
W
YD

R
U

K
O

W
A

N
O

 N
A

 P
A

P
IE

R
ZE

 E
K

O
LO

G
IC

ZN
YM

NR 18 (84), 19–25.05.2022BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIAISSN: 2719-7948

Co z tym parkowaniem, 
wyjaśniamy w 
rozmowie numeru

Jarmark Świętojański 
od 20.05 do 27.06 
zakwitnie na Rynku
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Przekąś coś  
w plenerze

s. 10 -11

s. 3 s. 9 s. 18

Почався набір до 
ліцеїв, технікумів 
та професійних 
шкіл Вроцлава
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Głos Prezydenta
Szanowni Państwo,

tak się układa, że mieszają nam się 
chwile smutne i radosne – w mie-
ście, jak w życiu, nie ma czasu na 
stagnację. 

Z wielką radością i nadzieją patrzymy 
na koszykarski Śląsk Wrocław, który 
mierzy się w finale ligi z Legią War-
szawa, jak dwie dekady temu z Pro-
komem Trefl Sopot. Sportowe emocje 
wróciły do nas w Hali Stulecia, któ-
ra także wówczas wypełniła się po 
brzegi kibicami i dobrymi emocja-
mi. Zachęcam do trzymania kciuków 
i zdzierania gardeł w kolejnych me-
czach finałowych.

Cieszę się też wtorkowym spotka-
niem z Jurkiem Owsiakiem, któ-
ry – wraz ze zwycięzcą licytacji – 
otworzył rondo Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, wpisując tę 

szczytną inicjatywę w mapę Wrocła-
wia. Poza samą zbiórką finansową 
na tę konkretną pomoc – chyba nikt 
z nas nie potrafi sobie dzisiaj wy-
obrazić publicznego szpitala, w któ-
rym nie znajdowałby się sprzęt ozna-
czony orkiestrowym serduszkiem 
– sam dzień finału jest niesamowicie 
energetycznym wydarzeniem. Piszę 
to jako wolontariusz, który spędza 
tę konkretną styczniową niedzielę na 
wrocławskim Rynku, dzieląc z Pań-
stwem dobre emocje, piszę to też 
jako prezydent Wrocławia, niezwy-
kle z tej naszej obywatelskiej energii 
dumny.

We Wrocławiu spotkaliśmy się także 
z ambasadorem Ukrainy, który wraz 
z delegacją prezydenta Zełenskiego 
odwiedzał miasta dające schronienie 
i pomoc uchodźcom. Takie spotkania, 
na których pada wiele pięknych słów 
pod adresem mieszkańców Wrocła-

wia, to dla mnie zawsze chwila do 
refleksji. Cieszymy się wolnością, 
sportem, działaniami społecznymi – 
wszystko to bardzo wrocławskie kli-
maty, zarazem widzimy, jak kruchy 
potrafi być świat wokół nas. 

Miejsca, o których opowiadał am-
basador, dziś zniszczone, w mojej 
pamięci pozostają takimi, jakie je 
widziałem, odwiedzając Ukrainę. 
Wierzę, że tak też zostaną odbudo-
wane, gdy Ukraina wypchnie na-
jeźdźcę poza swoje granice, a obywa-
tele będą mogli bezpiecznie wrócić do 
swoich miast – kochają je tak, jak my 
kochamy Wrocław.  
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Jacek Sutryk
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Fontanna multimedialna będzie tryskać w dzień i w nocy przez całe lato
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Fontanna koło Hali Stulecia prze-
szła modernizacje i 15.05 pokazem 
„Cztery Żywioły” rozpoczęła nowy 
sezon w pełnym, multimedialnym 
wydaniu. Widowiska z udzia-
łem 3 dysz ogniowych, 300 dy-
szy wodnych i ponad 800 punk-
tów świetlnych do muzyki będzie 
można oglądać do października. 
W dzień wodotryski do rytmu 
muzyki klasycznej, współczesnej, 
pop i ambient będą odbywały się 
co godzinę od 10 do 17. O godz. 18 
zaczynają się pokazy wieczorne, 
a o 21.45 w każdy piątek i sobotę 
– widowisko z efektami specjal-
nymi. Harmonogram znajduje się 
na stronie halastulecia.pl. Wkrót-
ce pojawi się także zupełnie nowy 
spektakl. Kilka dni przed fontanną 
multimedialną została uruchomio-
na ulubiona atrakcja dzieci, czyli 
mała fontanna, po której moż-
na bezkarnie biegać i chłodzić się 
w gorące dni. 
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Aktualności

Już wkrótce wrocławski Rynek stanie się wyjątkowym miejscem do spotkania z naturą i świętojańską tradycją. 
A wszystko za sprawą tradycyjnego Jarmarku Świętojańskiego, który rozpoczyna się 20 maja i potrwa do 27 czerwca. 

W y d a r z e n i e  z a g o ś c i  p r z y 
pręgierzu oraz wzdłuż ulic 
Ś w i d n i c k i e j  i  O ł a w s k i e j . 
A tegoroczna edycja zaskoczy 
odwiedzających nowościami.

W pobliżu pręgierza staną foto-
domki o tematyce nawiązującej 
do natury i tradycji świętojań-
skiej, w których goście będą 
mogli wykonać pamiątkowe fo-
tografie. Fotodomki będą pełnić 
także inne funkcje. W domku 
pod nazwą „Relaks z naturą” 
będzie można odpocząć, leśny 
klimat poczujemy w „Leśnym 
Zakątku”, w innym wybierze-
my się „Rowerem po naturę”, 
a w kolejnym dowiemy „Na co 
pomaga natura”.

Plażowanie i jedzenie

Przy pręgierzu ponownie zago-
ści strefa relaksu. Gorący pia-
sek, kolorowe leżaki, nadmor-
ska pergola – jedyna w centrum 
miasta plaża wprowadzi odwie-
dzających w wakacyjny nastrój. 
W „Ogrodzie drugiej szansy” 
będzie można wypocząć eko-
logicznie w zaciszu zieleni 
(w ekspozycji zostaną wykorzy-
stane elementy z recyklingu).

W drewnianych domkach po-
jawią się różne smakołyki. 
Regionalne polskie specjały, 
kuchnia ukraińska, węgier-
ski kołacz, hiszpańskie oliwki, 
włoskie smakołyki, holender-
skie sery, litewskie wędliny, 
greckie i tureckie słodkości. 

Nie zabraknie też letnich przy-
smaków: gofrów, lodów, waty 
cukrowej i owoców w czeko-
ladzie. Odpoczywając na plaży, 
będzie można ugasić pragnie-
nie, kosztując napojów z dom-
ku Młynówka.

Unikatowe upominki

Na straganach będzie można 
też kupić designerską biżuterię, 
oryginalną ceramikę artystycz-
ną i użytkową, bursztyny i wy-
roby z naturalnych materiałów. 
Będzie można też podziwiać rę-
kodzielników przy pracy - np. 
kowala, który wykuje podkowę 
na szczęście.

Kupuj też online 

W tym roku we współpracy 
z platformą pojawi.pl (polski 
jarmark wirtualny) przygo-
towana została interaktywna 
mapa Jarmarku Świętojańskiego 
z numeracją domków, ich loka-
lizacją i opisem asortymentu. 
Można tu także zrobić zakupy 
online.

Na gości odwiedzających wro-
cławski  Rynek czeka wiele 
niespodzianek - 12.06 odbę-
dą się warsztaty florystyczne, 
a 19.06 spotkanie ze specja-
listą od ziół. Jarmark Świę-
to jańsk i  czynny będz ie  od 
20.05 do 27.06 codziennie  
w godz. 10-21. Warto tu zajrzeć.

Agata Zięba

Jarmark Świętojański na Rynku od 20.05 Szkoły średnie 
– ruszyła 
rekrutacja
Ósmoklasiści zdają egzaminy 
w szkołach podstawowych 24, 
25 i 26.05.2022 r. (polski, ma-
tematykę i jęz. angielski). Jed-
nak już od 16.05 mogą składać 
dokumenty do wybranych szkół 
ponadpodstawowych. Termin 
składania podań upływa 31.05 
dla oddziałów sportowych, 
dwujęzycznych, wstępnych, 
międzynarodowych, a 20.06 dla 
oddziałów ogólnych, integra-
cyjnych. Od 2 do 4.08 potrwa 
rekrutacja uzupełniająca.

Cały proces odbywa się elek-
tronicznie na stronie rekruta-
cje.edu.wroclaw.pl. Tam także 
znajdują się: harmonogram, 
kryteria i zasady naboru. Na 
rok szkolny 2022/2023 ucznio-
wie klas ósmych mają wskazać 
sześć szkół ponadpodstawo-
wych, do których chcieliby się 
dostać - w kolejności od naj-
bardziej wymarzonej. Logo-
wanie odbywa się przez Profil 
Zaufany.

 

Do 30.06 zgłoś, 
jak ogrzewasz 
dom

Jeśli ogrzewasz dom lub zakład 
urządzeniem o mocy mniej-
szej niż 1 MW, musisz zgłosić 
to do 30.06.2022 r. do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Obowiązek spo-
czywa na właścicielach domów 
jednorodzinnych, zarządcach 
budynków wielorodzinnych 
i właścicielach lub zarządcach 
budynków mieszkalnych. 

Źródła ciepła, które należy 
zgłosić, to miejska sieć cie-
płownicza, kotły na paliwo 
stałe, gazowe i olejowe, ko-
minki, piece kaflowe, grzej-
niki elektryczne i kolektory 
słoneczne. Deklarację można 
składać przez e-formularz na 
ceeb.gov.pl lub w formie dru-
kowanej w kancelariach Urzędu 
Miejskiego Wrocławia (adresy 
na bip.um.wroc.pl). Dla bu-
dynków oddanych do użytku 
do 30.06.2021 termin zgłosze-
nia to 30.06.2022, a w przy-
padku uruchomienia nowego 
źródła ciepła po 1.07.2021 – do 
14 dni. 

Komisarz ds. uchodźców we Wrocławiu
We Wrocławiu otwarte zostało piąte w Polsce biuro komisarza ds. uchodźców, które udziela pomocy finansowej osobom 
uciekającym ze swojego kraju. Od 19 maja będą one mogły uzyskać pomoc przy ul. Piłsudskiego 69/73.

Organizacja UNHCR (Biuro Wy-
sokiego Komisarza ds. Uchodź-
ców) udziela pomocy uchodźcom 
na całym świecie już od 1950 r. 
Zajmuje się ratowaniem życia, 
ochroną praw i budowaniem 
lepszej przyszłości dla osób, 
które musiały uciec ze swojego 
kraju. We wszystkich działa-
niach UNHCR przywiązuje wagę 
do potrzeb dzieci, a także pro-
muje równouprawnienie kobiet 
i dziewcząt.

W Polsce UNHCR ma swoje centra 
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu 
i Ostródzie. Teraz przyszedł czas 
na oddział we Wrocławiu. Nowy 
punkt zostanie otwarty 19 maja 
przy ul. Piłsudskiego 69/73.

Osoby, które uciekły z Ukrainy 
i chciałyby otrzymać pomoc fi-
nansową, muszą wcześniej zare-
jestrować się na spotkanie online 
pod adresem:  l.wroclaw.pl/spo-
tkanie-online. 

Gdy pojawi się wolny termin, 
dostaną SMS (w formularzu na-
leży podać polski numer telefo-
nu) z zaproszeniem na wizytę 
do Centrum UNHCR. Trzeba na 
nią wziąć paszport lub dowód 
osobisty i dokument potwier-
dzający datę wjazdu do Polski. 
W celu rejestracji w programie, 
trzeba będzie złożyć odciski 
palców.

Paulina Falkiewicz
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Program wydarzeń na stronie www.jarmarkswietojanski.com
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Wakacje w mieście mogą być niezapomnianą przygodą. Do 
wyboru jest wiele miejsc, w których dzieci poczują się spor-
towcami, artystami czy podróżnikami. Półkolonie to również 
świetna okazja do poznania nowych kolegów i koleżanek.

W tym roku półkolonie letnie 
organizowane są w 26 szkołach 
i czterech domach kultury we 
Wrocławiu. Turnusy zaplanowały 
też miejskie instytucje.

Z lornetką na ptaki

„W poszukiwaniu wakacyj-
nej przygody” – tak nazywa się 
półkolonia, organizowana przez 
Szkołę Podstawową nr 63 przy 
ul. Menniczej. W programie, 
oprócz warsztatów artystycz-
nych, plastycznych i sportowych 
jest wycieczka przyrodnicza do 
Żmigrodu i Milicza, do Parku 
Krajobrazowego Doliny Baryczy. 
Można tam zobaczyć w sezonie 
nawet 300 gatunków ptaków, 
w tym rzadką kaczkę krakwę czy 
bociana czarnego. 

W Młodzieżowym Domu Kultury 
przy ul. Dubois można zapisać 
się na zajęcia wokalno-tanecz-
ne, ceramiczne, informatycz-
ne, muzyczne (gra na perkusji 
i keyboardzie). Można też po-
gimnastykować umysł, grając 
w szachy i budując z klocków 
lego. Więcej informacji pod nr. 
tel. 71 798 67 44.

Przygoda na maksa

We wrocławskim zoo two-
je dziecko może zostać młodym 
ZOOlogiem, bo tak właśnie brzmi 
temat półkolonii. Podczas zajęć 
dowie się, czy strusie faktycznie 
chowają głowę w piasek, gdy się 
boją, i czy rekiny są ludojadami. 
Turnusy w lipcu i sierpniu – od 
poniedziałku do piątku, w godz. 
8-16. Rezerwacja miejsc: b.pal-
czynska@zoo.wroc.pl.

Z kolei Hala Stulecia zaprasza 
na „Wakacje na MAXA”, podczas 
których dzieci przeżyją przygodę, 
przenosząc się do innych krajów. 
W programie warsztaty architek-
toniczne oraz zajęcia z użyciem 
nowoczesnych technologii – ro-
botów i gogli wirtualnej rzeczy-
wistości. Zaplanowano pięć tur-
nusów, rozpoczynają się 4 lipca 
i trwają do 12 sierpnia. Zapisy 
pod nr. tel. 511 146 221. 

Półkolonie dla dzieci są organi-
zowane także w WCT Spartan:

 ◼ turnus pływacko-rolkarski 
w oddziale przy ul. Wej-
herowskiej 34 (możliwość 

zdawania egzaminu na kartę 
pływacką, szkolenie z udzie-
lania pierwszej pomocy 
i bezpieczeństwa nad wodą)

 ◼ turnus tenisowo-rolkarski 
przy ul. Spiskiej 1 (wyjście do 
parku trampolin i na basen, 
gry terenowe, bitwa na balo-
ny z wodą)

 ◼ turnus piłkarsko-sportowy 
przy ul. Lubińskiej 53 i ul. 

Krajewskiego 2 (wyjście do 
parku trampolin i na basen)

 ◼ turnus tenisowy przy ul. Puł-
tuskiej 13 (wyjście do parku 
trampolin i na basen, nauka 
gry w badmintona i ringo, 
gry terenowe, bitwa na balo-
ny z wodą, pokaz iluzji)

 ◼ turnus sportowy przy al. 
Hallera 81 (wyjście do parku 
trampolin i na basen, zajęcia 

z rolkarstwa, bitwa na balony 
z wodą, nauka gry w bad-
mintona i ringo, gry tereno-
we, pokaz iluzji)

Turnusy rozpoczynają się pod 
koniec czerwca i trwają do koń-
ca sierpnia. Więcej informacji 
oraz zapisy na www.spartan.
wroc.pl.

Paulina Falkiewicz

Aktualności

Chcesz dbać o bezpieczeństwo w państwie? Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa poszukuje kandydatów na 50 wolnych etatów w służbie 
celno-skarbowej (Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Zgorzelec). Aplikacje można składać do 25 maja br. 

Służba celno-skarbowa realizuje 
zadania związane z wykrywaniem 
i zwalczaniem nieprawidłowości 
potencjalnie zagrażających bez-
pieczeństwu finansowemu pań-
stwa. Wykonywane zadania pole-
gają m.in. na zapewnianiu ochrony 
i bezpieczeństwa obszaru celnego 
Wspólnoty Europejskiej.

Służba to nie tylko praca biurowo-
-administracyjna, funkcjonariusz 
działa również w terenie. Wyko-
nuje kontrole w zakresie prze-
strzegania przepisów prawa celne-
go oraz poboru należności celnych 
i akcyzowych. Odprawia podróż-
nych i towary, kontroluje ruch i 
transport drogowy. Dba, by nie-
legalne i niebezpieczne towary nie 

trafiły do Polski i innych krajów 
UE. – Funkcjonariusze zajmują się 
też rozpracowaniem grup prze-
stępczych, wykrywaniem kontra-
bandy czy kontrolą gier i zakładów 
wzajemnych – wyjaśnia Agnieszka 
Rzeźnicka-Gniadek, rzecznik pra-
sowy dolnośląskiej KAS.

Nieocenionymi towarzyszami w 
pracy są psy wyszkolone w wy-
krywaniu nielegalnych towarów. 
Służba celno-skarbowa dysponuje 
także nowoczesnymi urządzenia-
mi pomagającymi w codziennych 
obowiązkach, np. roentgeny czy 
laboratoria chemiczne.

Poza uposażeniem zasadniczym i 
dodatkiem za stopień służbowy, 

funkcjonariusz otrzymuje dodatek 
za wieloletnią służbę (od 2 do 25 
proc. uposażenia zasadniczego), 
nagrodę roczną, tzw. trzynastkę, 
nagrody jubileuszowe oraz pakiet 
szkoleń przygotowujący do peł-
nienia służby celno-skarbowej. 
Oprócz tego: dofinansowanie do 
wypoczynku dla funkcjonariusza i 
jego rodziny, możliwość przejścia 
na emeryturę po 25 latach służby, 
dodatkowy urlop wypoczynkowy 
po 15 latach i dodatek za służbę w 
godzinach nocnych.

Więcej informacji na stronie www.
dolnoslaskie.kas.gov.pl (zakładka 
ogłoszenia/nabór).

Redakcja

Zostań zoologiem, muzykiem, a może sportowcem

Możesz wstąpić w szeregi służby celno-skarbowej

Dzieci na półkolonii w zoo mogą rozwijać drzemiące w nich pasje do poznawania przyrody i świata
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Funkcjonariusze m.in. kontrolują ruch i transport drogowy
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l.wroclaw.pl/polkolonie-2022Więcej na
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Ponad 2,5 tys. opinii wpłynęło podczas realizowanych w ubiegłym roku konsultacji poświę-
conych rowerowej polityce miasta. Ich owocem jest Plan działań rowerowych do 2030 r.

Wśród najważniejszych postula-
tów, zgłoszonych przez miesz-
kańców, znalazły się m.in.: 

 ◼ dalszy rozwój infrastruktury 
rowerowej w mieście, 

 ◼ konieczność łączenia w 
spójną sieć istniejących tras 
rowerowych i uzupełnianie 
luk w sieci i w trasach rowe-
rowych;

 ◼ poprawa nawierzchni ścieżek 
rowerowych (m.in. rezygna-
cja z kostek Bauma);

 ◼ połączenie gmin ościennych 
i Wrocławia siecią dróg 
rowerowych.

- Konsultacje rowerowe to za-
wsze przyjemność! Nie tylko 
dopisała tutaj frekwencja, ale 
też była to okazja do rozmów z 
mieszkankami i mieszkańcami 
podczas przejazdu rowerowego. 
Wiele głosów i takie okoliczno-
ści zawsze dają owocny wynik 
– podkreśla Krzysztof Ziental z 
Wydziału Partycypacji Społecz-
nej UMW. 

Owocem konsultacji jest opra-
cowany we Wrocławiu Plan 
działań rowerowych do 2030 
roku. Zgodnie z jego założe-
niami, we Wrocławiu ma po-
wstać około 100 km nowych 
tras rowerowych. 

Ze szczegółami dokumentu 
możecie zapoznać się na stronie  
www.l.wroclaw.pl/raport-ro-
wery.

Maciej Wołodko

TBS Wrocław ma nową koncepcję dla inwestycji przy ul. Głubczyckiej. Ma ona rozwiązać dwa problemy: zawieszonej budowy i złego stanu technicznego sąsied-
nich gminnych budynków przy ul. Opolskiej, których remont jest nieopłacalny. Spółka chce koncepcję skonsultować z mieszkańcami

- Planujemy skoncentrować za-
budowę wzdłuż ulic Głubczyckiej 
i Opolskiej. Powstanie kameralna 
inwestycja dopasowana do oto-
czenia. W nowej koncepcji nastąpi 
zmiana lokalizacji oraz zwiększy się 
powierzchnia użytkowa budynków. 
Chcemy zagospodarować przestrzeń 
i urządzić ją zgodnie z nowymi 
przepisami prawa miejscowego oraz 
potrzebami mieszkańców – mówi 
Łukasz Maślanka, rzecznik prasowy 
TBS Wrocław.

Co w koncepcji?

Założenie uwzględnia m.in. wy-
korzystanie gminnych działek 
znajdujących się przy ul. Opolskiej 
25-37 oraz 33of i rozszerzenie za-
kresu planowanej inwestycji, wy-
burzenie lub przebudowę niszcze-
jących tam budynków i stworzenie 
- w porozumieniu z konserwato-
rem zabytków - nowej, spójnej z 
otoczeniem zabudowy mieszka-
niowej z lokalami usługowymi na 
parterze. 

Przestrzeń, gdzie realizowana była 
inwestycja w pierwszym kształ-

cie, będzie przeznaczona w dużej 
mierze do rekreacji, na parking i 
budynki użyteczności publicznej. 

Inwestycja zostanie zrealizowana 
w etapach. W ramach pierwszego, 
ma powstać zabudowa od strony 
ul. Głubczyckiej na działkach TBS 
Wrocław wraz z zagospodarowa-
niem przestrzeni wewnętrznej. 
Zabudowa od strony ul. Opolskiej 
ma powstać w drugim etapie. Za-

łożeniem głównym jest realizacja 
obu etapów jednocześnie, to jed-
nak zależy od wielu czynników, na 
które obecnie TBS nie ma wpływu. 

Jak zagospodarują teren?

Ostateczne decyzje zapadną po 
konsultacjach i na etapie realizacji 
dokumentacji projektowej. Jak in-
formuje TBS Wrocław, poza zabu-
dową mieszkaniową, zakłada się:

 ◼ budowę placu zabaw i miejsca 
odpoczynku/rekreacji,

 ◼ powstanie niskiego budynku 
usługowego, którego prze-
znaczenie zostanie ustalone 
w konsultacjach i w porozu-
mieniu z Gminą Wrocław, np. 
na przedszkole lub osiedlową 
świetlicę,

 ◼ zachowanie istniejącej oraz 
nasadzenie nowej zieleni.

Weź udział 
w konsultacjach

Rozpoczęły się one 17 
maja i potrwają do 12 
czerwca 2022 r. Opis 
koncepcji oraz elek-
troniczny formularz 
opinii znajdziecie na 
stronie l.wroclaw.pl/

tbs-glubczycka.

We wtorek 24 maja w oko-
licach pętli przy ul. Opolskiej 

pojawi się także mobilny punkt 
konsultacyjny. Dwa dni później, 
na czwartek 26 maja, zaplanowano 
spotkanie konsultacyjne w Szkole 
Podstawowej nr 99 przy ul. Głub-
czyckiej 3.

Do wyrażenia swojego zdania za-
proszeni są nie tylko dorośli, ale 
i młodsi mieszkańcy. Z uczniami 
szkoły przy Głubczyckiej przepro-
wadzone zostaną warsztaty. Opinie 
młodych zbierane są także w formie 
mailowej: h.achremowicz@eduka-
cjakrytyczna.pl.

Maciej Wołodko

Wrocław rozmawia

Nowy projekt TBS przy Głubczyckiej – konsultacje

Były konsultacje, a teraz jest 
plan działań rowerowych

U
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Poprawiony projekt inwestycji TBS przy ul. Głubczyckiej uwzględni opinie mieszkańców okolicy
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Jak urządzić teren TBS-u przy Głubczyckiej?
MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY

24.05.2022 r. (wtorek), 
godz. 17.30 - 19:00 | okolice pętli 
tramwajowej przy ul. Opolskiej

SPOTKANIE KONSULTACYJNE 
26.05.2022 r. (czwartek), godz. 17.30

 Szkoła Podstawowa nr 99, 
ul. Głubczycka 3

E-FORMULARZ 
na stronie internetowej

do 12 czerwca
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Komunikacja

Do dziś nawierzchnię ul. Pomorskiej pokrywa stara kostka granitowa, położona jeszcze przez brukarzy z przedwojen-
nego Breslau. Niebawem to się jednak zmieni – właśnie wybrano firmę, która wykona gruntowny remont arterii.

Szykuje się wielki remont na 
Nadodrzu. Za 66 mln zł zosta-
nie przebudowana ul. Pomorska 
i zachodnia część pl. Staszica. 
Wrocławskie Inwestycje wybra-
ły wykonawcę zadania. Została 
nim poznańska spółka Torpol. 
Inwestycja jest dofinansowana 
z Polskiego Ładu. 

- Umowę podpiszemy po za-
kończeniu procedury zamówień 
publicznych. Wykonawca będzie 
miał 20 miesięcy na przygoto-
wanie projektów wykonawczych 
oraz zakończenie inwestycji – 
informuje Krzysztof Świercz z 
Wrocławskich Inwestycji.

Zakres remontu

W ramach prac przebudowane 
zostaną sieci podziemne, nie-
które z nich pochodzące jeszcze 
z XIX wieku. To stare rury wo-
dociągowe dostarczające wodę 
do kamienic przy pl. Staszica.  

Remont obejmie jezdnię i toro-
wisko. Wzdłuż ulicy powstanie 
ponad 2,1 km nowych tras ro-
werowych, a piesi skorzystają z 
wygodnych chodników. Posa-
dzona zostanie też zieleń. Na-
tomiast w pobliżu pl. Staszica 
zostanie wybudowany przysta-
nek wiedeński, czyli taki z pod-
niesioną do poziomu chodnika 
jezdnią. To rozwiązanie znacz-

nie ułatwia wejście do tramwa-
ju osobom starszym, z niepeł-
nosprawnością czy matkom z 
dzieckiem w wózku.

Na ulicy i drogach dla rowerów 
położony będzie asfalt. Ponie-
miecka kostka pozostanie tylko 
w kilku miejscach.

- Kostka w większości zniknie 
z drogi i pozostanie tam, gdzie 
zadecydował konserwator za-
bytków, czyli w zatoczkach i 

poza torowiskiem - wyjaśnia 
Krzysztof Świercz.

Przypomnijmy, że od połowy listo-
pada drogowcy działają na odcinku 
ul. Pomorskiej, od mostów Pomor-
skich do ul. Cybulskiego. Trwa tam 
wymiana sieci podziemnych. 

Wrocławska Kolej 
Dojazdowa

Ciekawostką jest, że po remon-
cie, pozostawiony będzie frag-

ment torów kolejki wąskotorowej. 
Otwarto ją w 1899 roku. 

Jej wrocławski dworzec znajdo-
wał się na pl. Staszica i nazywał 
się Wrocław Główny Wąskotoro-
wy. Pasażerowie mogli dojechać 
stąd do Trzebnicy w dwie godziny 
bez kwadransa. Pokonywał w tym 
czasie 26 km, co daje średnią 15 
km na godzinę. Dworzec na pl. 
Staszica zamknięto w 1951 roku. 

Michał Kurowicki

Przebudowa ul. Pomorskiej za 66 mln zł

Jak szybko reagować i skutecznie ratować
Blisko 60 strażaków i kilkunastu specjalistów MPK Wro-
cław przez trzy dni brało udział w symulacji akcji ratow-
niczej. Wszystko po to, by w krytycznej sytuacji, w której 
liczy się każda sekunda, reagować szybciej.

Ponad miesiąc temu na ul. Świe-
radowskiej doszło do śmiertelnego 
wypadku, w którym rowerzysta 
wjechał pod tramwaj. Zginął na 
miejscu. To wydarzenie skłoni-
ło grupy ratowników do jeszcze 
większego zaangażowania się w 
kwestie bezpieczeństwa komuni-
kacyjnego. 

Areną szkoleń stała się zajezdnia 
tramwajowa „Borek”. Punktem 
kulminacyjnym ćwiczeń była sy-
mulacja akcji ratowniczej, w której 

pod kołami tramwaju znalazł się 
człowiek (manekin). W takiej sy-
tuacji kluczowa jest szybka reakcja 
specjalistów, ale i sprawne użycie 
sprzętu, na czele z nowoczesnym 
torojezdnym dźwigiem MPK oraz 
specjalistycznym pojazdem ratun-
kowym. Cała akcja ratownicza wy-
ciągania poszkodowanego spod kół 
tramwaju trwała 6 minut, licząc od 
momentu przybycia służb na miej-
sce zdarzenia.

Redakcja

Koniec remontu 
na Podwalu

Dobiegają końca prace zwią-
zane z remontem torowiska 
tramwajowego na ul. Pod-
wale – na odcinku od pl. Jana 
Pawła II do mostu Sikorskie-
go oraz na ul. Mostowej. To 
oznacza, że od niedzieli, 22 
maja, planowane jest wpro-
wadzenie zmian na liniach 
autobusowych 102, 103 i 250.

Autobusy linii 102 i 103 po-
wrócą na swoją stałą trasę 
przejazdu do pl. Jana Pawła II 
oraz na ul. Sokolniczą, a kursy 
nocne linii 250 od ul. Dubois 
pojadą przez ulice Dmowskie-
go, Księcia Witolda, Mostową, 
most Sikorskiego i Podwale do 
pl. Jana Pawła II.

 

Tramwaje 31 i 32 
pojadą inaczej
Rozpoczyna się ostatni etap 
prac związanych z wymianą 
rozjazdów na pl. Jana Pawła 
II. Dlatego od 22 maja linie 
tramwajowe 31 i 32 zostaną 
w obu kierunkach skierowane 
objazdem od pl. Orląt Lwow-
skich przez ulice Marchij-
ską, Śrubową i Złotoryjską 
do Legnickiej, z pominięciem 
przystanków: pl. Jana Paw-
ła II, Młodych Techników i 
pl. Strzegomski (Muzeum 
Współczesne). Prace potrwają 
ok. 6-8 tygodni.

Ominą Nowy Targ 
i Halę Targową

W sobotę, 21 maja, na pa-
sażerów czekają również 
zmiany w kursowaniu linii 
tramwajowych: 8, 9, 11, 17 i 
23. Będą one spowodowane 
wymianą krzyżownicy w to-
rowisku przy Hali Targowej. 
Wyłączony z ruchu będzie tor 
od pl. Dominikańskiego do 
pl. Bema. Tramwaje tych li-
nii zostaną zatem skierowa-
ne objazdami, z pominięciem 
przystanków pl. Nowy Targ i 
Hala Targowa.

W kierunku przeciwnym, 
tramwaje linii: 8, 9, 11, 17 i 
23 będą kursowały bez zmian 
przez mosty Młyńskie, most 
Piaskowy i ul. Piaskową.

Na jednej z głównych arterii Nadodrza zniknie większość kostki brukowej, zastąpi ją asfalt
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Szkolenie służb z ratowania przechodnia spod kół tramwaju 
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Krata mostu była malowana 13 razy, a balustrada – 8. Zakończyły się badania stratygraficzne powłok przeprawy. Nie było łatwo, ale udało się odkryć 
oryginalną kolorystykę. Remont mostu przeprowadza Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 

Most Zwierzyniecki z drewniane-
go w stalowo-kamienny zmienił 
się w roku 1655. Aktualny po-
chodzi z lat 1895-97. W 1988 r. 
konstrukcja mo- stu została 
pomalowana na  żó ł to 
i odtworzono z n i s z -
czone wcze- ś n i e j 
o r y g i n a l n e 
latarnie. 

Wydział Architektury i Zabyt-
ków Urzędu Miejskiego Wrocła-
wia w uzgodnieniu z Magdaleną 
Wankowską - miejskim konser-
watorem zabytków, za-
decydował 

o przywróceniu oryginalnych 
kolorów konstrukcji przeprawy. 
Renowację mostu zaplanowano 
do końca sierpnia br. Wtedy też 

zobaczymy odnowioną, zdjętą 
w 1945 r., tablicę z niemieckim 
napisem tłumaczonym na pol-
ski: „Ponad leniwym nurtem 

rzeki drewniany trwa-
ł em przez 

stulecia, teraz ze stali i kamie-
nia zdobię żeglowny szlak”.  
Generalny wykonawca remontu 
to konsorcjum spółek Probudo-
wa i Rotomat. Koszt: 9,36 mln zł. 

 Redakcja

CENTRUM BISKUPIN

Inwestycje

Most Zwierzyniecki stalowo-kamienny, ale jak nowy

Najpierw 5 zadaszonych kortów plus ścianka tenisowa. Potem budynek z restauracją, szatniami i prysznicami i zagospodarowanie terenów zielo-
nych. Taki jest plan działań spółki Spartan pod adresem Pułtuska 13. Teraz czeka tylko na decyzję konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę. 

Teren 11 kortów tenisowych: 7 
dostępnych w sezonie od wio-
sny do jesieni i czterech cało-
rocznych, znajdujących się pod 
balonem spółka Wrocławskie 
Centrum Treningowe Spartan 
przejęło od Krzyckiego Klubu Te-
nisowego w zarządzanie w poło-
wie lipca 2021 r. 

Zakończone konsultacje społecz-
ne odpowiedziały na pytanie, jak 
poprawić i zmodernizować ist-
niejące w parku Południowym 
tereny sportowo-rekreacyjne, by 
całość stała się jeszcze bardziej 
atrakcyjna i dostępna dla 
wrocławian, 
jednocześnie 
z a c h o w u j ą c 
klimat. 

Hala za-
m i a s t 
balonu

Spartan zamierza po-
dzielić inwestycję na trzy etapy: 

 ◼  I - budowa hali przykry-
wającej 5 kortów o twardej 
nawierzchni i zewnętrznej 
ścianki tenisowej;

 ◼ II -  postawienie budynku 
kortowego (z funkcją gastro-

nomiczną i szatniową);

 ◼ III - zagospodarowanie tere-
nów zielonych wokół kortów.

Zabytkowe otoczenie

Korty tenisowe znajdują się w za-
bytkowym parku Południowym. 
Każdy z etapów inwestycji będzie 
zatem konsultowany z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków. Aby 
obiekt mógł b y ć 
całorocz-

ny, w pierwszej kolejności wybu-
dowana zostanie hala tenisowa. 
Stanie ona w miejscu starego, wy-
służonego już balonu, który został 
zdemontowany. Spółka Spartan 
planuje postawienie tam lekkich, 
drewnianych, łukowatych kon-
strukcji, które przykryją 5 kortów 
(powstanie jeden do-

datkowy) o twardej nawierzchni. 
Ścianka tenisowa zostanie wy-
remontowana i znajdzie swoje 
miejsce przy nowej hali (zielony 
kwadrat z lewej strony 5 białych 
prostokątów na grafice). Wybudo-
wanie hali umożliwi korzystanie 
przez 

mi-
ł o ś n i -

ków tenisa 
ziemne-
g o  z 

k o r t ó w 
również w 

okresie jesienno-zi-
mowym. - Wydłuży to funk-

cjonalność obiektu do całorocz-
nego – tłumaczy Paweł Łosiński, 
wiceprezes WCT Spartan. 

Drzewa? Bezpieczne 

Przed rozpoczęciem prac projek-
towych nad halą tenisową Spartan 
zlecił opracowanie opinii dendrolo-
gicznej. Opinia wskazała na 

b r a k 
korzeni 

konstruk-
cyjnych drzew 

rosnących wokół 
planowanego obiektu. 

Komfort z historią

- Naszym celem jest stworzenie 
nowoczesnego, komfortowego 
obiektu służącego mieszkańcom 
Wrocławia, którego forma nie za-
burzy historycznego charakteru 
parku Południowego - podkreśla 
wiceprezes Łosiński. 

Spartan szacuje koszt I etapu 
na 3,5-4 mln zł. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, 
powinien zostać zamknięty do 
końca 2022 r.

Anna Aleksandrowicz

Rakiety będą furczeć w Południowym przez cały rok

ZDIUM W
ROCŁAW

Nowe kolory: konstrukcja – zielony  RAL 6003, balustrady – bordowy RAL 8015, latarnie – czarny RAL 9005

Pułtuska 
13 – pięć kor-
tów całorocznych 
(w czerwonej owalnej 
linii) i 7 kortów sezonowych 
(żółte prostokąty)

W
W

W
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l.wroclaw.pl/zwierzyniecki-legoChcesz złożyć most Zwierzyniecki z klocków Lego? Zagłosuj na 
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W tym tygodniu na wrocławskich ulicach można było zobaczyć ekipę filmu „Doppelgänger. Sobowtór” przy pracy. Film o szpiegu z peerelu reżyse-
ruje Jan Holoubek, w roli głównej zobaczymy Jakuba Gierszała. Wrocław zagra w nim Strasburg z lat 70. i 80. Premiera w przyszłym roku.

Wrocław był chętnie obsadza-
ny w wielu filmach. Dotychczas 
grał m.in. portowe holenderskie 
miasto w „Charakterze” Mi-
ke’a van Diema, Berlin Wschod-
ni w „Moście szpiegów” i Berlin 
w „Zimnej wojnie” Pawła Paw-
likowskiego. 

W nowym filmie Jana Holoub-
ka stolica Dolnego Śląska bę-
dzie Strasburgiem z lat 70. i 80, 
a w tle będą wydarzenia polskie 
– Sierpnia 80, stanu wojennego, 
a potem okresu transformacji 
ustrojowej. Zdjęcia były kręco-
ne koło hotelu Monopol, domu 
handlowego Renoma, Kameleona 
i w Sukiennicach. Premiera filmu 
planowana jest na pierwszą poło-
wę przyszłego roku.

Dramat ze szpiegiem w tle

Obraz reżysera to dramat i thril-
ler psychologiczny z elementami 
filmu szpiegowskiego. Jest inspi-
rowany autentycznymi biogra-
fiami polskich agentów specjal-
nych z PRL-u, którzy kradli cudzą 
tożsamość. – To zlepek różnych 
historii na faktach i zasługa sce-
narzysty Andrzeja Gołdy, który 
losami „wtórników” szpiegów in-
teresuje się od lat – mówi Jan Ho-
loubek, reżyser filmu. 

Główny bohater (w tej roli Jakub 
Gierszał) jest agentem perfekcyj-
nie wykonującym kolejne zada-
nia, ale miłość sprawia, że chce 
porzucić dotychczasowe zajęcie.  
- Mój bohater pracuje na zlece-
nie, wykonuje swoje zadanie naj-
lepiej jak potrafi i na skutek róż-
nych perypetii oraz napotkanej 
miłości i przeciwności losu pró-
buje swoją misję doprowadzić do 
końca – wyjaśnia Jakub Gierszał.

Obok Jakuba Gierszała w filmie 
„Doppelgänger. Sobowtór” zo-
baczymy Tomasza Schuchardta, 
Emily Kusche, Andrzeja Sewery-
na, Nathalie Richard, Katarzynę 
Herman, Joachima Raafa, Jessikę 
McIntyre. 

Duch-bliźniak

Tytułowy doppelgänger to sobo-
wtór, ale szczególny, bo fikcyj-
ny, duch-bliźniak żyjącej osoby 
i zarazem szwarccharakter (uj-
rzenie własnego doppelgängera 
było zapowiedzią śmierci albo 
choroby). W języku niemieckim 
doppelgänger oznacza „podwój-
nego wędrowca”, czyli kogoś, kto 
porusza się w taki sam sposób jak 
druga osoba.

Magdalena Talik 

Z miasta

Przyszli studenci mają do wyboru 6838 miejsc na Politechnice Wrocławskiej, 5917 na Uniwersytecie Wrocławskim, 619 na Uniwersytecie Medycz-
nym, 2632 na Uniwersytecie Ekonomicznym, a na Przyrodniczym 1824. Uczelnie na stronach publikują też informacje dla kandydatów z Ukrainy.

Politechnika Wrocławska propo-
nuje studia na 13 wydziałach oraz 
w filiach w Legnicy, Jeleniej Gó-
rze i Wałbrzychu. Do wyboru jest 
kilkadziesiąt kierunków, w tym 
nowość – geoenergetyka, na 
której kształceni będą specjaliści 
w zakresie pozyskiwania energii 
z wnętrza ziemi. Do rozdania jest 
6838 indeksów na studiach sta-
cjonarnych I stopnia.

Także Uniwersytet Wrocławski 
ma bogaty katalog kierunków - 
od filologii, przez prawo, historię 
i nauki społeczne, po nauki ścisłe. 
Część specjalizacji prowadzonych 
jest w języku angielskim. Na stu-
dia stacjonarne I stopnia przyję-
tych zostanie 5917 osób.

Aż 305 miejsc zaplanowały wła-
dze Uniwersytetu Medycznego na 
I roku studiów lekarskich. Na kie-
runku lekarsko-stomatologicznym 
– 52, na farmacji – 192, a na ana-
lityce medycznej – 70. To limity 
podobne do ubiegłorocznych.

W Uniwersytecie Ekonomicz-
nym na studia stacjonarne I i II 
stopnia przyjętych zostanie łącz-
nie 2632 studentów, o 100 więcej 
niż w ubiegłym roku. Natomiast 
na Uniwersytecie Przyrodniczym 
liczba miejsc na studia I stopnia na 
poszczególnych wydziałach wy-
gląda następująco: przyrodniczo-
-technologiczny - 496; inżynieria 
kształtowania środowiska i geode-
zji - 480; biotechnologia i nauki 

o żywności - 368; biologia i ho-
dowla zwierząt - 320; medycyna 
weterynaryjna - 160.

Zasady rekrutacji dla uchodźców 
znajdują się na stronach uczelni.

UWr: osoby z Ukrainy, które do 
Polski trafiły po 24.02, mają do 
zaliczenia rozmowę kwalifikacyjną.

PWr: warunki studiów są różne ze 
względu na termin wjazdu do Pol-
ski.

UMed: zasady przyjęć na stu-
dia młodych Ukraińców ogłosi 
w czerwcu.

Tomasz Wysocki

Wrocław zagrał Strasburg w filmie szpiegowskim 

Wrocławskie uczelnie mają niemal 18 tys. miejsc 

Rekrutacja na różne uczelnie trwa od marca do października
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Reportaż z planu filmowego i wielka galeria zdjęć na www.wroclaw.pl

l.wroclaw.pl/doppelganger
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Z parkowaniem, zwłaszcza w centrum miasta, jest problem. Jak duży i co urzędnicy robią, by się z nim 
uporać? Waldemara Forysiaka, zastępcę komendanta Straży Miejskiej Wrocławia, i Tomasza Stefanic-
kiego, zastępcę dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności UMW, przepytuje Maciej Wołodko.

Waldemar Forysiak, 
zastępca komendanta Straży 

Miejskiej Wrocławia 

Panie Komendancie, podobno 
wlepiacie za mało mandatów. 
Niektórzy aktywiści zarzucają 
wam też, że zakładacie za mało 
blokad. Jak to naprawdę wy-
gląda?
WF: Tylko w tym roku założyli-
śmy 2334 blokady i wypisaliśmy 
8492 mandaty na łączną kwo-
tę ponad 1,84 mln zł. Problem 
z parkowaniem we Wrocławiu 
istnieje. Nie wszyscy parkują 
tam, gdzie powinni – robią to 
np. w miejscu obowiązywania 
znaku B-36 (zakaz zatrzymy-
wania się). Wiąże się to z tym, 
że samochodów jest we Wrocła-
wiu bardzo dużo. Problem, jaki 
na co dzień widzimy w związku 
z tą sytuacją, to niska dolegli-
wość naszych interwencji. To 
tylko 100 zł i 1 punkt karny. A to 
obecnie za mało, żeby skłonić 
niektórych do zastanowienia. 
Są kierowcy, którzy wolą zary-
zykować mandat niż zapłacić za 
postój. 

TS: Większą dolegliwością dla 
wielu kierowców jest stracony 
czas, gdy muszą poczekać na 
zdjęcie blokady z koła czy ode-
branie odholowanego pojazdu. 

Jak często zdarza się, że samo-
chód zabiera laweta?
WF: Nadal zbyt często. W tym 
roku zabraliśmy na lawetę 1450 
pojazdów. Dzieje się tak za każ-
dym razem, gdy stwierdzimy 
parkowanie w miejscu niedo-
zwolonym, stwarzające utrud-
nienie albo zagrożenie w ruchu 
drogowym. A także np. wtedy, 
kiedy ktoś nieuprawniony za-
parkuje na miejscu przeznaczo-
nym dla niepełnosprawnych. 

Co Urząd Miejski Wrocławia 
robi, żeby ucywilizować parko-
wanie? 

WF: Strażnicy miejscy inter-
weniują 24 godziny na dobę 
zarówno podczas patroli, jak 
i w reakcji na zgłoszenia miesz-
kańców. Codziennie odbieramy 
informacje tego typu i wszczy-
namy postępowania. Usuwamy 
także wraki z ulic, które zajmują 
miejsca postojowe. Każdego roku 
jest ich przeszło 400. W nie-
których miejscach potrzebne są 
rozwiązania techniczne: oznako-
wanie albo słupki. Tym zajmuje 
się Wydział Inżynierii Miejskiej 
w porozumieniu z Zarządem 
Dróg i Utrzymania Miasta. 

A jak wygląda sprawa z płatnym 
parkowaniem? Ze sprawoz-
dań za ubiegły rok wynika, że 
wpływy ze Strefy Płatnego Par-
kowania i Śródmiejskiej Strefy 
Płatnego Parkowania wyniosły 
20,3 mln zł. Jeśli  porównamy 
to z przychodami stref w Kra-
kowie (73 mln zł) czy Poznaniu 
(55 mln zł) Wrocław wypada 
blado. 
TS: SPP nie jest maszynką do 
zarabiania pieniędzy ani do wy-
ciągania ich od kierowców. Jej 
zadanie to regulacja dostępności 
miejsc postojowych oraz ruchu. 
Strefa działa dobrze, jeżeli mak-
symalny poziom zajęcia miejsc 
parkingowych wynosi między 

60 a 85 proc. Przy takim obło-
żeniu minimalizuje się zjawisko 
krążenia samochodów w poszu-
kiwaniu miejsc parkingowych, 
ale także niszczenia zieleni, za-
stawiania chodników, podwórzy. 
Jeśli obłożenie przez większość 
dnia jest mniejsze niż 60 proc., 
to znaczy, że miejsca parkin-
gowe najprawdopodobniej są za 
drogie. Jeśli z kolei jest większe 
niż 85 proc., to znaczy, że są 
zbyt tanie lub że wydano za dużo 
abonamentów.  

 We Wrocławiu pro-

blem zbyt dużej liczby 

zajętych miejsc postojo-

wych dotyczy ścisłego 

centrum, czyli obszaru A. 

Ten obszar wymaga od nas 

analizy i podjęcia decyzji 

o kierunku zmian. W 

pozostałych rejonach, gdzie 

funkcjonuje już płatne 

parkowanie, mieścimy się 

w wartościach optymal-

nych. 

Różnice w dochodach ze stref 
wynikają zarówno z ich rozmia-

rów – Kraków ma ponad 20 tys. 
płatnych miejsc postojowych, 
my mamy 6 tys. – jak i różnych 
modeli współpracy z operato-
rem. Parkometry mogą być sta-
wiane przez miasto albo przez 
operatora. Czas ich postawienia 
w trakcie trwania umowy też ma 
znaczenie. Im później zostaną 
postawione, tym większa pro-
wizja dla operatora, bo inwesty-
cja musi mu się zwrócić. Tych 
czynników jest kilka. Dlatego 
uważam, że takie porównania, 
bez głębszej analizy, nie są mia-
rodajne. Miarą skuteczności SPP 
jest to, czy da się łatwiej zapar-
kować.

Panie Dyrektorze, na papie-
rze wrocławska strefa wygląda 
imponująco. Dołączają do niej 
kolejne osiedla. Ale dlaczego 
jest w niej tak mało płatnych 
miejsc postojowych? U nas 6 
tys., a w Krakowie ponad 20 
tys. Z czego to wynika?
TS: Wrocław ma dwie osob-
ne strefy. Ścisłe centrum, czy-
li obszary A i B, w całości objęte 
jest płatnym parkowaniem. To 
tzw. Śródmiejska Strefa Płatne-
go Parkowania. Cała reszta - ol-
brzymia większość wrocławskiej 
strefy, rządzi się trochę inny-
mi zasadami. O wprowadzeniu 

opłat decydują tutaj rady osiedli. 
W poprzednich latach społeczno-
ści lokalne były dosyć sceptyczne. 
W nowej kadencji mamy prawdzi-
wy boom. W realizacji na ten rok 
mamy ok. tysiąca płatnych miejsc 
postojowych, a osiedla złożyły 
wnioski na parę tysięcy kolejnych. 
Ich realizacja może zająć nawet 
kilka najbliższych lat. 

Skąd Wrocław weźmie na to 
pieniądze?
TS: Strefa musi sfinansować się 
sama. Na obecnym etapie istotna 
część dochodów z SPP jest prze-
znaczana na jej rozwój. 

A co z pieniędzmi dla osiedli, na 
których powstają płatne miejsca 
postojowe? Dochód z SPP  miał 
być przeznaczany na remonty 
na tych osiedlach.
TS: Nie zapominamy o tej obiet-
nicy. To już się dzieje. Na Przed-
mieściu Świdnickim w tym roku 
chcemy wyremontować chodniki 
na ulicach Kolejowej i Prostej. 
Właśnie dzięki wpływom z SPP. 
Rozmawiamy już o inwestycjach 
dla Przedmieścia Oławskiego 
finansowanych z SPP. Obecnie 
przede wszystkim te dwa osie-
dla generują zyski, bo parkomaty 
stoją tu dłużej. Należy liczyć, że 
po 2-3 latach od uruchomienia 
płatnych miejsc postojowych na 
danym osiedlu, SPP zacznie ge-
nerować dla niego przychody. 

Gdzie i kiedy pojawią się par-
komaty i nowe miejsca płatne?
TS: W tym roku parkomaty po-
jawią się na ulicach Prądzyń-
skiego, Łukasiewicza, pl. Zgody, 
Zgodnej, Mierniczej. Następnie 
w trójkącie ulic Grunwaldzkiej, 
Sienkiewicza i Piastowskiej. 
W kolejce czekają Nadodrze, Oł-
bin, osiedle Powstańców Śląskich 
i Tarnogaj. Większość z nich zo-
stanie prawdopodobnie zamó-
wiona w ramach nowej umowy 
w 2026 r.

Rozmawiał  Maciej Wołodko

Rozmowa numeru
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Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania należy dokonywać w parkometrach

Strefa pomaga parkować nie krążąc

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

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

Tomasz Stefanicki, 
zastępca dyrektora Biura 

Zrównoważonej Mobilności UMW 
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kursu ofert (bulwar Dunikow-
skiego, park Południowy i Górka 
Skarbowców w parku Miejskim). 

Swoje umowy z gastrowózka-
mi podpisują też Zarząd Ziele-
ni Miejskiej oraz Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta. Foodtruck 

restauracji Jaffa z kuchnią 
izraelską od 1 czerwca 
zostanie otwarty przy 

ul. Życzliwej róg 
Krzyckie j . 

- Ludzie chętnie biorą u nas 
krewetki w tempurze i shaormę 
z kurczaka - opowiada Karol Ol-
szewski. Tego też spodziewa się 
w tegorocznym sezonie, który 
u nich zakończy się w połowie 
listopada. Z jego obserwacji wy-
nika, że gdy tylko robi się ciepło, 
wrocławianie lubią wychodzić 
z domu i spacerować po zielo-
nych miejscach Wrocławia, pró-
bując nowych smaków. 

Zamów na imprezę

Z  g a s t r o w ó z -
ka Bike Cafe 

(firma pojawiła się we Wrocławiu 
od 2014 roku) można kupić kawę, 
czekoladę,  herbatę i  mleko. 
W weekend z oferty skorzysta-
li tata Dima Tabakierau (kawa) 
i  jego syn Maksim (mleko). 
Przysiedli w parku Południowym 
na ławce, co uwiecznił nasz foto-
reporter (na okładce biuletynu). 

- Jak jest pogoda, rzeczywiście 
klienci nam dopisują - przy-
znaje Karol, franczyzobiorca 
Bike Cafe. - Ale i tak krążymy 

i zmieniamy lokalizacje.  
Karol mówi, że klienci 
przez media społecz-
nościowe chętnie za-
praszają ich do parku 
Klecińskiego albo Gra-
biszyńskiego. Czasem 
zamawiają ich na wy-

darzenie, na które może przyjść 
kilkaset osób, jak np. otwarcie 
sklepu.

Gastronomia mobilna

Lokalizacje pojazdów gastro-
nomicznych na terenie gmi-
ny wyznacza zarządzenie nr 
5740/21 Prezydenta Wrocławia 
z 23.07.2021:

 ◼ na terenie parku kulturowe-
go lokalizacje udostępnia się 
w drodze losowania, które 
prowadzi Biuro Rozwoju 
Gospodarczego. Opłaty za 
miejsce są naliczane po pod-

pisaniu umowy;

 ◼ poza obsza-
rem parku kulturowego 

„Stare Miasto” - miej-
sce do handlu i opłaty 

przedsiębiorca uzgadnia 
na wniosek z właściwym 

zarządcą nieruchomości 
Gminy Wrocław, np. Zarząd 
Dróg i  Utrzymania Miasta, 

Zarząd Zieleni Miej-
skiej (z wyjątkiem 
wózków rowero-
wych i pchanych 
ręcznie), Zarząd Za-
sobu Komunalnego, 
Wydział Nierucho-
mości Komunalnych 
UMW, Wrocławskie 

Mieszkania;

 ◼ na terenach 
parków – lokalizacje 
zostały wyznaczo-
ne przez Zarząd 
Zieleni Miejskiej, 
udostępniane 

w drodze losowania 
lub konkursu, które 

przeprowadza Biuro 
Rozwoju Gospodarcze-

go; opłaty za miejsce 
będą naliczane po podpisa-
niu umowy.

Pojazdy przystosowane do 
przygotowania gastronomii 
lub napojów na terenie Par-

ku Kulturowego „Stare Mia-
sto” muszą być pozytywnie 
zaopiniowane przez Wydział 
Architektury i Zabytków, Zespół 
Analiz i Estetyki, pl. Nowy Targ 
1-8, 50-141 Wrocław, tel. 71 777 
76 03, 71 777 73 87, e-mail: 
waz@um.wroc.pl.

Anna Aleksandrowicz

Biuro Rozwoju Gospodarczego in-
formuje, że w losowaniu 37 dostęp-
nych miejsc na terenach zielonych,  
czyli w parkach, przedsiębiorcy sko-
rzystali z 14 lokalizacji. 

Przekąska w parku

Z wózków rowerowych może być 
prowadzona w parkach mała ga-
stronomia, w asortymencie będzie 
tu: wata cukrowa, lody, precle, ku-
kurydza w kolbach, popcorn, a także 
napoje gorące i zimne:  kawa, her-
bata, lemoniada, soki, woda, koktaj-
le owocowe. 

- Całe szczęście, że stoi tu pan ze 
swoim wózkiem, bo oboje opadliśmy 
chwilowo z sił i chętnie się wzmoc-
nimy - mówi Ewa, mama 4-letniego 
Filipa, spotkana w parku Brochow-
skim. Po fikaniu na placu zabaw 
chłopiec zamarzył o czekoladzie 
na gorąco, a kobieta - po ase-
kurowaniu go na drabinkach 
i pająku - o kawie. 

Kawa na Starym 
Mieście

Obecnie w centrum miasta 
mała gastronomia z food trucków 
i z wózków rowerowych prowadzo-
na jest w 10 punktach. Cztery z nich 
są zupełnie nowe - to: bulwar Ja-
sińskiego, przy kładce Świebodzkiej 
(wózek z lodami), ul. Zamkowa przy 
pl. Wolności (wózek z watą cukro-
wą), Promenada Staromiejska na 
odcinku pomiędzy ulicami Krupni-
czą i Świdnicką (obwarzanki, serki 
góralskie, wata cukrowa), skwer 
Wrocławianek (kawa, herbata, le-
moniada, soki, koktajle owocowe). 

Okazuje się, że wrocławianie tak 
lubią kawę i kakao, że nawet gdy 
czekają chwilę na skrzyżowaniu na 
światłach, potrafią się skusić na łyk 
mlecznej lub bezmlecznej kofe-
iny. - My przez okrągły rok stoimy 
w tym samym miejscu, bo klien-
ci, zmierzając gdzie indziej, za-
glądają do nas zarówno latem, jak 
i zimą - opowiada Artem Blonskyi, 
właściciel food trucka Dot Coffee, 
stojącego pod adresem Kazimierza 
Wielkiego 8, róg Ruskiej. Można 
tam kupić kawę na mleku kro-
wim, ale też roślinnym: migdało-

wym, kokosowym albo owsianym.  
- Znajdujemy się po prostu na dro-
dze naszych klientów. Mamy już ta-
kich stałych, którzy nie wyobrażają 
sobie dnia bez zatrzymania się u nas 
- dodaje. 

Coś na ząb w pięknych 
okolicznościach przyrody

Lokalizacje wózków rowerowych 
wyznaczone w miejscach szcze-

gólnie atrakcyjnych, podobnie 
jak w przypadku parków, zostały 
udostępnione przedsiębiorcom 

w drodze losowania (tereny przy 
zoo znajdujące się w pasie dro-
gowym) oraz na podstawie kon-

promenada Staromiejska 
pomiędzy ul. Krupniczą a ul. Świdnicką

ul. Zamkowa 
przy  ul. Wolności

ul. Krzycka 
skrzyżowanie z  ul. Życzliwą

park Zachodni

ul. Średzka

ul. Hermanowska

ul. Rumiankowa

ul. J. Styki i W. Kossaka
Wschodnia strona

ul. Wróblewskiego

park Staszica promenada Staromiejska 
obok Panoramy Racławickiej

skwer
Wrocławianek

ul. Kazimierza Wielkiego 9

park
1000-lecia

park S. Tołpy

Wyspa Słodowa

park 
M. Kopernika

ul. Osadnicza

park Skowroni

park Kleciński

park
Południowy

Zieleniec
przy al. Kasprowicza 45

ul. św. Katarzyny 
skrzyżowanie z ul. Purkyniego 

bulwar Tadka 
Jasińskiego

ul. Boże Ciało
obok galerii na Odwachu

park Szczytnicki 
przy kościele J. Nepomucena

skwer im. Zby- 
szka Cybulskiego

bulwar
X. Dunikowskiego

park 
Grabiszyński

park Wspólnotowy
Ślężański Mamut

park miejski  
Górka Skarbowców

park Brochowski

park Wschodni

Głodny? Hapsnij coś z gastrowózka
 ◼ Poppo’vice Lounge 
Spot, ul. Niedźwiedzia 
1 (od strony 
Legnickiej): strefa 
relaksu, polskie 
obiady, napoje

Na terenach zielonych 
Zarządu Zieleni Miej-
skiej  we Wrocławiu

 ◼ w parku Tysiąclecia 

 ◼ w parku Zachodnim

 ◼ ZaZoo Beach 
Bar, Wybrzeże 
Wyspiańskiego

 ◼ Ogródek Bar Plażowy, 
ul. Wałbrzyska

 ◼ Wyszczekany Beach 
Bar, ul. Bolesława 
Krzywoustego

 ◼ Vincent Cafe, ul. Braci 
Gierymskich 

 ◼ Forest, Wzgórze 
Andersa

 ◼ Polna Chillout Bar, 
park Brochowski

 ◼ Boho Chillout Bar, 
Vasco Da Gamy

 ◼ Gay Chillout Bar, 
Wzgórze Gajowe

Nad wodą we Wrocławiu

 ◼ Marina Kleczków,  
ul. Pasterska

 ◼ Odra-Pany, Kładka 
Zwierzyniecka

 ◼ Hot Spot Beach Bar, 
ul. Wejherowska

 ◼ Forma Płynna Beach 
Bar, Wybrzeże 
Wyspiańskiego

 ◼ Stara Odra Beach Bar, 
mosty Trzebnickie

 ◼ OpatoVice Beach Bar, 
jaz Opatowicki

 ◼ Prosto z Mostu 
Beach Bar, mosty 
Warszawskie

 ◼ Hydroplan Beach Bar, 
Kunickiego

Pogoda coraz bardziej zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ale nawet jeżeli masz ochotę na mały piknik w parku, nie musisz brać ze sobą kanapek i kawy do termosu. We Wrocławiu  
mamy tyle foodtrucków i wózków z pysznym jedzeniem i piciem, że nawet jeśli jesteś rodzinnym mistrzem kulinarnym, wyrusz bez własnego prowiantu i spróbuj czegoś nowego. 

lokalizacja

napoje gorące

napoje zimne, 
soki, koktajle

lody

ciasta, desery

wata cukrowa

krewetki

precle, bajgle

popcorn

sery, oscypki

kukurydza

Marcin Mycek z Bike Cafe
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Nasze osiedla

Plac Staszica oraz ulice: Ołbińska, Rydygiera, Bolesła-
wa Chrobrego i Władysława Łokietka – na wrocławskim 
Nadodrzu wkrótce zrobi się zielono.

Zarząd Zieleni Miejskiej szu-
ka wykonawców do rewitali-
zacji skwerów, ulic, chodników 
i zieleńców, nasadzenia nowych 
drzew, krzewów i roślin dekora-
cyjnych oraz montażu stojaków 
na rowery i barierek na Nadodrzu.

– Po ulicach Kuźniczej, Ruskiej 
i Gepperta przyszedł czas na re-
witalizację kolejnych terenów zie-
lonych w centrum Wrocławia, tym 
razem na wrocławskim Nadodrzu. 
Oprócz nowych nasadzeń i odno-
wieniu istniejącej zieleni, które 
upiększą tę część miasta, planu-
jemy również m.in. uregulować 
kwestie parkingowe – mówi Ma-
rek Szempliński z Zarządu Zieleni 
Miejskiej we Wrocławiu.

Gdzie nowe drzewa 

Najwięcej zieleni pojawi się na 
skrzyżowaniu Ołbińskiej i Jedności 
Narodowej, a także na Rydygiera.

– Na zieleńcu przy skrzyżowa-
niu ulic zasiejemy m.in. po-
nad 1500 sztuk bylin oraz tra-
wy ozdobne. Nasadzimy także 
drzewa i wyremontujemy ist-
niejący w tym miejscu murek 
kamienny. Ulica Rydygiera, na 
odcinku od ul. św. Wincente-
go do ul. Henryka Brodatego, 
zostanie natomiast wzbogaco-
na o nasadzenia ok. 150 krze-
wów i 6 drzew – wylicza Marek 
Szempliński.

Kolejne nasadzenia pojawią się 
na zachodniej stronie ul. Wła-
dysława Łokietka i na odcinku 
ul. Bolesława Chrobrego. Blisko 
30 drzew zazieleni pl. Staszi-
ca, m.in. w okolicach dworca 
Wrocław Nadodrze. Na placu 
część przedeptów na trawni-
kach zostanie wyłożonych płytą 
ażurową, utwardzone zostaną 
również niektóre miejsca po-
stojowe.

Do jesieni będzie zielono

Wszystkie prace powinny za-
kończyć się jesienią. Będą one 
realizowane w ramach pierw-
szego etapu projektu nr 12 

Wrocławskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2020 pt. Zielo-
ne Nadodrze - rewitalizacja 
skwerków i zieleńców.

Bartosz Moch

Nadodrze 
Szare na zielone – jak zmieni się osiedle?

Swojczyce 
Tankowiec zacumował w centrum osiedla
Niecodziennym widokiem mogą cieszyć się mieszkańcy osiedla Olimpia Port na Swojczycach, bowiem pod ich oknami pojawi-
ła się barka o długości 34 metrów. To instalacja artystyczna, choć obiekt pływał kiedyś po Odrze.

–  34-metrowa barka umocowa-
na na piasku na osiedlu Olimpia 
Port to autorski pomysł Kazimie-
rza Śródki, prezesa Archicomu. 
Dzieło zostanie pomalowane przez 
Andrzeja Jarodzkiego, tak aby być 
odwzorowaniem jego obrazu pt. 
„Latający holender”. Symbolicznie 
barka nawiązuje do poprzemysło-
wego charakteru Olimpii Port. Na-
zwa dzieła nadana przez artystę to 
„Catepillar”. Docelowo barka trafi 
pod opiekę wspólnoty i zarządcy 
osiedla – wyjaśnia Joanna Rożnia-
kowska z firmy Archicom.

Andrzej Jarodzki zaprezentował ob-
raz pt. „Latający Holender” w 2013 
r. podczas wystawy w galerii Entro-
pia. Przedstawiał tankowiec wypeł-
niony lasem. Teraz dzięki współ-
pracy z Archicomem wizja miała 
okazję się zrealizować. Rdzawa, 

przechylona barka, z której wyra-
stają młode drzewa iglaste stanęła 
przy ul. Marca Polo 1. Kiedyś słu-
żyła do transportu kruszywa po Od-
rze, obecnie świetnie się sprawdzi 

jako punkt orientacyjny dla miesz-
kańców. Pomysły artysty są cenio-
ne we Wrocławiu. Najsłynniejszym 
z nich jest „Pociąg do nieba” obok 
Muzeum Współczesnego. 

Pomysłodawcą instalacji jest fir-
ma deweloperska Archicom, która 
zbudowała Olimpię Port.

Paulina Falkiewicz

Jarmark 
Pawłowicki

Dni Przyrodników to coroczne 
święto Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu odby-
wające się w przypałacowym 
parku na Pawłowicach. Jego 
nieodłączną częścią jest Jar-
mark Pawłowicki – kiermasz 
zdrowej i lokalnej żywności 
z udziałem miejscowych rol-
ników i producentów, chęt-
nie odwiedzany przez miesz-
kańców Wrocławia i Dolnego 
Śląska. Impreza odbędzie się 
21.05 w godz. 10-17 pod ha-
słem „Bądź eko”. Będą pokazy 
naukowe, warsztaty, koncer-
ty i food trucki. Szczegóły na 
l.wroclaw.pl/jarmark.

 

Rondo WOŚP  
na Klecinie
Rondo przy alei Karkonoskiej 
(niedaleko Bielan Wrocław-
skich) 17.05 oficjalnie zosta-
ło rondem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W uro-
czystym nadaniu nazwy wziął 
udział prezes Fundacji Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy 
- Jurek Owsiak, organizatorzy, 
którzy od 30 lat wspierają fina-
ły WOŚP we Wrocławiu (Tomek 
Lektarski, Karolina Pomian, 
Justyna Konowalska, Elżbieta 
Saniogórska) i przedstawiciele 
urzędu miasta (Jacek Sutryk, 
Jacek Barski, Radosław Mi-
chalski). Był tam także obecny 
Grzegorz Frelichowski, który 
wylicytował możliwość udziału 
w tym wydarzeniu podczas 30. 
Finału WOŚP.

Śniadania  
w parku Andersa 

W każdą niedzielę maja do 
4.09 w godz. 9-16 w parku 
Andersa odbywa się impreza 
pod nazwą Park Śniadaniowy. 
To wydarzenie, podczas któ-
rego można spróbować lokal-
nych produktów, odkryć nowe 
smaki, wziąć udział w rozma-
itych aktywnościach i spędzić 
czas na świeżym powietrzu. 
Można zabrać znajomych, 
rodzinę, dzieciaki oraz psiaki 
i urządzić sobie wielką biesia-
dę w parku Andersa. Więcej 
informacji na l.wroclaw.pl/
park-sniadaniowy.

Zazielenianie Nadodrza to efekt projektu WBO z 2020 roku
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Artystyczna wizja barki, w której rośnie las, zmaterializowała się na osiedlu Olimpia Port
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Odwiedź Dolny Śląsk

PRUSICE 
Rowerem po malowniczej krainie Trzech Wież
Wypad do Prusic jest okazją na ciekawe spotkanie z historią i świetną zabawę na polu golfowym. Malownicze miasteczko na północ od Wrocławia 
szczyci się renesansowym ratuszem, odrestaurowanym Rynkiem i atrakcjami w okolicy. Można tu dotrzeć drogami  i ścieżkami rowerowymi.

Ozdobą miasta jest XVI-wiecz-
ny ratusz. Renesansowa budowla 
stanęła w miejscu zniszczonego 
w pożarze gotyckiego obiektu, 
a w 1742 r. dobudowano do niej 
zbór ewangelicki. Potem kom-
pleks był jeszcze kilkukrotnie 
przebudowywany i remontowany.
Ratusz uchodzi za jedną z najbar-
dziej charakterystycznych budowli 
w stylu renesansowym na Dolnym 
Śląsku. Obecnie to siedziba władz 
samorządowych Prusic. 

Zobacz panoramę

Na 39-metrowej wieży jest punkt 
widokowy. Wejście jest dar-
mowe (w godzinach pra-
cy Urzędu Miejskiego), 
ale najpierw trzeba 
pokonać 140 scho-
dów. Nagrodą jest 
widok na centrum 
Prusic i okolice. 
W pobliżu Rynku 
stoją dwie świąty-
nie. Do gotyckiego 
kościoła pw. św. 
Jakuba warto zajrzeć 
choćby dla barokowej 
kaplicy grobowej hrabiego 
Melchiora von Hatzfelda. Nieco 
ponad sto lat ma kościół św. Jó-
zefa, ciekawy przykład architek-
tury neogotyckiej. Wieże ratusza 
i kościołów to charakterystyczne 
elementy panoramy Prusic na-
zwanych miastem Trzech Wież.

Smerfne lato w Prusicach

Latem organizowane są imprezy 
z wieloma atrakcjami dla rodzin, 
dzieci i seniorów. W programie 
są zabawy, koncerty, popisy 
miejscowych artystów i gwiazd 
estrady oraz zawody sportowe, 
w tym  Bieg Trzech Wież na dy-
stansie 10 km, Bieg Samorzą-

dow-
ca, Bieg 

S m e r f a 
i wiele innych 

konkursów.

Do czego służy chomąto?

Po wizycie w Prusicach warto 
zajrzeć do miejscowości w po-
bliżu miasteczka. We wsi Boró-
wek (9 km na zachód od Prusic) 
działa Skansen Maszyn i Urzą-
dzeń Rolniczych, jedyny taki 
na Dolnym Śląsku. Oryginalne 
eksponaty zebrane na stałej wy-
stawie pochodzą z różnych stron 
Polski. Są tu m.in. pług z 1840 
r., kierat i młockarnie z lat 30. 
XX w. Zobaczymy tam także 
wiele innych przyrządów i urzą-

dzeń gospodarskich, w tym: ko-
paczkę do ziemniaków sprzed 
150 lat, przedwojenne chomąta, 
siewnik, żniwiarki, śrutowniki 
do zboża oraz sprzęty domowe, 
np. maselnicę, nieckę do wyra-
biania ciasta na chleb, nosidło 
do wody. To doskonała okazja 
na rodzinny quiz z zadaniami 
dotyczącymi sposobu działania 
i przeznaczeniem poszczegól-
nych eksponatów.

Na terenie skansenu jest wie-
le atrakcji dla najmłodszych, 
w tym ścieżka zmysłów, miej-
sce na ognisko oraz interaktyw-
ne tablice edukacyjne. Ogromną 
atrakcją są zwierzęta gospodar-
skie, które można nakarmić, 
pogłaskać, poobserwować. La-
tem organizowane są tu plene-
rowe imprezy kulturalne i spor-

towe. Najbardziej popularne to 
sierpniowy Piknik Borówkowy 
oraz Dzień pieczonego ziem-
niaka we wrześniu. 

Pałacyk na polu golfowym

Zaledwie trzy km na południe od 
wsi Borówek znajduje się pałac 
Brzeźno. XIX-wieczny zespół 
dworski (przebudowywany na 
początku XX w.) otacza 3,5-hek-
tarowy park. Dzisiaj w pałacyku 
działa hotel. W kompleksie są 
także restauracja, sala konfe-
rencyjna oraz strefa SPA, kor-
ty tenisowe i pole golfowe. To 
ostatnie jest często areną imprez 
o międzynarodowej randze.

Inne malownicze miejsce ziemi 
prusickiej to wieś Piotrkowice 
(na płn.-zach. gminy), gdzie 

warty zobaczenia jest barokowy 
pałac. Zbudowany w pierwszej 
połowie XVII w. obiekt i otacza-
jący go park w stylu angielskim 
(wraz z mauzoleum rodowym 
dawnych właścicieli pałacu) lata 
świetności mają dawno za sobą. 
Mimo zniszczeń pałac ciągle robi 
duże wrażenie.

Jak dojechać?

Prusice leżą na północ od Wro-
cławia, pokonanie nieco ponad 
30 km zajmie nam 20 minut 
(drogą ekspresową S5, kierunek 
na Poznań). Do Prusic doje-
dziemy też wygodnie rowerami 
– do miasteczka prowadzą bez-
pieczne, doskonale wyposażone 
trasy.

Redakcja 

Igor Bandrowicz,  
burmistrz Gminy Prusice

Gmina Prusice leży na szlaku najdłuższych na Dolnym Śląsku dróg i 
ścieżek rowerowych. Wygodnie można do nas dotrzeć drogą ekspreso-
wą S5 – to zaledwie 20 minut jazdy od Wrocławia, pociągiem do stacji 
Skokowa – około 35-40 minut,  a także od strony Wrocławia, Trzebnicy, 
Obornik Śląskich,  Wołowa, Żmigrodu i Milicza – na rowerze. Trasy są 
bezpieczne, poprowadzone przez niezwykle urokliwe i cenne przyrodni-
czo tereny, na których można odwiedzić niezwykłe miejsca. Są to zabyt-
ki, pole golfowe w Brzeźnie, odpocząć w Skansenie Maszyn i Urządzeń 

Rolniczych w Borówku, a już niedługo napić się pysznej kawy i schłodzić 
naturalnymi lodami w kawiarence Pod Trzema Wieżami.

Prusicka rowerostrada to prawdziwy raj(d) dla rowerzystów. Na prusic-
kich traktach rozlokowano PIT Stopy – miejsca odpoczynku, a w razie 
usterek jednośladów można także skorzystać ze stacji napraw. Gmina 
Prusice jest miejscem przyjaznym rowerzystom. Można tu zaplanować 
wycieczkę jedno-, a nawet dwudniową. 

PRUSICE

35 km
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We wsi Brzeźno warto zobaczyć otoczony parkiem Pałac Brzeźno. W kompleksie jest też pole golfowe  

Ratusz na Rynku  
w Prusicach
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zachę-
ca osoby z niepełnosprawnością do skorzystania z usługi 
osobistego asystenta, a ich opiekunów ze wsparcia w ra-
mach opieki wytchnieniowej.

Osoby z niepełnosprawnością 
zmagają się w codziennym ży-
ciu z wieloma trudnościami, 
dlatego w MOPS można złożyć 
wniosek o wsparcie osobistego 
asystenta. To osoba, która ma 
zwiększyć szanse na prowa-
dzenie bardziej samodzielnego 
i aktywnego życia. 

Asystent pomoże

Usługi świadczone będą przez 
asys tentów zat rudnionych 
przez:

 ◼ Polski Związek Niewidomych 
Okręg Dolnośląski, 

 ◼ Fundację Promyk Słońca, 

 ◼ Stowarzyszenie „Ostoja” 
Na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnościami, 

 ◼ Wrocławskie Stowarzyszenie 
Głuchych „Nadzieja”, 

 ◼ Klub Kibiców Niepełno-
sprawnych, 

 ◼ Fundację Imago, 

 ◼ Wrocławskie Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych Intelektualnie 
„BONITUM”.

Dla kogo to wsparcie

Program adresowany jest do 
dzieci do 16. r.ż. i dorosłych 
mieszkańców Wrocławia z orze-
czeniem o niepełnosprawności. 
Aby do niego dołączyć, nale-
ży skontaktować się z jedną 
z wyżej wymienionych organi-
zacji lub MOPS i złożyć wniosek 
z kopią orzeczenia o niepełno-
sprawności. Informacje można 
uzyskać w Dziale Adaptacji Osób 
Niepełnosprawnych w MOPS 
przy ul. Strzegomskiej 6, tel. 71 
78 22 417, pokój 111.

Daj sobie wytchnienie

Stała opieka nad dzieckiem lub 
osobą dorosłą z niepełnospraw-
nością wiąże się także z ogrom-
nym obciążeniem dla ich opie-
kunów. Wiele osób w takiej 
sytuacji zaniedbuje własne po-
trzeby i zdrowie. Opieka wy-
tchnieniowa ma odciążyć te 
osoby, wspierając je w codzien-
nych obowiązkach lub zapew-
niając im czasowe zastępstwo. 

Z usługi mogą skorzystać miesz-
kańcy Wrocławia, którzy spra-

wują opiekę nad osobą z orze-
czoną niepełnosprawnością. 

Kto pomaga

Opiekę świadczą opiekunowie 
z organizacji współpracujących 
z MOPS: Fundacji Imago i Stowa-
rzyszenia „BONITUM”. 

Aby ubiegać się o wsparcie, na-
leży skontaktować z Działem 
Adaptacji Osób Niepełnospraw-
nych MOPS (ul. Strzegomska 6, 
tel. 71 78 22 341, pokój 25) lub 
jedną ze wspomnianych orga-
nizacji i złożyć wniosek z kopią 
orzeczenia o niepełnosprawno-
ści podopiecznego. 

Wsparcie w obu programach 
świadczone jest od maja do 
grudnia 2022 r. i w ramach 
Funduszu Solidarnościowego ze 
środków Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej i Gminy 
Wrocław.

Agata Zięba

Dla mieszkańca

Ponad 6 tys. uczniów klas pierwszych otrzyma soniczne szczoteczki do zębów ze swoim imieniem. To element programu profilaktycznego realizo-
wanego przez Wrocław, dzięki któremu w szkołach podstawowych powstało już 13 gabinetów dentystycznych. Tak miasto zachęca do dbania o zęby.

„Szczoteczka soniczna dla Pierw-
szaka” to akcja realizowana przez 
Wrocław we współpracy z Fun-
dacją Smile Together. Skierowa-
na jest do tegorocznych uczniów 
pierwszych klas szkół podsta-
wowych. Szczoteczki trafią do 
nowych właścicieli jeszcze przed 
wakacjami.

– Do końca roku szkolnego so-
niczne szczoteczki otrzyma po-
nad 6 tys. pierwszaków. W tym 
dzieci ukraińskich uchodźców, 
które w ostatnich miesiącach 
zapisane zostały do I klas wro-
cławskich szkół podstawowych 
– mówi Marcin Miedziński 
z Departamentu Edukacji Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.

Z własnym imieniem

Na szczoteczkach wygrawero-
wane są imiona pierwszaków, 
logo Wrocławia oraz logo fun-
dacji Smile Together. Wszyst-
kie posiadają gwarancję. Oprócz 
szczoteczki, uczniowie otrzymają 
materiały edukacyjne zachęcają-
ce do regularnego szczotkowania 
zębów. Dodatkowo, na lekcjach 
nauczyciele będą przekazywać 
im wiedzę na temat chorób zę-
bów i dziąseł. 

– Mycie zębów powinno być przy-
jemnością. Jak coś staje się frajdą, 
to nie wymaga aż takiego wysiłku 
– podkreśla lek. dent. Damian Na-
sulicz, prezes Fundacji Smile To-

gether. A Dominik Kłosowski, rad-
ny, dodaje: - Wierzymy, że będzie to 
dla dzieci miły i praktyczny prezent, 
który zaszczepi w nich chęć regu-
larnego dbania o swoje zdrowie.

Szersze działania

Przekazanie szczoteczek sonicz-
nych to uzupełnienie realizowa-
nych przez miasto działań doty-
czących zapobiegania próchnicy. 
W 13 wrocławskich szkołach pod-
stawowych otworzono gabinety 
dentystyczne (ZSP 1, 3,  17, SP: 
4, 44, 46, 68, 74, 77, 83, 85, 97, 
103), pod opieką których jest 11 
tys. uczniów. 

Redakcja

Asystent pomoże, opiekun wesprze – zgłoś się do MOPS

Szczoteczka soniczna dla tegorocznego pierwszaka

Wsparcie osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna to dla obojga szansa na lepsze życie
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Klasa Ia z SP 4 (ul. Powst. Śl. 210-218) otrzymała już szczoteczki
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My wrocławianie

W grafiku wrocławskiej pisarki na najbliższe miesiące jest wpisanych 17 książek, ale oglądając wiadomości o wojnie, postanowiła, że musi znaleźć miejsce na 
jeszcze jedną – pisaną przez miesiąc na profilu na FB, aby dać trochę wytchnienia czytelnikom. Literacki happening zainteresował wydawcę, a Małgorzata Sta-
rosta przeznaczyła honorarium i część wpływów na rzecz fundacji pomagającej uchodźcom. Fani wezmą do rąk „Kto zabił mamusię” już 25 maja.

Chciała być pisarką jeszcze 
w szkole. Ławę w V LO, a po-
tem na studiach polonistycznych 
dzieliła z Martą Kisiel, przyszłą 
pisarką fantasy. Gdy była o krok 
od debiutu, upadło wydawnic-
two, w którym miała ukazać się 
antologia z jej opowiadaniem. 
Potem przyszła praca i rodzinne 
obowiązki.

Debiut, który stał się trylogią

Jej pierwsza powieść ukazała się 
dopiero w 2020 r., to komedia 
kryminalna „Pruskie baby”, która 
okazała się tak wielkim sukcesem, 
że rozrosła do trylogii. Następnie 
na rynku pojawił się cykl „W Sie-
dlisku”, którego akcja rozgrywała 
się na Podlasiu, wreszcie powieść 
„Wina wina” inaugurująca nowy 
cykl komedii kryminalnych, któ-
rych bohaterką jest przedsiębior-
cza i rozwiedziona restauratorka 
Agata Śródka. Właśnie premierę 
miała druga część – „Tajemnica 
carycy”.

Akcja rozgrywa się w zamku Roz-
toka należącym niegdyś do słynnej 
rodziny Hochbergów. – Wszyscy 
znają Książ albo byli w Pszczynie, 
ale mało kto kojarzy Roztokę, a to 
ta sama rodzina, której członkowie 
zostali mecenasami sztuki na Dol-
nym Śląsku – tłumaczy Starosta. – 
Zależało mi, aby miejsce w książce 
było prawdziwe i najlepiej znajdo-
wało się w naszym regionie słyną-
cym przecież z posiadłości z cieka-
wą historią – dodaje. 

Małgorzata Starosta wymarzyła so-
bie zamek jako miejsce swojej ko-
medii kryminalnej jeszcze w pan-
demii, kiedy nie mogła się tam 
wybrać, a posesja była zamknięta. 
Pomógł gruntowny research, napi-
sała też do właścicieli – a ci, kiedy 
oddawała książkę do druku, chwalili 
się tym i zaprosili na zwiedzanie. 

Już wiadomo, że nie będzie to 
ostatnia część cyklu, bo plany są 
szeroko zakrojone. – Akcja każdej 
z kolejnych książek będzie się roz-
grywała w innym miejscu w Polsce, 
zawsze z wykorzystaniem regio-
nalnych ciekawostek, ludowymi 
wierzeniami – zapowiada autorka, 
dopowiadając, że myśli już o Ka-
szubach i Podlasiu.

Ku pokrzepieniu serc

Książka „Kto zabił mamusię?” nie 
była wpisana w grafik wydawniczy, 
inspiracją był trudny czas, w któ-
rym się znaleźliśmy za sprawą roz-
grywającej się za naszą wschodnią 
granicą wojny. – Mój dzień rozpo-
czynał się od telewizyjnych newsów 
i stresu, a ponieważ mam koleżeński 
kontakt z moimi czytelnikami i czę-
sto z nimi rozmawiam, zapytałam, 
czy nie chcieliby się na chwilę ode-
rwać i obiecałam, że przez miesiąc 
codziennie będę publikowała kolejną 
część historii – opowiada pisarka. – 
Tak! Piszemy! – zachęcali.

Pierwszy odcinek powstał już na-
stępnego dnia, bo miała wcześniej 
wymyślony początek. Do pisania 
zostali też zaangażowani fani – 
pomagali wybrać losy bohaterów, 
miejsca, nazwiska. – Dzięki temu 
miałam motywację, aby 
regularnie publi-
kować kolejną 
część – mówi 
p i s a r -
ka. Akcja 
n a b r a ł a 
rozpędu, 
a  M a ł -
g o r z a t a 
S t a r o s t a 
zadeklaro-
wała, że jeśli 
ktoś zgodzi 
s i ę  j ą  wy-
dać, ona prze-
znaczy swoje 
honorarium na 
fundację, która 
pomaga uchodź-
com z Ukrainy. 
Rękawicę pod-
jęło Wydaw-
nictwo Vectra. 
Książka ukaże 
się na majowe 
targi książki 
w Warszawie.

„Kto zabił mamusię?” to komedia 
kryminalna – główna bohaterka 
dowiaduje się, że jej ex-teściowa 
została zamordowana i zostawiła 
list, przez który podejrzaną sta-
je się jej ex-synowa. – Pamiętam, 
jak wymyśliłam pierwszą scenę 
– policjanta, który puka do drzwi 
i oznajmia, że teściowa nie żyje, po 
czym teściowa stoi obok – śmieje 
się Małgorzata Starosta i dodaje, 
że historia wydawała się jej absur-
dalna. Okazało się jednak, że ży-
cie potrafi pisać o wiele ciekawsze 
scenariusze. – Zgłosiła się do mnie 
pani, która opowiedziała, że miała 
ex-teściową, która umarła, a ro-
dzina oskarżyła tę panią o rzucenie 
uroku na matkę męża – opowiada.

Gatunek wraca do łask

Nowa powieść jest określana jako 
napisana w duchu książek Joanny 

Chmielewskiej, prawdzi-
wej idolki Małgorzaty 

Starosty, 
któ-

r a 

uważa, że po śmierci ukochanej au-
torki nareszcie odradza się w Pol-
sce komedia kryminalna. – Kiedyś 
takie książki pisali tylko Olga Rud-
nicka czy Alek Rogoziński, ale nie 
miały prze-
bicia, a mnie 
mówiono, że 
t en  ga tu-
nek nie ma 
s z a n s  – 
wyjaśnia.  
Sytuac ję 
zmieniło 
Wydaw-
n i c two 
W.A.B. 

 

– Wreszcie za-
inwestowano w cały nurt 

literacki, wypromowano 
kilka tytułów i zaczął się 

boom –  cieszy się wrocławska au-
torka. I podkreśla, że nawet czytel-
nicy są już zmęczeni kryminałami 
epatującymi przemocą i makabrą. – 
Wolą książki spod znaku „cosy cri-
me” – dodaje. A jej książki idealnie 

się w ten nurt wpisują.

W planach 
ma kilka-
naście no-
wych powie-

ści, wszystkie 
już umówione 
z  wydawcą, 
więc nie ma 

czasu się za-
trzymać. Wy-
j ą t k i e m  b y ł a 
powieść w odcin-
kach. Teraz pra-

cuje nad nowym 
t o m e m  c y k l u 
„ W  S i e d l i s k u ” 
o ukochanym Pod-

lasiu, więc do połowy 
września trudno bę-
dzie znaleźć wolnych 
kilka dni. – Każda 
książka zabiera wie-

le czasu, to drugi etat 
i w pewnym momencie już nie da 
się robić tego hobbystycznie, trze-
ba się poświęcić całkowicie pisaniu 

– nie kryje Małgorzata Starosta. 

Magdalena Talik

Małgorzata Starosta opowiada zbrodnie na wesoło

Małgorzata Starosta cieszy się, że gatunek, z którego zasłynęła jej ukochana autorka Joanna Chmielewska, wraca do łask 
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Wrocławskie pokolenia

„Miasto myśli. Prowokacje filozoficzne” – to cykl spotkań,  który Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje 
w ramach miejskiego programu „2022 – Rok Dobrych Relacji”. Najbliższe warsztaty zaplanowano na 27 maja, start o godz. 10.

Co można według filozofów zro-
bić, aby poczucie samotności nie 
było dotkliwe lub, jeśli to możli-
we, by w ogóle zostało za nami? 
Na to, i wiele innych pytań szu-
kają odpowiedzi uczestnicy spo-
tkań w ramach cyklu „Miasto 
myśli. Prowokacje filozoficzne”. 

Sztuka zadawania pytań

Wrocławscy seniorzy są żywo 
zainteresowani problemami fi-
lozoficznymi. Wzięli już udział 
w trzech wykładach, które pro-
wadzili prelegenci z Instytutu 
Filozofii na Uniwersytecie Wro-
cławskim. Omawiane były te-
maty: „Filozoficzne zmagania 
z samotnością”, „Gość-inność” 
i „Człowiek jako istota dialogicz-
na”.  Zajęcia dzielą się na wykła-
dy i warsztaty, w takcie których 
uczestnicy mogą zapytać o to, co 
ich nurtuje. Zostali zaproszeni do 
wspólnego namysłu filozoficz-
nego nad człowiekiem, relacjami 
międzyludzkimi, związkami ze 
światem kultury i natury. Zaję-
cia mają charakter dialogiczny 
– podstawową metodą pracy są 
rozmowy, służące wspólnym po-
szukiwaniom inspirowanym filo-
zoficznymi pytaniami. 

– Dotyczą ważnych problemów 
otaczającej nas społecznej, poli-
tycznej i kulturowej rzeczywisto-
ści. Przez pandemię doświadczy-

liśmy samotności, a teraz trwa 
wojna w Ukrainie. Filozofia ma 
pomóc wykrystalizować pytania, 
a budowanie ich to już połowa 
sukcesu – wyjaśnia dr Karol Mo-
rawski, wykładowca z Instytutu 
Filozofii.

Na tym jednak nie koniec, przed 
nami jeszcze dwa wykłady przed 
wakacjami, najbliższy zaplano-
wano na 27 maja (piątek), godz. 
10. Poświęcony będzie samot-
ności, egoizmowi i indywiduali-
zmowi, zaś podczas ostatniego 
spotkania, omawiany będzie te-

mat zdrowia: czy filozofia daje 
drogowskazy, żeby je pielęgno-
wać? Dołączyć do zajęć może 
każdy, kto chce obudzić w sobie 
refleksję filozoficzną. 

Zapisy na warsztaty

Zajęcia odbywają się raz w miesią-
cu w Przestrzeni Trzeciego Wieku 
przy pl. Solidarności 1/3/5. Organi-
zatorem jest Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego. W każdej 
chwili można się zapisać. Wystar-
czy zadzwonić pod numer telefonu: 
739194102. Wstęp wolny. 

Jeśli jednak twój filozoficzny 
głód jest większy, apetyt możesz 
dodatkowo zaspokoić podczas 
spotkań „Z notatnika badacza - 
2022”, które odbywają się w sie-
dzibie Wrocławskiego Centrum 
Akademickiego (Rynek 13, II pię-
tro). Najbliższe spotkanie „Życie 
poetyckie i filozofia wyobraźni” 
– 7 czerwca. Harmonogram na 
stronie: www.filozofia.uni.wroc.
pl/Centrum-Filozofii-Kultury-i-
-Towarzystwo-Bachelardowskie/
Cykl-Z-notatnika-badacza.

Paulina Czarnota

Być albo nie być? Filozofia na samotność

Zmień piec seniorze, doradca ci pomoże
Wrocławscy seniorzy mieli okazję zapoznać się z miejskim 
programem „Zmień piec” oraz korzyściami z wymiany 
starego kopciucha na ekologiczne ogrzewanie. 

Spotkanie z seniorami przepro-
wadzono w siedzibie Wrocław-
skiego Centrum Rozwoju Społecz-
nego przy pl. Dominikańskim 6. 
 
– Chcieliśmy opowiedzieć senio-
rom o naszej akcji „Zmień piec”, 
żeby przypomnieć o dopłatach, 
jakie oferuje miasto, oraz poka-
zać, jak można to zrobić szybko 
i sprawnie – wyjaśnia Agnieszka 
Rak, wrocławski doradca energe-
tyczny. – Starszym osobom czę-
sto wydaje się, że wymiana pieca 
to trudny i długi proces. Wcale nie 
musi tak być i z pomocą naszą, 

bliskich czy sąsiadów można sobie 
z tym spokojnie poradzić.

Jak podkreśla wrocławianka Ma-
ria Sarzyńska, dzięki centralnemu 
ogrzewaniu w mieszkaniu bardzo 
podniósł się komfort życia jej ro-
dziny.

Pomocą służą doradcy energetycz-
ni, którzy są dostępni dla miesz-
kańców od pon. do pt. w godz. 
8–18 pod nr. tel. 71 799 6 799 lub 
mejlem: zmienpiec@um.wroc.pl. 

Bartosz Moch

Hala Stulecia dla 
dzieci i ich mam

Hala Stulecia przygotowała 
w ramach Roku Dobrych Re-
lacji dwie bezpłatne atrakcje. 
W najbliższą niedzielę, 22 maja, 
o godz. 11 dzieci będą miały 
okazję wziąć udział w warsz-
tatach edukacyjnych i popra-
cować z wyobraźnią. Będzie to 
czas pełen zabawy, nauki, po-
znawania i doświadczania sie-
bie i innych. Tego samego dnia, 
w samo południe i o godz. 14 
odbędą się spacery dla doro-
słych – ich uczestnicy poznają 
bliżej historię i zakamarki Hali 
Stulecia. Natomiast Dzień Mat-
ki to wyjątkowa okazja, by po-
dziękować mamom za ich mi-
łość i troskę. 26 maja o godz. 
13 Hala Stulecia zaprasza do 
wspólnego świętowania orga-
nizując niepowtarzalny spacer 
po kompleksie. 

We wszystkich wydarze-
niach udział jest bezpłat-
ny, ale obowiązują zapisy: 
turystyka@halastulecia.pl,  
tel. 511 146 221; 71 347 50 55.

 
Już są! Majowe 
„Krasnalove wieści”
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W NUMERZE:
WROCLOVEK GAWĘDZI O POCIĄGACH I DWORCACH WROCŁAWIA,
A PAPA KRASNAL O… DŁUGICH BRODACH ROZPRAWIA.

CZY ŚLIMAK JE PIEROGI? CZY BARDZO SIĘ ŚLIMACZY?
CZY W ZIMIE POCHRAPUJE? – MAGDA WSZYSTKO TŁUMACZY.

KILKA ZADAŃ, KONKURS I SZYFR POLIBIUSZA,
CZYLI COŚ, PRZY CZYM GŁOWA KAŻDEMU SIĘ RUSZA!

ŚLIMAK CZASOMIR
zamieszkuje kieszeń maszyni-
sty, sypia tuż obok miętówek. 
Dziwnym trafem tam, gdzie się 
pojawia, znika z kanapek sa-
łata, ale nikt dotąd nie odkrył 

przyczyny tego zjawiska.

PANNA ISKIERKA
uwielbia kąpiele w jeziorze i zupę 
ogórkową. W wolnych chwilach 
czyta powieści grozy, szydełku-
je i słucha jazzu progresywnego. 
Kicha zawsze trzy razy tuż przed 

przyjazdem pociągu.
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Uchylamy rąbka tajemnicy 
i zachęcamy do przeczytania 
najnowszego numeru „Kra-
snalovych wieści”. A w nim: 
Wroclovek gawędzi o pociągach 
i dworcach Wrocławia, a Papa 
Krasnal o długich brodach roz-
prawia. Czy ślimak je pierogi? 
Czy bardzo się ślimaczy? Czy 
w zimie pochrapuje? – Magda 
wszystko tłumaczy. Kilka za-
dań, konkurs i szyfr Polibiusza, 
czyli coś, przy czym głowa każ-
demu się rusza!

Bezpłatna wersja drukowa-
na miesięcznika jest dostępna 
m.in. w Centrum Informacji 
Turystycznej, Rynek 14. Liczba 
egzemplarzy jest ograniczona!

Spotkania z filozofią są dla seniorów okazją do spotkania i rozmowy o tym, co ich w życiu nurtuje
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Maria Sarzyńska ma już w swoim mieszkaniu nowe ogrzewanie 
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Kultura

W maju w Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji otwarto 
nową wystawę czasową 
o liczącej 2 tys. lat historii 
papiernictwa.

Wystawa w Muzeum Poczty i Te-
lekomunikacji, ul. Krasińskiego 1, 
opowiada nie tylko o historii pa-
pieru w ogóle, ale także o dziejach 
dusznickiej papierni, która obecnie 
jest siedzibą Muzeum Papiernic-
twa. 

Zwiedzający będą mogli zoba-
czyć zabytkowe sita czerpalnicze, 
stanowisko do ręcznego wyro-
bu papieru, aparaturę służącą do 
pomiaru jego cech i właściwości, 

przedwojenne i współczesne wzor-
niki oraz obiekty sztuki papieru. 
Na wystawie wyjaśnione będzie 
także, jak teraz produkuje się pa-
pier, jakie są jego zastosowania 
i właściwości. 

Wystawie towarzyszy również spe-
cjalne stanowisko czerpalnicze, 
na którym można 
podczas warszta-
tów pokazać, jak 
wygląda czerpanie 
papieru.

Wys tawa  j e s t 
w s p ó l n y m 
przedsięwzięciem 
Muzeum Papier-
nictwa w Duszni-

kach-Zdroju, firmy Internatio-
nal Paper S.A. w Kwidzynie oraz 

Stowarzyszenia 
Papierników 
Polskich. Po-

trwa do 25 
s ierpnia . 
M u z e u m 

czynne jest od wt. do sb. w godz. 
10-16, a w nd.  od 10 do 15. Bilety 
kosztują 17 zł - normalny, a 15 zł 
ulgowy (w śr. wstęp na wystawy 

stałe jest bezpłatny)

Agata Zięba

„Empuzjon” będzie pierwszą od czasu „Ksiąg Jakubowych” powieścią Olgi Tokarczuk. Ukaże się 1 czerwca nakładem 
Wydawnictwa Literackiego. Po premierze, 2 czerwca, noblistka spotka się ze swoimi czytelnikami w Hali Stulecia.

To pierwsza powieść napisana  
przez Olgę Tokarczuk po otrzy-
maniu Literackiej Nagrody No-
bla. Po Noblu ukazał się jedynie 
zbiór esejów „Czuły narrator” 
(2020). Nowy tom ukaże się na-
kładem Wydawnictwa Literac-
kiego w serii książek noblistki, 
okładkę zaprojektowała Joanna 
Concejo, która przygotowała też 
projekty pozostałych okładek.

Kuracjusze 
w Sokołowsku...

Akcja książki „Empuzjon” roz-
poczyna się jesienią 1913 roku 
w uzdrowisku Görbersdorf 
(dzisiejsze Sokołowsko na Dol-
nym Śląsku, gdzie w 1855 roku 
powstało pierwsze na świecie 
sanatorium leczące gruźli-
ków). Do malowniczego gma-
chu u podnóża gór przyjeżdża 
student ze Lwowa Mieczysław 
Wojnicz, licząc, że powietrze 
i miejscowe nowatorskie meto-
dy zdziałają w jego przypadku 
cuda.

... dyskutują o świecie

Na miejscu poznaje kuracjuszy 
z Wiednia, Królewca, Breslau 
i  Berlina, którzy mieszkają 
w Pensjonacie dla Panów i przy 
nalewce Schwärmerei dyskutują 
o najbardziej palących kwestiach, 
czyli widmie wojny nad Europą, 

problemach monarchii i demo-
kracji, istnieniu demonów.

W rozmowach pojawiają się też 
wieści z okolic sanatorium, bo 
mówi się o tragicznych wyda-
rzeniach i wypadkach w górach, 
które zaczynają fascynować Woj-
nicza.

„Olga Tokarczuk w Empuzjo-
nie odsłania przed czytelnikami 
prawdy o świecie, których albo nie 
zauważamy, albo za wszelką cenę 
nie chcemy do siebie dopuścić” – 
czytamy w nocie wydawcy.

Spotkanie w Hali Stulecia 

Premiera nowej powieści od-
będzie się 1 czerwca. Noblistka 
spotka się z czytelnikami dzień 
pózniej, 2 czerwca, w Hali Stu-
lecia o godz. 19. Porozmawia 
z nią literaturoznawca prof. 
Ryszard Koziołek. Na spotka-
nie obowiązują bezpłatne wej-
ściówki. Przygotowano ich 2,5 
tys. – będą dostępne od 26 
maja od godz. 12 na portalu 
evenea.pl. Jedna osoba może 
pobrać maksymalnie 2 wej-
ściówki. 

Spotkanie będzie także transmi-
towane na Facebooku: Wrocław-
skiego Domu Literatury, Wro-
cławia Miasta Literatury, Miasta 
Wrocław, Wydawnictwa Literac-
kiego i Fundacji Olgi Tokarczuk.

Najnowszą powieść noblistki bę-
dzie można kupić w dniu spotka-
nia w Hali Stulecia. Wydarzenie 
będzie też okazją do zdobycia 
pamiątkowego ekslibrisu, zapro-
jektowanego specjalnie z okazji 
spotkania.

Magdalena Talik

Kultura

Nowa książka i spotkanie z Olgą Tokarczuk 9. urodziny 
Krzywego Komina
W sobotę 21 maja Krzywy Ko-
min, ul. Dubois 33-35a, zapra-
sza na wspólne świętowanie 
swoich 9. urodzin. Przygo-
towano kreatywne warszta-
ty, animacje, wystawę kolażu 
i poezji. Uczestnicy będą szy-
kować grządki, sadzić warzy-
wa i drzewka. Na spragnionych 
będą czekać pyszne owocowe 
lemoniady z food-trucków. 
Nie zabraknie także atrakcji 
dla najmłodszych. Finałowym 
punktem dnia będzie uroczy-
ste otwarcie wystawy „Same 
dobre wiadomości”. Szczegó-
ły programu na l.wroclaw.pl/
Krzywy-Komin. Wstęp wolny.

 

22.05 koncert 
hawdalowy
Synagoga Pod Białym Bocia-
nem, ul. Włodkowica 5a, za-
prasza na koncert hawdalowy. 
Odbędzie się 22 maja o godz. 
18, a wystąpi zespół Sholem. 
To trio w składzie: Ewelina 
Tomanek-Inglot – skrzypce 
i śpiew, Maciej Inglot – akor-
deon, Jarosław Wilkosz – kon-
trabas, które wykonuje trady-
cyjną, klezmerską muzykę we 
własnych aranżacjach. Bilety 
w cenie 40 zł normalne, 30 zł 
ulgowe do nabycia w Centrum 
Informacji Turystycznej i Ro-
werowej (ul. św. Antoniego 8), 
w serwisie Ticketmaster, sieci 
sklepów Media Markt oraz na 
2 godz. przed koncertem.

Komedie 
w Teatrze 
Polskim 

Od 19 maja do 26 czerwca 
Teatr Polski we Wrocławiu, 
ul. Zapolskiej 3, zaprasza na 
wyjątkowy przegląd spektakli 
komediowych ze swojego re-
pertuaru pn. Komediogranie. 
Na dwóch scenach zaprezen-
towanych zostanie 7 tytułów 
z Francji, Wielkiej Brytanii, 
Polski i USA – tych świetnie 
już znanych, ale i z ostatnich 
lat. Program i bilety www.te-
atrpolski.wroc.pl. Widzowie, 
którzy zakupią bilety na dwie 
komedie w regularnej cenie, 
na trzecią będą mogli kupić 
bilet w cenie 10 zł!

Dwa tysiąclecia historii papieru w pigułce
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В понеділок, 16 травня, розпочав-
ся набір до вроцлавських ліцеїв та 
технікумів, а також професійних 
шкіл Вроцлава. Для учнів підго-
тували близько 9 300 місць.

Зараз у восьмих класах навчаєть-
ся близько 6 800 учнів. У перших 
класах ліцеїв, технікумів та про-
фесійних шкіл на нинішніх вось-
микласників очікує загалом 9 300 
місць: 4811 – у загальноосвітніх 
ліцеях, 3501 – у технікумах, а та-
кож 1024 – у професійних школах 
першого рівня акредитації.

Випускники початкових шкіл 
можуть вибрати декілька шкіл, 
але лише з однієї категорії: тех-
нікум, професійну школу І (у 
майбутньому можливо також ІІ) 
рівня акредитації, а також за-
гальноосвітній ліцей.

Набір в усі школи відбувати-
меться у повному режимі онлайн 
www.edu.wroclaw.pl. із викорис-
танням Довіреного профілю. 
Якщо в батька/матері дитини не-
має активного Довіреного профі-
лю, документи треба буде подати 
особисто – це також можливо.

Як вибрати ліцей, технікум або 
професійну школу?

Після входу у систему за допомо-
гою Довіреного профілю батька/
матері необхідно вказати персо-
нальні дані дитини: ім’я, прізви-
ще, а також персональний номер 
PESEL. Потім вибираємо школи, 
що цікавлять батьків та дитину.

Від 16 травня do 20 червня 
вступник заповнює клопотання 
у електронній системі. Почина-
ючи від 24 червня і до 13 липня, 
він додає результати випускних 
іспитів у початковій школі, а та-
кож бали, вказані у свідоцтві про 
закінчення початкової школи. 
Для підтвердження цих інфор-
мацій вступник додає скан-копіії 
документів.

Особи, які на І етапі набору не 
вступлять до жодного навчаль-
ного закладу, або особи, які всту-
плять до школи, але бажатимуть 
змінити навчальний заклад на 
інший, братимуть участь у ІІ ета-
пі набору. Клопотання необхідно 
буде подати від 2 до 4 серпня ц.р.

Нагадуємо: на те, чи Вашу 
дитину приймуть на вільне 

місце, матимуть вплив бали, 
отримані під час набору, тобто:
 ◼ результати іспитів на 

закінчення початкової школи 
(100 балів),

 ◼ бали у свідоцтві про 
закінчення початкової 
школи з таких предметів: 
польська мова та література, 
математика, а також два інші 
предмети: (72 бали),

 ◼ досягнення, вказані у 
свідоцтві про закінчення 
початкової школи (28 балів).

2 1  липня 2022  р .  шкіль-
ні приймальні комісії опу-
блікують списки осіб,  які 
п р и й н я т о  і  н е  п р и й н я -
то до навчального закладу. 
Перелік шкіл, вступники до яких 
проходять додаткову процедуру 
набору:

Спортивні школи:
 ◼ легка атлетика, волейбол, 

баскетбол Загальноосвітній 
ліцей № 2, вул. Паркова

 ◼ плавання, футбол: 
Загальноосвітній ліцей № 24, 
вул. Друкарська

двомовні школи:
 ◼ французька мова: 

Загальноосвітній ліцей № 8, 
вул. Запорізька

 ◼ іспанська мова: 
Загальноосвітній ліцей № 9, 
вул. ксьондза Пьотра Скарґі

 ◼ англійська мова: 
Загальноосвітній ліцей 
№ 14, Технікум № 16 
(професії: технік готельного 
бізнесу, технік організації 
туристичного руху), ал. 

Брюкнера; вул. Шкоцка 
(Шотландська)

школи, що видають атестат про 
середню освіту, що визнається 
за кордоном:
англійська мова/французь-
ка мова, IB – MYP (Middle Years 
Programme) 1 – у Загальноосвіт-
ньому ліцеї № 5, вул. Яцека Ку-
роня

 ◼ англійська мова/німецька 
мова, IB – MYP (Mid-
dle Years Programme) 2 – у 
Загальноосвітньому ліцеї № 5, 
вул. Яцека Куроня

інше:
 ◼ клас із архітектурним 

профілем навчання у 
Загальноосвітньому ліцеї № 3, 
вул. Складова

 ◼ клас із театральним 
профілем навчання у 
Загальноосвітньому ліцеї № 
17, вул. Тенчова (Райдужна)

Набір на навчання учнів, які 
прибули з України

Біженці з України, так само, як 
інші іноземці, приймаються до 
ліцеїв, технікумів та професійних 
шкіл поза конкурсом – безпосе-
редньо директорами навчальних 
закладів. Ця процедура викладе-
на у розпорядження Міністерства 
освіти і науки, що чинне вже ба-
гато років і стосується прийому 
на навчання дітей, які приїхали 
з закордону.

У фiльмi представлено 
історії дітей із особли-
вого дитячого будинку 
на сході України. Геро-
ями стрічки стали та-
кож вихователі, які в 
умовах війни з Росією 
намагаються створити 
малечі безпечний про-
стір біля лінії фронту. 
Зйомки фільму трива-
ли понад два роки на 
Донбасі.

субота, 21 травня | 
16:00 | DCF, зал Lalka

Після показу зустріч з 
активістками фонду 
«PTACH», які нама-
гаються компенсува-
ти підопічним крив-
ди, завдані війною на 
Донбасі. Фонд збира-
тиме благодійні вне-
ски.

Гості: Оксана Куцко, 
Дар’я Мимко і Олена 
Воровченко. Модера-
тор: Анна Урсулен-
ко – курторка циклу 
„KinoUkraїna”.

21 травня на Слодовому 
Островi (Wyspa Słodowa) 
буде проходити День ви-
шиванки. Початок о 14.00.

Всесвітній день вишиван-
ки це міжнародне свято, 
яке покликане зберегти 
народні традиції створення 
та носіння етнічного ви-
шитого українського одягу. 
Дата проведення — щоро-
ку в третій четвер трав-
ня. Свято не прив’язане 
до жодного державного чи 
релігійного. До нього може 

долучитися кожен охочий, 
одягнувши вишиванку.

В програмі вроцлавських 
святкувань концерт пісні, 
ярмарок рукоділля та сма-
коликів, майстер-класи для 
дітей, возгортання найдов-
ших у Вроцлаві прапорів 
України та Польщі, cпільне 
виконання української пісні 
„Ой у лузі червона калина”, 
зустріч із зірками україн-
ської дитячоїлітератури, 
фільм-казкa „Пекельна Хо-
ругва або Різдво Козацьке”.

На пісенному конкурсі Єв-
робачення гурт з України 
перемiг з піснею „Стефа-
нія”.

Kalush Orhestra (раніше 
Kalush) це український 
хіп-хоп гурт, який поєднує 
етнічну тематику з сучас-
ними темпами, використо-
вуючи різноманітні народ-
ні інструменти. В описі, 
опублікованому у Youtube, 
лідер Kalush Orchestra Олег 
Псюк повідомив, що спо-
чатку пісня «Стефанія» 
була присвячена його ма-
тері, але після вторгнення 
російських військ в Украї-

ну все змінилося. «Хоча в 
пісні немає жодного слова 
про війну, багато хто почав 
ототожнювати її з матір’ю 
Україною. Більше того, сус-
пільство почало називати 
це гімном війни. Але “Сте-
фанія” – це не гімн війни. 
Я хотів би, щоб вона стала 
гімном нашої перемоги», 
– прокоментував кліп лідер 
Kalush Orchestra Олег Псюк.

Концерт у Вроцлаві,  який 
мав відбутися у квітні цього 
року, перенесено на липень. 
Група виступить 2.07 у Кон-
цертному центрі А2.

Dla obcokrajowca
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Почався набір до ліцеїв, технікумів та 
професійних шкіл Вроцлава

Показ фільму «Будинок 
зі скалок»

21 травня Свято 
Вишиванки 2022

Гурт Kalush Orchestra 
з концертом у Вроцлаві
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Sport

piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 
21.05, godz. 17.30, 
Tarczyński Arena, 
WKS Śląsk Wrocław 
– Górnik Zabrze 
(Canal+ Sport)

Ekstraliga kobiet: 
21.05, godz. 12, Centrum 
Piłkarskie Ślęza Wrocław 
– #Kłokoczyce, 
WKS Śląsk Wrocław 
– Sportis KKP Bydgoszcz

eWinner 2. Liga: 
22.05, godz. 12.30, 
Olimpia Elbląg 
– WKS Śląsk II Wrocław

III liga: 21.05, godz. 17, 
Foto-Higiena Gać 
– 1KS Ślęza Wrocław

koszykówka

Energa Basket Liga: 19.05, 
godz. 20.40, Hala Orbita, 
WKS Śląsk Wrocław 
– Legia Warszawa 
(Polsat Sport)

Energa Basket Liga: 
22.05, godz. 20.40, 
Legia Warszawa 
– WKS Śląsk Wrocław 
(Polsat Sport)

piłka ręczna

Liga Centralna: 
21.05, godz. 17, 
MKS Padwa Zamość 
– WKS Śląsk Wrocław

żużel

PGE Ekstraliga: 22.05, godz. 
19.15, Stadion Olimpijski, 
Betard Sparta Wrocław – 
Moje Bermudy Stal Gorzów 
(Canal+ Sport 5)

WYDARZENIA 
SPORTOWE

Na ten moment kibice we Wrocławiu czekali bardzo długo. Śląsk po raz pierwszy od 18 lat gra w finale Energa Basket Ligi 
(EBL). Po wtorkowym zwycięstwie w Hali Stulecia prowadzi w serii 1:0. W czwartek drugi mecz, tym razem w Hali Orbita.

Za nami pierwszy z finałowej 
serii meczów o złoto. Rywaliza-
cja o mistrzostwo Polski trwa do 
czterech zwycięstw.

Wielkie święto w Hali 
Stulecia

Po emocjonującym pierwszym 
pojedynku Trójkolorowi wygrali 
76:72. W ekipie WKS-u wszyscy 
jednak zdają sobie sprawę, że to 
dopiero początek zmagań.

– Mecz był bardzo trudny, czyli 
dokładnie taki, jakiego się spo-
dziewaliśmy – powiedział za-
raz po zakończeniu spotkania 
Andrej Urlep, trener Śląska. – 
Wygrywaliśmy na początku, ale 
daliśmy się dogonić. W drugiej 
połowie obie drużyny świetnie 
broniły. Ostatecznie cieszymy 
się ze zwycięstwa, ale pamiętaj-
my, że przed nami jeszcze dale-
ka droga do końca tych finałów.

Wtorkowe spotkanie było wiel-
kim koszykarskim świętem we 
Wrocławiu. Hala Stulecia została 
wypełniona do ostatniego miej-
sca. Ostatecznie - przy głośnym 

dopingu kibiców - do wygranej 
Trójkolorowych poprowadzili 
Travis Trice (22 pkt) oraz Alek-
sander Dziewa (18 pkt).

Do Warszawy z zaliczką?

Ostatni mecz to pierwsza prze-
grana koszykarzy Legii w obec-
nym play-off. W ćwierćfinale 
odprawili w trzech spotkaniach 
Stal Ostrów Wlkp., a w półfinale 
Anwil Włocławek. Przed finałem 
mogli poszczycić się bilansem 
ośmiu zwycięstw w dziewięciu 
meczach, w tym pięcioma wy-
jazdowymi triumfami z rzędu. 
Tym bardziej należy docenić 
zwycięstwo Wojskowych. 

Teraz, zanim wyjadą do War-
szawy, czeka ich jeszcze dru-
gie spotkanie we Wrocławiu. 
W czwartek, 19 maja, o godz. 
20.40 w Orbicie Trójkolorowi 
postarają się o kolejne zwycię-
stwo i prowadzenie w serii  2:0. 

N a s t ę p n e  s p o t k a -
n i a  w  W a r s z a w i e  z a p l a -
nowano  na  22  i  24  ma j a . 
Finał EBL (1. mecz) WKS Śląsk 

Wrocław - Legia Warszawa 
76:72 (27:18, 17:25, 18:14, 14:15). 

Od 19 maja pod Halą Stule-
cia działa Strefa Kibica, w której 
w godz. 17-23 można na telebimie 

(40 mkw.) oglądać mecze na żywo 
i wspominać poprzednie spotka-
nia w Zielonej Górze i Słupsku. 
Jest też strefa gastronomiczna. 

Michał Kurowicki,  Bartosz Moch

15 czerwca 2019 r. amatorzy biegania mogli ostatni raz rywalizować w nocnym półmaratonie we Wrocłwiu. Kolejne impre-
zy odwoływano z powodu pandemii COVID-19. Aż do teraz! 18 czerwca biegacze znów zmierzą się na dystansie 21 km.

Wrocławski półmaraton to jeden 
z największych biegów ulicz-
nych w Polsce. W tegorocz-
nej edycji wystartuje ok. 12 tys. 
biegaczy. Część z nich zapisała 
się już w 2020 r., przed wybu-
chem epidemii koronawirusa. 
– Liczę, że wszyscy pokażemy, 

jak Wrocław żyje tym wydarze-
niem. Wyjątkowa atmosfera oraz 
oprawa i sportowe emocje to coś, 
co nas wyróżnia. Wszystkim ży-
czę udanej zabawy, zawodnikom 
dużo sił i motywacji. Razem spo-
tkamy się na mecie 18 i 19 czerw-
ca – podkreśla Jacek Urbanowicz, 

dyrektor wrocławskiego półma-
ratonu.

Rock, iluminacje i znicz

Organizatorzy przygotowali ma-
lowniczą trasę z dźwiękowymi 
i świetlnymi atrakcjami. Uczestnicy 
przebiegną m.in. przez środek Hali 
Stulecia i koło pergoli z włączoną 
fontanną multimedialną. Na trasie 
przygotowana zostanie iluminacja 
niektórych obiektów. Podświetlone 
zostaną most Grunwaldzki, Hala 
Stulecia czy brama przy Stadionie 
Olimpijskim. Biegaczom towarzy-
szyć będzie rockowa muzyka. Na 
mecie Stadionu Olimpijskiego za-
płonie widowiskowy znicz. 

Medale wparcia

Tegoroczne medale będą wyra-
zem wsparcia dla Ukrainy. Pojawi 

się na nich kontur mapy Ukrainy 
wraz z hasztagiem POMOC DLA 
UKRAINY. Natomiast na starto-
wych koszulkach widnieć będzie 
wrocławski ratusz. Uczestnicy 
półmaratonu będą mogli sko-
rzystać z darmowej komunikacji 
miejskiej (18-19 czerwca). Wy-
starczy okazać numer startowy. 

Przed startem głównej im-
prezy zaplanowano także PKO 
Wieczorny  B ieg  Rodz inny , 
w którym powinno wystarto-
wać około 700 osób. Interneto-
we zapisy ruszyły 18 maja. Cena 
za pakiet startowy to 30 złotych. 
Początek 8. PKO Nocnego Wro-
cław Półmaratonu 18 czerwca 
o godz. 21.30 na Stadionie Olim-
pijskim. Sponsorem tytularnym 
jest PKO Bank Polski.

Bartosz Moch

Postawić następny krok do mistrzostwa

Powraca Nocny Wrocław Półmaraton

Reprezentacja Polski z Ma-
ciejem Janowskim w składzie 
została najlepszą drużyną Eu-
ropy. Żużlowiec Betard Spar-
ty Wrocław dowiózł do mety 
7 punktów. Z bardzo dobrej 
strony pokazał się także Da-
niel Bewley, który zdobywa-
jąc 11 „oczek”, poprowadził 
reprezentację UK do trzeciego 
miejsca.

Michał Tracz, zapaśnik WKS-
-u Śląska Wrocław, na trwa-
jących dwa dni mistrzostwach 
Polski seniorów w Radomiu 
wywalczył złoty medal w ka-
tegorii 60-kg. Rafał Graczy-
kowski był piąty (kat. 82-kg), 
a Jakub Grabowski (kat. 130-
kg) jedenasty (obaj WKS).

Tydzień w skrócie
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Ostatni raz wrocławski półmaraton odbył się w 2019 roku
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„Wesele Figara” premiera 
w Operze Wrocławskiej 
20.05

W najbliższy weekend 20.05 Opera 
Wrocławska, ul. Świdnicka 35, wy-
stawia premierowo „Wesele Figa-
ra” W. A. Mozarta. Opera należy do 
repertuaru najchętniej grywanych 
pozycji w teatrach operowych na 
świecie. – To dzieło zostało ukoń-
czone w 1778 r., a sam kompozytor, 
w osobie głównego bohatera, znalazł 
swego pobratymca i sprzymierzeń-

ca. Jest to dzieło dojrzałe – praw-
dziwa komedia społeczna o silnym 
zabarwieniu satyrycznym – na-
pisano na stronie opery. Spektakl 
wyreżyserował André Heller-Lopes, 
scenografię zaprojektował Rena-
to Theobaldo, a kostiumy Sofía Di 
Nunzio. Choreografia Łukasz Ożga. 
Po premierze „Wesele Figara” bę-
dzie można obejrzeć jeszcze 21, 27, 
28.05 (o godz. 19) i 29.05 (o godz. 
18). Bilety na nabycia na stronie 
www.opera.wroclaw.pl w cenie od 
50 do 200 zł. 
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1. Trzymany na widelcu przez jednego z wrocławskich 
krasnali. 

2. Miś, Witek albo Jacek i Agatka. 

3. Słynny wrocławski fast food – w latach 90. XX w. 
sprzedawany był na dworcach PKP i PKS. 

4. Ogromna piekarnia, która znajdowała się  
przy ul. Sienkiewicza. 

5. Ulica we Wrocławiu, przy której swoje zakłady mieli 
rzemieślnicy wyrabiający garnki.  

6. Spiż na Rynku to mini… 

7. Piwnica … – najstarsza restauracja we Wrocławiu.  

8. Była sprzedawana na placu, który teraz słynie ze 
straganów z kwiatami - wciąż jednak pozostała 
w nazwie.  

9. Pierniki, od średniowiecza tradycyjnie wypiekane na 
Śląsku, to inaczej ciastka …  

10. Część wrocławskiego Rynku, na której sprzedawano 
słodycze to targ … 

11. Krasnoludek zamieszkujący ul. Jatki, nawiązujący 
imieniem do jej dawnych mieszkańców. 

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

dłową odpowiedź. W tym nu-
merze będzie to 83.HASŁO 
(słowo HASŁO należy zastą-
pić rozwiązaniem krzyżów-
ki). Na odpowiedzi czekamy do 
26 maja br. do godz. 20. Trzech 
zwycięzców wyłonimy zgodnie 

z regulaminem spośród autorów 
prawidłowych odpowiedzi do 2 
czerwca br. Skontaktujemy się 
z nimi w ciągu trzech dni robo-
czych z numeru telefonu 71 776 
71 00. UWAGA! Według regula-
minu nagrodę można wygrać raz 

na 12 miesięcy.W tym wydaniu 
do zdobycia są bluza i dwa worki 
z herbem Wrocławia. Zwycięzcy 
z nr. 82 (hasło: Wykup komunal-
ne) to pani Grażyna (bluza) i pan 
Władysław i pani Joanna (worki). 
Gratulujemy!

Następny numer biuletynu wroclaw.pl już od 26.05.2022 Pełne archiwum w internecie na www.wroclaw.pl/biuletyn
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WROsound zagra w lipcu, ale 
bilety kupisz taniej do 31.05

W lipcu na placu przed Impartem, 
ul. Mazowiecka 17, odbędzie się 
kolejna edycja festiwalu WROso-
und. 15 lipca zagrają: Zdechły Osa, 
Szczyl, NANGA i inni, a 16: Janus 
Rasmussen (Kiasmos) Live, RYSY 
feat. Justyna Święs & Michał Anioł, 
Niemoc & gościnnie: Misia Furtak 
& Kacha Kowalczyk i inni. Sprzedaż 
biletów ruszyła 29.03 na stronach: 
www.wrosound.com, www.stre-

fakultury.pl oraz www.eventim.
pl, i jeszcze tylko do 31.05 moż-
na je kupić taniej w I puli. Bilety: 
I pula – 89 zł, II pula – 109 zł, III 
pula – 129 zł. Karnet: I pula – 159 
zł, II pula – 198 zł, III pula – 238 
zł. Dla osób z niepełnosprawnością 
obowiązują bilety w regularnych 
cenach, ale opiekun może kupić 
wejściówkę za 1 zł (kontakt w tej 
sprawie bow@strefakultury.pl). 
Dzieci do 10. r.ż. wchodzą bezpłat-
nie. Szczegóły na www.wrosound.
com.

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 Znalezio-
nych: 
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




