latami 
więzy. Czyli nowa książka „Komo-
do” Davida Vanna (Wydawnictwo 
Pauza, tłum. Dobromiła Jankowska).

Powieść Frances Cha „Gdybym 
miała twoją twarz” (tłum. Urszu-

la Gardner, Wydawnictwo Kobie-
ce) o kilku młodych Koreankach 
z Seulu, które żyją szybko i in-
tensywnie, poprawiając urodę, aby 
poprawić życie.

Panoramiczny obraz Korei ocza-
mi kobiet, czyli reporterski tom 
„Przesłonięty uśmiech. O kobie-
tach w Korei Południowej” Anny 
Sawińskiej (Wydawnictwo Czar-
ne). Autorka potrafiła przełamać 
opory swoich rozmówczyń w róż-
nym wieku – od pań pamiętają-
cych biedną Koreę po najmłodsze 
beneficjentki sukcesu.

Magdalena Talik

Kultura

Sprawdź, co polecamy przeczytać wiosną Akademia Muzyczna 
zaprasza do siebie
Akademia Muzyczna im. Ka-
rola Lipińskiego we Wrocławiu 
została ponownie otwarta dla 
słuchaczy i zaprasza na bez-
płatne koncerty swoich stu-
dentów. Nadchodzące mie-
siące to czas, kiedy odbywa 
się tu najwięcej wydarzeń. To 
okres występów dyplomowych 
studentów, konferencji na-
ukowych, koncertów orkiestr 
akademickich i spektakli wy-
działu wokalnego. Kalenda-
rium imprez artystycznych 
i naukowych jest na bieżą-
co aktualizowane na stronie 
l.wroclaw.pl/akademia-mu-
zyczna. Udział w wydarze-
niach jest bezpłatny, jednak 
na niektóre z nich obowiązują 
darmowe wejściówki.

 

Posłuchaj słynnych 
organów Englera
Trzy bezpłatne koncerty na 
organach w bazylice św. Elż-
biety już za nami. Na sześć 
kolejnych bilety będzie można 
odbierać w każdą środę po-
przedzającą występ od godz. 
15.30 przed Domkiem Mie-
dziorytnika, ul. św. Mikołaja 
1 (po dwie na osobę do wy-
czerpania puli). W progra-
mie 28.04 – Arkadiusz Bialic 
(Kraków), 5.05 – Pavel Ko-
hout (Czechy), 12.05 – Hanna 
Dys (Gdańsk), 19.05 – Stefan 
Kiessling (Niemcy), 26.05 – 
Marek Fronc (Legnica), 2.06 
– Agnieszka Tarnawska (Po-
znań), 9.06 – Tomasz Głu-
chowski (Wrocław).

Zobacz, jak grają 
studenci PWST

Nie każdy wie, że w naszym 
mieście na spektakl można 
wybrać się nie tylko do miej-
skich i prywatnych teatrów, 
ale także do wrocławskiej fi-
lii Akademii Sztuk Teatral-
nych im. St. Wyspiańskiego 
w Krakowie. W nowoczesnym 
wnętrzu szkoły przy ul. Bra-
niborskiej 59 obejrzeć można 
spektakle dyplomowe stu-
dentów wydziału aktorskie-
go i lalkarskiego. Repartuar 
i bilety na www.ast.wroc.pl/
teatr-ast.

John Malkovich znów odwiedzi Wrocław

John Malkovich zagra w flimie „A Winter’s Journey” lirnika
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Weź udział w konkursie i wygraj książki

Już od wtorku 26.04 od godz. 9 będzie można 
wygrać nowe książki wrocławskich autorów: 
Marka Krajewskiego, Małgorzaty Starosty, 
Ewy Stachniak, Gosi Herby i Laury Bielak.

Więcej na: www.wroclaw.pl/konkursy
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Як допомагати біженцям? 9.05 «круглий стіл»

Великдень для 
українських гостей

Мої перші слова польською 
мовою в українсько-
російському словничку

9 травня у Залі сторіччя у Вроцлаві буде організовано «круглий стіл». У ньому візьмуть участь представники уряду, органів місцевого самоврядування, неу-
рядові організації, а також політики з України та Європейського Союзу. Учасники дискутуватимуть про те, як організувати довготривалу допомогу біженцям.

Передбачається, що до початку 
війни у Вроцлаві проживало, 
працювало і навчалося понад 
100 тисяч громадян України. Від 
24 лютого, коли почалася агре-
сія Росії на Україну, до столиці 
Нижньої Сілезії прибуло декілька 
десятків тисяч осіб, а ще більше 
проїхало повз Вроцлав. Щоденно 
на Головний залізничний вок-
зал приїжджало навіть 7 тисяч 
осіб.

– Вже настав час, щоб підготу-
вати системні рішення, завдяки 
яким органи місцевого само-
врядування та неурядові орга-
нізації матимуть можливість 
ефективніше допомагати меш-
канцям наших міст, містечок та 
метрополій. Йдеться про освіту, 
охорону здоров’я, ринок жила, 
а також поправки до бюджету. 
Ми хочемо розмовляти про це 
із представниками уряду, тре-
тім сектором, міжнародними 
організаціями, а також з укра-
їнською стороною. Саме тому 9 
травня ми організуємо «кру-
глий стіл», щоб спільно пороз-
мовляти про проблеми,що нам 
треба буде долати найближчими 
місяцями, а може й роками, – 
говорить Яцек Сутрик, мер Вро-
цлава, а також заступник голови 
Руху представників органів міс-

цевого самоврядування «ТАК! 
Для Польщі».

Представники органів місцевого 
самоврядування підкреслюють, 
що під час кризи, пов’язаної із 
напливом біженців, велику роль 
відіграли мешканці.

– Потрібна нова державна ор-
ганізація, що [під час напливу 
біженців – прим. перекл.] за-
йметься справами охорони здо-

ров’я, освіти, польською мігра-
ційною політикою. Ніхто не має 
претензій, тому що жоден з нас 
не міг передбачити масштабів 
кризи, пов’язаної із біженцями. 
Ніхто з нас не був готовий до 
цього, – сказав Я. Сутрик. – Сі-
даймо разом до столу, найкра-
ще круглого. Запросімо усіх, хто 
займається біженцями, а також 
політиків. Порозмовляймо про 
те, як у Польщі діяти у май-

бутньому, якщо йдеться про бі-
женців. Ми запрошуємо усіх до 
Вроцлава – міста свободи, демо-
кратії та солідарності.

Представники органів місце-
вого самоврядування говорять 
також про те, ким є біженці, 
і що польська держава могла б 
їм запропонувати, а також як 
можна використати їхні ком-
петенції. – Інженер ядерної 

безпеки, англійський філолог, 
кандидат юридичних наук, ди-
ректор школи, педагог, власни-
ця великої лізингової фірми – 
ці професії вміщують в анкетах 
наші гості з України. У Сопоті, 
що налічує 34 тисячі мешканців, 
такі анкети заповнило понад 
3 тисячі біженців. Що об’єднує 
тих жінок (головно вони при-
їхали до Польщі)? Те, що у гра-
фі: «Чи Ви хочете влаштуватися 
на роботу?» вони позначають: 
«Так». У графі «Що Ви може-
те робити?» пишуть: «Усе». Їх 
об’єднує також те, що вони не 
знають, коли повернуться до 
дому. Що ми можемо їм запро-
понувати? – так про біженців у 
Сопоті розповідала Маґдалина 
Чажиньска-Яхім, яка є членом 
Руху представників органів міс-
цевого самоврядування «ТАК! 
Для Польщі».

Від освіти до соціальної допо-
моги

Проведення «круглого столу» 
заплановано на 9 травня у Залі 
сторіччя. Вроцлав запрошує 
представників уряду, органів 
місцевого самоврядування різ-
них рівнів, польські та міжна-
родні організації, що активно 
працюють для біженців.

Христос Воскрес – такими словами Рафал Гузовський, директор 
міської ради ресурсів у Вроцлаві (Zarząd Zasobu Komunalnego), у ве-
ликодню неділю вранці привітав українських гостей Przystanku 
Grochowa, тимчасового проживання біженців з України.

Прикрашені волонтерами сто-
ли були заповнені святковими 
стравами, були пасха, освячені 
яйця, ковбаса.

Великодній сніданок i традицій-
ні страви

На столах була паска та тра-

диційні продукти, а саме: біла 

ковбаса, м’ясо, писанки, які 

вчора готували мами з дітьми. 

Страви освятив греко-като-

лицький священик

Як представитися, привітатися і як попросити про допомогу? Основні вирази польською, укра-
їнською та російською мовами були включені у друкований глосарій, виданий Департаментом 
промоції та туризму міста Вроцлава.

8 сторінок містять, серед ін-
шого: алфавіт, основні ввічли-
ві фрази, назви частин тіла та 
назви продуктів харчування

Сторінка 2: Ввічливі слова, моя 
родина
Сторінка 3: Частини тіла
Сторінка 4: Їжа
Сторінка 5: Одяг
Сторінка 6: Допомога
Сторінка 7: Цифри
Сторінка 8: Алфавіт

Видання доступне в двох мов-
них версіях: українській та 
російській з транскрипцією 
вимови.

Де взяти словничок?

На даний момент Департамент 

надрукував 2500 екземплярів. 

Він буде розповсюджуватися 

на головному вокзалі, а також 

в пунктах ночівлі та Центрах 

обслуговування мешканців, де 

видають PESEL.

Ілюстрації: Кася Колодзей.

Перекладачі: Тетяна Студентова, 

Анна Мотика.

Видання доступне у двох версі-

ях: українській та російською W
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Sport

Wrocław to bez wątpienia 
jedno z najlepszych miast do 
nauki żeglarstwa. Sprawdź, 
gdzie w stolicy Dolnego Ślą-
ska można zrobić patent i ile 
kosztuje szkolenie.

Szkolenia odbywają się w różnych 
trybach: tygodniowym, weeken-
dowym czy wakacyjnym. Kurs 
pozwala na uzyskanie stopnia że-
glarza jachtowego, pod warunkiem 
zdanego egzaminu na patent. We 
Wrocławiu działa kilka ośrodków, 
które oferują szkolenia na patent 
żeglarza jachtowego. Ceny kursów 
różnią się w zależności od szkoły, 
trybu nauki czy liczby godzin spę-
dzonych na wodzie. O uprawnienia 
mogą się ubiegać wyłącznie osoby, 
które najpóźniej w dniu egzaminu 
skończą 14 lat.

Tutaj zrobisz szkolenie

 ◼ Dolnośląskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Żeglarstwa, ul. Oso-
bowicka 70, tel.: 608 478 084, 
e-mail: dsr@zeglarstwo.org.pl. 
Cena szkolenia to 1450 zł, od-
bywa się ono na Osobowicach, 
przy Marinie Wrocław.

 ◼ Aquilo24, ul. Osobowicka 70, 
tel.: 608 681 277, e-mail: kon-
takt@aquilo24.com. Szkolenia 
prowadzone są w przystani 
przy ul. Osobowickiej 70. Ceny 
wahają się od 1350 do 1490 zł.

 ◼ Sharks, ul. Wrocławska 11, 
Mirków (adres firmy), ul. Na 
Grobli 49, Wrocław (adres 
przystani), tel: 691 659 086, 
e-mail: biuro@sharks.pl. Kurs 
w całości odbywa się we Wro-

cławiu, na rzece Odrze. Koszt 
kursu to 1450 zł.

 ◼ Master Jachting, ul. Osobo-
wicka 70, tel.: 723 390 939, 
e-mail: biuro@masterjachting.
pl. Cena kursu to 1350 zł.

Gdzie po wydanie patentu

Do Polskiego Związku Żeglarskie-
go należy dostarczyć dokumenty 
potwierdzające ukończenie szko-

lenia: zaświadczenie o zdaniu eg-
zaminu, potwierdzenie opłaty za 
wydanie patentu w wysokości 50 
zł (lub 25 zł dla uczniów i studen-
tów poniżej 26. roku życia), zdjęcie 
legitymacyjne w formacie 3,5 cm x 
4,5 cm. Koszt egzaminu to 250 zł, 
dodatkowo należy zapłacić 50 zł za 
wydanie patentu.

Mateusz Lubański

We Wrocławiu powołana została drużyna amp futbolu – piłki nożnej dla osób z niepełnosprawnościami kończyn. To jedyny 
taki zespół na Dolnym Śląsku. Zawodnicy chcą w przyszłym sezonie dołączyć do rozgrywek PZU Amp Futbol Ekstraklasy.

– Od dawna śledziliśmy imponu-
jący rozwój amp futbolu w Pol-
sce, po cichu myśląc o stworzeniu 
drużyny w barwach Śląska. Im-
pulsem był kontakt z Mateuszem 
Widłakiem, prezesem Amp Fut-
bol Polska, dzięki czemu okazało 

się, że we Wrocławiu jest więcej 
osób zainteresowanych rozwo-
jem tej dyscypliny. Związek nas 
połączył i dziś z dumą możemy 
otwierać historię amp futbolu we 
Wrocławiu, mając na sercu herb 
tak wielkiego klubu – mówi Se-

bastian Bednarz, prezes amp fut-
bolowej sekcji Śląska Wrocław.

Trener z Wrocławia

Trenerem  nowej  sekcji  Ślą-
ska Wrocław został Krzysztof 
Węgrzyn, wrocławianin, były 
bramkarz reprezentacji Polski 
oraz amp futbolowych klubów. 
W ostatnich latach pełnił obo-
wiązki trenera bramkarzy w klu-
bie TSP Kuloodporni Bielsko-
-Biała oraz trenera reprezentacji 
Junior Amp Futbol Polska. Był 
także jednym ze szkoleniowców 
drużyn młodzieżowych Parasola 
Wrocław.

Trwa nabór do drużyny

Do drużyny dołączyli już pierwsi 
gracze. Cały czas trwa jednak na-
bór, a zainteresowani zawodnicy 
i zawodniczki mogą zgłaszać się 
wysyłając mejla na adres biuro@
ampfutbolslaskwroclaw.pl, tele-

fonicznie pod numerem: 696 472 
203 oraz poprze media społecz-
nościowe pisząc na profile Śląsk 
Wrocław Amp Futbol. W amp 
futbol mogą grać osoby po jed-
nostronnej amputacji oraz z wadą 
wrodzoną nogi lub ręki.

– To sport ludzi, którzy zma-
gają się z przeciwnościami losu, 
a przy tym wykazują niesamo-
wity charakter i wolę walki. Ich 
hart ducha może być inspiracją 
dla innych. Należy im się za to 
szacunek i wsparcie. Dlatego też 
jako pierwsi, bez wahania odpo-
wiedzieliśmy „tak” dla wspie-
rania sekcji ampfutbolu Śląska 
Wrocław.  Trzymamy  kciuki, 
kibicujemy i chcemy, aby nasi 
zawodnicy czerpali radość z gry 
– zaznacza Mariusz Matejczyk, 
dyrektor zarządzający HARTING 
Polska, sponsora strategicznego 
nowej sekcji Śląska Wrocław.

Redakcja

Gdzie można zrobić patent żeglarski?

Śląsk Wrocław stawia na amp futbol

W niedzielę (24.04) zarząd 
klubu spotkał się z kierow-
nictwem pionu sportowego 
i trenerem I drużyny Śląska 
Wrocław Piotrem Tworkiem. 
W reakcji na rezultat i styl po-
rażki WKS-u z Bruk-Betem 
Termaliką Nieciecza, zarząd 
klubu podjął decyzję o zamro-
żeniu kwietniowych wynagro-
dzeń zawodników I drużyny.

Za nami udana rywalizacja 
zapaśników WKS-u Śląska 
Wrocław na otwartych mi-
strzostwach województwa 
lubuskiego w ramach Mię-
dzywojewódzkiej Ligi Młodzi-
ków. Wrocławianie przywieźli 
z Kostrzyna n/O aż 5 medali – 
1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe.

Reprezentacja Polski w la-
crosse wywalczyła na Stadio-
nie Olimpijskim we Wrocławiu 
awans na mistrzostwa świata 
w San Diego w 2023 r. Pola-
cy w turnieju zajęli w swojej 
grupie drugie miejsce, notując 
3 zwycięstwa i 2 porażki.

Tydzień w skrócie

piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 
30.04, godz. 15, 
Jagiellonia Białystok – WKS 
Śląsk Wrocław (Canal+ Sport)

Ekstraliga kobiet: 1.05, godz. 12, 
Centrum Piłkarskie Ślęza 
Wrocław – #Kłokoczyce, 
WKS Śląsk Wrocław – 
LOTOS Gdańsk

eWinner 2. Liga: 27.04, godz. 17, 
Radunia Stężyca – 
WKS Śląsk II Wrocław

III liga: 30.04, godz. 17, 
Pniówek-74 Pawłowice – 
1KS Ślęza Wrocław

żużel

PGE Ekstraliga: 
1.05, godz. 16.30, 
Włókniarz Częstochowa – 
Betard Sparta Wrocław 
(Canal+ Sport)

koszykówka

1. Liga: 27.04, godz. 18, 
Sensation Kotwica 
Kołobrzeg – WKK Wrocław

piłka ręczna

Liga Centralna: 
30.04, godz. 14, Hala Orbita, 
WKS Śląsk Wrocław – 
Czuwaj Przemyśl
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Od sezonu 2023 liga ma szansę na powiększenie o nową drużynę

l.wroclaw.pl/kursy-zeglarstwaWięcej na
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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 
– pozostałe

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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Bezpłatne badania 28.04 
w Miasteczku Zdrowia

W czwartek 28.04 w godz. 10-15 
na placu przed Magnolia Park (od 
ul. Legnickiej) stanie Miastecz-
ko Zdrowia. Okuliści z placówki 
M-Med zbadają wzrok, a w za-
ćmobusie będzie można sprawdzić 
stan oczu. Cytobus Dolnośląskie-
go Centrum Onkologii, Pulmo-
nologii i Hematologii zaprasza 
na bezpłatne badania (wymagana 
rejestracja pod nr. 71 36 89 647). 

Medycy z USK skonsultują z za-
kresu dermatologii, okulistyki, 
dietetyki i przeprowadzą bada-
nia przesiewowe chorób otępien-
nych). Eksperci z Dolmedu oferują 
pomoc medyczną dla uchodźców 
z Ukrainy. Na stanowisku Dia-
gnostyki uzyskamy fachowe pora-
dy w zakresie profilaktyki badań, 
a w punkcie PZU skorzystamy 
z porad stomatologicznych i die-
tetycznych. Miasteczko organizo-
wane jest przez Fundację Veritas 
i jest inicjatywą ogólnopolską.

Nocne zwiedzanie muzeów 
we Wrocławiu już 14.05

Od kilku lat wrocławskie muzea, 
galerie sztuki, uczelnie, centra 
kultury i sportu, a nawet ko-
ścioły zapraszają mieszkańców 
i turystów do udziału w Nocy 
Muzeów. W tym roku bezpłatnie 
będzie można zwiedzić 80 z nich 
w sobotę,  14 maja. Swoje  ta-
jemnice po raz pierwszy odkryje 
przed zwiedzającymi NOT i ogród 
botaniczny, a także Odra Cen-

trum. Nocą będzie można wejść 
do Sky Tower i Radia Wrocław 
czy zwiedzić Aulę Leopoldina. 
Szczegóły programu na l.wroc-
law.pl/noc-muzeow-22. Ale Noc 
Muzeów będzie frajdą nie tylko 
dla dorosłych, ale i dzieci, bo już 
od południa 18 instytucji planuje 
dla nich sporo atrakcji. Na wie-
le wydarzeń warto się wcześniej 
zapisać. Niektóre instytucje pro-
wadzą rejestrację już od 20.04, 
inne otwierają listę chętnych po 
majówce.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Krzyżówka nr 81 – rozwiąż i wygraj nagrody

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 nale-
ży wpisać numer biuletynu i po 
kropce prawidłową odpowiedź.

W tym numerze będzie to 81.HA-
SŁO (słowo HASŁO należy za-
stąpić rozwiązaniem krzyżów-
ki). Na odpowiedzi czekamy do 
5 maja br. do godz. 20. Trzech 
zwycięzców wyłonimy zgodnie 
z regulaminem spośród auto-

rów prawidłowych odpowiedzi 
do 12 maja 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. Zwycięzcy z nr. 79 
(hasło: Zadbaj o siebie) to panie 
Paulina i Marta (bluzy) i pani 
Jadwiga (pakiet toreb). Gratu-
lujemy!
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1. Najstarsza część Wrocławia.

2. Architekt i przez 24 lata miejski radca budowlany w Breslau.

3. Najdłuższa ulica w naszym mieście.

4. Stalowa, bardzo wysoka konstrukcja stojąca przed Halą Stulecia.

5. Największe pod względem liczby ludności wrocławskie osiedle.

6. Najważniejszy miejski kościół – wrocławski posiada dwie wieże.

7. To najwyżej położony most we Wrocławiu.

8. Dostaje się nią na taras widokowy na Sky Tower, jest bardzo szybka.

9. Najstarsze drzewo we Wrocławiu to dąb przy ul. Kopernika 

o imieniu …

10. Dwa bardzo wysokie budynki we Wrocławiu o nazwach „Kredka” 

i „Ołówek” pełnią tę funkcję.

11. Instrument muzyczny, na którym co roku we Wrocławiu gra 

jednocześnie największa liczba osób, bijąc tym samym rekord 

Guinnessa.

12. Rekultywowane wysypisko śmieci i jednocześnie najwyższe 

wzniesienie we Wrocławiu.

13. Najdłuższy wrocławski most.

14. Druga po Wiśle Polska rzeka.




