
Zobacz, gdzie wybrać 
się z maluchem na 
Dzień Dziecka

Jak Wrocław pomaga 
osobom w kryzysie 
bezdomności?
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Głos Prezydenta
Szanowni Państwo,

tak pomyślany jest samorząd, 
że raz do roku jako prezydent 
Wrocławia jestem zobligowany 
do złożenia przed Radą Miej-
ską, ale przede wszystkim przed 
Państwem, dokumentu „Raport 
o stanie gminy”. Przyznam, że 
wolę nazywać go „Raportem 
o stanie Wrocławia”, ale oficjal-
na nomenklatura tak zapisała go 
w aktach prawnych. Przywołuję 
go, dlatego że przedkładam go na 
sesji 26 maja, a co za tym idzie 
miałem dużo czasu, by wrócić 
myślami do ubiegłego 2021 roku 
– raport zawsze dotyczy minio-
nego roku kalendarzowego.

Rozpoczynaliśmy – piszę w licz-
bie mnogiej, z wdzięcznością 
pamiętając o tym, że powierzyli 
mi Państwo obowiązki prezyden-

ta w 2018 roku już po pierwszej 
turze – tę kadencję pełni nadziei 
i planów. Misja ta wiązała się dla 
mnie oczywiście z zupełnie no-
wymi obowiązkami, ale bagaż 
wcześniejszej pracy w samorzą-
dzie pozwalał mi podjąć je niejako 
z marszu – znałem wszak dobrze 
Wrocław i sam urząd jako insty-
tucję. A potem przyszedł styczeń 
2019 roku i śmierć Pawła Ada-
mowicza, prezydenta Gdańska, 
a dalej strajk nauczycieli, który na 
samorządowcach wymusił inten-
sywniejszą jeszcze pracę, aby me-
diować dla jak najszybszego za-
kończenia impasu w rozmowach 
z rządem. A dalej był rok 2020, 
który przewrócił wszystkie nasze 
plany, paraliżując świat pandemią 
koronawirusa.

Tak przyszedł rok 2021, objęty 
raportem. Rok wielkich nadziei 

– nie, nie nawet na realizację 
marzeń, a raczej na powrót do 
normalności. Rok, w którym 
szczepienia dawały nadzieję, 
wirus mutował, a gospodarka 
bujała się od stagnacji do oży-
wienia. Rok, w którym ude-
rzyło w nas słowo „inflacja”, 
a my sami zastanawialiśmy się, 
co przyniosą niekonsultowane 
z samorządem reformy podat-
kowe.

Uspokajam – Wrocław zamknął 
rok  2021  w dobre j  kondy-
cji. Głównie dlatego że, wobec 
opisanych wcześniej wyzwań, 
Państwo, mieszkańcy, stanę-
li solidarnie i odpowiedzialnie. 
Nie usypiam jednak, tak siebie, 
jak i Państwa. Rok 2021 to tyl-
ko preludium do roku 2022. Jaki 
jest – widzą Państwo każdego 
dnia.

Wierzę, że poradzimy sobie także 
z wyzwaniami, które przyniósł. 
Poradzimy sobie jako wspólnota. 
A Wrocław pozostanie tak jak jest 
– naszą wspólną sprawą.
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Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma swoje rondo we Wrocławiu
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy rozbrzmiewa w stolicy 
Dolnego Śląska od 30 lat. Wro-
cław postanowił uhonorować 
jej działania i 17.05 w obecności 
Jurka Owsiaka nadał imię WOŚP 
rondu na Klecinie. Decyzję o ta-
kiej formie uhonorowania działań 
Fundacji i wolontariuszy podjęli 
radni miejscy, z wnioskiem wy-
stąpił radny Dominik Kłosowski. 
– Wolontariusze dają swój czas, 
serce, energię, żeby można było 
zebrać pieniądze na sprzęt ratu-
jący życie Polaków – bez wzglę-
du na kolor skóry, wyznanie czy 
podejście do polityki. Teraz mamy 
we Wrocławiu miejsce, w którym 
wolontariusze są uhonorowani – 
mówił podczas otwarcia ronda. 
W uroczystości udział wzięli rad-
ni miejscy Wrocławia, Grzegorz 
Frelichowski, który wylicytował tę 
możliwość na aukcji i wolontariu-
sze WOŚP (na zdj.).
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Gmina Wrocław sprzedaje działki budowlane pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. W sumie do wyboru jest 
około 300 lokalizacji. Sprawdź powierzchnie działek, ich ceny i warunki, jakie trzeba spełnić, by je kupić.

Urząd Miejski Wrocławia na Gieł-
dzie Nieruchomości ma przygo-
towane do sprzedaży działki (za-
budowane i niezabudowane) oraz 
lokale mieszkalne i użytkowe. To 
jedna z największych w Polsce 
ofert nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży, 
która odbywa się w trybie przetar-
gowym i bezprzetargowym.

Interesujące szczegóły dostępne 
są na stronie Systemu Informacji 
Przestrzennej Wrocławia: l.wroc-
law.pl/gielda-nieruchomosci.
Znajdziemy tam m.in. plany miej-
scowe, mapę własności, decyzje 
architektoniczne oraz giełdę nie-
ruchomości. W sumie gmina chce 
sprzedać w tym i w 2023 roku ok. 
300 działek.

Zasady sprzedaży

Ogłoszenie o przetargu zosta-
je wywieszone na tablicy ogło-
szeń w siedzibie UMW, pl. Nowy 
Targ 1-8 oraz ul. Gabrieli Zapol-
skiej 4 (odnośnie lokali mieszkal-
nych i użytkowych), jak również 
na stronach internetowych bip.
um.wroc.pl oraz gn.um.wroc.pl.

Sprzedaż nieruchomości komunal-
nych odbywa się w trybie przetar-
gowym i bezprzetargowym. Pro-

cedura wszczynana jest z urzędu 
lub na wniosek zainteresowanego. 
Gmina Wrocław sporządza i poda-
je do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży. Wykaz ten zostaje wy-
wieszony na okres 21 dni w siedzi-
bie UMW oraz na BIP.

Następnie, nie wcześniej niż po 
upływie wymaganych ustawowo 
terminów, gmina podaje do pu-

blicznej wiadomości ogłoszenie 
o przetargu. Zostaje ono wywie-
szone na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie UMW, pl. Nowy Targ 1-8, 
oraz zamieszczone na BIP.

Cena, wielkość i lokalizacje

Ceny w przetargach organizowa-
nych przez UMW w roku 2022 na 
działki budowlane pod budownic-
two mieszkaniowe jednorodzinne 

to 400–900 zł za mkw. Sprze-
dawane działki mają średnio od 
600 do 1200 mkw. powierzchni.
Po wpisaniu nazwy ulicy, na gieł-
dzie nieruchomości pokazują się 
wszystkie oferty. Najwięcej dzia-
łek budowlanych pod zabudowę 
jednorodzinną jest na osiedlach: 
Maślice, Brochów, Stabłowice, Le-
śnica, Żerniki, Muchobór Wielki.

Jarek Ratajczak

Aktualności

Kup działkę od gminy i zbuduj na niej dom Załatw sprawę 
przez wideoczat

Wszystkie sprawy związane 
z programem miejskim Nasz 
Wrocław załatwisz teraz bez-
piecznie i bez wychodzenia 
z domu za sprawą czatu wi-
deo. Nie musisz już planować 
osobistej wizyty w Punkcie 
Obsługi Klienta. Na spotkanie 
wideo możesz umówić się na 
najbliższe 7 dni roboczych, 
samodzielnie lub telefonicz-
nie: 71 777 72 87, 71 777 71 
44, bądź połączyć się bez-
pośrednio z pracownikiem 
w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego Wrocławia (od po-
niedziałku do piątku w godz. 
8–15.30).

Podczas rozmowy będziesz 
mógł zarejestrować konto, 
aktywować Status Podat-
nika i Nasz Wrocław MAX, 
jak i uzyskasz odpowiedzi 
na nurtujące cię pytania. 
Szczegóły znajdziecie na 
l.wroclaw.pl/wideoczat.

 

Bezpłatne 
badania pamięci
Dolnośląska Fundacja Al-
zheimerowska zaprasza se-
niorów na bezpłatne bada-
nia pamięci i konsultacje dla 
opiekunów osób z chorobami 
otępiennymi (zarówno w for-
mie zdalnej, jak i stacjonar-
nej). Badania i konsultacje 
odbywają się we Wrocław-
skim Centrum Alzheimerow-
skim przy ul. Sikorskiego 7G 
we Wrocławiu. Aby zapisać 
się, wystarczy zadzwonić pod 
numer tel. 533260085 lub 
napisać mejla do fundacji na 
adres: kontakt@alzheimer.
wroclaw.pl.

Fundacja od lat prowadzi 
program badań przesiewo-
wych, których celem jest 
wykrywanie zaburzeń po-
znawczych u osób starszych. 
Na badanie może zapisać 
się każda osoba powyżej 50. 
roku życia. Szczególnie oso-
by, które obserwują u siebie 
bądź swoich bliskich proble-
my z pamięcią.

Projekt będzie trwał do końca 
roku 2022. Zadanie finanso-
wane jest ze środków gminy 
Wrocław.

Przyjdź na Targi Pracy – poznaj oferty firm
Targi Pracy to dobra okazja na znalezienie pracy, oferty stażu lub praktyki zawodowej. Podczas wydarzeń swoje pro-
pozycje zatrudnienia prezentują setki firm, koncernów, przedsiębiorstw z wielu branż oraz instytucji i urzędów.

Targi Pracy to także okazja, by 
porozmawiać ze specjalistami ds. 
rekrutacji czy prawa pracy.

Już 4 czerwca o godz. 10 wystartują 
Targi Pracy dla Migrantów w Con-
cordia Design, Wyspa Słodowa 7 
(wstęp wolny). To wydarzenie, 
które łączy migrantów mających 
doświadczenie zawodowe i praco-
dawców szukających kompetent-
nych specjalistów. Podczas targów 
migranci poznają m.in. realia pol-
skiego rynku pracy, dowiedzą się 
także, jak skutecznie poszukiwać 
pracy i jak wybrać odpowiedni za-
wód. Uczestnicy będą mogli do-
wiedzieć się o tym, w jaki sposób 
się rozwijać, by osiągnąć sukces na 
drodze zawodowej. Będzie można 

też poznać pracodawców z różnych 
branż, które są otwarte na zatrud-
nienie migrantów, sprawdzić swo-
je CV, wziąć udział w szkoleniach 
związanych z zatrudnieniem i roz-
wojem osobistym.

Natomiast Targi Pracy organizo-
wane przez Powiatowy Urząd Pracy 
we Wrocławiu, Zachodnią Izbę Go-
spodarczą – Pracodawcy i Przed-
siębiorcy oraz Agencję Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej, odbędą 
się w dn. 13-14 czerwca w godz. 
9-14 na terenie PUP przy ul. Gli-
nianej 20-22. Organizatorzy prze-
widzieli także oferty przeznaczone 
dla uchodźców z Ukrainy.

Jarek Ratajczak
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Jeśli marzysz o budowie domu we Wrocławiu, możesz kupić od miasta działkę – jest w czym wybierać

W Concordia Design zaplanowano Targi Pracy dla Migrantów
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l.wroclaw.pl/sprzedaz-dzialekWięcej na



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #DzieńMatki4

Mecz reprezentacji Polski z drużyną Walii, dwa wielkie koncerty, występy stand-uperów, Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa czy targi i  imprezy 
branżowe – w ciągu 6 tygodni na wrocławskim stadionie odbędzie się aż 15 wydarzeń. Sami sprawdźcie, jest w czym wybierać.

28.05. Wrocław Stand-up Fe-
stival
Na scenie pojawią się największe 
w Polsce gwiazdy stand-upu: Łu-
kasz Lodkowski, Piotr Szulowski, 
Błażej Krajewski, Michał Leja, 
Wiolka Walaszczyk, Tomek Ko-
łecki, Czarek Sikora i Darek Ga-
dowski.

28.05. Grill Basket 2022
Ekipa koszykarskiej Strefy Cha-
nasa zaprasza na podsumowanie 
sezonu.

1.06. Mecz Polska – Walia
Piłkarska reprezentacja Polski 
rozpocznie swoje zmagania w se-
zonie 2022/2023 Ligi Narodów 
UEFA we Wrocławiu. Pierwszym 
przeciwnikiem biało-czerwonych 
będzie ekipa Walii.

3.06. Forum G2
Jedno z najważniejszych wydarzeń 
gospodarczo-geopolitycznych 
w kraju.

4.06. Positive Ways
Wydarzenie charytatywne, pod-

czas którego posiadacze sporto-
wych samochodów przemierzają 
Polskę i zbierają pieniądze na po-
moc chorym dzieciom.

5.06. Finał Tarczyński Arena Cup
Finały poszczególnych kategorii 
wiekowych pierwszej edycji tur-
nieju piłkarskiego dla dzieci.

10-12.06. 12. Wrocławski Festi-
wal Dobrego Piwa
Kolejna edycja największej w Pol-
sce i jednej z największych w Eu-
ropie imprez promujących piwa 
rzemieślnicze.

11.06. XII Mistrzostwa Świata 
Przedszkolaków
Około ośmiuset młodych piłkarzy 
i piłkarek z wrocławskich przed-
szkoli zmierzy się ze sobą na sze-
ściu miniboiskach.

11-12.06. Targi Expo Property
Targi nieruchomości i budowy 
domu z udziałem około 60 wy-
stawców.

18.06. Dawid Podsiadło
Koncert jednej z najgłośniejszych 
gwiazd polskiej muzyki z udzia-
łem zaproszonych gwiazd.

21.06. Kings of Leon
Koncert amerykańskiego zespołu 

grającego alternatywnego rocka. 
W roli supportów wystąpią Ør-
ganek i Dziwna Wiosna.

24-26.06. American Cars Mania
Największa międzynarodowa 
impreza motoryzacyjna w Pol-
sce.

1.07. Cancer Fighters
Charytatywna gala bokserska, do 
udziału w której zapisać się może 
każdy chętny.

2-3.07. Ultrace
Wydarzenie motoryzacyjne, dla 
którego do Polski przyjeżdżają 

setki starannie wyselekcjonowa-
nych aut z całej Europy.

9-10.07. Wrocław Tattoo Konwent
Festiwal tatuażu, muzyki i sztuki 
alternatywnej.

Redakcja

Aktualności

Bezpłatne warsztaty, webinary, spotkania dla nauczycieli i praktyków edukacji, prace dwóch grup eksperckich i seria materiałów mających wspierać 
edukację w polskich szkołach. To tylko niektóre z efektów działań realizowanych w ramach wrocławskiej inicjatywy „Projektujemy przyszłość. Edukacja”.

„Projektujemy przyszłość. Edu-
kacja” to projekt realizowany 
przez Wrocławski Park Techno-
logiczny i Fundację Pro Mathe-
matica. Ma charakter ogólno-
polski, ale jego serce jest właśnie 
we Wrocławiu.

– Jesteśmy przekonani o tym, że 
przyszłość trzeba zaprojektować, 
dlatego pracujemy nad zmianą 
polskiej edukacji. Chcemy, by była 
ona procesem kształcenia mło-
dych ludzi w szkole otwartej na 
kreatywność, dającej im wszech-
stronne kompetencje, które będą 
mogli elastycznie wykorzystać 
w przyszłości – wyjaśnia Maciej 
Potocki, prezes Wrocławskiego 
Parku Technologicznego.

W ramach projektu działają eks-
perci zajmujący się kompetencja-
mi w szkole oraz zmianą podsta-
wy programowej. Budują m.in. 
bazę wiedzy, w której znajdują się 
materiały wideo, artykuły i prak-
tyczne infografiki. Wszystkie do-
stępne są na www.projektujemy-
przyszlosc.pl.

Wrocławscy nauczyciele, dyrek-
torzy szkół, praktycy edukacji, 
rodzice i młodzież szkolna mogą 
aktywnie włączać się w projekt 
m.in. poprzez udział w warsz-
tatach i spotkaniach organizo-
wanych we Wrocławskim Parku 
Technologicznym. Kolejne spo-
tkanie poświęcone rozwojowi 
kompetencji uczniów, tym razem 

pod hasłem „Kompetencje – jak 
to zrobić?”, odbędzie się 27 maja 
2022 roku o godz. 17 we Wro-
cławiu. Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny, jednak liczba miejsc 
jest ograniczona, dlatego wyma-
gana jest wcześniejsza rejestracja.

Spotkanie odbędzie się w sali 
konferencyjnej w budynku DEL-
TA Wrocławskiego Parku Tech-
nologicznego przy ul. Duńskiej 
9. Każda z osób biorących udział 
w spotkaniu otrzyma pakiet ma-
teriałów informacyjnych i za-
świadczenie o udziale w wydarze-
niu. Rejestracja możliwa jest na 
www.projektujemyprzyszlosc.pl.

Redakcja

Tarczyński Arena ma już plany na tegoroczne lato

Przyszłość edukacji zaczyna się we Wrocławiu

Pojedynek polskiej reprezentacji z ekipą Walii zacznie się przy al. Śląskiej 1 czerwca o godz. 18
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Kolejne spotkanie poświęcone rozwojowi uczniów już 27.05 o g. 17
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Wrocław rozmawia

Wrocław potrzebuje mądrej polityki integracyjnej
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Jaka ma być lokalna polityka integracyjna?
SPOTKANIE STOLIKOWE 2.06.2022 r. (czwartek), godz. 12.30–14.30, 

Czasoprzestrzeń, ul. Tramwajowa 1–3
Zapisy – https://wroc.city/narada  |  E-FORMULARZ do 19 czerwca

Jak urządzić teren TBS-u przy 
Głubczyckiej?

 E-FORMULARZ do 12 czerwca

We Wrocławiu przebywa około 80 tysięcy uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Ale mieszkańców, którzy przybyli z zagranicy, jest znacznie więcej. 
Potrzebna jest długofalowa, przemyślana polityka integracyjna. Do 19 czerwca 2022 r. trwają konsultacje społeczne na ten temat. Dołączysz?

W czasie konsultacji rozmówcy 
będą zastanawiali się nad kwe-
stiami, takimi jak:

 ◼ edukacja i integracja mię-
dzykulturowa dzieci i mło-
dzieży (co jest najskutecz-
niejsze w procesie integracji; 
co ją ułatwia, a co – utrud-
nia)

 ◼ w jaki sposób utrzymać 
zaangażowanie wolontariu-
szy, które obserwowaliśmy 
zaraz po wybuchu wojny, 
co zrobić, by dalej chcieli 
pomagać, zarówno w sy-
tuacjach kryzysowych, jak 
i długofalowo

 ◼ w jaki sposób wspierać 
proces usamodzielniania 
się migrantów i uchodź-
ców – miejsca zamieszkania 
i aktywizacja zawodowa

 ◼ jak włączać migrantów 
i uchodźców w lokalne pro-
cesy społeczne (np. WBO czy 
konsultacje społeczne)

 ◼ jak budować lokalne spo-
łeczności (dobre sąsiedz-
two), angażując i włączając 
migrantów i uchodźców

 ◼ konflikty międzykulturo-
we: jak im przeciwdziałać 
i w jaki sposób je rozwią-
zywać

 ◼ jak uwzględniać potrze-
by i zasoby migrantów/ 
uchodźców w lokalnych do-
kumentach strategicznych

Jak dołączyć?

Wszystkie  tematy 
omówione zo-
staną 2 czerwca 
w Czasoprze-
s t r z e n i  p r z y 
ul. Tramwa-

jowej 1-3, podczas tzw. spo-
tkania stolikowego. By wziąć 
w nim udział, wystarczy zapisać 
się przez formularz: wroc.city/
narada. Planowany czas trwa-
nia każdego ze spotkań to 50 
minut. Spotkanie zaplanowano 
w godz. 12.30-14.30.

Konsultacje po polsku, 
ukraińsku i angielsku

Od 26 maja do 19 czerwca ak-
tywny jest także elektronicz-
ny formularz opinii. Ma trzy 
wersje językowe: polską, 
ukraińską i angielską.

– Zależy nam na tym, aby 
w konsultacjach mogli 
wziąć udział także obco-
krajowcy mieszkający we 
Wrocławiu, dlatego przy-
gotowal iśmy formularz 
w trzech wersjach języko-
wych. Zapraszamy także 
do udziału w spo-
tkaniu stoli-
kowym, 
z a -

p l a n o w a n y m 
na  2  czerw-
ca. Jeśli po-
trzebujecie 
t łumacza , 
n a p i s z c i e 
o tym w for-
m u l a r z u 
zgłoszenio-
wym – mówi 

Krzysztof Ziental z Wydziau 
Partycypac j i  Społecznej 

UMW.

Warsztaty dla 
młodych

Równie ważne będą opi-
nie dzieci i młodzieży na 
temat ich własnej sytuacji 

w kontekście integra-
cji. Zbiera je Hanna 

Achremowicz ze 
S t o w a r z y -

szenia Edu-
kacji Kry-

tycznej. Można przesyłać je 
mejlowo na adres h.achremo-
wicz@edukacjakrytyczna.pl do 
19 czerwca.

W ramach konsultacji w jednym 
z wrocławskich liceów ogólno-
kształcących odbędą się także 
warsztaty dla młodych. Orga-
nizatorzy zapowiadają również 
spotkanie w pozaszkolnych 
międzykulturowych grupach 
młodzieżowych.

Konsultacje w ramach 
Dialogopolis’22

To inicjatywa Wrocławskiego 
Centrum Rozwoju Społecz-

nego (WCRS). W dniach 
2-10 czerwca czekają nas 

debaty, warsztaty, po-
kazy filmowe. Punk-
tem wyjścia dla roz-
mów będą wyzwania, 
które wojna w Ukrainie 

stawia przed społeczno-
ścią Wrocławia.

W czwartek 2 czerwca – 
poza konsultacjami – obejrzeć 
będzie można film „Między 
słowami“ w reżyserii  Ur-
szuli Antoniak (kino ple-
nerowe w parku Staszica, 
godz. 21.30). Natomiast 3-4 
czerwca w Mediatece na pl. 
Teatralnym odbędzie się ju-
bileuszowa Żywa Biblioteka, 
czyli spotkanie z „żywymi 
książkami” (w godz. 12-

20), a we wtorek 7 czerwca 
w Infopunkcie Łokietka 5 – 

praktyczne szkolenia dla mi-
grantów, jak założyć w Polsce 
własną firmę (w godz. 12-14).

Szczegółowy program Dia-
logopolis’22 znajduje się na 
stronie internetowej: przej-

sciedialogu.wcrs.wroclaw.pl/
dialogopolis-22.

Maciej Wołodko
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Komunikacja

MPK we Wrocławiu kupi-
ło specjalistyczny dźwig 
Scania. Pojazd kosztował 3 
mln zł i jest w stanie unieść 
nawet kilkudziesięciotono-
wy tramwaj. Ma pomagać 
w sytuacjach ratowania ży-
cia ludzi, którzy znajdą się 
pod kołami tramwaju.

Ze względu na swoją ratowni-
czą funkcję, dźwig zyskał sta-
tus pojazdu uprzywilejowane-
go. Oznacza to, że w sytuacjach 
kryzysowych nie ograniczają go 
restrykcyjne przepisy drogowe. 
Maksymalna prędkość dźwigu to 
90 km/h, a w jego wyposażeniu 
znajdują się m.in. bezprzewodowa 
łączność, klimatyzacja, czujniki 
cofania z kamerami i monitorem 
oraz specjalne sprzęgi do holo-
wania autobusów i tramwajów. 
Co istotne, pojazd może jeździć 
po torach i jest przystosowany do 
pracy pod trakcją bez koniecz-
ności jej zdejmowania, co bardzo 
ułatwia akcje ratownicze.

Sprzęt do ratowania życia

– Każdego dnia na ulicach Wro-
cławia jest 250 tramwajów i każ-
dego roku kilkanaście osób bie-
rze udział w wypadkach z ich 
udziałem. Mieliśmy bardzo dobry 
okres – przez 18 miesięcy nie było 
żadnego śmiertelnego wypadku. 
Niestety, pod koniec marca do-

bra passa została przerwana i to 
skłoniło nas, abyśmy powrócili 
również do rozmowy o tym, ja-
kimi narzędziami do ratowania 
ludzi dysponujemy – zaznacza 
Krzysztof Balawejder, prezes MPK 
Wrocław.

Maksymalna wysokość dźwigu to 
ponad 3,9 metra, ale dzięki wyko-
rzystaniu specjalnych poduszek, 
w razie potrzeby można opu-
ścić go o blisko 30 centymetrów. 
Sprawia to, że pojazd zmieści się 
pod zdecydowaną większością 
wrocławskich wiaduktów kole-
jowych. Nie zrobi tego tylko pod 

dwoma – na ul. Trzebnickiej oraz 
na ul. Boya-Żeleńskiego.

Wspólne ćwiczenia

Dźwig marki Scania można ob-
sługiwać zdalnie, nie tylko z ka-
biny. Dzięki temu, w sytuacji 
zagrożenia życia osoby znajdu-
jącej się pod kołami tramwaju, 
operator może być bardzo blisko 
poszkodowanego i z centymetro-
wą precyzją operować podnośni-
kiem. W celu jak najsprawniej-
szego udzielania pomocy ofiarom 
wypadków, wrocławskie MPK 
zaprosiło do wspólnych ćwi-

czeń Państwową Straż Pożarną. 
– Zmieniamy trochę swój profil. 
W tej chwili pożary to jest tylko 
około 25 procent naszych inter-
wencji, które związane są z sze-
roko rozumianą ochroną ludności. 
W takim mieście, jakim jest Wro-
cław, są one związane również 
z wypadkami z udziałem tramwa-
jów. Ważną rzeczą jest czas i pro-
fesjonalizm, który będzie większy 
dzięki takim ćwiczeniom – przy-
znaje st. bryg. mgr inż. Piotr Zna-
mirowski, komendant miejski PSP 
we Wrocławiu.

Mateusz Lubański

Oto najnowocześniejszy dźwig w Europie

Kierowcy już jadą nowym łącznikiem
Rozpoczął się II etap budowy ronda przy ul. Żwirki i Wigury. W nocy z 24 na 25 maja część ruchu samochodowego została prze-
niesiona na nowy łącznik między ul. Rakietową a Żwirki i Wigury, który ma odciążyć od ruchu tranzytowego Muchobór Wielki.

Kierowcy od Smolca do Wrocła-
wia jadą ruchem wahadłowym 
ul. Żwirki i Wigury, wjeżdżając 
na prawą część nowo budowane-
go ronda i dalej kontynuują po-
dróż łącznikiem, aż do ronda przy 
ul. Rakietowej. Zaś kierowcy poru-
szający się z Wrocławia do Smolca 
jadą nowym łącznikiem od stro-
ny ul. Rakietowej, na powstają-
cym rondzie przy Żwirki i Wigury 
włączają się do ruchu (sterowanie 
sygnalizacją ruchu wahadłowego) 
kontynuując podróż w kierunku 
Smolca. Odcinek ul. Żwirki i Wi-
gury, na wysokości nowo budo-
wanego ronda, jest zamknięty na 
odcinku 200 m dla wszystkich po-
jazdów.

Budowa drugiej połowy ronda od 
strony ul. Żwirki i Wigury jest 
ostatnim etapem inwestycji, w ra-
mach której powstaje:

 ◼ nowa trasa o długości ok. 600 
m łącząca ulice Rakietową ze 
Żwirki i Wigury wraz z odwod-
nieniem i muldami chłonnymi

 ◼ most/przepust drogowy nad 
potokiem Ługowina

 ◼ wojskowa bocznica kolejowa

 ◼ rondo na skrzyżowaniu z ulicą 
Żwirki i Wigury wraz z infra-
strukturą pieszo-rowerową

Planowany termin ukończenia inwe-
stycji przypada na koniec lipca 2022.

Maciej Wołodko

Tramwaje 15 i 74 
zmieniają trasy

Dobiegają końca prace zwią-
zane z wymianą rozjazdów 
i łuków na skrzyżowaniu ulic 
Dubois i Pomorskiej. Ozna-
cza to, że od soboty, 28 maja, 
planowane są zmiany na tra-
sach linii tramwajowych 15 
i 74. Tramwaje pojadą w obu 
kierunkach od placu Staszica 
przez ul. Pomorską, Dubois, 
most Mieszczański, ulicę Ja-
giełły, most Sikorskiego, plac 
Jana Pawła II i ul. Ruską (po-
wrót ul. św. Mikołaja), ul. Ka-
zimierza Wielkiego, Krupniczą 
i Sądową do pl. Legionów.

 

Wymienią szyny 
w torowisku
W weekend, 28-29 maja, pla-
nowana jest wymiana szyn 
w torowisku przy moście Pia-
skowym, dlatego zmienią się 
trasy linii tramwajowych 8, 9, 
11, 17 i 23.

Tramwaje linii 8 i 17 jadą-
ce w kierunku Tarnogaju lub 
Kleciny zostaną skierowa-
ne objazdem, podobnie jak 
tramwaje linii 9, 11 i 23 jadące 
w kierunku parku Południowe-
go, cmentarza Grabiszyńskie-
go lub Wrocławskiego Parku 
Przemysłowego. W kierunkach 
przeciwnych wszystkie linie 
będą kursowały bez zmian.

Niebiesko-żółty 
wóz MPK

Na wrocławskich torowiskach 
pojawił się tramwaj pomalo-
wany w niebiesko-żółte bar-
wy ukraińskiej flagi. Pojazd 
stanowi hołd dla wszystkich 
walczących na froncie, a tak-
że podziękowanie dla osób 
pomagających uchodźcom. 
Ma również przypominać 
o tym, że na Ukrainie wciąż 
trwa wojna. Tramwaj dedy-
kowany Obrońcom Ukrainy 
został zaprezentowany 20 
maja i nie jest to data przy-
padkowa – to właśnie tego 
dnia minęły dokładnie trzy 
lata od zaprzysiężenia Woło-
dymyra Zełenskiego na urząd 
prezydenta Ukrainy. Niebie-
sko-żółty tramwaj nie będzie 
kursował na konkretnej linii.

Najnowocześniejszy dźwig w Europie kosztował MPK we Wrocławiu 3 miliony złotych
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Inwestycja, poza budowanym właśnie rondem, jest prawie gotowa
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Inwestycje

Podjazd i toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, pokój logopedy i psychologa. To część 
udogodnień w Przedszkolu nr 90 przy ul. Zaporoskiej 51. Właśnie kończy się jego przebudowa.

Do Przedszkola nr 90 przy 
ul. Zaporoskiej 51 chodzi setka 
dzieci. Kiedy maluchy bawią się 
na zielonym podwórku, za drze-
wami mają widok na Sky Tower.

– Od czerwca 2021 r. trwa prze-
budowa i remont naszej pla-
cówki. W tym czasie udało się 
dostosować ją do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Z my-
ślą o nich powstał podjazd i ogól-
nodostępna toaleta – informuje 
Jolanta Piejko, dyrektor przed-
szkola.

Przebudowano główne wejście 
do budynku. Oprócz pochylni 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi, powstały zewnętrzne schody 
i zadaszenia. Ale to nie wszystkie 

zmiany. Podczas remontu utwo-
rzono także pokoje dla logopedy 
i psychologa, które są podzielone 
mobilną przegrodą. Takie roz-
wiązanie daje możliwość połą-
czenia ich w salkę terapeutycz-
ną. Obok nich wydzielono pokój 
dla intendenta. Dobudowano też 
fragment kuchni oraz magazyny 
spożywcze i warzyw. Miejsce do 
wydawania jedzenia wyposażono 
w kuchnię elektryczną.

Na należącym do przedszkola 
terenie wokół głównego budyn-
ku postawiono stojaki na rowery 
i kosze do segregacji odpadów. 
Na zielonym podwórku, gdzie 
bawią się dzieci, posadzono 18 
drzew, wśród nich jarząby po-
spolite i lipy drobnolistne.

W czasie remontu dobrze ukła-
dała się współpraca pomiędzy 
rodzicami i dyrekcją przedszkola.

– Wszystko udało się tak zorga-
nizować, żeby zrobić przebudowę 
bez przeszkód dla dzieci. Chcę 
przekazać ogromne podziękowa-
nia dla rodziców za współpracę, 
zrozumienie i sympatię. Rodzice 
akceptowali wszystkie zmiany 
i byli bardzo elastyczni. Nigdy nie 
mieliśmy żadnych problemów – 
dodaje Jolanta Piejko.

Całość prac o wartości 2,94 mln 
zł nadzorował Zarząd Inwestycji 
Miejskich. Koniec przebudowy 
zaplanowano na czerwiec br.

Michał Kurowicki

Zmiany w przedszkolu z widokiem na Sky Tower

Na mostach Pomorskich trwa remont zabytkowych strażnic. Wkrótce ich dach pokryje dachówka o nazwie mnich i mniszka. Prace wykonuje firma 
ze stuletnią tradycją, która wcześniej podobne roboty prowadziła na zamku w Malborku i Sztumie. Odtworzone zostaną też historyczne latarnie.

W drugiej połowie maja na mostach 
Pomorskich zakończyły się prace 
polegające na wzmocnieniu i zabe-
tonowaniu jego konstrukcji. Dzięki 
temu, po zakończeniu remontu, 
będą tam mogły bezpiecznie poru-
szać się samochody i komunikacja 
miejska. Widać już część dróg ro-
werowych i chodników.

Zabytkowe strażnice

Obecnie najciekawsze prace zwią-
zane są z wykonaniem części ar-
tystycznej mostu Pomorskiego 
Południowego. Wśród nich wy-
różniają się roboty przy renowacji 
dwóch strażnic. Obiekty stoją przy 
wjeździe na przeprawę, od strony 
ul. Grodzkiej. Zostały wykonane 
z kamienia, który nie przechodził 
renowacji od czasów II wojny świa-
towej.

– Wymienione zostanie całe po-
krycie dachowe strażnic. Pojawi 
się nowa dachówka, nawiązują-
ca historycznie do treści samego 
obiektu i założenia projektowego. 
Dachówkę wykonuje firma o stu-
letniej tradycji, która ma już w do-
robku podobne prace na zamku 
w Malborku czy w Sztumie – mówi 
Wojciech Kaim, kierownik projektu 
z Wrocławskich Inwestycji.

Miesiąc skuwają cement

Część prac przy renowacji straż-
nic musi być wykonanych ręcznie 
z uwagi na to, że są to obiekty za-

bytkowe. Nie można tam używać 
żadnych mechanicznych szlifie-
rek. – Wspólnie z dwoma innymi 
pracownikami ręcznie skuwamy 
pozostałości cementu ze ścian bu-

dynku. Zajmie nam to około mie-
siąca. Wcześniej tyle samo czasu 
spędziliśmy przy skuwaniu drugiej 
strażnicy – wyjaśnia Andrzej Kału-
żyński, kamieniarz.

Oprócz skuwania ścian, trzeba też 
wyciąć powstałe w nich ubytki, 
a w ich miejsce wstawić nowy ka-
mień. Kolejne zadanie to usunięcie 
wszystkich metalowych elemen-
tów, takich jak pozostałości po 
kratach i wzmocnieniach.

Dachówki mnich i mniszka

Na dachu strażnic dekarze zdjęli już 
starą więźbę i zakładają nową. Na 
jednej z nich ułożyli dachówki o na-
zwie mnich i mniszka. Nowe da-
chówki pojawią się też na przełomie 
maja i czerwca na drugiej strażnicy.

Obecnie na moście Pomorskim 
Południowym uwagę zwracają też 
stojące w pewnej odległości od 
siebie wysokie słupy. Okazuje się, 
że posłużą jako podstawy latarni. 
– Na starych pocztówkach, pokazu-
jących most przed wojną, widzimy, 
że istniały tu latarnie z kamienną 
okładziną i w tej chwili przymie-
rzamy się do ich odtworzenia. Będą 
miały historyczny wygląd. Wrócą na 
południową część mostu Pomor-
skiego. Podobnie jak maszkarony, 
które zostały odnowione i pojawią 
się w ciągu kamiennych balustrad 
tego obiektu – dodaje Kaim.

Michał Kurowicki

Strażnice mostów przykryte mnichem i mniszką
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Nowy podjazd dla osób z niepełnosprawnościami do przedszkola

Praca przy renowacji strażnic jest żmudna – część 
musi być wykonywana ręcznie, bo są to zabytki
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Film i galeria z remontu mostów Pomorskich na www.wroclaw.pl

l.wroclaw.pl/pomorski-straznice
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Z miasta

1700 ha metodą lotniczą – tereny zielone wzdłuż rzek, 360 ha metodą naziemną – parki i zie-
leńce, dodatkowo 350 ha kompleksowego odkomarzania w dolinie Bystrzycy. A ponadto 50 
zarybianych zbiorników i akcje rozdawania lawendy. Oto sposoby na komary we Wrocławiu.

Od ponad 20 lat istnieje wrocław-
ski Program Kontroli Liczebności 
Komarów. Prowadzi go Wydział 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. Na podsta-
wie jego raportów wyznaczane są 
miejsca wymagające przeprowa-
dzenia oprysków – działania w te-
renie prowadzone są od początku 
marca do końca października.

Jak Wrocław radzi sobie 
z komarami?

Preparaty biologiczne i chemiczne 
są rozpylane z samolotu w su-
mie na 1250 ha terenów zielonych 
wzdłuż Odry, Bystrzycy, Widawy 
i Ślęzy oraz pól irygacyjnych na 
Osobowicach. Odkomarzanie me-

todą naziemną prowadzone jest 
w parkach i terenach zielonych 
wzdłuż dolin rzecznych. Komplek-
sowym odkomarzaniem objęte są 
też tereny zieleni w dolinie rzeki 
Bystrzycy – od Marszowic do Jar-
nołtowa – ok. 350 ha. W obszarze 
Natura 2000 aplikowane są prepa-
raty mikrobiologiczne.

Zarybianie stawów

Zaś naturalnym sprzymierzeńcem 
wrocławian w walce z larwami 
komarów są ryby. Dlatego wiosną 
i jesienią zarybia się we Wrocła-
wiu ok. 50 zbiorników wodnych, 
gdzie trafia narybek, który żywi 
się larwami komarów. – Wiosną 
zostało zarybionych 18 zbiorników, 

m.in. w parku Południowym, przy 
ul. Heweliusza, w parku Brochow-
skim, w parku Sołtysowickim czy 
Fosa Miejska – wylicza Grzegorz 
Rajter z biura prasowego UMW.

Zasadź lawendę

Zapach ma ogromne znaczenie 
w świecie owadów, dlatego ważne, 
aby otaczać się roślinami odstra-
szającymi komary. Warto sadzić 
np. lawendę, miętę pieprzową, ko-
marzycę, kocimiętkę, bazylię, mirt 
czy koper włoski. Miasto, podob-
nie jak w poprzednim roku, przy 
okazji różnych wydarzeń będzie 
rozdawać lawendę.

Bartosz Moch

KomarNieSiada, czyli akcja odkomarzania Wrocławia

We Wrocławiu powstała jed-
nostka ds. zwalczania prze-
stępczości środowiskowej. 
Ma zająć się wykrywaniem 
przestępstw i  wykroczeń 
przeciwko środowisku – 
przede wszystkim w zakre-
sie nielegalnego postępowa-
nia z odpadami czy ściekami. 
To pierwsza tego typu jed-
nostka w Polsce.

O powołaniu wydziału zwalcza-
nia przestępczości środowisko-
wej poinformował 17 maja Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu.

Kontrola i współpraca

Nowa jednostka ma siedzibę przy 
ul. Chełmońskiego 14 na Dąbiu. 
Jej funkcjonariusze będą prowa-
dzić kontrole przewozu towarów 
niebezpiecznych i odpadów oraz 
współpracować z innymi służ-
bami w przypadku pożarów nie-
legalnych składowisk czy awarii 
związanych z przestępczością 
środowiskową. W walce z prze-
stępczością – również z praniem 
brudnych pieniędzy – pomóc 
mają im m.in. specjalistyczne 
bazy danych. – Problem prze-
stępczości środowiskowej istnie-
je i jest szczególnie widoczny na 

terenach przygranicznych, w tym 
na Dolnym Śląsku. Dlatego też 
cieszę się, że to właśnie w na-
szym województwie powstała 
pierwsza taka komórka, umoż-
liwiająca walkę z tego rodzaju 
przestępczością – mówi Jarosław 
Obremski, wojewoda dolnośląski.

Naczelnikiem wrocławskiego wy-
działu został Paweł Pilszak. Do-
celowo, wszystkie wojewódzkie 
inspektoraty ochrony środowiska 

w kraju mają posiadać wydziały 
bądź zespoły ds. walki z prze-
stępczością środowiskową.

Kary za przestępstwa 
środowiskowe

Planowana przez rząd nowe-
lizacja kodeksu karnego ma 
wprowadzać zaostrzone kary za 
przestępstwa środowiskowe. To 
m.in. do 12 lat pozbawienia wol-
ności za nielegalne przemiesz-

czanie odpadów przez granicę 
(do tej pory było to do 8 lat). 
Nowelizacja ma także umożliwić 
nakładanie na sprawców prze-
stępstw środowiskowych wy-
sokich kar finansowych, w wy-
sokości od 10 tys. do 10 mln 
złotych. Obligatoryjna nawiązka 
wpłacana byłaby na rzecz Naro-
dowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Maciej Wołodko

Walczą z przestępczością środowiskową
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Wydział ds. zwalczania przestępczości środowiskowej ma swoją siedzibę przy ul. Chełmońskiego 14

Sprzymierzeńcem w walce z larwami komarów są też ryby
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Bezpłatne 
kompostowniki

Wrocławianie znów mogą 
odbierać bezpłatne kompo-
stowniki. Wydział Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
ma do rozdania ok. 200 sztuk. 
Kompostowniki użyczane są 
mieszkańcom posiadającym 
ogródki przydomowe i jed-
nostkom oświatowym na 3 
lata. Po tym czasie przecho-
dzą na własność użytkownika. 
Jedynym wymogiem jest prze-
syłanie rocznych sprawozdań 
na temat ilości przetworzo-
nych odpadów. Uwaga! Kom-
postowniki nie są użyczane 
na ogródki znajdujące się na 
terenie Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych.

Jak odebrać kompostownik? 
Pobierz wniosek o jego uży-
czenie, dostępny w BIP Urzę-
du Miejskiego. Po wypełnie-
niu, możesz dostarczyć go za 
pomocą platformy ePUAP lub 
wydrukowany przesłać pocztą 
na adres Wydziału Środowiska 
i Rolnictwa: ul. Hubska 8-16, 
50-502 Wrocław. Po rozpa-
trzeniu wniosku, umówisz się 
telefonicznie na odbiór kom-
postownika. Kompostowniki 
wydawane będą w umówio-
nych telefonicznie lub mej-
lem terminach. O przyznaniu 
bezpłatnego kompostownika, 
decyduje kolejność zgłoszeń.

l.wroclaw.pl/odkomarzanie-miastaWięcej na
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Rozmowa numeru

Czy wiadomo, ile osób w kryzysie bezdomności żyje w stolicy Dolnego Śląska? Co się wydarzyło w ich życiu, 
że znaleźli się w tym miejscu, w którym teraz są? Jak możemy pomagać im mądrze? O bezdomności we 
Wrocławiu z Joanną Kot, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, rozmawia Maciej Wołodko.

Joanna Kot, 
wicedyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej

Ilu bezdomnych jest we Wrocławiu?
Około 900. Liczba osób w kryzy-
sie bezdomności od lat utrzymuje 
się we Wrocławiu właśnie na tym 
poziomie. Czasami jest to 20 osób 
mniej albo więcej.

Skąd to wiemy? Kto to liczy?

Takie cykliczne badania prowadzi 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej. Co dwa lata sprawdza-
ne są nie tylko placówki, takie jak 
noclegownie, ale także szpitale, 
pustostany czy altany na dział-
kach – wszystkie miejsca możli-
wego pobytu osób bezdomnych, 
o których dobrze wiedzą pracujący 
z nimi na co dzień streetworkerzy 
i pracownicy socjal-
ni. Ostatnie badanie 
przeprowadzono 
w 2019 roku, w ko-
lejnym przeszko-
dziła pandemia. Ale 
z naszych obserwa-
cji wynika, że liczba 
ta nie zmieniła się 
znacznie od tego 
momentu.

Każdy człowiek to inna histo-
ria, ale część z nich ma pewnie 
wspólny mianownik. Jakie są 
główne przyczyny bezdomności?
Najczęściej, w około 70 proc. przy-
padków, są to obecnie konflikt ro-
dzinny, eksmisja, wymeldowanie, 
rozpad związku. To są często takie 
sytuacje, że po rozpadzie związku 
żona i dzieci zostają w mieszka-
niu, a mężczyzna się wyprowadza. 
Radzi sobie przez jakiś czas, ale 
później jest coraz gorzej. Pomoc 
znajduje dopiero w ośrodku.

Dawniej, w latach 90., pojawiało 
się sporo ludzi z wykształceniem 
zawodowym, którzy stracili pracę 
w upadających fabrykach. Wypadli 
z rynku pracy, osunął im się grunt 

pod nogami. Ale ta bezdomność 
też się zmienia, ewoluuje. Dzisiaj 
do placówek trafiają również ludzie 
z wyższym wykształceniem, którzy 
prowadzili kiedyś własne biznesy, 
jednak coś się wydarzyło. Sama 
znam pana, który był wcześniej 
restauratorem. W około 30 proc. 
przypadków źródłem problemów 
są nałogi. Tu też jest trochę inaczej 
niż kiedyś. Dawniej był to głównie 
alkohol. Teraz również dopalacze 
i różnego rodzaju substancje, do 
których dostęp jest po prostu zbyt 
łatwy. Osoby z nałogami, które do 
nas trafiają, są coraz młodsze.

Ilu z nich może liczyć we Wrocła-
wiu na pomoc?
W sezonie letnio-wiosennym 
mamy w placówkach 602 miej-
sca noclegowe. Połowa z nich stoi 
pusta, ponieważ kiedy jest ciepło, 
liczba bezdomnych we Wrocła-
wiu się zmniejsza. Wielu z nich 
wyjeżdża z miasta, m.in. do prac 
sezonowych. A niektórzy zostają 
we Wrocławiu, ale nie korzystają 
z placówek. W okresie jesienno-zi-
mowym ponownie robi się tłoczno. 
Zwiększamy wtedy liczbę miejsc 

o 20-30 proc. Nikt 
zmarznięty i głodny, 
kto zapuka do takiej 
placówki, nie zosta-
je odsyłany na mróz. 
Każda z tych placó-
wek jest przygoto-
wana na doraźną po-
moc. Jeśli nie może 
danego dnia kogoś 
pomieścić – pracow-

nik dzwoni do innych ośrodków 
i znajduje takiej osobie miejsce. 
Jestem tego pewna, bo przez 17 lat 
pracowałam w organizacjach poza-
rządowych prowadzących placówki 
dla bezdomnych.

Powiedziała pani, że latem część 
podopiecznych noclegowni wy-
jeżdża do prac sezonowych. Ilu 
bezdomnych pracuje?
Aktywnych zawodowo jest około 
60 proc. podopiecznych nocle-
gowni. Legalnie pracuje 40 proc. 
Pozostałe 20 proc. dorabia na 
czarno. W schroniskach ta ak-
tywność zawodowa jest mniejsza, 
ponieważ tam przebywa więcej 
osób w podeszłym wieku. Tym 
różną się w ogóle noclegownie od 
schronisk. Z noclegowni korzystają 

także ludzie aktywni zawodowo. Ze 
schroniska najczęściej osoby star-
sze, schorowane czy np. bezdomne 
matki z dziećmi. Osoby, które po-
trzebują więcej pomocy. We Wro-
cławiu staramy się rozwijać system 
pomocy oparty o aktywizację za-
wodową i społeczną.

W jaki sposób?
Od dwóch lat gmina jest członkiem 
Wrocławskiej Spółdzielni Socjal-
nej, która zatrudnia głównie panów 
z noclegowni. Malują, koszą traw-
niki, sprzątają mieszkania komu-
nalne. Miasto stara się znajdować 
takie obszary, w których można 
zlecać im różnego rodzaju prace. 
Spółdzielnia sprawia, że zaczynają 
płacić ZUS, podatki, regulują swoje 
zobowiązania. Jeżeli ciągną się za 
nimi sprawy komornicze, Spółdziel-
nia jako pracodawca nie przymyka 
na to oka, ale pomaga negocjować 
z wierzycielami. Ważne, by zatrud-
nione osoby bezdomne mogły pra-
cować i spłacać zadłużenie, chociaż 
niewielkie kwoty, ale regularnie. To 
pozwala utrzymać pracę i stwarza 
szansę na wyjście z długów.

Czy osobie bezdomnej jest trudniej 
znaleźć pracę? Czy są jakieś barie-
ry, z którymi musi się zderzyć?

W przypadku osób w kryzysie bez-
domności barierą może być sam 
adres, który trzeba podać praco-
dawcy przy zatrudnieniu. Czę-
sto osoby bezdomne wstydzą się 
wskazać adres noclegowni. Praco-
dawca łatwo może sobie wyszukać 
w internecie, co pod tym adresem 
się znajduje. A to dość deprymu-
jące. Nie każdy potrafi pokonać 
własne obawy, bo bezdomny wciąż 
kojarzy się, kolokwialnie mówiąc, 
z żulem. To krzywdzący stereotyp. 
Sporo mieszkańców placówek pra-
cuje w komercyjnych firmach i so-
bie radzi. Pracują w ochronie czy 
na budowach. Chcą być aktywni 
i niezależni od systemu pomoco-
wego.

Pomówmy o osobach znajdują-
cych się w bezdomności ulicznej, 
trochę „poza systemem”. Idę uli-
cą i widzę, że ktoś śpi na ławce. 
Co mam zrobić? Pozwolić mu się 
wyspać czy gdzieś to zgłosić?
Warto zareagować. Najlepiej skon-
taktować się z zespołem ds. osób 
bezdomnych i uchodźców w MOPS. 
Wyślemy wtedy na miejsce pra-
cownika socjalnego. Numery tele-
fonów to: 71 78 23 580, 71 78 23 
584. Poza godzinami pracy urzę-
du można skontaktować się np. 

z Fundacją Homo Sacer (531 261 
278), która skieruje w to miejsce 
jednego ze swoich streetworkerów.

Podobna sytuacja. Idę ulicą i ktoś 
prosi mnie o parę złotych na je-
dzenie. Pomagam dając czy wręcz 
przeciwnie?
Kupując potrzebującemu coś do 
jedzenia, pomaga pan, ale może 
przyzwyczajać go do takiej sytuacji. 
Kiedy pracowałam w Towarzystwie 
Brata Alberta, wiele razy odbiera-
łam telefony typu: „Proszę pani, 
leży pod blokiem taki pan, dałam 
mu zupę, ciepły koc, kurtkę po 
mężu, ale pan dalej tu jest”. Wte-
dy zawsze odpowiadałam: „Proszę 
zgłosić to do ZOB-u i spróbować 
przekonać pana, by przyszedł do 
jednej z placówek. Tam zawsze 
znajdzie się miejsce do spania, po-
siłek i odzież, a panem zajmą się 
specjaliści, którzy wiedzą, co robić 
w konkretnej sytuacji”.

Rozmawiał Maciej Wołodko
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Od dwóch lat gmina jest we Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej, która zatrudnia osoby z noclegowni

Na pomoc osobom w kryzysie

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

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

900
tyle osób w kryzysie 
bezdomności żyje 

we Wrocławiu
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Każda przyszła mama pragnie, by jej ciąża prze-
biegała bez komplikacji. By ten czas był radosnym 
oczekiwaniem na dziecko. Dlatego tak ważna jest 
poprawa jakości opieki okołoporodowej, wcze-
sne wykrywanie zagrożeń zdrowotnych oraz za-
pobieganie chorobom. Miasto Wrocław pomaga 
w tej kompleksowej opiece zdrowotnej w ramach 
programu „Zdrowa Matka i Dziecko”.

Wrocławskie Szkoły Rodzenia 
również dla osób z niepełno-
sprawnością, wsparcie kobiet 
ciężarnych, matek dzieci z wro-
dzoną wadą rozwojową oraz ich 
rodzin, wypożyczalnie sprzę-
tu dla rodzin wieloraczków czy 
zakup sprzętu medycznego – to 
tylko część zadań, które wspie-
ra miasto w ramach programu 
„Zdrowa Matka i Dziecko”.

– Ważnym elementem progra-
mu jest edukacja przedporodowa 
realizowana w szkołach rodzenia 
oraz ośrodkach informacyjno-
-edukacyjnych.

Jest to najefektywniejszy sposób 
przygotowania kobiet do dbania 
o zdrowie, budowania pozytyw-
nych relacji pomiędzy rodzicami 
a dzieckiem – zaznacza Joan-
na Nyczak, dyrektor wydziału 
zdrowia i spraw społecznych UM 
Wrocławia. – Uczestnicy Wro-
cławskich Szkół Rodzenia pełnią 
jednocześnie rolę grupy wspar-
cia. Wiedza i umiejętności na-
byte przez rodziców wpływają 
na zmniejszanie liczby porodów 
przedwczesnych i śmiertelności 
okołoporodowej noworodków – 
dodaje dyrektor Nyczak.

Szkoły rodzenia bez barier

Edukacja przedporodowa reali-
zowana jest we Wrocławskich 
Szkołach Rodzenia. Kobiety cię-
żarne podczas zajęć uczą się 
m.in., jak bezpiecznie postępo-
wać w ciąży, radzić sobie z bóla-

mi porodowymi, jakie przyj-
mować pozycje podczas 

porodu, jak karmić 
noworodka pier-
sią, opiekować się 

n i m 
i pielęgno-
wać.

W ubiegłym roku 
została utworzona 

Wrocławska Szkoła 
Rodzenia dla osób z nie-

pełnosprawnością. Program 
edukacyjny jest dostosowany 
do potrzeb i możliwości ko-

biet niepełnosprawnych, pla-
nujących macierzyństwo, i ko-
biet ciężarnych. Kobiety wraz 
z osobami towarzyszącymi, pod 
opieką specjalistów (położnych, 
ginekologa, pediatry, fizjotera-

peuty, psychologa, seksu-
ologa), uzyskują prak-

tyczną i teoretyczną 
w iedzę  z  zakresu 
wzmocnienia zdrowia 
przed zaplanowaniem 

ciąży, przebiegu ciąży, 
porodu, łagodzeniu bólu 

porodowego, karmieniu 
piersią czy opieki nad noworod-
kiem.

OD-ŻYJ

Od 2021 r. realizowany jest też 
program polityki zdrowotnej 
„OD-ŻYJ”, który oferuje wspar-
cie kobietom ciężarnym i mat-
kom dzieci z wrodzoną wadą 
rozwojową oraz ich rodzin. 
W przypadku stwierdzenia wady 
rozwojowej płodu lub u dziecka 
po urodzeniu, kobiety wraz z ro-

dzinami korzystają z bezpłatnych 
konsultacji m.in. psychologa, 
kardiologa dziecięcego, fizjote-
rapeuty, położnej. Program re-
alizuje Centrum Medyczne Baby 
Clinic przy ul. Wojaczka 3 c. 
Zgłosić można się telefonicznie 
pod numerami: 516 227 516, 71 

344 06 00, wysyłając mejla na 
adres: odzyj@bc.wroc.pl, przez 
wypełnienie formularza kon-
taktowego, umieszczonego na 
stronie bc.wroc.pl/od-zyj/ bądź 
osobiście w centrum od 
poniedziałku do piątku 
w godz. 9-19.

Ciąża bez alkoholu

To coroczna kampania edukacyj-
na, która odbywa się 9 września, 
w dniu Światowego Dnia FAS 

(Alkoholowy Zespół Płodo-
wy). W latach 2019-2021 

przeprowadzono kam-

panie społeczne dotyczące pło-
dowego zespołu alkoholowego. 
Opracowane zostały plakaty, in-
fografiki, które dystrybuowane 
były we Wrocławskich Szkołach 
Rodzenia oraz w mediach spo-
łecznościowych. Przeprowadzo-
no również szereg wywiadów ze 
specjalistami, które emitowano 
w telewizji oraz na portalach 
miejskich.

Edukacja i wypożyczalnie 
sprzętu

Edukacja zdrowotna w zakre-
sie opieki i wychowania dzieci 
realizowana jest w Ośrodkach 
Informacji i Edukacji utworzo-
nych przy Wrocławskim Centrum 
Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 
26. Specjaliści (położna, gine-
kolog, pediatra, psycholog, pe-
dagog, pielęgniarka i dietetyk) 
prowadzą zajęcia edukacyjne 
i konsultacje. Rodzinom wielo-
raczków udzielana jest pomoc 
psychologiczna, porady i kon-
sultacje z zakresu pielęgnowa-

nia, karmienia, szczepień no-
worodków. Na potrzeby rodzin 
utworzono wypożyczalnie sprzę-
tu: m.in. wózki, monitory odde-
chu, nianie elektryczne, wagi, 
foteliki samochodowe, podgrze-
wacze do pokarmu, laktatory.

Ponad 2 mln zł na sprzęt 
medyczny

Wrocławskie szpitale z budżetu 
miasta otrzymują środki finan-
sowe na zakup specjalistycznego 
sprzętu medycznego i wyposa-
żenia. W latach 2019-2021 było 
to ponad 2 mln zł. W 2021 roku 
dofinansowano zakup:

 ◼ aparatu USG z opcją do bada-
nia noworodków, kardiologicz-
ną oraz możliwością badania 
dzieci starszych. Aparat USG 
umożliwia szybką i dokładną 
diagnostykę dzieci, które 
często są w krytycz-
nym stanie. Sprzęt 
został zakupiony 
dla oddziału Inten-
sywnej Terapii No-
worodków i Dzieci 
oraz oddziału Neona-
tologicznego Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycz-
nego im. J. Gromkowskiego 
przy ul. Koszarowej 5 we Wro-
cławiu. Koszt dofinansowania 
to 300 tys. zł

 ◼ centrali nadzoru pielęgniar-
skiego KTG wraz z 4 sztu-
kami aparatów KTG dla 
oddziału ginekologiczno-po-
łożniczego Szpitala Specjali-
stycznego im. A. Falkiewicza 
we Wrocławiu, ul. Warszaw-
ska 2. Koszt dofinansowania 
– 175 tys. zł

 ◼ videodermatoskopu (to pre-
cyzyjne urządzenie pozwa-
lające na kompleksowe ba-
danie skóry) dla Klinicznego 
Oddziału Dermatologiczno-
-Wenerologicznego 4. Woj-
skowego Szpitala Klinicz-
nego z Polikliniką SP ZOZ 
we Wrocławiu, ul. Weigla 5. 
Koszt dofinansowania – 82,6 
tys. zł

 ◼ videodermatoskopu dla Od-
działu Dermatologicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Spe-

cjalistycznego we Wrocławiu, 
ul. Kamieńskiego 73a. Koszt 
dofinansowania – 80 tys. zł

WROmama

Na tym jednak nie koniec. Mia-
sto Wrocław kontynuuje pro-
gram „Zdrowa Matka i Dziecko”. 
26 maja, z okazji Dnia Matki, 
organizuje konferencję szkole-
niową pod patronatem Wrocław-
skiej Rady Kobiet pn. WROma-
ma – porozmawiajmy o zdrowiu 
ze specjalistami. Konferencja 
odbędzie się w godz. 17-21.30 
w Hotelu DoubleTree by Hilton 
Wrocław przy ul. Podwale 83. 
Podczas konferencji zaprezento-
wane zostaną m.in. dalsze dzia-
łania programu „Zdrowa Matka 
i Dziecko”.

Endometrioza

Nowością w ramach „Zdro-
wa Matka i Dziecko” jest nowy 
program pn. „Plan na życie 
z endometriozą”. Kliniczny Od-
dział Ginekologii Onkologicznej 
i Prokreacyjnej 4. Wojskowego 
Szpitala Klinicznego z Polikli-
niką SP ZOZ przy ul. Weigla 5 
zapewnia mieszkankom Wro-
cławia indywidualne konsultacje 
specjalistyczne z lekarzem gine-
kologiem, onkologiem, endokry-
nologiem, specjalistą leczenia 
bólu, dietetykiem, psycholo-
giem i rehabilitantem. A także 
interaktywne wykłady dotyczące 
różnych aspektów endometriozy 
prowadzone przez specjalistów. 
Więcej na stronie: www.klinika-
endometriozy.pl.

Paulina Czarnota

Wrocław dla zdrowej mamy i dziecka

Bezpłatne badania 
dla dzieci i ich 
opiekunów
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu we współ-
pracy z Urzędem Miasta Wrocławia zaprasza dzie-
ci i rodziców do udziału w bezpłatnym „Badaniu 
zdrowia dzieci w wieku szkolnym (7-14 lat) oraz ich 
opiekunów – PICTURE”. To już druga edycja badania, 
dzięki której naukowcy chcą jak najlepiej poznać stan zdro-
wia wrocławian. W ramach badania każdy z uczestników 
(dziecko i rodzic) będzie miał wykonane badania labora-
toryjne (morfologa krwi, poziom glukozy, hemoglobina 
glikowana, poziom kreatyniny, lipidogram, poziom elek-
trolitów: sód i potas oraz poziom hormonu tyreotropowego 
TSH). Dodatkowo wykonane zostaną m.in. badania EKG, 

spirometria, 
pomia r  c i-
śnienia tęt-
n i c z e g o 
i badania an-
tropometrycz-

ne z uwzględ-
nieniem analizy 

składu masy ciała.

Badania będą odbywać 
się w siedzibie PICTURE 

mieszczącej się przy Pracowni 
Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Groma-
dzenia Materiału Biologicznego, ul. Borowska 211A, piętro 
I, część C.1/4/016. Rejestracja pod numerami tel.: 71 784 04 
64, 71 784 04 65 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 
lub osobiście.

– By dzieci zdrowo się rozwijały, 
myślę, że ważna jest świadomość rodzica, 

jakie są ich potrzeby emocjonalne, czujność 
i słuchanie intuicji. Oczywiście również 

aktywność i zdrowe odżywianie, ale przy 
tym wszystkim nie popadajmy w skrajność, 

trzeba zachowywać zdrowy rozsądek – uważa 
Magdalena Wisińska, mama Bartka (8 l.), 

Julki (3 l.) i Kubusia (1 l.)

Aparat USG przekazany 
szpitalowi przy ul. Koszarowej został 

zakupiony w ramach programu „Zdrowa 
Matka i Dziecko”. Sprzęt umożliwia szybką 

i dokładną diagnostykę dzieci, które tra-
fiają na oddział neonatologii 

i intensywnej terapii
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Dzień Dziecka

W tym roku 1 czerwca wypada w środę, ale we Wrocławiu dzieci będą świętować niemal dwa tygodnie – zaczną już 28 maja, a skończą 11 czerwca. 
Wszystko dzięki bogatej ofercie miejskich instytucji. Zobacz, gdzie szykowane są wydarzenia i atrakcje dla najmłodszych i zaplanuj świętowanie.

We Wrocławskim Teatrze Lalek 
28.05-1.06
Podczas przeglądu zostaną zapre-
zentowane najciekawsze spektakle 
dla dzieci wystawiane w ostat-
nich latach w Polsce i nie tylko. 
Po przedstawieniach odbędą się 
spotkania z twórcami i aktorami. 
Program i bilety na www.przeglad.
teatrlalek.wroclaw.pl.

W Formatach 28.05, godz. 12-14
We Wrocławskim Klubie Forma-
ty, ul. Samborska 3-5, odbędzie 
się rodzinny piknik. Dzieci będą 
miały okazję uczestniczyć w takich 
atrakcjach, jak: animacje, konkur-
sy i zabawy z nagrodami, zabawy 
plastyczne, namiot szachowy. Dla 
najmłodszych polecamy Kącik Ma-
lucha. Wstęp wolny.

W Arsenale, 28.05 i 4.06 o godz. 12
Muzeum Miejskie Wrocławia za-
prasza dzieci na miniwarsztaty 
tkackie, które odbędą się w Arse-
nale Miejskim, ul. Cieszyńskiego 9. 
Wiek dzieci: od 6 do 12 lat. Koszt: 5 
zł od dziecka. Bez zapisów.

W Imparcie, 29.05-1.06
Na scenie w podwórku Impartu, 
ul. Mazowiecka 17, zobaczymy 
dwa spektakle „O mędrcach i głup-
cach” i „Sokrates w piaskownicy”. 
Pierwszy (6+) to opowieść o tym, 
że nie zawsze ten jest mądry, kto 

nosi długą brodę, drugi (3-12 lat) 
– o uniwersalnych wartościach to-
warzyszących nam w życiu. Będzie 
także koncert zespołu Wroclove 
Musical Choir. Bilety w cenie 20 zł 
i program na strefakultury.pl.

W ogrodzie botanicznym, 29.05, 
godz. 10-16
Ogród Botaniczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 

23, zaprasza na cały dzień atrak-
cji dla najmłodszych. W programie 
między innymi terenowe gry ro-
dzinne, warsztaty, zabawy i kier-
masz. Wstęp do ogrodu biletowany.

W operze, 31.05-1.06
Cztery razy Opera Wrocławska za-
gra dla dzieci „Yemayę – Królową 
Mórz”: 31.05 o godz. 10, 12.30 i 18 
i 1.06 o godz. 10. To historia ojca 

i syna, którzy mają inne podejście 
do uczuć. Bilety od 30 do 50 zł na 
www.opera.wroclaw.pl.

W Capitolu, 1-3.06
Spektaklu „Czarnoksiężnik z Kra-
iny Oz” nie trzeba nikomu reko-
mendować, a tym bardziej Teatru 
Muzycznego Capitol, ul. Piłsud-
skiego 67. Tę ponadczasową 
opowieść widzowie zobaczą 1.06 

o godz. 9 i 11.30, 2.06 o godz. 10 
i 3.06 o 10.30.

Na festiwalu, 1-5.06
Za sprawą Międzypokoleniowego 
Festiwalu Literatury Dziecięcej – 
Ojce i Dziatki, Wrocław zmieni się 
w prawdziwe królestwo literatury. 
Wstęp wolny. Program na festi-
walliteraturydzieciecej.pl.

W Muzeum Pana Tadeusza, 1, 5 
i 11.06
Wszystkie Muzealniaki są mile 
widziane w progach Muzeum 
Pana Tadeusza, Rynek 6 – 1 i 5.06 
mogą zwiedzić wystawy za darmo, 
1 i 11.06 bezpłatnie obejrzeć filmy 
(1.06 od godz. 10 do 17.30, a 11.06 
od 11 do 14.30), a 5.06 o godz. 11 
obejrzeć spektakl „Muzyczna baj-
ka” za jedyne 5 zł. Bilety dostępne 
na muzeumpanatadeusza.ossoli-
neum.pl i w kasach muzeum.

W Narodowym Forum Muzyki, 
1.06, godz. 18
W sali koncertowej NFM, pl. Wol-
ności 1, zabrzmią dzieła autorstwa 
Camille’a Saint-Saënsa czy Edvar-
da Griega, ale także niezwykle me-
lodyjny utwór – Roberta Oetomo, 
australijskiego perkusisty pocho-
dzącego z Indonezji. Bilety na nfm.
wroclaw.pl.

Agata Zięba

Gdzie z pociechą na Dzień Dziecka we Wrocławiu?
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Krasnal Życzliwek to ulubieniec maluchów i ambasador dobrej zabawy nie tylko w Dniu Dziecka

Z dziećmi warto odwiedzić także największe wrocławskie atrakcje. Nie tylko w ich święto zapraszają:

Aquapark aquapark.wroc.pl

Hydropolis hydropolis.pl

Kolejkowo kolejkowo.pl

Krasnale krasnale.pl

ZOO z Afrykarium zoo.wroclaw.pl

Fontanna multimedialna halastulecia.pl

l.wroclaw.pl/Dzien-Dziecka-2022Więcej wydarzeń na Dzień Dziecka
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Odwiedź Dolny Śląsk

Weekendowy wypad do gminy Udanin można potraktować jako okazję do kontaktu z przyrodą. Ponad 90 procent powierzchni gminy to lasy i pola. Na 
żyznej glebie przez wieki kwitły majątki ziemian i do dzisiaj można podziwiać pozostałości ich pałaców, ogrodów i parków.

W Udaninie mamy szansę na wie-
logodzinny, niezakłócony spacer 
lub przejażdżkę rowerową przez 
pola i lasy. Zaś w położonych 
w pobliżu wsiach: Piekary, Ujazd 
Górny, Pichorowice, Lusin są sta-
wy rekreacyjno-hodowlane, po-
wstałe w dawnych wyrobiskach.

O tym kościele pisał papież

Dzisiaj gmina Udanin ma pro-
fil rolniczy. Żyzność tutejszych 
gleb doceniana jest od wieków. 
W okolicy są liczne stanowiska 
archeologiczne ze śladami pra-
dawnego osadnictwa. Większość 
wsi ma średniowieczną me-
trykę. Wzmiankę o samym 
Udaninie można znaleźć 
w dokumentach sy-
gnowanych przez pa-
pieża Innocentego IV 
z 1250 roku. Wspo-
mina w nim o tu-
tejszym kościele pw. 
św. Urszuli i przypi-
suje jego własność 
jednemu z zakonów.

Skromna jednonawowa 
świątynia miała wieżę oraz 
dach kryty słomą. Podczas wojny 
trzydziestoletniej kościół został 
poważnie zniszczony. W drugiej 
połowie XVII w. został przebudo-
wany, potem przechodził jeszcze 
kilka remontów. Dzisiaj znajduje 
się w rejestrze zabytków najwyż-
szej klasy „0”.

Mauzoleum dla syna

Udanin przez wieki wielokrotnie 
zmieniał właścicieli. Przez po-
nad sto lat osada należała do rodu 
von Pannwitz. Na przełomie XVII 
i XVIII w. powstało tam rokokowe 
mauzoleum. Z budowlą związana 

jest 
d r a -

matycz-
n a  h i s t o -

ria miłości ojca do syna. Jeden 
z członków rodu obserwował za-
bawę swojego 12-letniego dziecka. 
Chłopiec wykopał dziurę w ziemi, 
a zaciekawionemu ojcu miał po-
wiedzieć: „Znalazłem klucz i go 
tutaj zakopałem i nie minie dużo 
czasu, jak zostanę tutaj pochowa-
ny”. Kilka dni później zaraził się 
dżumą i zmarł. Na jego pamiąt-
kę wybudowano bogato zdobiony 
grobowiec, który jednak nie prze-
trwał do naszych czasów.

Za to zachował się kościół pw. 
Najświętszej Maryi Panny w Lusi-

nie. Średniowieczna osada zo-
stała niemal doszczętnie spalona 
podczas wojny trzydziestoletniej. 
Pozostałościom gotyckiej świą-
tyni nadano barokowy charakter. 
Fundatorem nowego wystroju był 
karczmarz Johann Krätzig. Naj-
cenniejszą ozdobą świątyni są fre-
ski autorstwa Franza Heigla.

Pałac i park Richthofenów

W Udaninie znajduje się również 
XVIII-wieczny pałac. W latach 
1823-1824 został przebudowa-
ny z inicjatywy Emila Kranste 
dla Juliusa von Richthofena. Nad 
głównym wejściem znajduje się 
kartusz herbowy sławnego rodu. 
Już w XVII w. obok pałacu zało-
żony został pierwszy ogród. Pod 
koniec XIX w. zamieniony na park 

krajobrazowy wg projektu Eduar-
da Petzolda. Część parku została 
ogrodzona murem.

Zawieszenie broni pod lipą

W historii Udanina na dobre za-
pisała się lipa. W 1813 r. Rosjanie 
i sprzymierzone wojska Prus, wy-
czerpane walkami, rozpoczęły ro-
kowania rozejmowe. Do rozmów 
pomiędzy posłami i generalicją 
rosyjską, pruską i francuską doszło 
w Udaninie pod lipami ówczesnej 
szkoły i plebanii ewangelickiej. 
Wydarzenie upamiętnia tablica 
umieszczona w ich setną roczni-
cę na budynku plebanii pastora 
(obecnie budynek ośrodka zdro-
wia). Napis wyryty jest w języku 
niemieckim, nad nim znajdują się 
wyrzeźbione dwie gałązki z liść-

mi dębu, a pomiędzy nimi krzyż. 
Tekst z tablicy mówi: „1 czerwca 
1813 roku przybyli do domu para-
fialnego w Udaninie pełnomocni-
cy Prus i Rosji, generał von Kle-
ist (Kaisers), hrabia Schuwalow 
i francuski generał hrabia Cau-

laincourt książę Vincenzy, gdzie 
36-godzinne zawieszenie broni 
uzgodniono, z późniejszym za-
warciem rozejmu przez dowódz-
two 4 czerwca w Pielaszkowicach 
podpisane, tak ważne dla naszej 
ojczyzny”.

Jak dojadę?

Z Wrocławia do Udanina jest ok. 50 
km. Samochodem najszybciej do-
jedziemy A4 w kierunku Niemiec. 
Należy zjechać na węźle Udanin. 
Droga zajmie ok. 45 minut.

Redakcja

UDANIN 
Zielona gmina, której dzieje sięgają średniowiecza

Wojciech Płaziuk, 
wójt gminy Udanin

Gmina Udanin ma wiele atutów sprzyjających rozwo-
jowi turystyki. To przede wszystkim wspaniałe widoki 
na Przedgórze Sudeckie oraz liczne trasy rowerowe 
wśród pól. Mamy u siebie kilka sztucznych zbiorników 
wodnych powstałych w nieczynnych wyrobiskach glin 
i iłów (największe w rejonie Ujazdu Górnego, Piekar 
i Pichorowic), które stanowią atrakcję dla wędkarzy.

Na terenie gminy są liczne zabytki oraz obiekty o walo-
rach kulturowych. To na przykład rezydencje szlachec-

kie z XVI w. z rozległymi założeniami parkowo-pała-
cowymi i cennym drzewostanem. Z zabytków kultury 
materialnej przetrwało wiele cennych kościołów, w sa-
mym Udaninie warto obejrzeć kościół św. Urszuli z 1250 
roku.

Wkrótce przybędzie nam kolejna atrakcja. Obecnie 
powstaje punkt widokowy na Dębowej Górze, z które-
go będzie można podziwiać piękną panoramę naszej 
gminy.

UDANIN

50 km
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Malowniczy krajobraz zachęca do spacerów, podczas których można zwiedzić zabytkowe obiekty
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Nasze osiedla

Pierwsze obchody Dnia Sąsiada odbyły się w  Paryżu 
w 2000 r., z inicjatywy Europejskiej Federacji dla Lokalnej 
Solidarności. Dziś jest obchodzony w ponad 30 krajach.

Zawsze w ostatnim tygodniu maja 
– kiedyś był to ostatni wtorek, 
teraz jest to ostatni piątek tego 
miesiąca. Także Wrocław od kil-
ku lat uczestniczy w obchodach 
sąsiedzkiego święta – u nas trwa 
ono znacznie dłużej...

Spacerem przez Wrocław

W tym roku w ramach Dnia Są-
siada Wrocławski Instytut Kul-
tury zaprasza na serię spacerów 
po Wrocławiu. Pierwszy już 28.05 
(obowiązywały zapisy), poprowa-
dzi po ulicy Świdnickiej.

Ci, którym nie udało się na nie-
go zapisać, nie muszą się mar-
twić, bo spacerów będzie aż 12. 
Podzielone zostaną na trzy ka-
tegorie – architekturę, handel 
i legendy miejskie, i poprowadzą 
przez cztery wrocławskie osiedla: 
Kozanów, Huby, Kleczków i Ga-
jowice.

Znamy daty i trasy pierwszych 
trzech:

 ◼ 4.06 – Huby, przewodnik: 
Adam Pacholak (kategoria: 
architektura)

 ◼ 11.06 – Kleczków, przewodnik: 
Szymon Maraszewski (katego-
ria: legendy miejskie)

 ◼ 18.06 – Gajowice, przewodnik: 
Maciej Czarnecki (kategoria: 
architektura)

Spacery będą odbywały się od 4.06 
do 15.10 w wybrane soboty o godz. 
11. Wstęp na wszystkie jest bez-
płatny. Miejsce startu organiza-
torzy będą podawali na Facebooku 
na profilu Sąsiadujemy.

Po sąsiedzku w Firleju

Na wspólne świętowanie i spe-
cjalną edycję Pchlego Targu 28.05 
zaprasza także Ośrodek Działań 
Artystycznych Firlej, ul. Grabi-

szyńska 56, i jego Kawiarnia Są-
siedzka. W godz. 12-16 odbędą 
się tu: sprzedaż rzeczy, warszta-
ty kolażu, komiksu i ogrodowe, 
zabawy dla dzieci, występ DJ-a, 
spotkania z radnymi osiedlowy-

mi i poczęstunek. Program i ad-
resy do zapisów na poszczególne 
warsztaty na stronie l.wroclaw.
pl/firlej.

Agata Zięba

CAŁY WROCŁAW 
28.05: Świętujmy razem Dzień Sąsiada

OŁBIN 
Skacząca Gwiazda powita nowym wejściem
Skwer Skaczącej Gwiazdy 
pomiędzy ul.  Na Szańcach, 
pl. Bema, ul. Bolesława Pru-
sa i ul. Świętokrzyską przej-
dzie kolejny etap rewitaliza-
cji. Zarząd Zieleni Miejskiej 
ogłosił przetarg na odświe-
żenie strefy wejściowej. Co 
zmieni się na placu?

To kontynuacja działań, któ-
re były realizowane w 2019 
r. Wówczas skwer Skaczącej 
Gwiazdy został wzbogacony 
m.in. o nowe urządzenia dla 
dzieci i specjalną, miękką na-
wierzchnię. Zamontowano lu-
stra jak w lunaparkach, huśtaw-
kę typu bocianie gniazdo i kulę 
z lin. Na skwerze posadzono 30 
nowych drzew, 1500 krzewów, 
trawy ozdobne, róże i byliny.

Bez zmian pozostała strefa wej-
ściowa i to właśnie ona jest re-

witalizowana w tym roku. Od 
strony ul. Bema wybudowana 
została nowa ścieżka oraz plac 
dla pieszych, zejście i totem 
(znak informacyjny). Zamon-
towano oświetlenie. Do tego 
dojdą ławeczki, kosze na śmieci 
i słupki blokujące wjazd.

– Dołożymy też trochę zieleni do 
wcześniejszych nasadzeń. Chce-
my, by to zadanie zostało zakoń-
czone jeszcze w 2022 r. Być może 
jesienią będzie już można korzy-
stać z odnowionej części skweru 
– mówi Marek Szempliński z Za-
rządu Zieleni Miejskiej.

Skąd nazwa skweru? Pochodzi 
ona od historycznie położonych 
w tym rejonie dawnych murów 
miejskich i fortyfikacji, które 
układały się właśnie w kształt 
gwiazdy.

Bartosz Moch

Muchobory 
połączone

Właśnie ogłoszono przetarg na 
zaprojektowanie 700 metrów 
oświetlonej trasy pieszo-ro-
werowej prowadzącej do kład-
ki, która powstanie nad rze-
ką Ślęzą i połączy Muchobór 
Mały z Muchoborem Wielkim. 
Przy ciągu zostaną ustawione 
ławki i kosze na śmieci. Od 
strony Muchoboru Wielkiego 
droga powstanie od przejazdu 
kolejowego na ul. Tramwajo-
wej, a na Muchoborze Małym 
– od ul. Francuskiej wzdłuż 
ogrodów działkowych.

 

Chodnik na 
Roosevelta
Blisko 250 m chodnika peł-
nego zapadnięć i wybrzu-
szeń zyska nową, równą 
nawierzchnię z płyt betono-
wych 40x40. Przeprowadzona 
zostanie także reorganiza-
cja miejsc parkingowych – 
wzdłuż całego odcinka prze-
widziano koperty dla osób 
niepełnosprawnych, zapro-
jektowano w sumie 64 miej-
sca prostopadłe – częściowo 
na jezdzni, a częściowo na 
chodniku. Parking zostanie 
wykonany z kostki kamiennej. 
Remont obejmie 686 mkw. 
nawierzchni, regulację wła-
zów, pokryw studni i wpustów 
deszczowych. To zadanie bę-
dzie realizowane z Funduszu 
Osiedlowego. Przetarg szy-
kowany jest właśnie do ogło-
szenia.

Nadodrzańskie 
podwórko

Zakończyła się rewitaliza-
cja podwórka w obrębie ulic: 
Pobożnego, Trzebnickiej, Ja-
giellończyka i Myśliwskiej. 
Podczas prac, które były prze-
prowadzane w dwóch eta-
pach, wykonano odwodnienie 
terenu, położono instalację 
oświetlenia podwórka, wyko-
nano drogi i miejsca postojo-
we oraz chodniki i alejki żwi-
rowe. Powstał też mały plac 
zabaw dla dzieci z elastyczną 
nawierzchnią. Wnętrze zyska-
ło ławeczki i kosze na śmieci. 
Nasadzono krzewy, trawy i 15 
drzew.

Tak świętowano przed pandemią. Teraz znów trzeba się spotkać
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W 2019 r. na skwerze Skaczącej Gwiazdy powstał plac zabaw, teraz dojdzie zieleń i mała architektura
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My wrocławianie

Choć w  Baku i  Taszkiencie zawsze byli nazywani Polaka-
mi, polskiego dopiero się uczą teraz. Przez tatarsko-pol-
skiego prapradziadka, księcia Murzicza, dziadek Ormianin 
z  Górskiego Karabachu musiał w  gułagu kopać rudę oło-
wiu gołymi rękami. Wyjeżdżając rok temu z  Uzbekistanu 
wzięli tylko jego obrazy. W Gruzji był znanym pejzażystą.

Tatyana Egiyan-Nikoł całe ży-
cie pracowała jako dziennikar-
ka:  w „Wiecziernym 
Taszkiencie”, „Praw-
dzie Wostoka”. Jej syn 
Vadim, urodził się 
w Baku (teraz 
Gruzja, wtedy 
gruz ińska 
r epub l ika 
ZSRR). Ta-
tyana z mę-
żem kilka razy 
zmieniali miej-
sce zamieszka-
nia, jeżdżąc za pracą 
i mieszkaniem. – Jak 
ja teraz. Na razie je-
stem ochroniarzem 
w supermarkecie, ale w końcu 
będę pracował w swoim zawodzie 
grafika komputerowego – tłuma-
czy Vadim.

Kniaź Murzich z Newela

Korzeni polskich Egiyanowie mają 
całe mnóstwo. – Ze strony taty 
też mógłbym się starać o Kartę 
Polaka, ale usłyszałem, że mam 
jechać do Moskwy, do archiwum 
więzienia na Łubiance – opo-
wiada Vadim. Źle mu się kojarzył 
ten adres. Wolał więc wziąć się 
za polski wątek z rodziny mamy 
i napisał do archiwum do Tomska. 

Stamtąd szybko dostał dokumen-
ty potrzebne do udowodnienia 

swojego polskiego pocho-
dzenia. Prapradziadek 
Vadima, książę Stefan Ta-

tarnikow herbu Mu-
rzicz, pochodził 

z  z a m o ż n e j 
szlacheckiej 
rodziny. Jego 
przodkowie 

posiadali ma-
jątek ziemski 
w powiecie ne-

welskim guber-
ni witebskiej. Ste-

fan przed rewolucją 
październikową miał 
pieniądze i często by-

wał w Sankt Petersburgu. Tam 
zachwycił się najpierw głosem, 
a potem całą osobą pięknej so-
listki Teatru Opery i Baletu – Ma-
rią Nikoł. Ożenił się z nią i mieli 
dwoje dzieci: syna Ilię i córkę Iri-
nę. – Wielka Rewolucja Paździer-
nikowa zniszczyła stary porządek, 
a wraz z nim tytuły i przywileje – 
stwierdza Tatyana. – Mój dziadek 
został z pustym portfelem.

Krótko pracował jako kierownik 
budowy, ale w końcu – uznany za 
wroga ludu – miał proces i został 
rozstrzelany. Maria wyszła po-
wtórnie za mąż i wykładała sztu-

kę dramatyczną w Leningradzkim 
Instytucie Aktorów Teatralnych 
i Filmowych.

Artysta, świata obywatel

Irina Tatarnikowa herbu Murzicz, 
matka Tatyany i babka Vadima, 
studiowała na Wydziale Sztu-

ki Uniwersytetu Moskiewskiego. 
– Była zastępcą redaktora naczel-
nego „Sielskiej żizni” w Baku. 
Tam na wieczorku artystycznym 
poznała przystojnego ormiańskie-
go górala po studiach malarskich. 
Artiom Egiyan z Górskiego Kara-
bachu II wojnę światową spędził 
stacjonując w Baranowiczach (te-
raz na Białorusi, wtedy w grani-
cach II RP). Po wojnie pojechał 
na studia do Wiednia. Podczas 
pobytu wakacyjnego w Rzymie, 
gdy mijał go ktoś na ulicy, poczuł 
wkładaną kartkę do kieszeni. To 
był list od jego matki. Pisała, że 
musi natychmiast wracać, bo coś 
strasznego się stanie. I dziadek 
Artiom, tak jak stał, poszedł na 
dworzec. Matka okazała się zdro-
wa, ale ktoś kazał jej napisać tę 
kartkę. Artiom poznał się na wie-
czorku z Iriną, pobrali się i...

Gułag za polskiego księcia

– Ja poznałam tatę, jak miałam 
jakieś 7 lat – oblicza Tatyana 
(ur. 1948). Artiom na przełomie 
1947/48 zaczął być przesłuchiwa-
ny przez NKWD. I pod zarzutem 
kontaktów z córką wroga ludu 

(nie pomógł rozwód na papierze) 
został skazany na obóz pracy. 
Jego łagier nazywał się Bierłag 
i rozciągał się w pobliżu Magada-
nu nad Morzem Ochockim. Miał 
tam spędzić 25 lat, wydobywając 
ołów – jak inni więźniowie – go-
łymi rękami. Ale w 1953 umarł 
Stalin, Artioma objęła amnestia. 
Został zrehabilitowany. Już nikt 
nie przypominał mu, z kim się 
ożenił. – Sam w żartach nazywał 
babcię „księżniczką”, ale ona ni-
gdy się z tego nie śmiała – opo-
wiada Vadim. Artiom rysował 
plakaty i afisze do sztuk teatral-
nych. Kiedyś zdziwiony mały Va-
dim znalazł w kącie rulon z por-
tretem Lenina. – No cóż, miałem 
z czego żyć dzięki temu łysolowi 
– wyjaśnił mu dziadek. Nigdy nie 
opowiadał o Bierłagu. Na kilka 
ostatnich lat życia udało mu się 
wyjechać do Salt Lake City w USA. 
Tam w domu spokojnej starości 
spisał swoje przeżycia w gułagu. 
– Trudno uwierzyć, że pozostał 
takim pogodnym człowiekiem po 
tym wszystkim, co tam przeżył – 
mówi Vadim.

Anna Aleksandrowicz

Polacy z Taszkientu. Na dom wybrali sobie Wrocław
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Połowa lat 50. Artiom Egiyan patrzy na żonę Irinę. Mała Tatyana wygląda na trochę zawstydzoną

Vadim z Tatyaną mieszkają w Polsce od lipca ub.r. Wrocław polecił im konsul polski w Taszkiencie

Herb Murziczów
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Wrocławskie pokolenia

Na Wyspie Słodowej, w sobotę 28 maja, rozpocznie się Miesiąc Rodziny. Z tej okazji wszyscy mieszkańcy są zaproszeni na piknik, który będzie okazją 
do spotkań wrocławskich, sąsiedzkich i rodzinnych, a przyświeca im hasło „Rok Dobrych Relacji”. Zobacz, jakie wydarzenia zaplanowano.

Miesiąc Rodziny to projekt spo-
łeczny o długiej tradycji. W tym 
roku odbywa się już 14. edycja. 
Jego organizatorem jest Wro-
cławskie Centrum Rozwoju Spo-
łecznego wraz z partnerami. 
W programie przygotowano wie-
le propozycji, wśród których są 
spotkania, spacery, warsztaty czy 
wykłady – każdy, niezależnie od 
wieku, znajdzie coś dla siebie.

Dwa pikniki: 28.05 i 12.06

Punktami kulminacyjnymi tego 
czterotygodniowego święta są 
pikniki na świeżym powietrzu. 
W tym roku odbędą się dwa na 
Wyspie Słodowej: 28 maja i 12 
czerwca. Dodatkowym wydarze-
niem będzie Festiwal Sportów 
Rodzinnych na Torze Wyścigów 
Konnych na Partynicach, który 
zaplanowano na 5 czerwca.

Piknik rodzinny 28 maja po-
trwa w godz. 12-18. Kilkudzie-
sięciu partnerów wydarzenia 
przygotowało aktywne stoiska 
na Wyspie Słodowej. Stanie tam 
również największa plenerowa 
strefa animacyjna we Wrocławiu. 
Na mniejsze dzieci czekają zaba-
wy ruchowe i malowanie buziek, 
starsze będą mogły wziąć udział 
m.in. w warsztatach astrono-

micznych, z robotyki, kulinarnych 
czy też zagrać w ciekawe plan-
szówki. W ramach strefy anima-
cyjnej zaplanowana jest również 
przestrzeń z wracającymi do łask 
grami retro – to miejsce zdecy-
dowanie międzypokoleniowych 
spotkań i zabaw.

Poznaj projekty WCRS

Podczas pikników będzie możli-
wość oznakowania roweru, wy-
konania podstawowych pomiarów 
i badań zdrowotnych, spróbowa-
nia swoich sił na energorowerach. 
Szykowane są także różnorodne 
zabawy i konkursy. Chętni będą 
mogli zwiedzić prawdziwą karet-
kę i dowiedzieć się, co się w niej 
znajduje i do czego służy.

Nie zabraknie też sztandarowych 
projektów WCRS-u: Wrocław-
skiej Akademii Pierwszej Pomocy 
z kultowym już „wyścigiem ka-
retek”, Wyprawki Wrocławskiej, 
kampanii „Podziel się Wodą”, 
podczas której częstować będzie-
my orzeźwiającą kranówką, dzia-
łań osiedlowych z pocztówkami 
z wrocławskich osiedli oraz atrak-
cji dla seniorów, włącznie z moż-
liwością wyrobienia karty seniora. 
Na plenerowej scenie podziwiać 
będzie można m.in. pokaz akro-

batyczny uczniów z Młodzieżo-
wego Domu Kultury Śródmieście, 
występ muzyczny Fundacji Bente 
Kahan czy też pokaz zumby gold.

Atrakcje przez cały miesiąc

Przez cały czas trwania Miesiąca 
Rodziny (od Dnia Matki po Dzień 

Ojca) planowane są wydarzenia 
edukacyjno-artystyczne. Wykłady 
i podcasty dla rodziców i opieku-
nów, warsztaty plastyczne, che-
miczne i ekologiczne dla dzieci, 
a także rodzinne spacery po Wro-
cławiu i gra terenowa. Wydarzenia 
w czasie Miesiąca Rodziny pro-
jektowane są w taki sposób, aby 

udział w nich mogły wziąć osoby 
w każdym wieku, przełamując ba-
riery międzypokoleniowe.

O wszystkich można dowiedzieć 
się ze strony: wcrs.pl/miesiac-
-rodziny-2022.

Redakcja

Twoje dziecko marzy, by zostać policjantem? Zabierz je 30 maja na piknik, który organizuje dolnośląska policja. Z pomocą Komisarza Lwa pozna tajniki pracy 
stróżów prawa, a także zobaczy na żywo pojazdy, którymi patrolują miasto i łapią przestępców. Impreza odbędzie się na placu przed Dworcem Głównym.

„Dolnośląska Policja Dzieciom” 
– pod takim hasłem odbędzie się 
jedna z największych dolnośląskich 
imprez profilaktycznych z okazji 
Dnia Dziecka, której organizatorem 
jest Komenda Wojewódzka Policji 
we Wrocławiu. – Po długim czasie 
pandemii, w którym działania pro-
filaktyczne były mocno ograniczo-
ne ze względu na bezpieczeństwo 
zdrowotne, ponownie możemy or-
ganizować działania profilaktycz-
ne skierowane do społeczeństwa, 
w tym głównie do dzieci i mło-
dzieży – mówi kom. Beata Boro-
wicz z wydziału prewencji KWP we 
Wrocławiu.

Impreza odbędzie się 30 maja 
(poniedziałek) w godz. 10-13 na 

placu przed Dworcem PKP we 
Wrocławiu. Zaprezentowane zo-
staną tam stoiska dolnośląskiej 
policji, w tym również pokaz 
policyjnego sprzętu, który za-
wsze cieszy się zainteresowaniem 
wśród najmłodszych. W programie 
pikniku także bezpłatne zwiedza-
nie z przewodnikiem Galerii BWA. 
Natomiast Zarząd Dworca PKP bę-
dzie organizatorem gry plenerowej 
„Znajdź Krasnala”.

Policyjne stoiska

 ◼ wydział prewencji (stoisko 
profilaktyczne – 7 maskotek 
Komisarza Lwa dolnośląskiej 
policji)

 ◼ wydział prezydialny (występ 

dolnośląskiej orkiestry poli-
cyjnej)

 ◼ komisariat wodny (łódź, sku-
tery, kłady)

 ◼ antyterroryści (pojazd TUR, 
broń, robot)

 ◼ psy służbowe

 ◼ patrole rowerowe

 ◼ ruch drogowy (motocykle, 
radiowozy)

 ◼ oddziały prewencji (armatka 
wodna, okratowany bus, kaski)

 ◼ służby kryminalistyki (dak-
tyloskopia – badanie linii 
papilarnych dłoni, walizka 
kryminalistyczna)

Paulina Czarnota

Miesiąc Rodziny pełen atrakcji i dobrych relacji

Komisarz Lew zaprasza dzieci na policyjny piknik
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Podczas pikniku dzieci poznają pracę policjantów od kuchni
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Kultura

Strona kulturadlawszystkich.pl ma służyć promowaniu 
wydarzeń we Wrocławiu tak, by osoby z niepełnospraw-
nościami mogły aktywnie uczestniczyć w życiu miasta.

To platforma dla osób ze szcze-
gólnymi potrzebami, które szuka-
ją konkretnych usług dostępności, 
np. audiodeskrypcji, tłumaczenia 
migowego czy pętli indukcyj-
nej. Oprócz wydarzeń kultural-
nych, znajdą tam także informa-
cje o dostępności poszczególnych 
instytucji – w jaki sposób można 
do nich dojechać, jak zaparkować 
i skorzystać z toalety. Architektu-
ra strony także jest przyjazna dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
Wyszukiwarka jest prosta i przej-
rzysta, a informacja możliwa do 
pozyskania średnio za pomocą 
czterech klików. Strona przyda się 
nie tylko użytkownikom, ale także 
organizatorom wydarzeń.

– Pragniemy, aby ta strona była 
platformą dla instytucji, chcieli-
byśmy dawać wskazówki, jak się 
udostępnić. Planujemy cykl krót-
kich, praktycznych podcastów, 
które zapewnią konkretne roz-
wiązania i podpowiedzi – mówią 
Justyna Mańkowska i Mariusz 
Trzeciakiewicz, inicjatorzy Fun-
dacji Katarynka, twórcy strony. Na 
stronie fundacji znajdziemy także 
„Wrocławskie standardy dostęp-
ności kultury” – to dokument, 
z którego instytucje dowiedzą się, 
jak przygotować wydarzenia dla 
osób z niepełnosprawnościami czy, 
jak udostępnić miejsce bez barier.

Magdalena Talik

Hans Poelzig jest uznawany za jednego z najważniejszych architektów XX wieku. – Jako architekta stawiam go na równi 
z Maksem Bergiem. Jednak Poelzig był bardziej wszechstronny – mówi prof. Jerzy Ilkosz, który wraz z Marią Zwierz jest 
kuratorem wystawy. Projekty Poelziga możemy oglądać od 26 maja w Muzeum Architektury.

Najbardziej znanym obiektem 
Hansa Poelziga jest Pawilon 
Czterech Kopuł, który sąsiaduje 
z Halą Stulecia. Kompleks po-
wstał przy okazji wystawy stu-
lecia. Poelzig odpowiadał 
także za projekt pergoli, 
innych hal wystawowych 
oraz bramy wyjazdowej. 
Dzisiaj pawilon jest sie-
dzibą Muzeum Sztuki 
Współczesnej, oddziału 
Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu.

Według projektu wro-
cławskiego architekta 
powstał także budynek 
biurowy u zbiegu ul. Ła-
ciarskiej i Ofiar Oświę-
cimskich. Prof. Jerzy 
Ilkosz: – Nowatorskie, 
oryginalne rozwiązania 
pozwalają zakwalifi-
kować ten budynek do 
wyjątkowych nie tyl-
ko w skali Europy, ale 
nawet w skali świata.

Niestety, nie ocalały wille wybu-
dowane według projektu Poelziga 
przy ul. Chopina i na Krzykach. 
Były przykładem nowoczesnej 
architektury określanej terminem 
„organicznej”.

Okres wrocławski

Na wystawie „Z Wrocławia do 
Nowego Jorku i z powrotem. 
Hans Poelzig i styl tworzywa” 

możemy podziwiać projekty 
i dzieła sztuki użytkowej z okre-
su, gdy Poelzig kierował Królew-
ską Szkołą Sztuki i Przemysłu 
Artystycznego we Wrocławiu. 
Architekt mieszkał w naszym 
mieście w latach 1900–1916.

Spadek po prof. Sternie

Impulsem do przygotowania 
ekspozycji był dar spadkobier-
ców prof. Fritza Sterna. Urodzo-
ny w przedwojennym Breslau 

amerykański historyk był mocno 
związany ze współczesnym Wro-
cławiem. Jeszcze przed śmiercią 
ofiarował miastu swój księgo-
zbiór. Naukowiec zmarł w 2016 r. 
Kilka lat później dzieci prof. Sterna 

przekazały Muzeum Architektury 
meble z jego saloniku. Dla wro-
cławskiej rodziny Brigerów (Stern 
był z nimi skoligacony) zaprojek-
tował je właśnie Hans Poelzig.

– Komplet mebli to unika-
towy przykład sztuki użyt-
kowej projektowanej przez 
tego wybitnego architekta. 
Nigdy wcześniej nie były 
publicznie prezentowane – 
zapowiadają organizatorzy.

Inne eksponaty

Na wystawie w Muzeum 
Architektury prezentowane 
będą także elementy wypo-
sażenia sali ślubów w ra-
tuszu w Lwówku Śląskim, 
biurko, które ocalało mimo 
wielu remontów biurowca 
przy ul. Ofiar Oświęcimskich. 
Projekty wrocławskich wil-
li, kościoła w Malczycach oraz 
film „Golem” w reżyserii Paula 
Wegenera i Carla Boese, do któ-
rego w 1920 r.Hans Poelzig za-

projektował scenografię. Wystawa 
w Muzeum Architektury, ul. Ber-
nardyńska 5, potrwa od 26 maja 
do 2 października.

Tomasz Wysocki

Kultura

Hans Poelzig – geniusz od architektury Idź na spotkanie 
z noblistką
Premiera  „Empuz jonu”, 
pierwszej powieści Olgi To-
karczuk po otrzymaniu Li-
terackiej Nagrody Nobla, już 
1.06 (środa). Dzień później 
2.06 w Hali Stulecia, ul. Wy-
stawowa 1, odbędzie się spo-
tkanie z noblistką. Obowiązują 
na nie bezpłatne wejściówki, 
które będą dostępne od 26.05 
od godz. 12 na portalu evenea.
pl. Jest ich 2,5 tysiąca – jedna 
osoba może odebrać maksy-
malnie dwie. Spotkanie będzie 
również transmitowane na 
Facebooku.

 

Koncert 
Cantiamo Tutto
Ponad 50 osób – chór, soli-
ści, orkiestra pod kierunkiem 
dyrygenta Sebastiana Sikory – 
wykona na scenie Sali Koncer-
towej Radia Wrocław utwory, 
takie jak: „Zacznij od Bacha”, 
„Lubię wracać tam, gdzie by-
łem”, „Moja i Twoja Nadzie-
ja”, „Jaka róża, taki cierń”. 
Razem 16 znanych piosenek 
polskiej sceny muzycznej 
w nowych aranżacjach Marci-
na Szczepankiewicza. Koncert 
odbędzie się 28.05 w siedzibie 
Radia Wrocław przy ul. Kar-
konoskiej 10 o godz. 18. Bilety 
w cenie od 45 zł do kupienia 
na www.biletyna.pl.

Michał Marek 
w CK Zamek

Centrum Kultury Zamek, pl. 
Świętojański 1, zaprasza na 
wystawę Michała Marka pt. 
„Siewca”. Michał Marek to 
malarz i rysownik, twórca 
obrazów, rysunków i obiek-
tów malarskich odwołują-
cych się do szeroko rozu-
mianej pamięci. Absolwent 
ASP we Wrocławiu, od 2014 r. 
ad iunk t  na  t e j  u cze ln i . 
– Gdzieś od 2019 r. staram 
się zrozumieć intensywniej 
niezwykłe dzieło, ale przede 
wszystkim człowieka, który za 
nim stoi – Vincenta van Go-
gha. Na dłużej zatrzymał mnie 
motyw siewcy – tłumaczy ar-
tysta. Wernisaż wystawy 27.05 
o godz. 19. Ekspozycję można 
oglądać do 27.06.

Kultura nie wyklucza – sprawdź na www

Nowa strona pomoże wybrać najlepsze wydarzenie dla każdego
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Pokój z szafą biblioteczną i fotelem projektu Poelziga (fot. 1938)

A
R

C
H

. F
R

ED
A

 S
TE

R
N

A
 I

 K
AT

H
ER

IN
E 

ST
ER

N
 B

R
EN

N
A

N



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #DzieńMatki18

Dla obcokrajowca

У Вроцлаві відчинений п’ятий 
в Польщі Офіс Верховного ко-
місара ООН у справах біженців. 
Він надає допомогу, зокрема 
фінансову, особам, які втіка-
ють з батьківщини.

Чим є  УВКБ ООН (Управ-
ління Верховного комісара 
ООН у справах біженців UNHCR).

Управління верховного комісара 
ООН у справах біженців від 1950 
р. надає допомогу біженцям 
з усього світу.

Він займається рятуванням 
життя, захистом прав та буду-
ванням кращого майбутнього 
для людей, які були змушені 
втікати зі своєї країни. В усіх 
аспектах своєї діяльності УВКБ 
ООН звертає увагу на потреби 
дітей, а також веде роботу у ца-
рині рівноправ’я чоловіків і жі-
нок, хлопців і дівчат.

Де в Польщі є офіси УВКБ ООН?

 ◼ В Польщі офіси UNHCR 
знаходяться у декількох 
містах. У Вроцлаві офіс 
відчинено 19 травня на вул. 
Пілсудського, 69/73.

 ◼ Варшава 1: вул. Камьонковська, 
11, 03-805 Варшава

 ◼ Варшава 2: вул. Хмєльна, 85, 
00-805 Варшава

 ◼ Краків: «ТАУРОН Арена», 
брама №1, вул. Станіслава 
Лема, 7

 ◼ Познань: Галерея «Мальта», 
вул. Мальтанська, 1

 ◼ Оструда: вул. Яна lll 
Собєсбколго, 9/кімн. 127,

Як домовитися про зустріч 
в офісі UNHCR у Вроцлаві

Особи, які втекли з України 
і хотіли б одержати фінансову 
підтримку, повинні заздале-
гідь домовитися про зустріч. 
Це необхідно зробити у режи-
мі онлайн, увійшовши на сайт: 
l.wroclaw.pl/spotkanie-online.

Коли буде вільний термін, осо-
би, які домовилися, одержать 
повідомлення cмс (під час за-
повнення бланку для реєстрації 
необхідно вказати польський 
номер телефону). У повідом-
ленні Вас запросять прийти до 
Офісу UNHCR.

Треба взяти з собою закордон-
ний паспорт або документ, що 
посвідчує особу (паспорт гро-
мадянина України у вигляді 

ID-картки), а також документ, 
де вказано дату в’їзду до Польщі. 
Для того, щоб зареєструватися у 
програмі, необхідно буде зали-
шити відбитки пальців.

Якою мовою можна розмовляти?

Рафал Костшиньскі, прес-аташе 
УВКБ ООН в Польщі: Ми перед-
бачаємо, що 99% осіб, які при-
йдуть до нас, розмовлятимуть 
українською або російською. 
Однак, якщо до офісу прийде 
особа, яка говорить англійською, 
ми розмовлятимемо з нею тією 
мовою. Наша команда вельми 
міжнародна.

Яку допомогу можна тут отри-
мати?

 ◼ Можна отримати фінансову 
підтримку, тобто 700 зл. 

на першу особу в родині 
і 600 зл. – на кожну 
наступну (максимальна 
сума – це 2500 зл. для 
родини). Сума виплачується 
щомісяця, впродовж трьох 
місяців поспіль. – Ми не 
виключаємо, що термін 
дії тієї програми буде 
продовжено, тому що 
вона викликає величезне 
зацікавлення, – говорить 
Рафал Костшиньскі, прес-
-аташе УВКБ ООН в Польщі

 ◼ Фінансова підтримка з 
боку UNHCR для біженців 
з України – це 700 злотих на 
місяць. Як можна отримати 
таку підтримку?

 ◼ Програма не пов’язана 
з іншими програмами 

підтримки українських 
біженців у Польщі, зокрема 
із наданням персонального 
номера PESEL. UNHCR не 
займається реєстрацією 
біженців і не надає 
статус біженця. Метою 
програми є лише підтримка 
з гуманітарних причин

 ◼ Щомісяця особи, які мають 
на те право, отримають 
700 злотих на одну особу і 
600 злотих – на кожного 
наступного члена сім’ї (таку 
підтримку можуть одержати 
максимум 4 особи з однієї 
родини)

 ◼ Фінансова допомога 
виплачується раз на місяць, 
впродовж мінімум трьох 
місяців

 ◼ Якщо разом з Вами до 
Польщі прибули інші родичі 
(до прикладу, дідусь і бабуся 
або діти, які вже дорослі) 
Ви можете домовитися 
про одну спільну зустріч. 
Однак, усіх Ваших родичів 
буде зареєстровано окремо 
і необхідно буде повідомити 
номери телефонів кожної 
особи.

 ◼ Якщо Ви покинули Україну 
після 24 лютого і їхали до 
Польщі через інші держави, 
Ви надалі можете взятии 
участь у програмі з надання 
фінансової допомоги 
біженцям з України.

Подробиці читайте на сайті help.
unhcr.org/

У неділю, 29 травня, 
у костелі Св. Єлизаве-
ти у Вроцлаві, заспіва-
ють три колективи: хор 
хлопців Народного Му-
зичного Форуму, хор ді-
вчат «Вогник» та хор 
хлопців «Дзвіночок». 
У програмі буде тради-
ційний український спів, 
а також композиції анг-
лійських та польських 

виконавців. Артистів 
молодшого покоління 
очолить диригент Рубен 
Толмачов, Олена Соло-
вей та Малгожата Спліт. 
Ми почуємо «Щедрик» 
у виконанні всіх трьох 
хорових колективів – 
творчість Миколи Ле-
онтовича. Початок кон-
церту о 15:30, вартість 
квитків – 5 злотих.

Юрист, експертка мігра-
ційного права Анна Три-
лінська надасть інформа-
цію стосовно легалізації 
перебування, про про-
цедуру офіційного пра-
цевлаштування в Польщі 
згідно останніх змін в за-
конодавстві, а також про 
інші “підводні” камені, 
про які не знає звичайний 
пересічний іноземець.

Вебінар проходитиме 
українською мовою 27 
травня та розпочнеть-
ся о 17:00 год. Щоб взяти 
участь у вебінарі – необ-
хідно зареєструватися за 
посиланням: https://forms.
gle/VWsTY2wxHuW8PtX88

Доступ до вебінару буде 
вислано  на  поштову 
скриньку 26 травня.

Це захід, що об’єднує мі-
грантів, які мають про-
фесійний досвід, а також 
роботодавців, які шукають 
компетентних спеціалістів. 
Учасники матимуть мож-
ливість дізнатися про те, 
як розвиватися, щоб до-
сягти професійного успіху.

Це захід для усіх, хто знає, 
що може досягти нового 
професійного рівня. Під 

час Ярмарку можна буде: 
познайомитися із робото-
давцями з різних галузей 
економіки, які відкриті 
на працевлаштування мі-
грантів; перевірити своє 
резюме, а також дізнати-
ся про те, що очікує Вас 
під час співбесіди; взяти 
участь у цікавих семіна-
рах-практикумах, пов’яза-
них із працевлаштуванням 
та особистим розвитком.
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Офіс Верховного комісара ООН у справах біженців

Концерт Хлопчачого Хору, 
«Вогника» та «Дзвіночка»

Безкоштовн вебінарів в 
рамках проєкту „reSTART”

4 червня в Concordia Design 
Ярмарок вакансій для мігрантів
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Sport

Śląsk Wrocław dwukrotnie 
wygrał w Warszawie z Legią 
i  prowadzi w  finale koszy-
karskiej EBL 3:1. Od złotych 
medali i  18. tytułu mistrza 
Polski dzieli go już tylko jed-
no zwycięstwo. Następny, 
być może decydujący, mecz 
w piątek w Hali Stulecia.

– Wygraliśmy dwa spotkania na 
trudnym terenie w Warszawie – 
mówił po zakończeniu pojedynku 
numer cztery trener WKS-u An-
drej Urlep. – Nie graliśmy dobrze 
w ataku, ale zatrzymaliśmy prze-
ciwników świetną obroną. Mieli-
śmy trochę problemów ze zbiór-
kami, ale zwyciężyliśmy dzięki 
determinacji i woli walki.

Te ostatnie cechy było widać 
szczególnie w końcówce wtorko-
wego meczu, gdy WKS przegrywał 
59:63. Następnie zdobył siedem 
punktów z rzędu i triumfował 
66:63.

Trice, Dziewa i Urlep 
prowadzą do złota

Dobrą grę wrocławskiej drużyny 
napędza przede wszystkim niesa-

mowity Amerykanin Travis Trice. 
To on rozstrzygnął ostatni mecz, 
trafiając dwa rzuty za trzy punkty 
w ostatnich minutach. Jeden z nich 
oddał z odległości dziewięciu me-
trów od kosza.

Kolejnym asem w talii trenera An-
dreja Urlepa jest Aleksander Dzie-
wa. Zawodnik przeszedł ze Ślą-
skiem długą drogę, od drugiej ligi, 
do finałów EBL. Bez jego bloków 
i gry pod koszem dziś nikt nie wy-
obraża sobie gry Trójkolorowych.

Wreszcie nie sposób nie docenić 
roli samego trenera. To on popro-
wadził Śląsk do ostatniego tytułu 
mistrza Polski w 2002 roku i jest 
na najlepszej drodze, żeby po 20 
latach powtórzyć ten sukces. Sło-
weniec świetnie ustawia drużynę 
w czasie meczu i potrafi zmoty-
wować swoich podopiecznych.

Śląsk mistrzem już w piątek?

Kto kocha koszykówkę, musi być 
w piątek 27 maja o godz. 20.40 

w Hali Stulecia. To tam rozpocznie 
się spotkanie, które może dać Ślą-
skowi 18. złoty medal mistrzostw 
Polski w koszykówce. Kibice, 
którzy chcą wspólnie obejrzeć to 
spotkanie, a nie udało im się ku-
pić biletu (wejściówki rozeszły 
się błyskawicznie – red.), mogą 
przyjść do strefy kibica WrocLove 
Basketball pod Halę Stulecia i tam 
na wielkim ekranie wspólnie prze-
żywać koszykarskie emocje.

Michał Kurowicki

Sekcja piłki nożnej kobiet w Śląsku Wrocław działa od maja 2020 roku, kiedy to klub włączył w swoje struktury zawod-
niczki KS AZS Wrocław. Zaledwie dwa lata po rozpoczęciu gry pod szyldem WKS-u, piłkarki Śląska osiągnęły historycz-
ny sukces i awansowały do finału Pucharu Polski, który zaplanowano na 26 maja.

Podopieczne trenera Piotra Jagieły, 
do tej pory w rozgrywkach o Pu-
char Polski, nie straciły ani jednego 
gola. W drodze do finału wygrały 

pięć spotkań: z Pomorzaninem 
Toruń, Bielawianką Bielawa, Spor-
tisem Bydgoszcz, Rekordem Biel-
sko-Biała i nowymi mistrzyniami 

Polski – zespołem UKS SMS Łódź. 
Choć w półfinałowym starciu, 
które zostało rozegrane w Łodzi, 
zdecydowanymi faworytkami były 
gospodynie, piłkarki Śląska spisa-
ły się znakomicie i zwyciężyły 1:0. 
Gola na wagę awansu w końców-
ce meczu z rzutu karnego strzeliła 
Aleksandra Dudziak. – Na pew-
no UKS SMS Łódź miał ogromną 
przewagę, szczególnie w drugiej 
połowie, ale dobrze wykonywali-
śmy swoje zadania. Daliśmy z sie-
bie wszystko. Dziewczyny od sa-
mego początku wierzyły w to, że 
ten mecz możemy wygrać. Awan-
sem do finału spełniły marzenia – 
mówił po spotkaniu w Łodzi trener 
Jagieła.

Finałowym rywalem Śląska bę-
dzie zespół Czarnych Sosnowiec, 
który w tabeli kobiecej Ekstraligi 
plasuje się na 3. pozycji. WKS jest 

obecnie na 6. miejscu, ale pucha-
rowa forma wrocławianek pozwala 
wierzyć, że są w stanie powalczyć 
o trofeum. Najważniejszy mecz se-
zonu 2021/2022 zostanie rozegrany 
w czwartek, 26 maja, o godz. 17.30 
na stadionie w Puławach.

– Finał Pucharu Polski jest speł-
nieniem piłkarskich marzeń, ale 
też ogromnym wyzwaniem. Ostat-
nie dni są dla nas bardzo ciężkie 
i intensywne, lista kontuzjowa-
nych zawodniczek powiększyła się 
i będziemy musieli zagrać w nieco 
innym zestawieniu. Jedziemy do 
Puław dać z siebie sto, a nawet sto 
dziesięć procent – dodaje Jagieła.

Transmisja meczu na stronie 
tvpsport.pl oraz w aplikacji mobil-
nej TVP Sport.

Mateusz Lubański

Koszykarze o krok od mistrzostwa Polski

Piłkarki Śląska w finale Pucharu Polski

Koszykarze WKK Wrocław 
U15 zostali mistrzami Polski. 
Podopieczni Macieja Grzyb-
ka w drodze po złoty medal 
odnieśli pięć zwycięstw, po-
konując w finale Enea Basket 
Junior Poznań 74:65.

Robert Pich, Waldemar So-
bota, Dino Stiglec i Mark Ta-
mas opuszczają szeregi Śląska 
Wrocław. Natomiast 15-letni 
Karol Borys, który w spotkaniu 
z Górnikiem Zabrze pojawił 
się na placu gry w 73. minucie 
został najmłodszym debiutan-
tem w historii WKS-u.

W hicie 6. rundy PGE Ekstra-
ligi żużlowcy Betard Sparty 
Wrocław pokonali na Stadio-
nie Olimpijskim Stal Gorzów 
46:44. Najskuteczniejszym 
zawodnikiem po stronie zwy-
cięzców był Maciej Janowski 
(16 punktów).

1 czerwca piłkarze Ślęzy Wro-
cław zmierzą się w finale Wo-
jewódzkiego Pucharu Polski 
z Lechią Dzierżoniów.

Tydzień w skrócie

piłka nożna

Puchar Polski kobiet: 
26.05, godz. 17.30, 
Czarni Sosnowiec – 
WKS Śląsk Wrocław

Ekstraliga kobiet: 
29.05, godz. 10.15, 
Tarnovia Tarnów – 
WKS Śląsk Wrocław

III liga: 28.05, godz. 14, 
Centrum Piłkarskie Ślęza 
Wrocław – #Kłokoczyce, 
1KS Ślęza Wrocław – 
Polonia Bytom

koszykówka

Energa Basket Liga: 
27.05, godz. 20.40, 
Hala Stulecia, 
WKS Śląsk Wrocław – 
Legia Warszawa 
(Polsat Sport Extra)

wyścigi konne

Dzień Czeski: 
28.05, godz. 13, 
Wrocławski Tor Wyścigów 
Konnych – Partynice

WYDARZENIA 
SPORTOWE
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Pierwsze spotkanie finału w Hali Stulecia Śląsk zakończył zwycięsko. Drugie da mistrzowski tytuł
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Awans do finału PP to największy sukces w 2-letniej historii sekcji
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Numer ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego WOPR (nr ratunkowy nad wodą): 
601 100 100

Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go: 71 770 22 22

Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia

(bezpłatne, czynne całą dobę)

Pogotowie energetyczne: 991 

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie ciepłownicze: 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
994

Telefony awaryjne

Centrum Informacji Turystycznej: 
71 344 31 11 (pn.-pt. 9.00-19.00)

Punkt Informacji 
dla Obcokrajowców: 71 772 49 50 
(pn.-pt. 9.00-16.00)

Wsparcie osób z niepełnosprawno-
ściami: 71 777 89 61 (Biuro Wrocław 

Bez Barier, pn.-pt. 7.45-15.45)

Infolinia Urzędu Miejskiego 
Wrocławia: 71 777 77 77 
(pn.-pt. 8.00-18.00)

Infolinie

Zgłoś dym ze spalania odpadów: 
986 (całodobowo) lub 71 310 06 46 
(pn.-pt. 7.00-14.00)

Zgłoś chore lub ranne dzikie zwie-
rzę: 71 770 22 22 (całodobowo) lub 
71 799 67 00 (pn.-pt. 7.45-15.45)

Zgłoś bezpańskiego psa lub kota: 
986 (całodobowo) lub 71 362 56 74 
(pn., śr., czw., pt 9.00-16.30, wt. 9.00-18.30, 

sb., nd. 9.00-15.00)

Zgłoś awarię do ZDiUM: 
71 376 00 22 , 19501 (całodobowo) 

Centrum Obsługi Klienta MPWiK: 
71 34 09 655 (pn.-pt. 8.00-15.00, 

śr. 8.00-17.00)

Biuro Obsługi Pasażera MPK: 
71 321 72 70/71 (pn.-pt. 7.00-21.00)

Miejskie Biuro Rzeczy Znalezionych: 
71 376 08 96 (pn.-pt. 8.00-14.00, 

śr. 8.30-16.00)

Miejski Rzecznik Konsumentów: 
71 777 79 02 (pn.-pt. 7.45-15.45)

Taxi Senior: 
794 123 124

Telefon Zaufania MOPS: 
512 198 939

Ważne telefony 
– pozostałe

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

Redaktor naczelna 
Ewa Waplak

Redaktor wydania 
Paulina Czarnota

DRUK
AGORA 
ul. Daniszewska 27 
03-230 Warszawa

WYDAWCA
Gmina Wrocław

Napisz do nas!
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Przegląd Nowego Rzemiosła 
w Concordia Design 28.05

Lokalni rzemieślnicy, warsztaty 
m.in. tkactwa, technik krawiec-
kich czy haftu, wystawa foto-
grafii Mateusza Gzika „Szukając 
miedzi trafiłem na złoto”, film 
dokumentalny „Nadodrzańscy 
rzemieślnicy”, a na koniec kon-
cert zespołu Slow Sunset. W so-
botę, 28 maja, Concordia Design 
na Wyspie Słodowej zaprasza na 
Przegląd Nowego Rzemiosła. Wy-

darzenie rozpoczyna się o godz. 
9, kończy o 20. Wstęp jest bez-
płatny. Warsztaty poprowadzą 
specjaliści z nadodrzańskich pra-
cowni rzemieślniczych, jak Tar-
taruga, Róża Rozpruwacz, Natu-
ra Rzeczy i Pracownia Oszklona. 
O godz. 15 przed Concordią roz-
pocznie się gotowanie w 1,5-me-
trowym woku, które zakończy 
wspólna degustacja. Na niektó-
re warsztaty obowiązują zapisy. 
Szczegóły na l.wroclaw.pl/prze-
glad-rzemiosla.

Koncerty organowe 
w bazylice św. Elżbiety do 
9.06

Do 9.06 w każdy czwartek w ko-
ściele garnizonowym, ul. św. Elż-
biety 1/2, można wysłuchać kon-
certów granych na odbudowanych 
po 46 latach XVIII-wiecznych 
organach Englera. Był to najbo-
gatszy instrument ówczesnego 
Śląska – zarówno pod względem 
wyglądu (z bogatym złoceniem), 
jak i brzmienia (54 głosy). Od-

tworzony po pożarze prospekt ma 
16,6 m wysokości, prawie 11 m 
szerokości. Bezpłatne wejściów-
ki na koncerty można odbierać 
w środy poprzedzające wyda-
rzenie od godz. 15.30 w Domku 
Miedziorytnika koło bazyliki św. 
Elżbiety (kamieniczka Jaś, ul. św. 
Mikołaja 1). Przed nami nastę-
pujące koncerty: 26.05, godz. 19 
– Marek Fronc (Legnica), 2.06, 
godz. 19 – Agnieszka Tarnawska 
(Poznań), 9.06, godz. 19 – To-
masz Głuchowski (Wrocław).
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1. Tercet, w którym śpiewała Izabela Skrybant-Dziewiątkowska.

2. Jedyna kobieta wśród patronów kościoła na pl. Wolności.

3. Polska aktorka związana z Wrocławiem, znana m.in. jako 

gospodyni ojca Mateusza.

4. Drugie nazwisko Barbary Piaseckiej, najbogatszej Polki 

pochodzącej z Wrocławia.

5. … Śląska, żona Henryka I Brodatego, księcia wrocławskiego.

6. Dyscyplina sportu, którą uprawiała Wanda Rutkiewicz.

7. W tej dolnośląskiej miejscowości zostało zapisane pierwsze 

zdanie w języku polskim.

8. Popularna nazwa zespołu wieżowców na pl. Grunwaldzkim 

zaprojektowanych przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak.

9. Prowadziła wraz z mężem Antonim Gucwińskim program 

„Z kamerą wśród zwierząt”.

10. Pierwsza kobieta, która uzyskała tytuł doktora na 

Uniwersytecie Wrocławskim. Żona Fritza Habera, 

wrocławskiego noblisty.

11. Przydomek Władysława, pierwszego dzielnicowego władcy 

Śląska, którego żoną była Agnieszka.

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 85.HASŁO 
(słowo HASŁO należy zastą-
pić rozwiązaniem krzyżów-
ki). Na odpowiedzi czekamy do 
2 czerwca br. do godz. 20. Trzech 
zwycięzców wyłonimy zgodnie 

z regulaminem spośród autorów 
prawidłowych odpowiedzi do 9 
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. 83 (hasło: Nie śpij, zwie-
dzaj) to pani Katarzyna (bluza) 
i panie Monika i Magda (worki). 
Gratulujemy!
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