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Gitarowy szał, 
każdy grał!

s. 14

Wykup mieszkanie 
komunalne ze zniżką 
nawet do 98 proc.

Włącz mapę, włóż 
słuchawki i odkryj 
Wrocław na nowo s. 5 s. 10-11 s. 18

Майже 200 тисяч 
осіб у Вроцлава 
з України
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Głos Prezydenta
Szanowni Państwo,

za nami kilka pięknych, podnio-
słych dni, gdy w sposób szcze-
gólny kierowaliśmy nasz wzrok 
na biało-czerwoną flagę, a nasze 
myśli ku historii Polski. Myślę, że 
te ostatnie tygodnie pokazały nam 
w wyjątkowo brutalny sposób, jak 
kruchy potrafi być pokój i jaką 
cenę mają słowa: wolność i nie-
podległość. Nasz wschodni sąsiad 
walczy dzisiaj z putinowską agre-
sją. Walczy dzięki ogromnej de-
terminacji i wytrwałości. Walczy 
honorowo, broniąc tych wartości, 
które dla nas również wywalczyli 
nasi, wcale nie tak odlegli, przod-
kowie.

Raz jeszcze powtórzę słowa 
wdzięczności dla wszystkich 
Państwa, którzy w jakiejkolwiek 
formie okazali wsparcie i pomoc 

osobom w potrzebie. Z dumą my-
ślałem także w te szczególne dni 
o Wrocławiu, który wciąż zdaje 
egzamin ze swojej solidarności.

Wartościami trzeba umieć się 
dzielić. Tylko to pozwala im się 
rozwijać i utrwalać. Ważne ha-
sła, takie jak: niepodległość, wol-
ność, ojczyzna, patriotyzm, trzeba 
każdego dnia wypełniać treścią, 
w przeciwnym razie pozosta-
ną jedynie słowami, które czę-
sto powtarzane, zwłaszcza przez 
skonfliktowane środowiska, mogą 
szybko stracić na wartości.

Dla mnie wspólnym mianow-
nikiem tych ważnych słów jest 
„odpowiedzialność”. Także dzisiaj 
jesteśmy zobowiązani, aby myśleć 
o naszych lokalnych wspólnotach, 
aby myśleć o całej Polsce w po-
czuciu odpowiedzialności. Czas, 

gdy nie musimy walczyć z bronią 
w ręku, nakłada na nas szcze-
gólne zadanie – dbania o rozwój 
wspólnoty, czy to poprzez pła-
cenie podatków, zaangażowa-
nie w działania społeczne, czy 
w uczenie uczciwego korzystania 
z przestrzeni i usług wspólnych. 
To, co publiczne, jako wspólne, 
powinno być naszą szczególną 
troską.

Tak właśnie myślę o Wrocławiu, 
tak myślałem o nim, spogląda-
jąc na łopoczące na wietrze flagi: 
Wrocław, nasze miasto, to także 
nasza wspólna sprawa!
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Przyjdź pod Halę Stulecia pstryknąć sobie fotkę wśród tulipanów
Cud architektoniczny Maksa Ber-
ga zaczyna tonąć w morzu róż-
nokolorowych kwiatów. Po Wy-
stawie Stulecia z 1913 r. pozostała 
tradycja sadzenia wokół Hali Stu-
lecia tulipanów, które najpierw 
pojawiły się na pergoli (na zdj.). 
Teraz ogromny tulipanowy dy-
wan wita odwiedzających przy 
wejściu do kompleksu od strony 
ul. Wystawowej. Czerwone, żółte, 
fioletowe, pomarańczowe – ra-
zem tworzą niesamowity efekt, 
który jest jednym z najpopular-
niejszych fotograficznych moty-
wów Wrocławia. – Nasi goście co 
roku czekają na ten wyjątkowy 
czas – mówi Jakub Grudniewski, 
prezes Hali Stulecia. – Przez kil-
ka tygodni mnóstwo osób foto-
grafuje te piękne kwiaty. Czasem 
ustawiają się kolejki.

Na co dzień roślinnością zajmuje 
się Zarząd Zieleni Miejskiej.
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We wrocławskim szpitalu im. Marciniaka przy ul. Fieldorfa przebywa 13-latek z Ukrainy postrzelony w Kijowie przez ro-
syjskich żołnierzy. W sumie w stolicy Dolnego Śląska lekarze zaopiekowali się dotąd kilkuset małymi uchodźcami z Ukrainy.

Na oddziałach dziecięcych w szpi-
talu im. Marciniaka – od wybuchu 
wojny na Ukrainie – przyjęto już 
kilkadziesiąt ukraińskich pacjen-
tów. Prof. Jan Godziński, ordyna-
tor Oddziału Chirurgii Dziecięcej: 
– To czasami dramatyczne histo-
rie. Zdarza się, że nasi ukraińscy 
pacjenci to sieroty.

Do szpitala przy ul. Fieldor-
fa dzieci zgłaszają się z bólami 
brzucha, zapaleniem wyrostka, 
urazami głowy i kręgosłupa, ka-
micą żółciową czy złamaniami. 
– Niewielka część to choroby 
ciężkie, np. onkologiczne i scho-
rzenia jeszcze nierozpoznane – 
dodaje prof. Godziński. – Są to 
dzieci w różnym wieku: od nie-
mowląt po nastolatki. Zdarzają 
się pojedyncze przypadki urazów 
wojennych.

Wowa z bliznami po kulach

Na chirurgii leży 13-letni Wowa. 
Pod koniec lutego chłopak wraz 
z rodzicami uciekał z Kijowa sa-
mochodem przed Rosjanami. Ich 
auto zostało ostrzelane, ojciec 
Wowy zginął, nastolatek został 
postrzelony w plecy i w twarz. Do 
Wrocławia trafił po wielu tygo-
dniach spędzonych w ukraińskich 
szpitalach. Ma już za sobą serię 
zabiegów, lecz czeka go jeszcze 
kilka skomplikowanych operacji.

Na Oddziale Neurologii Dziecię-
cej było do tej pory kilkunastu 
małych pacjentów z Ukrainy. Są 
to najczęściej dzieci przewle-
kle chore neurologicznie, które 
w Polsce muszą kontynuować le-
czenie. Dwójka z nich została już 
włączona do programu lekowego 
dla dzieci z SMA, który prowa-
dzi Oddział Neurologii Dziecię-
cej. Neurochirurdzy z Marci-
niaka także operowali młodego 
uchodźcę zza wschodniej granicy. 
– Przypadek 17-latka był skom-
plikowany, wymagał konsultacji 

ze specjalistami z innych ośrod-
ków w Europie – mówi dr Da-
riusz Szarek.

Leczą w Przylądku Nadziei

Około dwudziestki uchodźców 
w wieku od półtora roku do 16 
lat trafiło do Przylądka Nadziei – 
klinice onkologii dziecięcej USK. 
Część z nich jest po przeszczepie 
szpiku i musi być pod stałą kon-
trolą, u innych jeszcze w Ukra-
inie stwierdzono hemofilię lub 
nowotwory.

Monika Kowalska, rzeczniczka 
USK: – Dzieci z Ukrainy są le-
czone także w Klinice Endokry-
nologii i Diabetologii Wieku 
Rozwojowego, to głównie przy-
padki cukrzycy i choroby en-
dokrynologiczne. Ok. 40 małych 
pacjentów przyjęliśmy w Klinice 
Pediatrii i Chorób Infekcyjnych. 
Setki młodych pacjentów z Ukra-
iny przyjęli już lekarze stomato-
lodzy z Uniwersytetu Medyczne-
go we Wrocławiu.

Tomasz Wysocki

Aktualności

Wrocław leczy setki ukraińskich dzieci Kasztanowce 
kwitną, matury 
się zaczęły
Dokładnie 4542 uczniów wro-
cławskich liceów i techników 
przystąpi w tym roku do ma-
tury. Jako pierwszy maturzy-
ści zdawali 4.05 język polski. 
Obowiązkowo na poziomie 
podstawowym mają jeszcze 
do zdania: 5.05 – matema-
tykę, 6.05 – j. angielski lub 
francuski, niemiecki, włoski, 
rosyjski, hiszpański. Mniej-
szości narodowe egzamin ze 
swojego języka będą pisa-
ły 17.05. Zaliczają ci, którzy 
zdobędą co najmniej 30 proc. 
punktów. Żeby zdać maturę 
w tym roku, należy wybrać 
sobie jeszcze jeden przed-
miot na poziomie rozszerzo-
nym. W tym przypadku liczba 
punktów jest dowolna. Jed-
nak kto lepiej zda, tym więk-
szą ma szansę dostać się na 
wymarzone studia. Egzami-
ny pisemne zakończą się do 
23.05.

 

Odkrywcy Europy 
– zagrajcie 7 maja
Zbierzcie drużynę uzbrojo-
ną w telefony komórkowe 
i zarejestrujcie się na www.
odkrywcyeuropy.pl. Zgło-
szenia są przyjmowane do 
piątku 6.05 (do godz. 10) lub 
do wyczerpania liczby miejsc 
w grze. Każdy uczestnik gry 
miejskiej Odkrywcy Euro-
py otrzyma pakiet gadżetów, 
a najlepsi – walizki pełne 
nagród. Grę organizuje Biuro 
Parlamentu Europejskiego we 
Wrocławiu i Przedstawiciel-
stwo Regionalne Komisji Eu-
ropejskiej 7.05 w godz. 10-15 
z okazji Dnia Europy.

Seniorze, przyjdź 
dowiedzieć się 
o akcji Zmień piec

Myślisz o wymianie pieca, ale 
nie wiesz, od czego zacząć? 
Przyjdź na spotkanie (wtorek, 
10 maja o godz. 11 w siedzibie 
WCRS przy pl. Dominikańskim 
6, sala nr 27). Wcześniej za-
pisz się telefonicznie: 71 344 
44 44 lub e-mailem: karta.
seniora@wcrs.pl. Obowiązuje 
limit miejsc.

Nagrody Prezydenta i Nagrody Wrocławia
Prezydent Jacek Sutryk: – Lista laureatów Nagrody Wrocławia i Nagrody Prezydenta Wrocławia powiększyła się o ko-
lejne postaci, które odgrywają ważną rolę w życiu lokalnym, ogólnopolskim, a także na arenie międzynarodowej.

Tytuł Honorowego Obywatela 
Wrocławia – Civitate Wratislavien-
si Donatus otrzymała prof. Alicja 
Chybicka, współtwórczyni wro-
cławskiej kliniki onkologii dzie-
cięcej Przylądek Nadziei– za osią-
gnięcia medyczne oraz wieloletnią 
i pełną zaangażowania działalność 
społeczną.

– W głosowaniu za kandydatu-
rą prof. Chybickiej tylko radni PiS 
wstrzymali się od głosu, ale ws. 
Nagród Wrocławia uzyskaliśmy 
absolutną jednomyślność, co mnie 
bardzo cieszy – podkreśla Sergiusz 
Kmiecik, przewodniczący RM Wro-
cławia.

Nagrody Wrocławia dostaną:

 ◼ Adam Komar, prezes Fundacji 
„Potrafię Pomóc” – za wielo-
letnią działalność społeczną na 
rzecz osób z niepełnosprawno-
ściami;

 ◼ Lechosław Kazimierz Ste-
fan – założyciel dyskusyjnego 
Klubu Spotkanie i Dialog – za 
działalność na rzecz przemian 
demokratycznych;

 ◼ Andrzej Ziemiański, autor li-
teratury fantasy i SF, związany 
z Wrocławiem;

 ◼ Dortmundzko-Wrocław-
sko-Lwowska Fundacja im. 

św. Jadwigi – za wieloletnią 
praktyczną realizację idei po-
jednania polsko-niemieckiego 
i ukraińskiego;

 ◼ Fundacja Ukraina – za 
wszechstronne wspieranie 
migrantów pochodzenia ukra-
ińskiego w integracji z pol-
skim społeczeństwem 
we Wrocławiu.

Nagrody Prezydenta Wrocławia:

 ◼ Anna Barton – za zbudowanie 
rozpoznawalnej marki firmy 
i przykład społecznej odpowie-
dzialności biznesu;

 ◼ Olga Malinkiewicz – za wybit-
ną działalność naukową i lo-
kowanie gospodarki Wrocławia 
w światowej sieci powiązań;

 ◼ Renata Piwko-Wolny – za 
działalność społeczną i kre-
owanie współpracy pomiędzy 
wrocławskimi osiedlami;

 ◼ Hubert Hurkacz – za wybitne 
osiągnięcia sportowe i pro-
mowanie Wrocławia na arenie 
międzynarodowej.

 ◼ Bogusław Litwiniec – za dzia-
łalność artystyczną i kształ-
towanie kulturalnego oblicza 
Wrocławia.

Redakcja
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Daniło z Kijowa z babcią w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #ZachwyćSięMajem4

Aktualności

Osoby przed 30. rokiem życia, marzące o założeniu własnej firmy, mogą liczyć na dofi-
nansowanie i pomoc w rozpoczęciu działalności na własny rachunek. Z funduszy unij-
nych uczestnik projektu „Moja firma” może dostać 38 tys. zł.

Dokładnie 23 050 zł na start, a do 
tego po 2500 zł miesięcznie przez 
pół roku na pokrycie bieżących 
kosztów.

Takie wsparcie mogą otrzymać 
osoby w wieku 18-29 lat z Dol-
nego Śląska, które są bezrobot-
ne, niezarejestrowane w urzędzie 
pracy i utraciły zatrudnienie po 1 
marca 2020 r.

Pomoc na rozpoczęcie

Dofinansowanie przeznaczone 
jest dla tych, którzy mają pomysł 
na własny biznes i wezmą udział 
w projekcie „Moja firma”. Pie-
niądze mają za zadanie pomóc 
młodym przedsiębiorcom założyć 

i poprowadzić własną działalność 
gospodarczą.

Co obejmuje wsparcie?

Uczestnicy projektu „Moja firma” 
mogą liczyć na:

 ◼ bezpłatne wsparcie 
szkoleniowe,

 ◼ bezpłatne doradztwo eksperta 
dotacyjnego w technicznym 
przygotowaniu biznesplanu 
(3 godz. na uczestnika 
projektu),

 ◼ bezzwrotne wsparcie 
finansowe w formie dotacji 
w kwocie 23 tys. zł,

 ◼ wsparcie pomostowe 

finansowe w kwocie 2500 zł 
przez okres 6 miesięcy 
(łącznie maksymalnie 
15 tys. zł).

Jak wziąć udział?

Wystarczy się zgłosić, ale warto 
się pośpieszyć, bo liczba miejsc 
jest ograniczona.

O szczegóły można pytać e-ma-
ilowo: mojafirma@pro4.pl lub 
telefonicznie: 74 660 64 89. 
Więcej informacji znajduje się na 
stronie organizatorów projek-
tu „Moja firma”: www.pro4.pl/
mojafirma.

Jarek Ratajczak

Masz pomysł na firmę? Weź pieniądze na jej start

Osoby ogrzewające swoje domy piecami na węgiel mają duży problem. Od ubiegłego roku jego cena wzrosła niemal dwukrotnie, a wszystko wskazu-
je, że to nie koniec podwyżek. Jesienią może być jeszcze gorzej. W dodatku surowca tego może nie wystarczyć dla wszystkich.

Choć to niezbyt ekologiczny spo-
sób zapewnienia ciepła w domu, 
to wciąż jeszcze wielu mieszkań-
ców Wrocławia korzysta z pieców 
na węgiel. Wszystko wskazuje 
na to, że w najbliższym sezonie 
grzewczym nie będą mieli po-
wodów do radości. Już w 2021 
r. ceny węgla były rekordowe, 
a obecny rok 2022 przynosi dal-
sze podwyżki.

Abstrakcyjne ceny

– Ceny węgla zdecydowanie idą 
w górę – zauważa Michał Świe-
boda, właściciel PHO Domat Prim, 
wrocławskiej firmy zajmującej się 
sprzedażą tego surowca. I przy-
pomina: – Rok temu za jego tonę 
trzeba było zapłacić ok. 840 zł, 
a teraz jest to już 1500–2000 zł, 
w zależności od jakości opału.

Rok temu takie prognozy wyda-
wały się abstrakcją. Tymczasem 
w 2022 roku – choć nikt jesz-
cze nie zaczął myśleć o sezonie 
grzewczym, bo poprzedni do-
piero co się skończył – już po-
szybowały w górę. Powodem tak 
dużego wzrostu cen jest głównie 
wojna Rosji z Ukrainą. Wdrażane 
kolejne sankcje na Rosję, któ-
ra dotychczas była największym 

dostawcą węgla do Unii Europej-
skiej – około 46 proc. surowca, 
który tu trafia, pochodzi z tego 
kraju. Nie można też wykluczyć 
sytuacji, że Rosja sama wstrzy-
ma eksport węgla do krajów 
unijnych. Problem z dostawami 
wiąże się również z utrudnionym 
transportem i problemami z roz-
liczeniami transakcji.

Jeszcze większe podwyżki

Już teraz węgiel opałowy stał się 
towarem deficytowym w skła-
dach. Odbiorcy szukają możli-
wości jego zakupu w obawie, że 
może go zabraknąć. To także ma 
duży wpływ na wysoki poziom 
cen tego surowca. – Najwięk-
szych podwyżek spodziewamy 

się w sierpniu i we wrześniu, 
bo wtedy zaczyna się sezon. Ne 
wiem, czy w tych miesiącach 
w ogóle będziemy mieli czym 
handlować, bo już dziś są spo-
re braki – zastanawia się Michał 
Świeboda.

– Dotychczas już wiosną zgła-
szali się do nas dostawcy, żeby 

nam sprzedawać węgiel. Dziś to 
my szukamy możliwości, żeby 
go kupić dla naszych klientów, 
a dotychczasowi dostawcy nie 
mają nam czego zaoferować. 
Jednak to nie jest ich wina, ale 
rynku, który tak zareagował na 
obecną sytuację międzynarodo-
wą – podkreśla.

Przez rok – o 15 proc. drożej

Główny Urząd Statystyczny 
podał, że przeciętna średnio-
roczna cena detaliczna tony 
węgla kamiennego w 2021 r. 
wyniosła 996,60 zł. W 2020 
było to 887,95 zł. Z kolei we-
dług badania Izby Gospodarczej 
Sprzedawców Polskiego Węgla 
(IGSPW) gospodarstwa domowe, 
korzystające z węgla do ogrze-
wania domów, wydały na jego 
zakup w sezonie grzewczym 
2021/2022 średnio 2992 zł. To 
o 15 proc. więcej w porównaniu 
do poprzedniego sezonu grzew-
czego. Wydatki te były najwyż-
sze od 6 lat.

Tegoroczna jesień i zima mogą 
być znacznie gorsze dla portfeli 
właścicieli węglowych pieców.

Katarzyna Wiązowska

Węgiel jak złoto. Już dwa razy droższy niż rok temu
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Ile węgiel będzie kosztował jesienią? Słychać spekulacje, że jego cena dojdzie do 5 tys. zł za tonę

W projekcie „Moja firma” można dostać 23 tys. zł + 2500 zł/m-c
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Jak zorganizować długofalową pomoc dla tysięcy uchodźców z Ukrainy? W poniedziałek 
(9.05) w Hali Stulecia zastanowią się nad tym uczestnicy Samorządowego Okrągłego Stołu.

Szacuje się, że jeszcze przed 
wybuchem wojny na Ukrainie 
we Wrocławiu żyło, pracowało 
i uczyło się ponad 100 tys. oby-
wateli tego państwa. Gdy rozpo-
częła się inwazja Rosji, do stolicy 
Dolnego Śląska uciekło kolejnych 
kilkadziesiąt tysięcy osób. Wg 
danych straży granicznej do Pol-
ski przybyło w tym czasie ponad 
2,6 mln osób – w większości ko-
biety i dzieci.

Część z nich zostanie już w Pol-
sce. Dlatego tak ważne jest wy-
pracowanie wspólnego stanowi-

ska oraz długofalowej polityki, 
która pozwoli Ukraińcom oraz 
Polakom jak najlepiej dostosować 
się do nowej rzeczywistości.

W obradach Samorządowego 
Okrągłego Stołu w Hali Stulecia, 
które odbędą się 9 maja, mają 
wziąć udział przedstawiciele rzą-
du, samorządowcy, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych 
oraz politycy z Ukrainy i UE. 
Będą pracować nad rozwiązania-
mi systemowymi, które pomogą 
samorządom i NGO-som sku-
teczniej pomagać nowym miesz-

kańcom Polski. Najważniejsze 
tematy to edukacja, zdrowie, 
rynek mieszkaniowy czy korekty 
budżetowe. Samorządowy Okrą-
gły Stół ma pomóc wypracować 
wspólne odpowiedzi na wyzwa-
nia, z którymi będziemy się mie-
rzyć w najbliższym czasie.

Pandemia COVID-19, kryzys 
uchodźczy na granicy z Białoru-
sią i wojna w Ukrainie wyraźnie 
pokazują, że potrzebna jest nowa 
organizacja kraju.

Redakcja

Sąsiedzkie Mapy Osiedli pokazują miejsca, których nie znajdziemy w tradycyjnych przewodnikach po Wrocławiu. Tworzą je historie i wspomnienia 
mieszkańców zebrane na 8 wrocławskich osiedlach. Dostępne są online z możliwością odsłuchania sąsiedzkich historii. W sam raz na spacer.

Czy znamy wrocławskie osiedla 
tak, jak znają je ich mieszkańcy? 
Poza własną okolicą z pewnością 
nie. Sąsiedzkie Mapy Osiedli od-
krywają przed nami przestrzenie 
przechowywane w pamięci.

Kino na Brochowie

Takim miejscem jest choćby 
dawne kino Sygnał na Brochowie.

Pani Irena z Brochowa wspomi-
na: – Przechowywano tu zwiniętą 
Panoramę Racławicką. Była to ta-
jemnica, aż do dnia, gdy została 
wyniesiona, a następnie przewie-
ziona celem konserwacji. Myślę, 
że musiała cały czas znajdować 
się gdzieś na widoku – na sali, 
ponieważ w kinie nie było piwni-
cy, aby ją dokładnie ukryć.

Kino Sygnał znajdowało się przy 
ul. Chińskiej 4a. Zaglądając na 
podwórko, do dziś możemy zo-
baczyć dawny łącznik pomiędzy 
budynkami, w którym znajdowa-
ła się kiedyś kabina projekcyjna.

Księże z mostem

Na mapie Księża trafimy m.in. na 
mało znany most Kilometrowy. 
To najdłuższa w Polsce kładka 
pieszo-rowerowa.

Prowadzi nad terenami wodono-
śnymi do stacji uzdatniania wody 
Mokry Dwór. Ma kilometr długo-

ści, a co 100 m zaznaczona jest 
odległość, dlatego most upodo-
bali sobie biegacze. Wiosną, jeśli 
będziemy mieli odrobinę szczę-
ścia, możemy usłyszeć tam śpiew 
bażantów.

Trochę dalej na północ znajduje 
się przepompownia Świątniki.

– Ta przepompownia to zachwy-
cający przykład architektury 
przemysłowej. Miejsce o bardzo 
bogatej historii, które otoczone 
jest zachwycającą przyrodą – 
mówi pan Franciszek z Księża.

– Jan Klata reżyserował tu spek-
takl „Ziemia obiecana”. Odby-
wało się tu również kilka pierw-
szych premierowych pokazów 
– dodaje pan Jakub.

Niedawno na Grunwaldzie

Na Sąsiedzkich Mapach Osiedli 
są też opowieści o wydarzeniach 
współczesnych.

Na mapie placu Grunwaldzkiego 
pan Sebastian zaznacza Radio 
Luz i kręcony parę lat temu tele-
dysk Zdechłego Osy.

– W ciągu ostatnich kilku lat 
myślę, że największą gwiazdą 
wrocławskiego podziemia, której 
twórczość mieści się gdzieś na 
przecięciu punk rocka oraz hip-
-hopu, jest wykonawca kryjący 
się pod pseudonimem Zdechły 
Osa. I Zdechły Osa też z Grun-
waldem łączy się w pewien spo-
sób, ponieważ wideoklip do jego 
przeboju pt. Zakochałem się 
w Twojej matce był kręcony na 
placu Grunwaldzkim. Konkretnie 
na zapleczu Biedronki – przy Se-
desowcach – opowiada pan Se-
bastian.

160 opowieści z 8 osiedli

W ciągu paru miesięcy Sąsiedzkie 
Mapy Osiedli zapełniły się ponad 
160 historiami opowiedzianymi 
przez mieszkańców. Dotyczą 8 
osiedli, ujętych w opracowywa-
nym we Wrocławiu Gminnym 
Programie Rewitalizacji (GPR). 
To Brochów, Kleczków, Księ-
że, Nadodrze, Ołbin, Plac Grun-
waldzki, Przedmieście Świdnickie 
i Przedmieście Oławskie.

Mapy powstały jako wspólny pro-
jekt Wydziału Partycypacji Spo-
łecznej i Strefy Kultury Wrocław.

– W 2021 zaprosiliśmy miesz-
kańców i mieszkanki obszaru 
rewitalizacji do współtworzenia 
razem z nami specjalnych prze-
wodników po przestrzeniach, 
które znają najlepiej. Na prze-
strzeni kilku miesięcy zebraliśmy 
rozmaite historie o najciekaw-
szych i najbardziej osobliwych 
miejscach. Jednak to, co dla 
nas najważniejsze, udało nam 
się zebrać także lokalne legen-
dy i wspomnienia, które tworzą 
niepowtarzalny klimat naszego 
miasta – podsumowują koordy-
natorzy projektu.

Od kwietnia tego roku mapy do-
stępne są w internecie (link na 
zdjęciu).

Maciej Wołodko

Wrocław rozmawia

Włącz mapę, włóż słuchawki i odkryj Wrocław

Będą debatować, jak możemy pomóc uchodźcom

www.wroclaw.pl/rozmawia/sasiedzka-mapa-osiedliWięcej na

Na mapie Księża znajdziemy najdłuższą w Polsce kładkę pieszo-rowerową – most Kilometrowy

Na obrady Samorządowego Okrągłego Stołu wybrano Halę Stulecia
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Komunikacja

Ponad 35 km dróg rowerowych powstaje podczas budowy 5 największych inwestycji komunikacyjnych w mieście. Na Nowy 
Dwór dojedziemy wzdłuż linii tramwajowej, a po otwarciu Alei Wielkiej Wyspy przejedziemy z Tarnogaju na Biskupin.

We Wrocławiu trwa budowa 
i przebudowa kilku ważnych ar-
terii komunikacyjnych. Razem 
z tymi inwestycjami powstają 
nowe drogi rowerowe.

TAT-em na Nowy Dwór

To jedna z największych inwe-
stycji komunikacyjnych we Wro-
cławiu. Oprócz budowy trasy dla 
tramwajów i autobusów, powsta-
je tam 7 km dróg rowerowych. Po 
zakończeniu prac będzie można 
przejechać rowerem z pl. Orląt 
Lwowskich na pętlę autobusową 
na Nowym Dworze.

Od połowy kwietnia tego roku 
można już poruszać się po części 
drogi rowerowej wzdłuż TAT. To 
odcinek od pl. Orląt Lwowskich 
do Wrocławskiego Parku Prze-
mysłowego. W lutym rozpoczął 
się drugi etap wzdłuż ul. Rogow-
skiej. Powstanie tam 1,8 km dróg 
rowerowych.

Tramwaj przez Popowice

Na trasie tramwaju przez Popo-
wice na Kozanów powstanie po-
nad 7 km dróg rowerowych i 650 
m ścieżek pieszo-rowerowych. 
Nowe drogi powstają wzdłuż ulic 
Długiej i Starogroblowej. Można 
już jeździć po ul. Starogroblowej 
od strony Rodzinnych Ogródków 
Działkowych „Marzenie”.

Na ul. Popowickiej trwa aktual-
nie budowa nowej linii tramwa-
jowej, a obok niej – równolegle 
– powstaje również droga dla 
rowerzystów.

Aleja Wielkiej Wyspy

Po obu stronach AWW powstaną 
drogi rowerowe. Ich łączna dłu-
gość to 9,5 km. Po ukończeniu 

inwestycji rowerzyści będą mogli 
przejechać z al. Armii Krajowej 
przez mosty na AWW, aż na osie-
dla Biskupin i Sępolno.

Mieszkańcy południa miasta na 
Wielką Wyspę na razie mogą je-
chać przez centrum, w kierunku 
pl. Grunwaldzkiego i dalej przez 
most Zwierzyniecki. Inna trasa 
prowadzi na pl. Wróblewskiego, 
przez ul. Walońską i wzdłuż ul. Na 
Grobli na kładkę Zwierzyniecką.

Przebudowa ul. Pomorskiej

Kolejna duża inwestycja to przebu-
dowa ul. Pomorskiej. Dotychczas 
cykliści jeździli tędy chodnikiem, 
po brukowanej ulicy z autami lub 
zielonym terenem z placem zabaw 
dla dzieci. Teraz powstanie tu oko-
ło 2,5 km dróg rowerowych: na od-
cinku od ul. Reymonta do ul. Du-
bois – 2160 m, od ul. Dubois do 
mostów Pomorskich – 400 m.

Obwodnica Leśnicy

Podczas budowy obwodnicy Le-
śnicy powstanie łącznie 10 km 
ścieżek. Po wybudowaniu Osi 
Zachodniej, rowerzyści będą 
mogli przejechać z ul. Kosmo-
nautów nową drogą (al. 11 Listo-
pada) przez al. Kaczorowskiego 
i ul. Brzezińskiego do lotniska.

Michał Kurowicki

Budują ponad 35 km tras rowerowych

Na Dmowskiego zaczynają kłaść asfalt
Postępują prace na budowie tramwaju przez Popowice. 
Ekipy budowlane kładą właśnie asfalt na ul. Dmowskiego. 
Pasażerowie pojadą nową linią jeszcze w tym roku.

Nowa trasa tramwajowa przez 
Popowice połączy torowisko 
obok mostów Mieszczańskich 
z szynami na ul. Milenijnej. Po-
biegnie przez ulice: Dmowskie-
go, Długą, Starogroblową i Po-
powicką. Nowe torowisko będzie 
miało prawie 4 km długości.

Pod koniec kwietnia ruszy-
ło układanie nawierzchni na 
ul. Dmowskiego. Wykonawca 
rozpoczął wylewanie asfaltu na 
północnej nitce. Najpierw masa 
bitumiczna pojawiła się na 
przyszłych trasach rowerowych, 

potem na jezdni. W tym rejo-
nie widać też wiele fragmen-
tów nowego torowiska, które 
czekają na połączenie ze sobą. 
Ciągle trwa wzmacnianie mostu 
Dmowskiego.

Łączny koszt budowy trasy 
przez Popowice to ok. 222 mln 
zł. Inwestycja jest współfinan-
sowana ze środków Unii Euro-
pejskiej. Pierwszy tramwaj nową 
trasą ma pojechać jeszcze w tym 
roku.

Michał Kurowicki

MPK zatrudni 
pracowników 
z Ukrainy
Wrocławskie MPK zostało 
pierwszym przewoźnikiem 
w Polsce, który wprowadził 
oprogramowanie do stero-
wania tramwajami w języku 
ukraińskim. System docelowo 
pojawi się w prawie 60 pojaz-
dach, co ma ułatwić szkolenie 
Ukraińców, którzy chcą pod-
jąć pracę w MPK.

N o w e  o p r o g r a m o w a n i e 
w tramwajach i kurs języko-
wy mają otworzyć wrocław-
skiemu MPK możliwość za-
trudnienia 100-120 kolejnych 
pracowników z tego kraju.

 

Tramwaje 1 i 70 
znów jadą ulicą 
Nowowiejską

Wrocławskie MPK poinformo-
wało o zakończeniu wymiany 
rozjazdów na skrzyżowa-
niach ul. Jedności Narodowej 
i Nowowiejskiej oraz Jedno-
ści Narodowej i Słowiańskiej. 
W związku z tym, tramwaje 
linii 1 i 70 wróciły na trasę 
przez ul. Nowowiejską, a kur-
sy nocnych linii 240 i 250 
zatrzymują się na przystan-
kach tramwajowych zloka-
lizowanych przy ul. Jedności 
Narodowej, pomiędzy ul. Sło-
wiańską a Nowowiejską. Zli-
kwidowane zostały kursy au-
tobusowej linii okresowej 700.

Teraz „Partynice 
– tor wyścigów 
konnych”

Przystanek autobusowy „Par-
tynice” zmienił nazwę na 
„Partynice – tor wyścigów 
konnych”. W autobusach za-
trzymujących się przy Wro-
cławskim Torze Wyścigów 
Konnych słyszymy również 
specjalny sygnał dźwięko-
wy, zapowiadający przysta-
nek. Lektorem, który użyczył 
swojego głosu do nagrania, 
jest Michał Saniewski, czyli 
spiker komentujący wyścigi 
na Partynicach. W zapowiedzi 
usłyszymy tętent końskich 
kopyt i dźwięk dopingu pu-
bliczności.

We Wrocławiu coraz łatwiej poruszać się na dwóch kółkach
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Asfalt wylano najpierw na trasie rowerowej, potem na jezdni
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Inwestycje

Siłownia i sale: fitness, do tańca, szermierki i gimnastyczna o powierzchni 600 mkw. – już we wrześniu uczniowie XIII LO przy ul. Haukego-Bosaka 
będą mogli korzystać z nowego bloku sportowego. Prace nad jego budową dobiegają końca, trwa wykańczanie poszczególnych pomieszczeń.

Halę ze szkołą łączy dobudowany 
łącznik, dzięki któremu ucznio-
wie nie będą musieli opuszczać 
placówki, aby dostać się na zaję-
cia sportowe. Po lekcjach łącznik 
będzie zamykany, ale do budynku 
hali sportowej będzie można się 
też dostać osobnym wejściem, 
żeby wieczorem sale mogły być 
również udostępniane.

Teraz w kompleksie sportowym 
trwają prace związane z wy-
kończeniem wnętrz, a w sali do 
szermierki zostały ułożone pod-
łogi. Montowane są też lustra 
w sali do tańca i siłowni, a także 
drabinki. Już wcześniej pojawiły 
się kosze, bramki i zegary. Ser-
cem bloku sportowego w XIII LO 
jest największa sala, którą na 

potrzeby zajęć można podzie-
lić na mniejsze przestrzenie. 
Uczniowie i mieszkańcy będą 
mogli korzystać z sali do szer-
mierki, tańca, zaplecza gospo-
darczego i siłowni.

Na parterze 7-piętrowego bu-
dynku będzie znajdować się 
sala szermiercza, na pierwszym 
piętrze – sala taneczna i głów-
na sala sportowa, na trzecim 
zaś widownia. Pozostałe dwa 
zostaną przeznaczona na po-
mieszczenia techniczne, zwią-
zane z ogrzewaniem, wentylację 
i chłodzeniem całego obiektu.

Umiejscowienie dużej sali gim-
nastycznej na piętrze nie będzie 
problemem, a regularne odbicia 

piłek nie wpłyną na komfort ko-
rzystania z innych sal.

Co istotne, cały kompleks jest 
klimatyzowany i dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami. Ważnym elementem in-
westycji jest również podziemny 
parking dla nauczycieli, który 
pomieści 21 samochodów.

Inwestycję nadzoruje Zarząd In-
westycji Miejskich, a jej całko-
wity koszt to ponad 20,4 milio-
na złotych. Kompleks ma zostać 
oddany do użytku w połowie roku 
– tak, aby uczniowie mogli z nie-
go korzystać zaraz po wakacjach, 
już od września 2022 roku.

Redakcja

Budowa kompleksu sportowego XIII LO na finiszu

Brama Oławska to nowo-
czesny budynek, który po-
wstaje w  miejscu dawnego 
biurowca PZU naprzeciwko 
Galerii Dominikańskiej. Pra-
ce budowlane i  wykończe-
niowe idą zgodnie z planem. 
Wszystko wskazuje na to, że 
obiekt zostanie oddany do 
użytku jesienią tego roku.

Nowy budynek połączono z IX LO 
przy ul. Piotra Skargi. Tuż przy 
biurowcu poszerzony został chod-
nik i utworzono podcienie na ca-
łej długości elewacji frontowej, 
co powinno zwiększyć komfort 
osób czekających na pobliskim 
przystanku. Z kolei podziemne 
przejście, zwane Słodowym, przy 
którym zlokalizowany jest biuro-
wiec, jest odtwarzane w podobnym 
kształcie do tego przed inwestycją.

Na ostatniej prostej

Jak twierdzą przedstawiciele biura 
prasowego PZU, wszystkie pra-
ce budowlane realizowane są bez 
zakłóceń. Na ukończeniu są ro-
boty drogowe: powstają chodniki 
w podcieniu i zatoczka autobuso-
wa tuż przy budynku. Prawie go-
towa jest także elewacja, na której 
montowane są płyty kompozyto-
we, szklenia i detale dekoracyjne. 

Na górnych kondygnacjach i na 
dachu prowadzone są już ostatnie 
prace porządkowe. Natomiast na 
niższych piętrach wykonywane są 
jeszcze drobne prace instalacyjne.

Według planu Brama Oławska ma 
otrzymać pozwolenie na użytko-
wanie w trzecim kwartale 2022 r. 
Gdy to nastąpi, kolejnym etapem 

inwestycji będzie wykończenie 
powierzchni dla poszczególnych 
najemców, zgodnie z ich indywi-
dualnymi preferencjami.

Biura i lokale usługowe

Brama Oławska ma 7 kondygnacji 
naziemnych i trzy podziemne z po-
nad 140 miejscami parkingowymi. 

Zaplanowano też miejsca dla rowe-
rzystów. Łączna powierzchnia biu-
rowa wyniesie ponad 14 tys. mkw. 
Oprócz tej przeznaczonej dla Grupy 
PZU, w nowym biurowcu zaplano-
wano także około 8 tys. mkw. dla 
innych najemców.

Głównym projektantem biurowca, 
który powstaje przy ul. Oławskiej 

35, jest Biuro Architektoniczne Ar-
tur Jasiński i Wspólnicy z Krakowa, 
generalnym wykonawcą biurow-
ca – firma Warbud, inwestorem 
całości Tower Inwestycje, spółka 
z Grupy PZU. Nazwa budynku na-
wiązuje do bramy miejskiej, przez 
którą biegła droga do Oławy.

Katarzyna Wiązowska

Brama Oławska zastąpiła dawny biurowiec PZU
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Z nowej sali gimnastycznej uczniowie będą korzystać od września

Tak prezentuje się nowy biurowiec naprzeciwko Galerii Dominikańskiej. Do biurowca jeszcze w tym roku wprowadzą się najemcy
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Z miasta

Rowerem, hulajnogą, na rolkach lub deskorolce do szkoły 
i przedszkola – ruszyła kolejna edycja kampanii Rowerowy 
Maj. Ta zdrowa rywalizacja zachęca najmłodszych wro-
cławian do aktywnego stylu życia. W tym roku w konkur-
sie bierze udział aż 115 placówek. Szkoły, klasy i uczestni-
cy, którzy wykażą się największą frekwencją, otrzymają 
nagrody. Czas start!

Rowerowy Maj to największa 
kampania w Polsce dla przed-
szkolaków i podstawówkowi-
czów, promująca przemieszcza-
nie się na rowerze, hulajnodze, 
rolkach czy deskorolce. Zrodzi-
ła się w 2014 roku w Gdańsku, 
a dwa lata później do kampanii 
przyłączył się Wrocław.

Więcej młodych aktywnych

Z roku na rok we wrocławskiej 
edycji programu bierze udział 
coraz więcej szkół i przedszkoli.

– Ten rok również będzie rekor-
dowy pod względem ich liczby. 
Do konkursu zgłosiło się bowiem 
115 placówek. Dla porównania 
w ubiegłym roku w kampanii 
wzięły udział dzieci z 79 szkół 
i przedszkoli – informuje Urszula 
Jagielnicka z Biura Zrównoważo-
nej Mobilności Urzędu Miejskiego 
Wrocławia.

Głównym celem konkursu jest 
budowanie wśród najmłodszych 
wrocławian pozytywnych na-

wyków transportowych i pro-
mocja zdrowego stylu życia. 
Dzięki kampanii wspierana jest 
samodzielność dzieci. Wzrasta 
też bezpieczeństwo komunika-
cyjne w okolicach placówek edu-
kacyjnych, ponieważ mniej ro-
dziców decyduje się w tym czasie 
dowozić swoje pociechy do szkoły 
lub przedszkola samochodem.

Dla ucznia i przedszkolaka

Zasady kampanii są proste – każ-
dy przedszkolak i uczeń, który 
w maju aktywnie dotrze na zaję-
cia za pomocą roweru, hulajnogi 
czy na rolkach, otrzymuje naklejki 
do rowerowego dzienniczka i na 
wspólny plakat klasowy. Klasy, 
szkoły oraz uczestnicy, którzy 
wykazali się najwyższą frekwen-
cją aktywnego przemieszczania 
się, otrzymują nagrody.

Placówki rywalizują w trzech 
kategoriach: przedszkola, szkoły 
małe i średnie oraz szkoły duże. 
W każdej z kategorii przewidzia-
no trzy nagrody pieniężne, finan-

sowane przez Wrocław: I miejsce 
to 10 tys. zł, II miejsce – 5 tys. zł, 
III miejsce – 2,5 tys. zł. Nagrody 
indywidualne dla uczniów i klas 
ufundowali również partnerzy 
akcji, którymi w tym roku są: 
Kolejkowo, Muzeum Iluzji, Cen-
trum Wspinaczkowe Tarnogaj, 
ZOO Team, Ekosystem, Wrocław-

ski Teatr Lalek, Muzeum Pana 
Tadeusza, Muzeum Architektury 
we Wrocławiui wielu innych.

Rowerowo-familijnie

Portal wroclaw.pl nagrodzi 5 
rodzin, które do końca maja br. 
prześlą krótki filmik pokazujący 

korzyści z wyboru roweru, hulaj-
nogi, wrotek etc. w docieraniu do 
szkoły lub przedszkola w ramach 
akcji Rowerowy Maj. Filmy zo-
staną opublikowane nawroclaw.
pl. Film prześlij przez: l.wroclaw.
pl/rowerowo-familijnie

Redakcja

Bezpłatnie oznakować swojego pupila mogą osoby mieszkające we Wrocławiu. Akcja potrwa do wyczerpania limitu przewidzianego dla każdej lecznicy, 
jednak nie dłużej niż do 7 grudnia 2022 r. Usługę sfinansuje Urząd Miejski Wrocławia, ale musimy zrobić to we wskazanych przychodniach.

Oznakowanie pupila mikroproce-
sorem elektronicznym, czyli po-
pularnym czipem, niesie ze sobą 
wiele korzyści. Przede wszystkim 
szybciej znajdziemy go w przy-
padku jego ucieczki i będzie on 
bezpieczniejszy. – Oznakowa-
ne psy lub koty, jeśli trafiają do 
schroniska, nie spędzają tam 
wiele czasu, bo po odczytaniu 
kodu z mikroprocesora szybko 
docieramy do danych właściciela 
– wyjaśnia Małgorzata Szewczyk 
z Biura Wrocław Bez Barier Urzę-
du Miejskiego Wrocławia.W 2021 
roku bezpłatnie zaczipowano ok. 
1025 zwierząt.

Aby oznakować psa lub kota, na-
leży mieć przy sobie dowód oso-

bisty i dokument zwierzęcia (np. 
książeczka szczepień). Każde za-
czipowane zwierzę zostanie wpi-
sane do Bazy Psy i Koty Miejskie 
oraz Safe Animal.

W 2022 r. bezpłatnie oznakować 
zwierzęta we Wrocławiu możemy 
w tych przychodniach:

 ◼ Marek Włodarczyk Przychod-
nia Weterynaryjna, ul. Gło-
gowska 2, tel. 71 724 53 85

 ◼ Przychodnia Weterynaryjna 
Salamandra, lek. wet. Marcin 
Zawadzki, ul. Buraczana 2b, 
tel. 71 724 55 57

 ◼ Przychodnia Weterynaryjna 
VIVA, ul. Strachocińska 143, 
tel. 503 103 404

 ◼ RITA-VET, ul. Bończyka 2a, 
tel. 502 931 239

 ◼ MED-VET Przychodnia We-
terynaryjna, ul. Pałucka 55, 
tel. 71 373 95 19, ul. Zachodnia 
20, tel. 71 359 50 85

 ◼ Gabinet Weterynaryjny, 
ul. Grota-Roweckiego 75, 
ul. Skibowa 105, tel. 71 368 
70 71

 ◼ Przychodnia Weteryna-
ryjna Tomasz Tarkowski, 
ul. Krzycka 18 B, tel. 607 660 
484.

Terminy wizyt należy umawiać 
telefonicznie. Wkrótce rozpocz-
nie się także program bezpłatnej 
sterylizacji psów i kotów.

Bartosz Moch

Wsiadaj na dwa kółka, bo zaczął się Rowerowy Maj

Zaczipuj bezpłatnie psa i kota. Oto lista przychodni

W ubiegłym roku w konkursie Rowerowy Maj wzięło udział ponad 13,5 tys. młodych wrocławian
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Zaczipowany pupil, w razie zaginięcia, szybciej wróci do domu
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Rozmowa numeru

Czy we Wrocławiu nie zabraknie wkrótce nauczycieli? Czy wystarczy miejsc w  klasach dla ukraiń-
skich uchodźców? A w szkołach średnich zmieści się półtora rocznika uczniów? Z Jarosławem Delew-
skim, dyrektorem Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu rozmawia Monika Dubec.

Jarosław Delewski, 
dyrektor Departamentu Edukacji 

Urzędu Miejskiego Wrocławia

Zaczęły się matury, za chwilę tak-
że rekrutacja do szkół ponadpod-
stawowych. A w tym roku dosta-
nie się do wymarzonej placówki 
może być trudniejsze niż w latach 
ubiegłych.
Rzeczywiście, w tegorocznej rekru-
tacji do szkół ponadpodstawowych 
o przyjęcie do szkół będzie ubiegać 
się średnio o połowę więcej osób. 
To skutek reformy z 2014 r., kiedy 
do pierwszych klas szkół podsta-
wowych poszły nie tylko 7-lat-
ki, ale także połowa 6-latków. 
To spowodowało, że w obecnych 
ósmych klasach uczy się ponad 7 
tys. uczniów (w ubiegłym roku po-
nad 5 tys.).

Czy szkoły są na to przygotowane?
Infrastrukturalnie tak. W każdej 
szkole ponadpodstawowej zwięk-
szy się liczba oddziałów w porów-
naniu z bieżącym rokiem szkol-
nym. Dodatkowa liczba oddziałów 
powstanie zwłaszcza tam, gdzie 
na potrzeby szkół ponadpodsta-
wowych przekazano budynki po 
zlikwidowanych gimnazjach.

Gdzie będą dodatkowe oddziały?
W Liceum Ogólnokształcącym nr 
IV przy ul. Świstackiego, w LO nr 
VII przy ul. Kruczej czy w LO nr 
VIII przy ul. Zaporoskiej. Ponad-
to wrocławska sieć publicznych 
szkół ponadpodstawowych została 
rozszerzona od 1 września 2017 r. 
o LO nr XVI przy ul. Reja (obec-
nie w Zespole Szkół nr 8), a od 1 
września 2019 r. o Technikum nr 
18 przy ul. Ślężnej i o Technikum 
nr 19 (w Zespole Szkół nr 8). Na 
potrzeby „półtora rocznika” zo-
staną wykorzystane wszystkie 
pomieszczenia, także te, które do 
tej pory udostępnione były innym 
podmiotom prowadzącym szkoły.

Jak już jesteśmy przy ósmoklasi-
stach – mają do wyboru nie trzy, 

ale aż 6 szkół średnich. Dlaczego 
zwiększono tę liczbę?
To nie jest tegoroczna zmiana. 
Od 2020 r. kandydaci do wro-
cławskich szkół ponadpodsta-
wowych mogli wybierać w re-
krutacji 6 szkół. Podwojenie tej 
liczby miało na celu zwiększenie 
szans na dostanie się do szkoły 
ponadpodstawowej w pierwszym 
naborze.

A co z kadrą? Słychać, że ciągle 
brakuje nauczycieli...
Już od kilku lat, i to nie tylko we 
Wrocławiu, ale w całej Polsce, 
brakuje nauczycieli. Obecnie na 10 
tys. stanowisk ok. 700 jest nieob-
sadzonych. Głównie poszukiwani 
są nauczyciele przedmiotów ści-
słych i kształcenia zawodowego. 
Wielu nauczycieli decyduje się 
odejść na emeryturę, wielu też 
przekwalifikowuje się i odchodzi 
z zawodu. A zainteresowanie za-
wodem nauczyciela wśród mło-
dych ludzi jest coraz mniejsze.

Jak sobie z tym radzicie?
Wielu nauczycieli pracuje na 1,5 
etatu. Dyrektorzy poszukują kan-
dydatów do pracy wśród absol-
wentów studiów oraz zatrudniają 
emerytowanych nauczycieli.

A czy wrocławskie placówki 
oświatowe zatrudniają ukraiń-
skich nauczycieli?

Na razie nieliczne. W szkołach 
zatrudniane są głównie osoby na 
stanowisku pomocy nauczycie-
la. W tym przypadku, zgodnie ze 
specustawą, jest możliwość wyko-
rzystania szybkiej ścieżki zatrud-
nienia uchodźców z Ukrainy, jed-
nak w przypadku szkół wyłącznie 
na stanowisko pomocy nauczycie-
la. Od 24 lutego br., we wrocław-
skich placówkach oświatowych, 
utworzono 65 takich etatów.

Czym zajmuje się osoba na tym 
stanowisku?
Pomoc nauczyciela nie jest pra-
cownikiem pedagogicznym, nie 
prowadzi lekcji. Wspiera i po-
maga zarówno nauczycielowi, 
jak i uczniom, także w zakresie 
tłumaczenia na język ukraiński 
i polski.

Nauczycieli już brakuje, a wy-
zwań jest coraz więcej. Mam tu 
na myśli dzieci uchodźców, które 
trafiły do wrocławskich placówek 
oświatowych. Ilu ich teraz jest?
Od wybuchu wojny w Ukrainie, do 
wrocławskich szkół i przedszkoli, 
zapisanych zostało ok. 6,5 tys. 
młodych Ukraińców. Najwięcej do 
szkół podstawowych. Trafiają oni 
w większości do zwykłych klas, 
ale także do oddziałów przygo-
towawczych. Obecnie funkcjonują 
53 takie oddziały, a przed wybu-
chem wojny było ich 41.

Wiele osób obawia się, że bę-
dzie mniej miejsc w placówkach 
oświatowych, bo część zajmą 
dzieci uchodźców z Ukrainy.
Dzieci z Ukrainy przyjmowane 
są do szkół i przedszkoli na wol-
ne miejsca, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi obcokrajowców, 
nie biorą udziału w klasycznej 
rekrutacji. Dodatkowo, rozpo-
rządzeniem Ministra Edukacji 
i Nauki zwiększona została licz-
ba miejsc dla uczniów z Ukrainy 
w oddziałach przedszkolnych 
(z 25 do 28), a w kl. I-III szko-
ły podstawowej z 25 do 29. Wię-
cej uczniów może uczyć się też 
w oddziałach przygotowawczych, 
gdzie limit zwiększono z 15 do 25 
miejsc. I na te miejsca uchodźcy 
z Ukrainy są zapisywani.

A jak sobie radzą młodzi Ukraiń-
cy w tej nowej dla nich rzeczy-
wistości?
Oczywiście jest im trudniej niż 
polskim kolegom. Jednak więk-
szość z nich dobrze radzi sobie 
w nowych warunkach. Wspólnie 
z dyrektorami placówek i na-
uczycielami staramy się, by za-
pewnić im jak najlepsze warunki 
i pomoc psychologiczną. Orga-
nizowane są dodatkowe godziny 
nauki j. polskiego oraz zajęcia 
wyrównawcze z innych przed-
miotów. Ale nie wszystko zależy 
od samorządów.

To jakich działań ze strony mini-
sterstwa oczekujecie?
Potrzebne są szczegółowe wytycz-
ne związane z organizacją nauki 
od września 2022 r., żeby szkoły 
i przedszkola mogły przygotować 
się do nowego roku szkolnego. 
Konieczne jest uszczegółowienie 
przepisów dotyczących ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania 
młodych uchodźców, przyjętych do 
oddziałów ogólnych i zawodowych. 
Te kwestie są dla procesu edukacji 
niezwykle istotne i powinny zostać 
jak najszybciej doprecyzowane.

Kiedy wróci do szkół program 
„Szkoła w Mieście”?
Cały czas nad tym myślimy. Ideą 
tego programu jest uatrakcyj-
nienie realizacji treści podstawy 
programowej w przestrzeni mia-
sta w różnych organizacjach i in-
stytucjach. „Szkołę w Mieście” 
zawiesiliśmy z powodu pandemii 
i z ograniczonych możliwości fi-
nansowych. Ostateczna decyzja 
o jego ewentualnym wznowieniu 
nie została jeszcze podjęta.

Monika Dubec
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu dostała 5 deklaracji zdawania matury przez ukraińskich uchodźców wojennych

Szkoły przyjmą więcej uczniów

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

Napisz do nas!
e-mail: biuletyn@araw.pl
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Wykup swoje M i z lokatora stań się właścicielem
Wrocław ma w  swoich zasobach ok. 33 tys. mieszkań komunalnych. Większość 
znajduje się w zabytkowych kamienicach, ale część z nich jest już wyremontowana 
i podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy mogą wykupić zajmowane 
lokum z bonifikatą w wysokości od 40 nawet do 98 proc. Jak do tego się zabrać?

Chętnym na wykup mieszkania 
komunalnego Urząd Miejski Wro-
cławia udziela zniżek. Aż 98 
proc. taniej można kupić 
mieszkanie w budynkach 
wybudowanych do 1998 r., 
jeśli równocześnie sprzeda-
ne zostaną wszystkie lokale 
w budynku. Nie dotyczy to 
jednak mieszkań w domach jedno 
– i dwulokalowych.

Nawet jeśli nie wszyscy sąsiedzi 
są chętni do akcji wykupu, i tak 
można liczyć na 90 proc. raba-
tu. Taki przysługuje nie tylko na 
zajmowane M, ale także np. na 
komórkę lokatorską.

W tych dwóch przypadkach bo-
nifikaty mogą być jednak niższe, 
jeśli zarządca wyremontował 
wcześniej budynek. Wysokość 
upustu spada o 0,3 proc. za każdy 
1000 zł zainwestowany w kamie-
nicę z miejskiej kasy po 1 stycz-
nia 2009 r. Wysokość bonifikaty 
dla starszych budynków nie może 
być jednak niższa niż 40 proc.

O 40 proc. taniej kupić moż-
na mieszkanie, które mieści się 
w budynku wybudowanym w la-
tach 1999–2002. By uzyskać taką 

bonifikatę, chętnych na kup-
no musi być minimum połowa 

mieszkańców bloku.

Uwaga! Każdy rodzaj zniż-
ki przysługuje jedynie 

w przypadku zapłaty od razu 
całości kwoty za wykup. 
Może być ona udzielona tyl-

ko jeden raz tej samej osobie.

Kto może wykupić?

Wniosek o wykupienie mieszkania 
może złożyć jedynie osoba, która 
jest jego najemcą na czas nieokre-
ślony. Niezbędne dokumenty, jak 
druk zgłoszenia oferty nabycia 
lokalu z oświadczeniem i kopię 
umowy najmu, można po-
brać od pon. do pt. w godz. 
7.45–15.45 w kancela-
rii Wydziału Nabywania 
i Sprzedaży Nieruchomości 
UMW przy ul. G. Zapolskiej 
2–4 (sala nr 3, stanowisko nr 
2) lub ze strony Biuletynu Infor-
macji Publicznej l.wroclaw.pl/
wykup-m-komunalne.

Należy je złożyć osobiście – wy-
drukowane i podpisane – do 
31 grudnia 2023 r.  w UMW 
przy ul. G. Zapolskiej 4 (I p., 

pok. 152) lub w jednej z głów-
nych Kancelarii UMW: pl. Nowy 
Targ 1–8; ul. G. Zapolskiej 4; 
al. M. Kromera 44,; ul. Hubska 
8–16. Na tym etapie nie ponosi 
się żadnych kosztów.

Chętny? Zgłoś ofertę

Każdy wniosek o wykup mieszka-
nia jest rozpatrywany indywidu-
alnie. Urzędnicy sprawdzają stan 
prawny lokalu, przygotowują jego 
szkic i szacują wartość.

Na zaproponowaną cenę wpływa 
wiele czynników, m.in. lokali-
zacja, numer kondygnacji, po-
wierzchnia mieszkania, standard 

wykończenia, stan tech-
niczny budynku i loka-
lu, przyłączone media. 
Wszystko to ocenia rze-
czoznawca, który bierze 

pod uwagę ceny rynkowe, 
ale na jego ostateczną wy-

cenę wpływa tak wiele czynników, 
że nawet w tej samej kamienicy 
jedno mieszkanie może być warte 
7 tys. zł za mkw., a inne – 5 tys. 
Od wyceny nie można się odwo-
łać, jednak jeśli cena nie będzie 
nam odpowiadała na tym etapie, 
możemy zrezygnować.

Po tym, jak w urzędzie ocenią 
możliwość sprzedaży lokalu, 
otrzymamy pismo z informa-
cją o dalszym postępowaniu. Są 
w nim opisane nasze uprawnie-
nia (np. rodzaje zniżek), ale też 
obowiązki (np. konieczność 
zwrotu bonifikaty, jeśli 
sprzedamy mieszkanie 
przed upływem 5 lat 
od zakupu).

Przepisy nakazują poda-
nie informacji o sprze-
daży lokalu do publicznej wiado-
mości. Ogłoszenie znajduje się na 
stronie bip.um.wroc.pl przez 6 
tygodni. Po tym terminie poten-
cjalny przyszły właściciel zostaje 
poinformowany, że może wykupić 
mieszkanie i jaka jest jego cena.

Zdecydowany? Złóż wniosek

Jeśli cena ci odpowiada, powi-
nieneś złożyć wniosek o nabycie 
nieruchomości, wyrażając zgodę 
na zaproponowaną cenę. Wniosek 
jest załączony do pisma z urzędu. 
Po otrzymaniu wniosku ze zgodą, 
urzędnicy przygotują protokół.

To w nim znajduje się ostatecz-
na cena mieszkania po zniż-
kach. Można się z nim zapoznać 
w urzędzie – jeśli podamy tele-
fon, zostaniemy powiadomieni tą 
drogą, jeśli nie – musimy czekać 
na list. Nie jest to jednoznaczne 

z zakupem mieszkania, na tym 
etapie wciąż można się wycofać 
bez ponoszenia kosztów.

Dopiero podpisanie protoko-
łu jest wiążące – to taka umowa 
przedwstępna, po której finalizu-

jemy sprawę zakupu. I tu poja-
wiają się koszty: wybranego 
notariusza i wpisu do ksiąg 
wieczystych, które pono-
si kupujący, a także cała 
opłata za kupowane miesz-
kanie, którą należy prze-

lać przed wizytą u notariusza na 
konto gminy. W umowie zakupu 
mieszkania jest też uregulowana 
sprawa własności gruntu.

Ile to trwa i co dalej?

Cała procedura sprzedaży lokalu 
trwa średnio 18 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku o wykup, 
jeśli nie pojawią się jakieś 
komplikacje prawne.

Nowy właściciel nie pła-
ci już czynszu na rzecz 
miasta, ale ponosi koszty 
utrzymania części wspólnych, jak 
np. sprzątanie klatki schodowej. 
Po sprzedaży pierwszego miesz-
kania w miejskiej kamienicy po-
wstaje bowiem wspólnota miesz-
kaniowa składająca się z dwóch 
właścicieli: zakupionego miesz-
kania i gminy, w imieniu miesz-
kań, które zajmują najemcy.

Kiedy nie kupisz?

Nie wszyscy jednak mogą wy-
kupić swoje mieszkanie taniej. 
Osoby, które w ciągu ostatnich 
trzech lat skorzystały z umo-
rzenia całości lub części czynszu 
za wynajem, nie mogą złożyć 
wniosku o wykup z bonifika-
tą. Są także budynki, które nie 
podlegają sprzedaży. Ich wyłą-
czenie może wynikać z Wielolet-
niego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy 
Wrocław na lata 2020–2025 czy 
ujęcia w planie wykwaterowań 
lub z przeznaczenia na lokale 
socjalne.

Nie  można sprzedać  także 
mieszkania o nieuregulowanym 
stanie prawnym, znajdujące-
go się w kamienicy, która ma 

zostać podłączona 
do miejskiej sieci 
ogrzewania lub pod-
dana remontowi czy 
takiego, które jest 
zadłużone.

W latach 1975–2021 we Wro-
cławiu sprzedano ponad 48 
tys. mieszkań komunalnych. 
W ostatnich trzech latach naj-
większym zainteresowaniem ku-
pujących komunalne M cieszy się 
Śródmieście.

Agata Zięba

 Jak to zrobić w 5 krokach?

Warunki zniżek

4

5

Poczekaj aż urząd sprawdzi, czy mieszkanie 
może zostać sprzedane, wyceni je i poinformuje 

cię o tym listownie. Wywiesi także ogłoszenie 
o sprzedaży w BIP. 

Złóż dokumenty (zgłoszenie oferty nabycia lokalu 
mieszkalnego, oświadczenie i kopię umowy najmu) 

przy ul. G. Zapolskiej 4 (I p., pok. 152) lub
w jednej z kancelarii urzędu 

od pon. do pt. w godz. 7.45–15.45:

• Nowy Targ 1-8, parter, pok. 5
• al. M. Kromera 44, parter, sala COM, pok. 31

• ul. Hubska 8-16, parter, sala nr 1, stan. 1
* Druk zgłoszenia oferty dostaniesz w kancelarii Wydziału Nabywania i Sprzedaży 

Nieruchomości UMW przy ul. G. Zapolskiej 2-4 (sala nr 3, stanowisko nr 2)
lub ściągniesz ze strony Biuletynu UMW l.wroclaw.pl/wykup-m-komunalne.

Złóż wniosek o nabycie mieszkania
 (znajdziesz go w liście z urzędu) i zaakceptuj cenę. 

Zostanie przygotowany protokół zakupu.

• w budynkach powstałych do 1998 r.

• jeśli równocześnie sprzedane 
zostaną wszystkie lokale w budynku

• w budynkach powstałych do 1998 r.

• gdy nie wszyscy mieszkańcy 
zgłosili chęć wykupu

• w budynkach powstałych w latach 
1999-2000

• gdy co najmniej połowa sąsiadów 
decyduje się na wykup 

Zrób przelew za mieszkanie do gminy, 
opłać notariusza i wpis do księgi 

wieczystej, podpisz umowę. 

Jesteś właścicielem swojego 
mieszkania. 

1

2

98   proc.

90   proc.

40   proc.

3

W budynkach z lat 1999-2002 (jak ten przy ul. Pleszewskiej 10) mieszkanie wykupisz 40 proc. taniej

W kamienicach wybudowanych do 1998 r. rabat wynosi nawet 90 proc. ( na zdj. ul. Jedności Nar. 134)
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Nasze osiedla

Trawa zatrzymuje wilgoć, wytwarza tlen, pochłania za-
nieczyszczenia. Jest także schronieniem dla pożytecz-
nych dla ludzi owadów i  pokarmem wielu zwierząt. Dla-
tego Wrocław stawia na dobre praktyki i rusza z nowym 
sezonem EKOszenia. Kiedy, gdzie i jak koszona jest trawa?

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wro-
cławiu dostosowuje częstotliwość 
koszenia do warunków pogodo-
wych, miejsca występowania 
trawy i jej wysokości, bezpie-
czeństwa oraz komfortu miesz-
kańców.

– To już kolejna wiosna, kiedy 
przystępujemy do EKOszenia, 
co nie oznacza ekonomicznie, 
a ekologicznie – wyjaśnia Kata-
rzyna Szymczak-Pomianowska, 
dyrektor Departamentu Zrówno-
ważonego Rozwoju UMW. – Nie 
zaprzestajemy koszenia, ale 
zmieniamy jego częstotliwość. 
Chcemy, aby w mieście powsta-
wało jak najwięcej łąk kwietnych, 
a także by trawa i kwiaty mia-
ły możliwość wysiania nasion. 
Wyższa trawa to wiele korzyści 
dla środowiska i lepsza adaptacja 

miejskiej przestrzeni do zmian 
klimatu – podkreśla dyrektor.

Co i jak kosimy?

Koszeniu podlegają: trawa w ob-
rębie skrzyżowań i pasy zieleni 
przy ulicach, chodnikach i ścież-
kach pieszo-rowerowych. Trawa 
w parkach i na zieleńcach koszo-
na jest rzadziej. Później też prze-
prowadzane są pierwsze koszenia 
po zimie. To wszystko ze wzglę-
du na ochronę środowiska.

Jacek Mól, dyrektor Zarządu 
Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, 
tłumaczy, że tam, gdzie to ko-
nieczne, np. w pasie drogowym, 
trawniki są koszone regularnie, 
by trawa nie ograniczała widocz-
ności kierowcom. Polany re-
kreacyjne w parkach – również, 

żeby mieszkańcy mogli swobod-
nie wypoczywać. Trawa koszona 
jest rzadziej i inną techniką, ale 
jako że wyżej rośnie, więc ilość 
biomasy, którą ZZM zostawia lub 
odwozi do kompostowni, jest po-
dobna. – W EKOszeniu nie cho-
dzi o oszczędzanie, lecz o to, by 
przyjemniej się mieszkało w zie-

lonym mieście – podkreśla dy-
rektor Jacek Mól.

Harmonogram EKOszenia

Sprawdź harmonogram koszenia 
traw: l.wroclaw.pl/gdzie-kosimy.

Bartosz Moch

CAŁY WROCŁAW 
Czas na EKOszenie – dbajmy o trawniki

POPOWICE 
Uczniowie z Bobrzej wrócą do pływania
Zakończył się gruntowny remont basenu w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej we Wrocławiu. Prawdopodobnie od 
połowy maja wszyscy uczniowie klas 3-8 znów będą mogli korzystać z pływalni. Przebudowa kosztowała ponad milion zł.

Robotnicy przejęli basen we wrze-
śniu ubiegłego roku. Pracy mieli 
co niemiara, bo lista zadań była 
długa. Wszystko po to, by ucznio-
wie podstawówki przy ul. Bobrzej 
27 mogli w bezpiecznych i kom-
fortowych warunkach uczyć się 
pływania.

W tym czasie wymieniono słupki 
startowe i liny basenowe, oświe-
tlenie w niecce basenu, odwod-
nienia wraz z przyległymi pasami 
płytek w pomieszczeniach natry-
sków oraz w brodzikach przechod-
nich do dezynfekcji stóp, dwoje 
drzwi i zamontowano umywalkę 
oraz wykonano odprowadzenie 
wody w posadzce w pokoju ra-
towników i w magazynku sprzętu 
wodnego. Pomalowano też far-
bą akrylową ściany, sufity w hali 
basenowej i remontowanych po-

mieszczeniach. Doposażono pły-
walnię w sprzęt dla osób niepeł-
nosprawnych (wózek inwalidzki, 
podnośnik akumulatorowy, szyna 

dojazdowa). Ponadto szkoła z wła-
snych pieniędzy zaopatrzyła pły-
walnię w ścienną tablicę informa-
cyjną i zegar treningowy.

Prace nadzorował Zarząd Inwe-
stycji Miejskich we Wrocławiu.

Paulina Czarnota

Kulinarne święto 
Nadodrza

14 i 15 maja możesz spróbo-
wać wyjątkowych przysma-
ków, które specjalnie z tej 
okazji przygotowali nado-
drzańscy szefowie kuchni. 
W każdym miejscu, w którym 
spróbujesz specjału Nadodrza, 
otrzymasz specjalną piecząt-
kę. Jeśli zbierzesz min. 5 róż-
nych, wypełnisz pole z dany-
mi kontaktowymi i zostawisz 
je w ostatnim odwiedzonym 
przez Ciebie miejscu, będziesz 
mógł wziąć udział w losowa-
niu nagród.

Nagrodami głównymi są 
Nadodrzańskie Bony Sma-
kosza: dwa o wartości 100 zł 
i cztery o wartości 50 zł. Wię-
cej informacji i listę specjałów 
znajdziesz na stronie: lokiet-
ka5.pl/aktualnosci/specjaly-
-nadodrza-2022.

 

Muzyka głosem 
serca – koncert
Przyjdź na koncert i pomóż 
ofiarom wojny w Ukrainie. 8 
maja (niedziela) na terenie 
przy SP nr 95, ul. Starogajo-
wa 66/68, odbędzie się kon-
cert solidarności z Ukrainą. 
W programie występ zespo-
łu wokalnego SP 95, dzieci 
z Przedszkola nr 10, zespo-
łu rockowego Inwigilacja, 
a także warsztaty plastycz-
ne, dwujęzyczne literackie 
oraz występ ukraińskiej so-
listki operowej Oleny Lapko. 
Start o godz. 14. W trakcie 
imprezy będzie zbiórka pie-
niędzy na rzecz ofiar wojny 
w Ukrainie.

Zielono przy 
pl. Muzealnym

Wokół Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 13 przy 
pl. Muzealnym 20 nasadzo-
no 33 drzewa (platany, graby, 
glediczje, klon czy miłorząb). 
Koszt to ponad 170 tys. zł. 
W minionym roku przy szko-
le powstało wielofunkcyjne 
boisko, siłownia plenerowa, 
a jeszcze wcześniej termo-
modernizacja budynku, nowa 
elewacja, a wraz z nią zielona 
ściana od strony wschodniej.

EKOszenie to ekologiczne koszenie trawników we Wrocławiu
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Wymieniono słupki startowe i liny basenowe, a także oświetlenie w niecce basenu
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KOBIERZYCE

22 km

Odwiedź Dolny Śląsk

Weekendowa wyprawa do gminy Kobierzyce nie musi kończyć się w jednym z największych centrów handlowych w Polsce. Są tu przepiękne pałace, śre-
dniowieczne kościoły, muzeum zabytkowych samochodów i zaskakująco wiele miejsc do odwiedzenia. Z Wrocławia można wygodnie dotrzeć na rowerze.

Dzięki centrom handlowym i wy-
rastającym, jak grzyby po deszczu 
centrom logistyki, gmina należy 
do najbogatszych w Polsce. Co wi-
dać choćby po siedzibie jej władz 
– urzędują w pięknie wyremon-
towanym XVIII-wiecznym pałacu.

Spacer w stylu francuskim

Urząd gminy mieści się 
w dawnej rezyden-
cji Carla von Ratha, 
prekursora  po-
wstania przemysłu 
cukierniczego na 
Dolnym Śląsku. 
Barokowy pa-
łac z ok. 1730 r. 
wzniosła rodzina 
von Koenigsdorff. 
W XIX w. został on 
przebudowany w stylu 
neorenesansowym i neoba-
rokowym przez nowych właści-
cieli – rodzinę von Rath. Za władzy 
ludowej rezydencja była obiektem 
socjalnym stacji hodowli roślin 
i popadła w kompletną ruinę. Od-
restaurowano ją w latach 90. XX w. 
Położona jest w zabytkowym par-
ku. Ten wypielęgnowany 50-hek-
tarowy ogród w stylu francuskim 
jest dostępny w weekendy. Pa-
łac od wewnątrz można zwiedzać 
w godzinach pracy urzędu.

Ekskluzywne samochody

W miejscowości Ślęza, za rogatka-
mi Wrocławia, pyszni się średnio-
wieczny Zamek Topacz. Powstał 

dzię-
k i  z a-

k o n o w i 
Templariuszy. 

Renesansowy fragment to z kolei 
dzieło świeckich właścicieli, którzy 
dobudowali je w XVI w.

Dziś to hotel z centrum konferen-
cyjnym, butikowym spa i Muzeum 
Motoryzacji, gdzie jest ponad setka 
pojazdów, między innymi z pio-
nierskich lat trzydziestych XX wie-
ku, gdy powstawały konstrukcje 
Sokoła 1000 i 600 czy Fiata 508, 
powojennych dekad PRL, pełnych 
motocykli i samochodów dziś już 
niespotykanych na naszych dro-
gach, a także największą w Polsce 
kolekcję samochodów Rolls-Royce 
& Bentley.

Pałace i urokliwe ogrody

Imponujący jest również dwór 
w Królikowicach, początkowo ba-
rokowy, ale w XIX wieku przebu-
dowany na neorenesansowy. Ta 
rezydencja odrestaurowana zo-
stała przez prywatnych właścicieli 
na początku lat 90. XX wieku. Zaś 
pałac w Wierzbicach pierwotnie był 
średniowieczną wieżą mieszkalną, 
następnie dworem renesansowym, 
a w XVIII wieku został przebudo-
wany w stylu barokowym. Obec-
nie znajduje się w nim ośrodek 
wychowawczy dla dzieci. W Bi-
skupicach Podgórnych traficie na 
wypielęgnowany, barokowy pałac 
z parkiem z 1870 r., z zachowanym 
starodrzewiem i malowniczym 
stawem, wokół którego zapro-
jektowano w dolnej części ogród 
angielski, a w górnej – francuski.

Pamiątki po Joannitach

Wytyczony w 2011 roku, oznaczo-
ny symbolem rowerzysty, szlak 
rowerowy tworzy pętlę, któ-
rej początek i koniec znaj-
duje się w Ko-
bierzycach 
przy alei 
Pałacowej. 
Wiedz ie 
p r z e z 
m i e j -
scowości: Wy-
soka,  Ś lęza ,  B ie lany 
Wrocławskie, Tyniec Mały i Bi-
skupice Podgórne. W ostatnim 
czasie powstała sieć ścieżek rowe-
rowych, łączących Wrocław z gmi-
ną Kobierzyce. Na trasach spotka-
cie wiele wspomnianych wcześniej 
obiektów, ale nie tylko. W Tyńcu 
nad Ślęzą znajdziemy odrestauro-

wany, zbudowany przez Joannitów 
kościół z XIII wieku z zaskakująco 
bogatym barokowym wnętrzem 
i krzyżem maltańskim, wieńczą-

cym kopułę wieży. Figura znaj-
dująca się niedaleko 

wejścia do 
kościoła 
p r z e d -
s t a w i a 
św. Jana 

Nepomuce-
na. Jej autor-

stwo przypisuje 
się znanemu rzeź-

biarzowi Johanno-
wi Georgowi Urban-
sky’emu. Niedawno 

zakończyły się prace kon-
serwatorskie i restauratorskie przy 
tym pomniku.

Jarosław Kałucki

KOBIERZYCE 
Wybierz się na rowerową wycieczkę śladem pałaców

Ryszard Pacholik, 
wójt gminy Kobierzyce

Zapraszam wrocławian do odwiedzenia po sąsiedzku naszej gminy. Kobierzyce 
to nie tylko centra handlowe, ale także sporo pomysłów na jednodniowy, re-
kreacyjny wypad za miasto.

Gmina położona jest na szlaku turystycznym prowadzącym z Wrocławia do Ko-
tliny Kłodzkiej i Masywu Ślęży. Zwłaszcza rowerzyści znajdą tu dla siebie wiele 
ciekawych tras i ścieżek rowerowych. Szczególnym wyzwaniem jest przejażdżka 
trasą, która wiedzie z Wrocławia na górę Ślężę. Przez wiele miejscowości gminy 
prowadzi szlak rowerowy, tworzący pętlę, której początek i koniec znajduje się 

w Kobierzycach. Do położonych na tym szlaku miejscowości warto zajrzeć dla 
wielu mało znanych zabytków sakralnych i świeckich.

Miłośnicy jazdy konnej znajdą coś dla siebie w Chrzanowie i Magnicach. Dzia-
łają tam ośrodki jeździeckie, oferujące aktywny wypoczynek w siodle, jazdę 
konną dla początkujących i zaawansowanych, a dla dzieci przejażdżki na ku-
cyku. Natomiast przy stadninie koni mieszczącej się na terenie Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach znajduje się oznakowana ścieżka konna, 
prowadząca leśnymi i polnymi drogami w kierunku Owsianki.
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Barokowe pałace: w Biskupicach Podgórnych (w kółku) i w Kobierzycach – siedziba urzędu gminy
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Dla mieszkańca

Letnie sprzątanie miasta to nie tylko chodniki, ulice, parkingi czy ścieżki rowerowe. Nocą myte, czyszczone i zamiatane są także przejścia pod-
ziemne oraz tunele pieszo-rowerowe. W sumie w stolicy Dolnego Śląska jest ponad 20 takich obiektów.

Częstotliwość sprzątania i pro-
wadzone prace zależą od rodzaju 
przejścia, jego wielkości, położenia, 
a także natężenia ruchu.

Sprzątanie za ponad 30 tys. zł

– Przejścia, takie jak pod pl. Jana 
Pawła II, sprzątane są nawet kilka 
razy dziennie, a myte i dezynfeko-
wane kilka razy w tygodniu – wy-
jaśnia Dorota Witkowska, rzecz-
nik prasowy spółki Ekosystem. 
– Większość prac wykonywana jest 
w nocy, a zanieczyszczenia poja-
wiające się w ciągu dnia usuwane 
są na bieżąco przez osoby dyżuru-
jące – dodaje.

– Poza bieżącym sprzątaniem, 
zamiataniem, myjemy również 
posadzki, schody i poręcze, a raz 

w miesiącu ściany. Usuwamy także 
plakaty, nalepki i ulotki – wylicza 
Aleksandra Orzechowska z firmy 
ROBOT 1, jednego z wykonawców.

W najczęściej uczęszczanych przej-
ściach, takich jak pl. Jana Pawła II 
czy pod tzw. pl. Społecznym dwa 
razy w roku impregnowane są 
również posadzki. W większości 
tuneli (np. ul. Bajana) zakres prac 
jest jednak mniejszy, a sprzątanie 
przeprowadza się raz w tygodniu.
Miesięczne sprzątanie i mycie wro-
cławskich przejść i tuneli kosztuje 
ok. 32 tys. zł.

Więcej chodników i ścieżek

We Wrocławiu od kwietnia trwa 
letni sezon sprzątania. Ekosystem 
objął nim blisko 100 proc. więcej 

chodników i ścieżek pieszo-rowe-
rowych niż w poprzednim roku. 
Znacznie wzrosła także liczba 
czyszczonych przystanków, ulicz-
nych koszy, a także powierzchnia 
dróg i parkingów.

Sezon letni na wrocławskich dro-
gach potrwa do 31 października. 
Oczyszczaniem objęte będą przy-
stanki, chodniki, ścieżki rowero-
we, parkingi, przejścia podziemne, 
zieleńce, kosze uliczne, torowiska 
i pętle tramwajowe.

Dodatkowo na wałach przeciwpo-
wodziowych, a także w ich sąsiedz-
twie rozstawiono 132 kosze. Stałym 
utrzymaniem objęta została rów-
nież Wyspa Słodowa.

Bartosz Moch

Nocne podziemne sprzątanie całego Wrocławia

Nowy rekord to liczba 7676 – tylu gitarzystów na wrocławskim Rynku zagrało wspólnie przebój Jimiego Hendriksa „Hey Joe”. Przybyli z Wrocławia i całej 
Polski. Pierwsza edycja Gitarowego Rekordu odbyła się z inicjatywy Leszka Cichońskiego w 2003 roku. Wtedy na wrocławskim Rynku zabrzmiało 588 gitar.

W 2019 roku było ich już 7 423 
– to największa liczba uczest-
ników w historii festiwalu. Po 
dwóch latach zdalnych edycji 
specjalnych, spowodowanych 
pandemią, Gitarowy Rekord 
Świata powrócił na wrocławski 
Rynek. 1 maja do bicia rekordu 
stanęło aż 7676 gitarzystów. 
Byli wśród nich zarówno po-
czątkujący gitarzyści z prostymi, 
drewnianymi pudłami, muzycy 
z ukulele, jak i gitarowi wyja-
dacze z gibsonami i taylorami 
w pięknych futerałach. Niektó-
rzy przyszli całymi rodzinami 
– dostrzegliśmy przyszłe mamy 
w ciąży, a także dziarskich se-
niorów. Tłum szczelnie wypełnił 
plac Gołębi, bo obok muzyków 
do centrum Wrocławia ściągnęli 
spragnieni plenerowych wyda-
rzeń wrocławianie i goście.

Tysiące gitar w górze

W próbie ustanowienia nowego 
rekordu pomogli w tym roku mu-
zycy Dire Straits oraz czołówka 
polskich gitarzystów (Mietek Ju-
recki, Marek Raduli, Wojtek Pi-
lichowski, Marek Napiórkowski, 
Jacek Królik) i goście zagraniczni 
(LeBurn Maddox, Marco Bartoc-

cioni i Kenny Carr – gitarzysta 
Raya Charlesa), a także słynne 
muzyczne rodziny – Jose Torres 
z synem i rodzina Baronów.

Usłyszeliśmy legendarny przebój 
„Kiedy byłem małym chłopcem” 
w hołdzie dla Tadeusza Nalepy, 
„51” – pamięci Andrzeja Nowaka 
z grupy TSA, „Wehikuł czasu”, 
który gitarzyści zagrali wspólnie 
z zespołem Dżem oraz „Zawsze 
tam, gdzie Ty” wykonany z Janem 
Borysewiczem.

Serce na Rok Dobrych 
Relacji

Gitarzyści zgromadzeni na Ryn-
ku ułożyli serce z instrumentów 
uniesionych w górę, aby okazać 
solidarność i wsparcie pogrążo-
nej w wojnie Ukrainie. Gitarowe 
serce, które powstało podczas 
festiwalu, jest również symbolem 
trwającego we Wrocławiu Roku 
Dobrych Relacji. – Kto przyjedzie 
w przyszłym roku na bicie rekor-
du? – zapytał na koniec Leszek 
Cichoński, a kiedy setki osób po-
twierdziły zaproszenie, odparł: – 
To kocham.

Redakcja

Gitarowy szał, każdy grał. I rekord znów pobity
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Pełna transmisja rekordu online i wielka galeria zdjęć na www.wroclaw.pl
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Unia Metropolii Polskich

W Polsce mieszka obecnie prawie 3,2 mln Ukraińców i Ukrainek. Pierwsze trzy miejsca zajmują: Warszawa, Katowice i Wrocław. Centrum Analiz 
i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza stworzyło raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach.

Publikacja, której pełna nazwa 
brzmi: „Miejska gościnność: 
wielki wzrost, wyzwania i szanse 
– Raport o uchodźcach z Ukrainy 
w największych polskich mia-
stach” zawiera dane aktualne na 
dzień 1.04.2022. Wówczas w Pol-
sce mieszkało prawie 3 miliony 
200 tysięcy Ukraińców i Ukra-
inek. Liczący 66 stron dokument 
przygotowało Centrum Analiz 
i Badań Unii Metropolii Polskich 
im. Pawła Adamowicza.

Polska druga po Turcji

Część Ukraińców mieszkała w na-
szym kraju od dawna, ale wielu 
znalazło się tu uciekając przed 
wywołaną przez Rosję wojną. 
W ciągu niespełna dwóch miesięcy 
Polska stała się drugim po Turcji 
państwem, goszczącym najwię-
cej uchodźców i uchodźczyń na 
świecie. – Jestem dumny, że to 
Unia Metropolii Polskich zebrała 
tak szczegółowe dane i całościo-
we szacunki. Zrobiliśmy to jako 
pierwsi w Polsce. Potrzebuje-
my tych informacji, by budować 
przemyślaną politykę integracyj-
ną państwa – tłumaczy Tadeusz 

Truskolaski, prezes UMP i prezy-
dent Białegostoku jednocześnie. 
– Chcę, by nasz raport stał się 
pierwszym krokiem do tworzenia, 
tak dziś potrzebnych, rozwiązań 
systemowych – podkreśla.

Wtóruje mu Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic. – Znaleźliśmy się 
w sytuacji geopolitycznej i w obo-
wiązku przyjęcia gości z Ukra-
iny – uważa. – To największe 
miasta odgry-
wają ogromną 
rolę w przyję-
ciu ukraińskich 
u c h o d ź c ó w . 
Gdyby nie dzi-
siejsza sytuacja samorządowa, 
włodarzy i mieszkańców, mieli-
byśmy wielki kryzys uchodźców. 
Ale dzięki naszemu wielkiemu za-
angażowaniu uchodźcy mogą czuć 
się u nas jak w domu – zapewnia.

Mamy ponad 40 mln osób

Dane zawarte w raporcie doty-
czą okresu między 1 lutego a 1 
kwietnia 2022 r. Wskazują one 
na skokowy wzrost populacji 
Polski, która pierwszy raz w hi-

storii osiągnęła ponad 40 milio-
nów osób, a dokładniej – prawie 
41,5 miliona). Pokazują też klu-
czową rolę samorządów w przyj-
mowaniu ukraińskich uchodźców 
i uchodźczyń.

W marcu 2022 zrzeszone w UMP 
miasta i otaczające je gminy go-
ściły prawie 70 proc. (ponad 2,2 
mln osób) spośród wszystkich 
obywateli Ukrainy, mieszkają-

cy ch  obecn i e 
w Polsce (tzn. 
którzy przyje-
chali do Polski 
po  24  l u t ego 
i którzy miesz-

kali tu wcześniej). Oznacza to 
skokowy wzrost populacji naj-
większych polskich miast.

Dwa Rzeszowy w jednym

Dla przykładu, populacja Rzeszo-
wa wzrosła o 53 proc., zaś War-
szawy – o 15 proc. Stolica Polski 
po raz pierwszy w historii ma 
ponad dwa miliony mieszkań-
ców. Prezydent Warszawy Ra-
fał Trzaskowski mówi o wielkiej 
odpowiedzialności spoczywającej 

na samorządach: – Polskie mia-
sta udzieliły schronienia ponad 2 
milionom Ukraińców. To ogrom-
ne wyzwanie i jeszcze większa 
odpowiedzialność. Musimy na-
szym nowym sąsiadom zapew-
nić dach nad głową, poczucie 
bezpieczeństwa czy pomoc psy-
chologiczną. Konkretne rozwią-
zania muszą być jednak tworzo-
ne w oparciu o konkretne dane. 
Dlatego bardzo się cieszę, że Unia 
Metropolii Polskich stworzyła 
rzetelny raport, który pokazuje 
podstawowe dane i szacunki do-
tyczące Ukraińców mieszkających 
w Polsce.

Metoda Geotrappingu

Opracowane w raporcie dane zo-
stały zebrane przez firmę Selec-
tivv dzięki nowatorskiej metodzie 
Geotrappingu®, która poprzez 
agregowanie informacji z urzą-
dzeń mobilnych, pozwoliła okre-
ślić liczbę i położenie dorosłych 
Ukraińców i Ukrainek (osób od 
15. roku życia), przebywających 

w Polsce. Dane te zostały zesta-
wione z informacjami o numerach 
PESEL, które z kolei pozwoli-
ły oszacować liczbę ukraińskich 
dzieci, mieszkających w Polsce. 
– Moim zdaniem nikt w Polsce 
nie posiada bardziej konkretnych 
danych – mówi dr Paweł Cywiński 
z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prognozy ekspertów

Obok szczegółowo opracowanych 
danych liczbowych, w raporcie 
UMP zostały zawarte również 
analizy i prognozy. Opracowa-
no je na podstawie warsztatów 
foresightowych, podczas któ-
rych eksperci, od lat zajmujący 
się tematyką migracyjną, pracą 
z danymi i kwestiami miejskimi, 
dzielili się z autorami dokumentu 
swoją wiedzą i doświadczeniem. 
W warsztatach wzięli udział: dr 
Paweł Cywiński, dr hab. Witold 
Klaus, Agnieszka Kosowicz, Mar-
cin Wojdat i Maria Złonkiewicz.

Redakcja

Miejska gościnność. Wielki wzrost, wyzwania i szanse
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Wrocławskie pokolenia

Mimo młodego wieku może pochwalić się nie lada osiągnięciami. Bada, jak prąd działa na komórki nowotworowe i już teraz jest jednym z najzdolniejszych Po-
laków w wieku do 25 lat. Z Wojciechem Szlasą, studentem Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, rozmawia Paulina Czarnota.

Lista Pana osiągnięć jest długa. 
Oprócz zdobycia Studenckiego 
Nobla, stypendium ministra zdro-
wia, nagrody Polskiej Akademii 
Nauk, jest Pan też jednym z 30 
Kreatywnych Wrocławia i znalazł 
się Pan w gronie 25 finalistów 
konkursu Forbes „25 under 25”, 
czyli wśród najzdolniejszych Po-
laków, którzy nie skończyli jesz-
cze 25 lat. Za co te tytuły?
Moim tematem badań jest wpływ 
prądu elektrycznego na komórki 
nowotworowe i układ immuno-
logiczny (odpornościowy). Fa-
chowo nazywa się to elektro-
poracja. Ta metoda już istnieje 
w medycynie, ale teraz pracu-
jemy nad innym obszarem jej 
wykorzystania. Badania wska-
zują, że elektroporacja działa 
efektywnie na czerniaka i inne 
nowotwory skóry.

Jakie są już efekty badań?
Może znieść oporność lekową, 
zahamować wzrost guza czy 
zwiększyć widoczność nowotwo-
ru dla układu immunologicznego. 
To może być przełom w leczeniu 
nowotworów, ale na ukończenie 
badań potrzeba nie tylko czasu, 
ale i funduszy. Jako Koło Nauko-
we Biologii Komórki Nowotwo-
rowej staramy się pozyskiwać 
granty na dalsze prace. Oprócz 

pola elektrycznego zaczęliśmy 
też badać pole magnetyczne. Na 
ten moment możemy powiedzieć, 
że pole magnetyczne również po-
budza komórki układu odporno-
ściowego. Immunologia ma wiel-
ki potencjał i chciałbym rozwijać 
się w tym kierunku.

Skąd pomysł, żeby studiować 
medycynę? Czy ktoś w rodzinie 
jest lekarzem?
Zawsze interesowałem się che-
mią, ale chciałem też, żeby moja 
praca przynosiła mi satysfak-
cję, rozwój i pomagała ludziom. 
Rozważałem studiowanie che-
mii, ale w końcu wybrałem me-
dycynę. Nikt w rodzinie nie jest 
lekarzem, moi rodzice pracują 
w bankowości.

Jakie ma Pan plany na przy-
szłość?
Teraz jestem na piątym roku 
studiów, po szóstym trzeba od-
być staż, a później wybrać spe-
cjalizację. Chciałbym skupić się 
na hematologii i onkologii. Po 
pierwsze to najbardziej rozwojo-
wa dziedzina, a po drugie bardzo 
potrzebna. Coraz częściej ludzie 
chorują na nowotwory, progno-
zuje się, że choroby nowotworo-
we mają występować częściej niż 
sercowo-naczyniowe.

Zostanie Pan we Wrocławiu?
Tego jeszcze nie wiem, na razie 
skupiam się na nauce, badaniach 
i egzaminach. Ale mam takie 
marzenie, by doktorat zrobić na 
Uniwersytecie Stanforda w Sta-
nach Zjednoczonych. Chciał-

bym zdobyć porządne podstawy 
naukowe, wynieść dużo wiedzy 
i doświadczenia.

Czy poza studiami i pracą nad 
badaniami w laboratorium ma 
Pan choć trochę czasu na pasje?

Moją pasję wykorzystuję do prze-
mieszczania się po Wrocławiu. To 
jazda na rowerze. W sumie codzien-
nie robię około 30 km. Bo dotlenio-
ne komórki, to sprawny organizm.

Rozmawiała Paulina Czarnota

Już 14 maja, pod osłoną nocy, będzie można bezpłatnie zwiedzić wrocławskie muzea. Na wiele wydarzeń trwają już zapisy, dlatego podpowiadamy, 

kiedy i jak można zarezerwować miejsce. Noc Muzeów będzie nie lada gratką również dla dzieci, bo 18 instytucji planuje dla nich sporo atrakcji.

Uwaga! Do tych instytucji obo-
wiązują wcześniejsze zapisy.

 ◼ Muzeum Poczty i Teleko-
munikacji we Wrocławiu, 
zapisy do 9.05, sekretariat@
muzeum.wroclaw.pl, 
tel. 71 343 67 65 (tylko na 
warsztaty rodzinne);

 ◼ Muzeum Farmacji Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersy-
tetu Medycznego we Wrocła-
wiu, zapisy na warsztaty od 
12.05 w godz. 11-14.30 lub 
tel. 71 784 04 40;

 ◼ Stowarzyszenie Odra-Niemen, 
zapisy do 6.05, biuro@odra-
niemen.org, tel. 71 355 52 02;

 ◼ Galeria Sztuki Współczesnej 
Platon, zapisy od 25.04, ga-

leria@platon.pl, tel. 533 970 
250 lub 512 196 954;

 ◼ Muzeum Geologiczne, Uni-
wersytet Wrocławski, zapisy 
do 6.05, tel. 71 375 93 27;

 ◼ Narodowe Forum Muzyki, za-
pisy na wydarzenia dla dzieci, 
do 11.05, kontakt@ap.wroc.pl;

 ◼ Hydropolis, zapisy od 9.05 
poprzez ticketco.events/pl/pl

 ◼ Archiwum Państwowe we 
Wrocławiu, zapisy: do 11.05, 
kontakt@ap.wroc.pl;

 ◼ Hala Stulecia, zgłoszenia do 
12.05, tel. 511 146 221 lub 71 
347 50 55;

 ◼ Akademia Sztuk Pięknych, 
Pracownia Książki Artystycz-

nej, zapisy od 25.04, pracow-
nia414@wp.pl;

 ◼ MIA ART GALLERY, zapisy do 
13.05, galeria@miaartgallery.
com;

 ◼ Instytut im. Jerzego Grotow-
skiego, do pobrania bezpłatne 
wejściówki ze strony www.
grotowski-institute.pl;

 ◼ Ogród botaniczny, formularz 
na stronie www.ogrodbota-
niczny.wroclaw.pl od 25.04;

 ◼ Centrum Historii Zajezdnia, 
zapisy od 2.05, wystawa@
zajezdnia.org;

 ◼ Muzeum Przyrodnicze, reje-
stracja na konkretne godziny 
wejścia pod adresem: rezer-

wacje.muz.przyr@uwr.edu.
pl do 13.05 (do godz. 24). 
W mejlu z prośbą o rezerwację 
należy podać: imiona i nazwi-
ska, liczbę osób (maks. 5 os./
zgłoszenie), godzinę wejścia). 
Decyduje kolejność zgłoszeń;

 ◼ Kino Nowe Horyzonty, odbiór 
wejściówek na pokazy filmo-
we 14.05 od godz. 10 w kasach 
kina;

 ◼ Dom Edyty Stein, rezerwacje 
na każde oprowadzanie i wy-
darzenie dla dzieci, biuro@
edytastein.org.pl lub SMS pod 
numer: 573 377 070;

 ◼ Muzeum Pana Tadeusza, 
zapisy przez formularz online 
dostępny od 25.04 na stronie 

muzeumpanatadeusza.ossoli-
neum.pl;

 ◼ Muzeum Współczesne Wro-
cław, zapisy na warsztaty ro-
dzinne do 6.05, przez formu-
larz zgłoszeniowy na stronie 
muzeumwspolczesne.pl;

 ◼ Dolnośląskie Centrum Filmo-
we – Millennium Docs Against 
Gravity, odbiór wejściówki 
na pokaz 14.05 od godz. 11 
w centrum festiwalowym na 
parterze DCF-u;

 ◼ MovieGate – filmowa wysta-
wa artefaktów w podziemiach 
pl. Solnego, rezerwacje na 
wydarzenie do 13.05, biuro@
moviegate.pl.

Redakcja

Student z Wrocławia bada wpływ prądu na nowotwory

Nie czekaj, zapisz się na nocne zwiedzanie muzeów

Wojciech Szlasa podczas badań odkrył, że prąd elektryczny działa efektywnie na czerniaka
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Kultura

Miłośnicy liryki poznają tu autorów, których trzeba znać, ale 
też nominacje do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

Polecamy dyskusję o systemie 
przyznawania w Polsce nagród 
literackich (środa, 11.05, godz. 
18.15), a w klubie Proza następu-
jące wydarzenia:

 ◼ premiery nowych tomów 
poetyckich (m.in. wrocław-
skiego Wydawnictwa Warstwy 
– Macieja Roberta czy Aldony 
Kopkiewicz),

 ◼ debaty i spotkania z poetami 
– z Jackiem Podsiadłą (11.05), 
Piotrem Sommerem (15.05),

 ◼ prezentacja poezji ukraińskiej 
(11.05)

 ◼ debatę programowaną przez 
poetkę Julię Fiedorczuk pt. 
„Queerowanie ekologii” 
(13.05).

Tradycyjnie odbędzie się wycze-
kiwany Turniej jednego wiersza 
im. Rafała Wojaczka (13.05). Fe-
stiwal zakończy się autorskim 
spektaklem Pawła Palcata pt. 
„Mój niepokój jest Twoim nie-
pokojem” (15.05). Laureatów 
Silesiusa 2022 poznamy w paź-
dzierniku (podczas wspólnej gali 
Nagrody Silesius i Angelus), ale 
już możemy poznać nominowa-
nych.

Organizatorem 7. Międzynaro-
dowego Festiwalu Poezji Silesius 
jest Wrocławski Dom Literatury. 
Wstęp wolny. Szczegóły na www.
literatura.wroclaw.pl.

Magdalena Talik

Wystawa w Muzeum Narodowym prezentuje dorobek jednego z najciekawszych tandemów projektantów w powojennej 
historii wzornictwa szkła: Eryki i Jana Drostów. Ich naczynia codziennego użytku to dzieła sztuki – obejrzymy je do 28.08.

Szkło prasowane wynaleziono 
w XIX wieku w Stanach Zjedno-
czonych, aby masowo produko-
wać naczynia przypominające 
szlachetne kryształy. Drostowie 
stworzyli w tej technologii przy-
jazny design, który wielu Pola-
ków przez lata wykładało na stoły 
z przeszklonych gablotek.

Wrocław drugi w Polsce

Dzieła artystycznego tandemu 
można obejrzeć we Wrocławiu 
w Muzeum Narodowym. Wro-

cławianie mają tę możliwość jako 
drudzy w Polsce, po Muzeum 
Miejskim w Gdyni.

– Oboje artyści specjalizowali się 
w szkłach prasowanych, trakto-
wanych wówczas jako najpośled-
niejszy gatunek. Eryce i Janowi 
Drostom udało się z owego ersatzu 
wydobyć piękno formy i nowy 
charakter – podkreśla Barbara Ba-
naś, współkuratorka wystawy.

Wyjątkowa biografia

Bohaterowie ekspozycji mają cie-
kawą artystyczną biografię. Oboje 
pochodzą z Opolszczyzny, trafili 
do Wrocławia przez przypadek, 
zachęceni przez nauczycieli, którzy 
dostrzegli w nich twórczy poten-
cjał. Lata studiów w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
(obecnie Akademia Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu) potwierdziły ich 
talent. Razem z innymi studenta-
mi wypracowali charakterystycz-
ny styl: prostota zdobień i form, 
miękkie zarysy i krągłe formy na-
czyń.

Po studiach Eryka Trzewik-Drost 
pracowała w Zakładzie Porcelany 
„Bogucice” (jej dziełem jest m.in. 
słynna figurka „Pierwszy bal” czy 
serwis do kawy „Luna”). Potem, 
jako projektantka, związana była 
z Hutą Szkła Gospodarczego „Ząb-
kowice” w Dąbrowie Górniczej.

Jan Drost najpierw trafił do Ślą-
skich Zakładów Mechaniczno-
-Optycznych „Opta” w Katowi-
cach, ale w latach 60. rozpoczął 
trwającą cztery dekady współ-
pracę z hutą „Ząbkowice”.

Wciąż pożądane

Wiele lat po wygaśnięciu pieców 
hutniczych w „Ząbkowicach” 
szkła Drostów wciąż używane są 
w polskich domach i przeżywają 
renesans na rynkach aukcyjnych 
i w środowiskach kolekcjoner-
skich, osiągając często zawrotną 
cenę. Wystawę uzupełniają plan-
sze projektowe z dyplomu Eryki 
Trzewik-Drost i Jana Drosta ze 
zbiorów Ośrodka Dokumentacji 
Sztuki ASP we Wrocławiu.

Magdalena Talik

Kultura

Zobacz szklane marzenie kolekcjonerów Fryderyk 2022 
dla płyty NFM
Akademia Fonograficzna Fry-
deryk 2022 przyznała nagro-
dę w kategorii Album Roku – 
Muzyka Współczesna za płytę 
„Paweł Mykietyn – II Kon-
cert na wiolonczelę i orkie-
strę symfoniczną, Hommage 
à Oskar Dawicki” wydaną na-
kładem Narodowego Forum 
Muzyki. „Mistrzowski zapis 
czasu w muzyce” – argumen-
towała kapituła. Album został 
nagrany z NFM Filharmonią 
Wrocławską pod batutą Basse-
ma Akiki i Benjamina Shwar-
tza z udziałem wiolonczelisty 
Marcina Zdunika.

 

Przegląd Nowego 
Teatru dla Dzieci
Ruszyły sprzedaż biletów i za-
pisy na warsztaty w ramach 
Przeglądu Nowego Teatru dla 
Dzieci, który rozpocznie się 
28.05 i potrwa do 1.06. W cią-
gu pięciu dni zaplanowano 58 
wydarzeń, w tym 14 spektakli 
na wszystkich scenach Wro-
cławskiego Teatru Lalek (11 to 
prapremiery) i 20 warsztatów 
(także w języku ukraińskim). 
Każdego dnia w Ogrodzie Sta-
romiejskim odbędą się bez-
płatne warsztaty artystyczne, 
a w weekend – niebiletowane 
spektakle plenerowe. Szczegó-
ły na stronie www.przeglad.
teatrlalek.wroclaw.pl.

Kwietne kolaże 
Pod Kolumnami

Wrocławski Klub Pod Kolum-
nami, pl. św. Macieja 21, za-
prasza na wystawę wyjątko-
wych obrazów – tworzonych 
z roślin. Ich autorka – Elżbie-
ta Wodała – jest absolwentką 
Politechniki Wrocławskiej. 
Autorka tworzy kolaże (tzw. 
floral collage) od 2004 r. Są to 
kompozycje wyklejane z za-
suszonych części roślin, które 
następnie są przetwarzane na 
artystyczną grafikę cyfrową 
określaną mianem florotypii. 
Wybrane zostały wydruko-
wane na wielkim formacie na 
płótnach malarskich. Werni-
saż odbędzie się 7.05, wysta-
wa potrwa do 6.06. Wstęp jest 
wolny.

Festiwal Silesius: dla wielbicieli poezji

10-15.05, klub Proza, Przejście Garncarskie 2, zapełni się poezją
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Майже 200 тисяч осіб. Кожен четвертий 
мешканець Вроцлава родом з України

10 травня показ фільму «Розділові Наживо»

В Польщі мешкає майже 3,2 мільйони українців. В одному лише Вроцлаві їх проживає зараз майже 200 тисяч, а це становить понад 20 відсотків усіх мешканців 
столиці Нижньої Сілезії. Такі дані повідомляє Союз польських метрополій.

Центр Аналізу й Досліджень 
Союзу польських метрополій 
ім. Павла Адамовича опрацю-
вав перший документ, у якому 
викладено інформацію про те, 
скільки біженців з України за-
раз проживає у Польщі – відпо-
відно до місця їх перебування.

Вроцлав – наступний після 
Варшави

Відповідно до даних з рапор-
ту, у Вроцлаві проживає 187 
281 українців, 42 090 з них – це 
діти. Українці становлять 23% 
усіх мешканців столиці Ниж-
ньої Сілезії. Це один з найви-
щих показників серед поль-
ських міст.

Більше українців – понад 260 
тис. осіб – проживає лише 
у Варшаві, але вони становлять 
13% мешканців столиці. Якщо 
йдеться про відсоток українців 
у містах, перше місце займає 
Жешув – там проживає понад 
104 тис. українців, які станов-
лять 35% мешканців, а друге 

місце займають Катовіце (95 
тис. громадян України – це 
25%) і Ґданьск (158 тисяч – це 
також 25% усього населення).

– До початку війни в нас про-
живало 100 тис. громадян 
України, тому нас не дивує, що 

особи, які втікають від війни, 
дуже часто обирають Вроцлав, 
– говорить Яцек Сутрик, мер 
Вроцлава.

Загалом на території Вроцлав-
ської метрополії зараз прожи-
ває 302 467 українців.

Чисельність населення Поль-
щі досягла понад 40 мільйонів 
осіб

Дані, вказані у рапорті, сто-
суються періоду між 1 люто-
го та 1 квітня 2022 р. Помітне 
зростання популяції Польщі, 

що вперше в історії перевищи-

ла 40 мільйонів осіб. Ключову 

роль у прийомі українських бі-

женців відіграють органи міс-

цевого самоврядування.

– Дуже важлива справа – це 

освіта. До шкіл та дошкільних 

установ було прийнято 6 тисяч 

учнів. Працюють дитячі клуби, 

ми утворили підготовчі класи. 

Недостатньо системних рі-

шень та додаткових грошей на 

втілення у життя необхідних 

інвестицій, – додає мер Яцек 

Сутрик.

Відповідно до даних документа: 

«Міська гостинність: велике 

зростання, проблеми та шанси 

– Рапорт про біженців з Укра-

їни у найбільших польських 

містах», можна ствердити, що 

впродовж двох місяців Польща 

сталася другою (після Туреч-

чини) державою, що прийняла 

найбільше число біженців у сві-

товому масштабі.

Фонд «Hermetyczny Garaż», цикл «KinoUkraїna w kinie DCF» та Міжнародний поетичний фестиваль «Silesius» запрошують на показ фільму «Розділові 
Наживо». Спеціальним гостем показу буде Юрій Андрухович.

Фільм-концерт «Розділові На-
живо» це екранізація перфор-
мансу «роздІловІ», культо-
вого мультидисциплінарного 
проєкту за участі Сергія Жа-
дана (текст/голос), Олі Михай-
люк (ідея/візуалізації), Олексія 
Ворсоби (музика/ акордеон), 
Томаша Сікори (музика/екс-
периментальні інструменти 
та саксофон) та Сергія Піляв-
ця (VJ).

Проєкт „ роздІловІ” – це 
арт-проект, який поєднує пое-
зію, музику та візуальні ефек-
ти. Його творці, торкаючись 
загальнолюдських тем, ство-
рюють містку метафору сучас-
ної України.

Фільм досліджує поезію через 
музику та візуальні образи. Це 

чуттєвий твір про любов, ніж-
ність, смерть, терпіння до тих, 
хто поряд, про тишу. Режи-
сер-постановник Вадим Ільков 
зібрав 11 найкращих операторів 
України, яки одночасно слід-
кували за останнім виступом 
«роздІлових», розкриваючи 
глядачами несподівані та за-
хопливі моменти творення 
мистецтва. Результатом ста-
ло вражаюче поєднання поезії 
Сергія Жадана в інтерпретації 
автора, проєктованої наживо 
сценографії та музичних ім-
провізацій артистів з України, 
Білорусі та Польщі.

Фільм був дуже добре при-
йнятий в Україні та увійшов 
до ТОП-7 українських фільмів 
2019 року в популярному рей-
тингу платформи Moviegramm.

«Розділові Наживо» DCF, 10 
травня (вівторок), 20:00

Після сеансу відбудеться зу-
стріч з Томашем Сікорою 
– учасником проєкту „ роз-
дІловІ”, музикантом гурту 
„Карбідо”, композитором, 
засновником незалежного 
видавництва „Hermetyczny 
Garaż”.

На зустріч із кінопоказом 
можна буде потрапити, спла-
тивши благодійний внесок 
для фонду PTACH, який допо-
магає постраждалим внаслі-
док війни в Україні. Вартість 
благодійного внеску – не мен-
ше 20 злотих. «Цеглинки» 
можна буде придбати в касах 
від 29 квітня і перед самим 
сеансом.
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Sport

Drużyna Rugby Wrocław, 
wicelider Polskiej Ligi Rugby 
7 i  jeden z  pretendentów do 
tytułu, wystartował z  nową 
sekcją – dla dzieci w wieku od 
3,5 do 6,5 lat.

W stolicy Dolnego Śląska możemy 
poszczycić się nie tylko znakomitą 
drużyną, grającą w futbol amery-
kański – Panthers Wrocław, ale 
także zespołem biorącym udział 
w rywalizacji w mocno spokrew-
nionej dyscyplinie. Pomiędzy fut-
bolem amerykańskim a rugby są 
jednak liczne różnice, począwszy 
od wielkości boiska, przez dyna-
mikę, technikę, kształt bramek, po 
sposób zliczania punktów.

Jak zapisać dziecko?

W ostatnim czasie za sprawą zna-
komitych wyników zarówno fut-
boliści, jak i rugbiści zyskują we 
Wrocławiu coraz większą popular-
ność i to właśnie ci drudzy posta-
nowili utworzyć sekcję dziecięcą.

– Zajęcia mają charakter ogól-
norozwojowy. Poprzez liczne gry 
i zabawy, w których wykorzystu-
jemy dziecięcą piłkę do rugby, aby 

przyzwyczaić maluchy do tej dys-
cypliny – tłumaczy Bartosz Ryś, 
prezes Rugby Wrocław.

Przed przyjściem na godzinny tre-
ning należy wejść na stronę klubu 
(www.rugbywroclaw.com/mi-
krusy) i wypełnić formularz. Zaję-
cia są koedukacyjne i prowadzone 
z aktywnym udziałem rodziców. 
Miesięczny koszt to 60 zł, z kolei 
wysyłając na trening rodzeństwo, 
można zaoszczędzić 20 zł.

Turniej rugby we Wrocławiu

By przekonać się, jak efektowną 
dyscypliną jest rugby, prezes Rug-
by Wrocław zaprasza 8 maja na 
boisko przy ul. Lotniczej 72, gdzie 
czołowe drużyny w Polsce będą 
rywalizować w kolejnym turnieju 
Ligi Rugby 7. – Początek zmagań 
o godz. 10, a na kibiców oprócz 
sportowych emocji będzie czeka-
ła także strefa gastronomiczna – 
obiecuje Bartosz Ryś.

Rugby Wrocław od nowego sezonu 
będzie brało także udział w roz-
grywkach 15-stek.

– W ostatnim czasie z 15 aktyw-
nych graczy, urośliśmy do ponad 
40, dzięki czemu możemy rywa-
lizować w kolejnych rozgrywkach, 
a to oznacza częstsze domowe 
pojedynki, na które zapraszamy – 
kończy prezes Rugby Wrocław.

Patryk Załęczny

Jeden z największych stadionów w Polsce został nareszcie otwarty dla zwiedzających. Wszyscy miłośnicy piłki noż-
nej – i nie tylko – mogą zobaczyć od kulis obiekt, na którym rozgrywano mecze EURO 2012. Tarczyński Arena Wrocław 
czeka na gości 7 dni w tygodniu. Jak wejść tam za darmo? Sprawdź w programie Nasz Wrocław.

Największy sektor kibiców gości 
w Polsce, membrana podświe-
tlana na ponad 250 kolorów, 
własny areszt i szatnia, w któ-

rej smakołykami z czekoladowej 
fontanny raczyli się reprezen-
tanci Brazylii: Neymar, David 
Luiz czy Hulk.

Tarczyński Arena Wrocław to 
nie tylko obiekt, na którym na 
co dzień swoje mecze rozgrywa 
piłkarski Śląsk. To również tutaj 
rozgrywano mecze mistrzostw 
Europy w 2012 roku, a także le-
gendarną walkę bokserską To-
masza Adamka z Witalijem Klicz-
ką, aktualnie merem Kijowa.

– Chcemy pozwolić wszystkim, 
nie tylko fanom futbolu, lepiej 
poznać naszą arenę. Jestem pe-
wien, że możliwość podziwia-
nia z bliska miejsc dostępnych 
na co dzień tylko zawodowym 
sportowcom to duża atrakcja za-
równo dla mieszkańców samego 
Wrocławia, jak i regionu oraz ca-
łego kraju – mówi Paweł Selucha, 
event manager stadionu.

W ostatnim czasie możliwość 
spaceru z przewodnikiem po 

wrocławskiej arenie była niedo-
stępna dla indywidualnych od-
wiedzających. Teraz nie tylko 
ponownie pojawia się opcja poje-
dynczego zwiedzania Tarczyński 
Areny Wrocław, ale i zwiększa się 
zakres godzin dostępności obiek-
tu – stadion będzie można po-
znawać przez 7 dni w tygodniu. 
Wycieczka po stadionie trwa 
około godziny, a na gości czeka-
ją: sala prasowa, korytarz histo-
rii, strefa zawodników, szatnia 
Śląska, ławki rezerwowych wraz 
z płytą stadionu, trybuny, klub 
biznesowy, recepcja VIP.

Bilety dostępne są w interne-
cie: tarczynskiarenawroclaw.pl/
zwiedzanie-z-przewodnikiem – 
normalny kosztuje 20 zł, ulgowy 
zaś 17 zł.

Mateusz Lubański

Zgłoś swego przedszkolaka do rugbistów

Tarczyński Arena otwarta dla turystów

WKS Śląsk Wrocław poko-
nał Enea Zastal BC Zielona 
Góra w decydującym spotka-
niu ćwierćfinału play-offów 
i awansował do strefy medalo-
wej. O sukcesie wrocławian za-
decydował duet Ramljak-Trice. 
Ostatecznie Śląsk zwyciężył 
86:80 i w półfinale zmierzy się 
z Czarnymi Słupsk.

Żużlowcy Betard Sparty Wro-
cław zanotowali trzecią poraż-
kę w sezonie PGE Ekstraligi. 
Podopieczni Dariusza Śledzia 
przegrali na wyjeździe 38:52 
z Włókniarzem Częstochowa, 
a już 6 maja, o godzinie 18, 
na Stadionie Olimpijskim we 
Wrocławiu podejmą Arged Ma-
lesa Ostrów Wlkp.

Tydzień w skrócie

piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 7.05, 
godz. 17.30, Tarczyński Arena, 
WKS Śląsk Wrocław – Pogoń 
Szczecin (Canal+ Sport)

eWinner 2. Liga: 7.05, godz. 18, 
Znicz Pruszków – WKS Śląsk 
II Wrocław

III liga: 7.05, godz. 14, 
Centrum Piłkarskie Ślęza 
Wrocław – #Kłokoczyce, 
1KS Ślęza Wrocław – MKS 
Kluczbork

żużel

PGE Ekstraliga: 6.05, godz. 18, 
Stadion Olimpijski,
Betard Sparta Wrocław – 
Arged Malesa Ostrów Wlkp. 
(Eleven Sports 1)

koszykówka

Energa Basket Liga: 
5.05, godz. 17.30, 
Grupa Sierleccy Czarni 
Słupsk – WKS Śląsk Wrocław 
(Polsat Sport News)

Energa Basket Liga: 8.05, 
godz. 20.30, Hala Orbita, 
WKS Śląsk Wrocław – Grupa 
Sierleccy Czarni Słupsk 
(Polsat Sport News)

Energa Basket Liga: 10.05, 
godz. 20.10, Hala Stulecia, 
WKS Śląsk Wrocław – Grupa 
Sierleccy Czarni Słupsk 
(Polsat Sport) *mecz zależy od 
wyników poprzednich spotkań

piłka ręczna

Liga Centralna: 7.05, godz. 18, 
MSPR Siódemka-Miedź-Hu-
ras Legnica – WKS Śląsk 
Wrocław
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Zajęcia dla najmłodszych zaczynają się o godz. 17 we wt. i czw. na bocznym boisku przy ul. Lotniczej 72
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Wrocławski stadion znów można zwiedzać z przewodnikiem

Taniej z
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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 
Anna Aleksandrowicz

DRUK
AGORA 
ul. Daniszewska 27 
03-230 Warszawa

WYDAWCA
Gmina Wrocław

Napisz do nas!

NR 16 (82) – MAJ 2022

Wydarzenia
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Kosmiczny weekend we 
Wrocławiu 7 i 8 maja

Space Night Wrocław to konfe-
rencja popularnonaukowa dla 
młodzieży i dorosłych – będą 
wykłady i warsztaty. Odbędzie się 
7 i 8 maja we Wrocławskim Parku 
Technologicznym przy ul. Duń-
skiej 9 (bud. Delta). Konferencja 
będzie także transmitowana on-
line. W czasie wydarzenia będzie 
można spotkać: popularyzato-
ra nauki Piotra Koskę z kanału 

Astrofaza, Wiktora Niedzickiego 
znanego z programów telewi-
zyjnych oraz twórców polskiego 
sektora kosmicznego. W pro-
gramie m.in. obchody 10-lecia 
Polski w ESA i 45-lecia Centrum 
Badań Kosmicznych PAN. Na 
warsztatach i zajęciach dzie-
ci i młodzież będą miały okazję 
zgłębić wiedzę z zakresu astro-
nomii i wybranych technologii 
kosmicznych. Wstęp jest wolny, 
ale trzeba się zarejestrować na 
l.wroclaw.pl/space-night.

Dzień Odry na bulwarze 
Dunikowskiego 14 maja

Wrocławiowi dobrze nad Odrą. 
Wydział Promocji Miasta i Tury-
styki zaprasza na lubiany przez 
wrocławian Dzień Odry. Odbędzie 
się 14 maja na bulwarze Xawere-
go Dunikowskiego w godz. 11-18. 
W programie zaplanowano wiele 
atrakcji, takich jak: rejsy, warsz-
taty żeglarskie i bębniarskie, ani-
macje dla dzieci, deski SUP, ka-
jaki, występy artystyczne, pokazy 

sportowe, warsztaty ekologiczne, 
eksperymenty i doświadczenia 
naukowe, konkursy, food trucki 
i wiele innych. Wspólna zabawa 
i spotkanie, jak co roku, będą 
okazją do bliższego poznania 
największej wrocławskiej rzeki 
i jej potencjału. A Odra ma wiele 
do zaoferowania – zrewitalizo-
wane nabrzeża dają możliwość 
uprawiania różnych sportów, 
w okolicy rzeki powstają przysta-
nie, plaże, restauracje i wypoży-
czalnie sprzętu sportowego.
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Krzyżówka nr 82 – rozwiąż i wygraj nagrody

www.wroclaw.pl/biuletyn/#konkursRegulamin i RODO

1. Kiedyś zawsze z trzepakiem, dziś – np. dzięki mikrograntom – 
miejsce spotkań i realizacji ciekawych sąsiedzkich pomysłów.

2. Imię wrocławskiej świętej, która dzieciństwo spędziła na 
Nadodrzu.

3. Żabia ... , łączy Nadodrze z Wyspą Bielarską.

4. Tajemniczy trójkąt na Karaibach i na Przedmieściu Oławskim 
we Wrocławiu.

5. Nazwisko proboszcza parafii św. Maurycego, który w czasie 
II wojny światowej napisał słynną „Kronikę Dni Oblężenia”.

6. Rodzaj kolei, która łączyła kiedyś Wrocław z Trzebnicą, 
Prusicami i Miliczem, Na Nadodrzu i Różance pozostały 
budynki jej dworców.

7. Nauka, która zajmuje się kulturami ludowymi.

8. Wejście na teren miasta przez mury miejskie, jej 
pozostałości znajdują się w okolicach Wzgórza Partyzantów 
i pl. Dominikańskiego.

9. Narodowe Forum …

10. Najbardziej filmowa ulica we Wrocławiu.

11. Nazwa budynku dobudowanego później w ciągu starszych 
domów mieszkalnych.

12. Często pięknie zdobione, ceramiczne – ozdabiają stare 
wrocławskie bramy i klatki schodowe.

13. Nazwa domu na linach przy ul. Kościuszki, budowanego 
„od góry”.

14. Kolor wagoników Polinki.

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 82.HA-
SŁO (słowo HASŁO należy za-
stąpić rozwiązaniem krzyżów-
ki). Na odpowiedzi czekamy do 
12 maja br. do godz. 20. Trzech 
zwycięzców wyłonimy zgodnie 
z regulaminem spośród auto-

rów prawidłowych odpowiedzi 
do 19 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 her-
bem Wrocławia.  Zwycięzcy 
z nr. 80 (hasło: Święconka) to 
pani Beata i pan Dariusz (blu-
zy) i pani Agata (pakiet toreb). 
Gratulujemy!

Następny numer biuletynu wroclaw.pl już od 12.05.2022 Pełne archiwum w internecie na www.wroclaw.pl/biuletyn




