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Nowe trasy MPK
We Wrocławiu powstaną linie 

tramwajowe na Swojczyce, Maślice, 
Klecinę i przez ul. Borowską plus nowa 

linia autobusowa na Jagodno. Tak wynika 
z Wrocławskiego Planu Tramwajowego 

2.0. Dlaczego te kierunki? 
str. 8

str. 10-11

Pij kranówkę, 
oszczędzaj gotówkę

Na zachodzie miasta 
powstał nowy COM
W Magnolia Park przy ul. Legnickiej 58 już działa 
Nowe Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskie-
go Wrocławia. Załatwisz tu sprawę także w sobotę.

str. 3

Nocny półmaraton  
na pomoc Ukrainie
Po trzech latach powraca 8. PKO Nocny Wrocław 
Półmaraton. 18 czerwca o godz. 21.30 wystartuje  
12 tys. biegaczy z kilkudziesięciu krajów świata.

str. 19

Свято Вроцлава 
2022
Культурні центри, неурядові організації та ради 
мікрорайонів запрошують на концерти, вистав-
ки та заходи під відкритим небом.

str. 18
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Szanowni Państwo,

coraz bliżej Święto Wrocławia. 
W tym roku 24 czerwca przypada 
w piątek i chcemy rozciągnąć na-
szą radość i bycie razem na cały 
weekend. W te dni we Wrocławiu 
będziemy, między innymi, cele-
brować 40-lecie aktywności arty-
stycznej zespołu Lady Pank, sobotę 
spędzimy na folkowo, a w niedzie-
lę wysłuchamy koncertu poświę-
conego znanemu wrocławskiemu 
artyście – Andrzejowi Waligór-
skiemu i studiu 202. A to tylko 
przegląd wydarzeń z wrocław-
skiego Rynku - zachęcam także 
do spotkań na osiedlach, program 
Święta Wrocławia znajdziecie Pań-
stwo w poprzednim biuletynie i na 
miejskim portalu.

Piątek zaczniemy bardzo trady-
cyjnie – od uroczystej sesji Rady 
Miejskiej Wrocławia, wyróżniając 
na niej ważne dla naszego mia-

sta postacie i instytucje. W tak 
zacnym gronie także honorową 
obywatelkę Wrocławia, której ni-
komu w naszym mieście przed-
stawiać szerzej nie trzeba. Myślę 
o profesor Alicji Chybickiej, na 
zawsze kojarzącej nam się z na-
dzieją, a szczególnie z Przyląd-
kiem Nadziei, miejscem przez 
panią profesor założonym i wciąż 
działającym, miejscem leczenia, 
schronienia i najlepszej możliwej 
opieki, jaką tylko mogą być ob-
jęci doświadczeni chorobą mło-
dzi – i bardzo dzielni – pacjenci. 
Jestem dumny, że Wrocław ma 
takich obywateli i takie miejsca, 
w których zawsze można znaleźć 
pomoc.

Święto Wrocławia to także czas 
refleksji o naszym mieście. Roz-
rosło nam się w ostatnich mie-
siącach o nowych obywateli. 
Wzmocniło więziami zbudowa-
nymi przez Państwa, zjednoczo-

nych w niesieniu pomocy po-
trzebującym. W tym szalonym 
czasie, gdy z pandemii wpadliśmy 
wprost w czas pomocy najecha-
nym sąsiadom, zdajemy nasz eg-
zamin każdego dnia. O wsparcie 
w świadczeniu tej pomocy upomi-
namy się jako samorządowcy do 
polskiego rządu. Dziś wiemy do-
brze, że pomoc przeszła ze sprin-
tu w maraton. Aby była efektyw-
na, wymaga zmian w prawie. Gdy 
słyszą i widzą Państwo, że upo-
minamy się o nie, to robimy to 
z myślą o nas wszystkich.

Wrocław to nasza wspólna spra-
wa – pamiętajmy o tym nie tylko 
od święta.
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W piękne przedpołudnie 12 czerw-
ca w parku Grabiszyńskim ponad 
150 osób ukończyło 9. Bieg Orthos 
GO ON Clinic. Dopisała nie tylko 
pogoda, ale i humory uczestni-
ków (Wojciech, Katarzyna, Anna 
na zdj.). Tym sposobem zebrano 
ponad 4 tys. zł dla dzieci leczo-
nych w Przylądku Nadziei. Podczas 
imprezy można było wystarto-
wać na dystansie 5 lub 10 km. Na 
cel charytatywny przekazywano 
połowę opłaty startowej każdego 
uczestnika. Wszyscy, którzy ukoń-
czyli bieg, otrzymali pamiątko-
wy medal, a zwycięzcy – puchary.  
W czasie wydarzenia była też okazja, 
by skorzystać z porad specjalistów 
ze szpitala Orthos. Organizatorem 
biegu było Stowarzyszenie Pro-Run 
Wrocław. – Organizując biegi za-
wsze staram się przekazywać w nich 
wartość dodaną. W przypadku GO 
Biegu jest to wyjątkowy cel chary-
tatywny. Cieszę się, że mogę być 
częścią tego przedsięwzięcia - mó-
wił po biegu Jacek Urbanowicz ze 
stowarzyszenia.

BIEG DLA PRZYLĄDKA NADZIEI
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W Magnolia Park przy ul. Legnickiej 58 już działa Nowe Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia. Mia-
sto przygotowało 31 stanowisk obsługi i dogodne dla mieszkańców godziny otwarcia, także w soboty.

 I Jarek Ratajczak

C O M  U r z ę d u  M i e j s k i e g o 
w Magnolii otwarto w piątek, 
10 czerwca. Już przed godzi-
ną 9 w kolejce czekali pierwsi 
interesanci. Nowoczesny punkt 
wraz z systemem kolejkowym 
i roboczymi sobotami to pro-
jekt, który usprawni zarów-
no pracę urzędu, jak i pozwoli 
mieszkańcom tej części miasta 
na załatwienie spraw urzędo-
wych bez konieczności wizyty 
w centrum miasta.

Na zachodzie miasta

– Bardzo dobry pomysł,  by 
w tym miejscu Wrocławia po-
wstał punkt, w którym można 
załatwić różne sprawy urzędo-
we. Na zachodzie miasta tego 
brakowało, trzeba było jechać 
do centrum. Dziś chcę  zareje-
strować samochód, a o otwarciu 
tego miejsca dowiedziałem się 
z internetu – mówi pan Leszek, 
mieszkaniec Stabłowic.

Lokalizacja COM-u w galerii 
handlowej nie została wybrana 
przypadkowo. Jest usytuowana 
w zachodniej części Wrocławia, 
z dobrym dojazdem i bezpłat-
nym parkingiem, co umożliwi 
mieszkańcom tej części miasta 
dogodne i sprawne zrealizowa-
nie potrzeb w oferowanym przez 
urząd zakresie. COM działa na 
pierwszym piętrze Magnolii, 

tuż obok schodów ruchomych. 
Na powierzchni 883 mkw. usta-
wiono 31 stanowisk do obsługi 
mieszkańców, z czego 29 do 
obsługi spraw obywatelskich 
i komunikacyjnych. Można tam 
załatwić rejestrację pojazdów,  
sprawy meldunkowe, wydawane 
są prawa jazdy i dowody osobi-
ste. Pozostałe 2 stanowiska słu-
żą do przyjmowania wniosków 
i wydawania paszportów – jed-
nak trwa jeszcze ustalanie za-
kresu ich pracy z uwagi na to, 

że postępowania paszportowe 
prowadzone są przez Dolnoślą-
ski Urząd Wojewódzki.

Otwarty również w soboty

– Cieszę się, że zgodnie z za-
powiedziami z początku roku 
COM oddajemy w zapowiada-
nym terminie. Robocze sobo-
ty będą dodatkowym atutem 
tego miejsca – mówił podczas 
otwarcia Włodzimierz Patalas, 
sekretarz miasta Wrocławia 

i inicjator stworzenia COM-u. 
Godziny otwarcia nowego Cen-
trum Obsługi Mieszkańca Urzę-
du Miejskiego Wrocławia: od 
poniedziałku do piątku w godz. 
9-18, a w soboty w godz. 9-16.

Szacunkowo z usług Centrum 
Obsługi Mieszkańca w Magno-
lia Park skorzysta ok. 120 tys. 
mieszkańców, którym wyda-
nych zostanie ok. 25 tys. do-
wodów osobistych czy 30 tys. 
dowodów rejestracyjnych.

Mamy nowe Centrum Obsługi Mieszkańca

42 mln zł od UNICEF-u dla Wrocławia
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, i dr Rashed Mustafa Sarwar, koordynator UNICEF-u ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce, pod-
pisali memorandum, na mocy którego Wrocław otrzyma ponad 42 mln zł na działania pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy.

 I Redakcja

Od wybuchu wojny w Ukrainie do 
wrocławskich placówek oświa-
towych przyjęto blisko 7 tysięcy 
ukraińskich dzieci. Dotacja została 
podzielona na następujące obszary:

 ◼ Edukacja – 24,5 mln zł

 ◼ Ochrona dzieci – 7,43 mln zł

 ◼ Polityka społeczna – 4,37 mln 
zł

 ◼ Rozwój dzieci i młodzieży – 
3,65 mln zł

 ◼ Działania międzysektorowe 
(zdrowie/wczesne wsparcie 

rozwoju) – 1 mln zł

 ◼ Zdrowie – 0,88 mln zł

Z kluczowych projektów, które 
będą realizowane np. w obsza-
rze edukacji, można wymienić 
m.in. przygotowanie przedszkoli 
i szkół do nowego roku szkolnego 
w związku z większą liczbą dzieci 
w placówkach (nowe ławki, krze-
sła, szafki), organizacja wakacyj-
nych półkolonii w szkołach (dla 
dzieci uchodźców i społeczności 
przyjmującej uchodźców), do-
posażenie i rozbudowa stref re-
kreacyjnych (np. placów zabaw) 
w 19 przedszkolach i zespołach 

szkolno-przedszkolnych, a także 
zatrudnienie 120 asystentów wie-
lokulturowych (jeden asystent na 
szkołę). 

Natomiast w obszarze zdrowia 
będzie to: rozszerzanie działalno-
ści żłobków poprzez zatrudnienie 
31 specjalistów psychospołecznych 
i ekspertów (żłobki publiczne), 
rozwój 20 świetlic dla dzieci i ro-
dziców/opiekunów (zatrudnienie 
dodatkowego personelu, dodat-
kowe zajęcia środowiskowe, ma-
teriały dydaktyczne), zapewnienie 
apteczek pierwszej pomocy dla 
żłobków, szkół i przedszkoli oraz 

rodzin z dziećmi (1250 apteczek), 
zakup artykułów higienicznych 
i chemicznych, mebli, naczyń, 
drobnego sprzętu AGD, artykułów 
spożywczych, transport żywności 
dla żłobków publicznych.

W planach jest także m.in. uru-
chomienie telefonu zaufania dla 
rodzin, pozyskanie nowych rodzin 
zastępczych, dostęp dla ukra-
ińskich dzieci z niepełnospraw-
nościami do programów pomo-
cowych, takich jak np. wsparcie 
asystenta osoby z niepełnospraw-
nością czy współfinansowanie 
sprzętu rehabilitacyjnego. 
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Punkt działa na pierwszym piętrze Magnolii, znajduje się tam 31 stanowisk do obsługi mieszkańców

Jak działają 
inteligentne miasta?
Trwa największy w Polsce 
kongres o funkcjonowaniu  
i rozwoju inteligentnych miast. 
Podczas Smart City Forum we 
Wrocławiu uczestnicy roz-
mawiają o wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii 
w zarządzaniu miastem, m.in. 
w czasach pandemii i kryzy-
su. W programie są też tematy 
dotyczące e-usług w samorzą-
dach, ekologii i nowoczesnego 
transportu miejskiego. Kongres 
rozpoczął się 14.06 w hotelu 
The Bridge Wroclaw MGallery 
i potrwa do 15.06. Wydarzenie 
gromadzi przedstawicieli rzą-
du, administracji samorządowej 
i ekspertów z branż: transport, 
budownictwo, bezpieczeństwo, 
energetyka, zarządzanie dany-
mi czy usługi publiczne.

Biała księga już  
u Prezydenta RP

Biała Księga, czyli efekt obrad 
Samorządowego Okrągłego 
Stołu we Wrocławiu, została 
przekazana 13 czerwca Prezy-
dentowi RP Andrzejowi Dudzie. 
Ponad 220-stronicowe opra-
cowanie zawiera pełne reko-
mendacje najpotrzebniejszych 
zmian prawnych w związku 
z przyjazdem do Polski 3 mln 
uchodźców z Ukrainy. To wynik 
wytężonej pracy samorządow-
ców, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, świata nauki 
i biznesu. Podczas spotkania 
z Prezydentem RP poruszony 
został również temat koniecz-
ności udzielania samorządom 
wsparcia finansowego. 

Zgłoś, czym 
ogrzewasz dom

Z końcem czerwca upływa 
termin, żeby złożyć dekla-
rację o sposobie ogrzewania 
mieszkania lub domu do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). Deklara-
cję najszybciej złożymy on-
line, poprzez e-formularz na 
stronie ceeb.gov.pl. Można to 
również zrobić w formie pa-
pierowej, wysyłając na adres: 
Urząd Miejski Wrocławia, De-
partament Zrównoważonego 
Rozwoju, ul. Bogusławskiego 
8-10, 50-032 Wrocław, dopi-
sek CEEB.
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Na ponad 20 wrocławskich uczelniach jest kilkaset kierunków studiów. Mimo tak szerokiej gamy do wyboru, niemal co roku, uruchamiane są nowe specjalizacje 
– to efekt zmian na rynku pracy. Uczelnie oferują studia, których absolwenci mają gwarancję na ciekawą pracę i dobre zarobki.

 I Tomasz Wysocki

Od nowego roku akademickiego 
wrocławscy studenci będą uczy-
li się na nowych kierunkach. Te 
uczelnie poszerzyszły swoją ofertę:

 ◼ Politechnika Wrocławska

Trzy nowe kierunki studiów 
otwiera Politechnika Wrocław-
ska. Studia magisterskie w za-
kresie gospodarki o obiegu za-
mkniętym i ochronie klimatu 
prowadzone będą na Wydziale 
Inżynierii Środowiska. Dotyczą 
strategii zrównoważonego roz-
woju gospodarczego, obejmują-
cego świadome zarządzanie cy-
klem życia produktów, odzysku 
i ponownego wykorzystania su-
rowców. Nowością są też studia 
z zakresu geoenergetyki. Przyszli 
inżynierowie poznają m.in. zasa-
dy oceny potencjału energetycz-
nego wnętrza Ziemi, technologie 
przekształcania ciepła ukrytego 
w warstwach skalnych, parze 
wodnej czy wodzie na energię 
elektryczną lub cieplną. Ruszą 
też studia dotyczące inżynierii 
surowców mineralnych. 

 ◼ Akademia Wychowania  
Fizycznego

Wrocławska AWF otwiera dwa 
nowe kierunki studiów: kine-
zjologię i terapię zajęciową. 

Kinezjologia to 3-letnie studia 
licencjackie w języku angiel-
skim. Program zajęć obejmuje 
szeroko pojętą wiedzę z zakresu 
aktywności ruchowej człowieka. 
Absolwenci tego kierunku znaj-
dą pracę w instytucjach i fir-
mach zajmujących się promocją 
zdrowia oraz jako trenerzy per-
sonalni. Zaś terapia zajęciowa 
(dzienne studia I i II stopnia) 
zajmuje się wieloaspektową re-

habilitacją, poprawą dobrostanu 
fizycznego, psychicznego i spo-
łecznego.

 ◼ Uniwersytet Przyrodniczy

Nowością w ofercie jest kierunek 
„bioeconomy” – studia prowa-
dzone będą w jęz. angielskim. 
Powstał na Wydziale Inżynierii 
Kształtowania Środowiska i Geo-
dezji UPWr przy udziale Politech-
niki Wrocławskiej. Program stu-

diów obejmuje wiedzę inżynierską 
z uwzględnieniem m.in. najnow-
szych osiągnięć naukowych, inno-
wacji, procesów przemysłowych, 
logistyki łańcucha dostaw i eko-
nomii. UPWr oferuje także nowe 
studia z zakresu agroinżynierii. 
Absolwenci mogą pracować w go-
spodarstwach, ale też i w firmach 
produkujących sprzęt dla rolników 
czy agencjach wspierających pro-
dukcję żywności. 

 ◼ Akademia Sztuk Pięknych

Na studiach z rysunku studenci 
otrzymają wykształcenie z zakre-
su zaawansowanych technologii 
rysunku. Poznają podstawy za-
gadnień, takich jak: komiks, ry-
sunek w grach wideo, storyboard, 
rysunek prasowy, ilustracja. 

 ◼ Uniwersytet Ekonomiczny

Znacznie rozrosła się ofer-
ta studiów podyplomowych na 
Uniwersytecie Ekonomicznym. 
Uczelnia proponuje aż 6 nowych 
kierunków: menedżer CSR (spo-
łeczna odpowiedzialność bizne-
su), menedżer zrównoważonego 
rozwoju, dietetyka gerontolo-
giczna, nowoczesne technologie 
w finansach i Strategic Leader-
ship.

 ◼ Uniwersytet Wrocławski 

Kierunek „Zielona chemia”  ma 
ksztacić kadrę zdolną do podję-
cia trudu transformacji przemy-
słu chemicznego w stronę chemii 
przyjaznej dla środowiska, czyli 
projektowania produktów i pro-
cesów, które minimalizują, a na-
wet eliminują stosowanie sub-
stancji niebezpiecznych.

 › Więcej na 
l.wroclaw.pl/nowekierunki-
-studiow

Nowe kierunki studiów na wrocławskich uczelniach

W połowie czerwca mammobusy przyjadą do Wrocławia. Na bezpłatne badanie piersi mogą 
zgłosić się kobiety w wieku od 50 do 69 lat. Organizatorem profilaktycznej akcji jest NFZ, nie 
obowiązują wcześniejsze zapisy. Sprawdź harmonogram postojów mammobusów. 

 I Paulina Falkiewicz

Każdego roku raka piersi diagno-
zuje się u 1,5 miliona kobiet na 
całym świecie, w Polsce – 19 tys. 
Oznacza to, że codziennie ponad 
50 Polek dowiaduje się o choro-
bie, dlatego tak istotne są syste-
matyczne badania. 

Mammografia może  
uratować życie

Mammografia to badanie piersi 
kobiet, które zaleca się wykony-
wać po 50. roku życia. Badanie 
może pomóc wykryć wczesne 
zmiany nowotworowe, co daje 
pacjentkom możliwość szybkiego 
leczenia. Badanie trwa zaledwie 

5 minut i jest bezbolesne. Polega 
na wykonaniu dwóch zdjęć rent-
genowskich.

W ramach „Programu profilakty-
ki raka piersi” mammobusy ruszą 
w trasę po Dolnym Śląsku. Przez 
kilka dni będą we Wrocławiu. To 
idealna okazja, by zadbać o swoje 
zdrowie i zrobić badania kontrol-
ne. Warto pamiętać, że w żadnym 
stopniu nie odbiegają jakością 
i standardem od tych wykonywa-
nych w placówce medycznej.

Gdzie i kiedy mammobusy 
będą we Wrocławiu?

 ◼ 15 czerwca – ul. Legnicka 62, 
w godz. 9-16

 ◼ 20 czerwca – ul. Legnicka 62, 
w godz. 9-16

 ◼ 21 czerwca – ul. Długa 37/47, 
w godz. 9-16

 ◼ 22 czerwca – ul. Bardzka 1a,  
w godz. 9-16

 ◼ 23 czerwca – ul. Sieradzka 5, 
w godz. 9-16

 ◼ 24 czerwca – ul. Długosza  
59-75, w godz. 8-15

Badania są darmowe i nie wy-
magają wcześniejszych zapisów. 
Kobiety w wieku 50-69 lat po-
winny badać się co dwa lata. 
Profilaktyczną akcję organizuje 
Narodowy Fundusz Zdrowia – 
Dolnośląski Oddział Wojewódzki 
we Wrocławiu.

Zadbaj o zdrowie i zbadaj się w mammobusie
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Mammografię zaleca się wykonywać u kobiet po 50. roku życia

Politechnika Wrocławska otwiera trzy nowe kierunki. Rekrutacja na studia dzienne I stopnia trwa do 7 lipca
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Od 6 czerwca rozpoczął się nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw – programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych 
organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. Dostępne są mikrodotacje w wysokości od 8 do 10 tys. złotych. Nabór trwa do 21 czerwca.

 I Redakcja

Masz pomysł na działania lo-
kalne? Chcesz zrobić ciekawe 
wydarzenie? Mieszkasz i dzia-
łasz na terenie Dolnego Śląska?  
Skorzystaj z mikrodotacji lub 
wsparcia na realizację lokalnych 
przedsięwzięć w Dolnośląskim 
Funduszu Małych Inicjatyw.

Opisz swój pomysł i złóż wnio-
sek przez generator dostępny na 
stronie maleinicjatywy.pl. Kwota 
wnioskowanej mikrodotacji może 
wynosić minimalnie 8 tys. zł, 
a maksymalnie 10 tys. zł.

Termin naboru to 6-21.06.2022 
r. Wsparcie finansowe i mery-
toryczne otrzyma minimum 30 

młodych organizacji pozarządo-
wych i 15 grup nieformalnych/
samopomocowych z Dolnego 
Śląska. Kwota alokacji wynosi 
450 tysięcy złotych.

UWAGA! W naborze obowiązuje 
limit liczby składanych wnio-
sków, który wynosi w sumie 
180.

Liczy się kolejność składnych 
wniosków – do wyczerpania li-
mitów w każdej ze ścieżek (90 
dla młodych organizacji poza-
rządowych oraz 90 dla grup nie-
formalnych i samopomocowych).

Publikację listy rankingowej 
zaplanowano na 14.07.2022 r. 
Zwycięskie projekty będą reali-

zowane od 1.08 do 30.11.2022 
roku. Dolnośląski Fundusz Ma-
łych Inicjatyw jest finansowany 
przez Narodowy Instytut Wol-
ności – Centrum Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków Rządowego Programu 
NOWEFIO – Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2021-
2030.

Łąka Mazurska to niewielka 
ulica prowadząca od placu 
Kromera w stronę wałów nad 
Odrą. Miejsce położone pomię-
dzy ruchliwym skrzyżowaniem 
a zacisznymi terenami space-
rowymi. Spółka Wrocławskie 
Mieszkania chce w najbliż-
szych latach wyremontować 
znajdujące się tam podwórko. 
Jak je urządzić? Konsultacje 
z mieszkańcami potrwają do 7 
lipca 2022 r.

 I Maciej Wołodko

Podwórko ma kształt zbliżony do 
trójkąta. Otaczają je kamienice 
wybudowane jeszcze w Breslau. 
Wznoszono je tutaj od 1928 
roku, do pierwszej połowy lat 30.  
Teren pomiędzy nimi jest pełen 
zieleni. Trochę zdziczałej i zanie-
dbanej, ale tak bardzo w mieście 
potrzebnej. W czterech miej-
scach poustawiane są śmietniki. 
Są także: piaskownica, kamien-
ny stół do ping-ponga, trzepa-
ki i kilka ławek. Na gruntowej, 
nieutwardzonej drodze wzdłuż 
kamienic parkują auta. Po desz-
czu tworzą się na niej pokaźnych 
rozmiarów kałuże.  

Co powinno się zmienić? 

Jedno jest pewne – drzewa mają 
pozostać. Nie planuje się żadnych 
wycinek, a pozostawienie istnie-
jącej zieleni wysokiej to jeden 
z priorytetów. W trakcie konsul-

tacji poruszonych zostanie 5 te-
matów:

 ◼ Jak urządzić zieleń?

 ◼ Czy potrzebny jest plac zabaw 
oraz miejsca rekreacji?

 ◼ Czy przydadzą się urządzenia 
sportowe?

 ◼ Jak zorganizować ruch pieszy 
i kołowy na podwórku czy 
potrzebne są (a jeśli tak, to 
gdzie i ile) miejsca postojo-
we?

 ◼ Ile ma być miejsc zbiórki od-
padów: w tej chwili są cztery, 
może wystarczą dwa?

Weź udział w konsultacjach

W czwartek, 23.06, na podwórku 
pojawi się mobilny punkt kon-
sultacyjny. Wypatrujcie charak-
terystycznego błękitnego wózka 
z napisem „konsultacje społecz-
ne”. Od godziny 17.30 czekać 
będą na Was pracownicy pro-
wadzący konsultacje w imieniu 
miasta, Fundacji na Rzecz Stu-
diów Europejskich (FEPS). 

Swoją opinię przekazać możecie 
także przez internet. Od 15.06 
do 7.07 aktywny będzie formu-
larz opinii, który znajdziecie na 

stronie l.wroclaw.pl/
laka-mazurska. 

Także dla młodych

Do wzięcia udziału w konsulta-
cjach zaproszeni są także naj-
młodsi mieszkańcy okolicy. We 
współpracy z Centrum Kowale 
(FB: @CALKowale) planowane są 
warsztaty terenowe dla młodych. 

Dodatkowo, wraz z lokalną 
szkołą podstawową, odbędą się 
warsztaty projektowania po-
dwórka dla dzieci. Przez cały czas 
trwania konsultacji – od 15.06 do 

7 .07 
–  op i-

nie, uwagi 
i pomysły młodych 

mieszkańców zbiera również 
Hanna Achremowicz ze stowa-
rzyszenia Edukacja Krytyczna. 
Możecie przesłać je mejlem na 
adres: h.achremowicz@eduka-
cjakrytyczna.pl.

Konsultacje realizuje Fundacja 
na Rzecz Studiów Europejskich 
w ramach zadania publicznego 
współfinansowanego ze środków 
Gminy Wrocław.

Jak urządzić podwórko przy Łące Mazurskiej? 

Masz pomysł na lokalne działania? Weź dotację
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Na podwórku jest piaskownica i stół do ping-ponga, ale nawierzchnia po deszczu rozmaka

Jaka ma być lokalna polityka integracyjna?
E-FORMULARZ do 19 czerwca

Jak urządzić podwórko przy Łące Mazurskiej?
E-FORMULARZ do 7 lipca

PUNKT KONSULTACYJNY | 23.06.2022 r., godz. 17.30
błękitny wózek na podwórku
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Tyle słońca w całym mieście – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu stawia na ekologiczne rozwiązania. 
Niebawem blisko 20 proc. zużywanego przez spółkę prądu pochodzić będzie z energii odnawialnej dzięki panelom słonecznym.

 I Mateusz Lubański

Panele fotowoltaiczne zamonto-
wane są na dachach trzech bu-
dynków zajezdni autobusowej 
przy ul. Obornickiej, w tym na 
dachu hali do codziennej obsługi 
autobusów, które skończyły kur-
sowanie. Ta hala zużywa rocznie 
101 tys. kWh. Instalacja solarna 
jej dachu pozwala pokryć poło-
wę tego zapotrzebowania, czego 
efektem jest oszczędność ok. 30 
tys. zł w skali roku.

Dobry kierunek

Jak policzono, łącznie fotowolta-
ika zapewnia 18,9 proc. zużycia 
prądu dla obiektów na zajezdni 
przy ul. Obornickiej. Pracownicy 
zajezdni mogą na bieżąco mo-
nitorować, jak duży wpływ na 
środowisko mają zainstalowane 
na dachu panele – ile spółka za-
oszczędziła, ile energii udało się 
pobrać i ile jej zostało.

Zdaniem Krzysztofa Balawejde-
ra, prezesa MPK Wrocław, ko-
rzystanie z rozwiązań fotowol-
taicznych przenosi jego spółkę  
w nowy wymiar ekologii. - Dzię-
ki panelom nasze hale na zajezd-
niach stają się samowystarczalne 
energetycznie – tłumaczy. –Stale 
rozwijamy ten obszar, podcho-
dzimy do niego kompleksowo, 
dlatego planujemy kolejne inwe-
stycje fotowoltaiczne. Biorąc pod 
uwagę szaleńczo rosnące koszty 

energii, takie podejście jest jedy-
nym dobrym kierunkiem – pod-
kreśla.

To dopiero początek

Rozwiązanie w postaci fotowol-
taiki zostało wykorzystane też 
na terenie dwóch zajezdni tram-
wajowych – Borek przy ul. Po-
wstańców Śl. i Gaj przy ul. Ka-
miennej. 

W pierwszej lokalizacji zamon-
towana na powierzchni dacho-
wej trzech budynków instalacja 
solarna gwarantuje spółce 24,2 

proc. rocznego zużycia prądu dla 
tamtejszych obiektów. Na Gaju 
wartość ta wynosi 13,3 proc.

Montaż paneli fotowoltaicznych 
planowany jest również na za-
jezdni tramwajowej Ołbin przy 
ul. Słowiańskiej. Władze spółki 
przewidują, że dzięki instala-
cji solarnej na jednym z dachów 
łączny udział energii słonecz-
nej w rocznym zużyciu prądu na 
wszystkich zajezdniach wyniesie 
17,5 proc. 

Panele pozwolą MPK produkować 
rocznie aż 370 tys. kWh prądu.

Autobusy elektryczne

To tylko część działań proeko-
logicznych, na które postawiło 
wrocławskie MPK. Spółka regu-
larnie wymienia tabor na bardziej 
ekologiczny, a w przyszłym roku 
do stolicy Dolnego Śląska przy-
jadą pierwsze autobusy elek-
tryczne Mercedes-Benz e-Citaro.  
W zmodernizowanych Ško-
dach 16T zamontowano ener-
gooszczędne oświetlenie LED. 
Ponadto, na zajezdni Borek funk-
cjonuje energooszczędna i przy-
jazna dla środowiska myjnia dla 
tramwajów. 

MPK inwestuje w panele fotowoltaiczne

Umiesz prowadzić tramwaj? Spróbuj!
Nauka jazdy i samodzielne poprowadzenie tramwaju, pokaz 
najnowszego taboru i zabytkowych pojazdów, zwiedzanie 
czynnej zajezdni – to tylko część z wielu atrakcji, które 25.06 
czekają na uczestników Dnia Otwartego MPK w zajezdni Borek.

 I Mateusz Lubański

Maluchy mogą liczyć na dmu-
chańce, malowanie buziek i bań-
ki mydlane. Starszakom zorga-
nizowana zostanie nauka jazdy 
tramwajem, a także pokaz wy-
jątkowych, historycznych pojaz-
dów, o które zadbają MPK, Klub 
Sympatyków Transportu Miej-
skiego i Towarzystwo Upiększa-
nia Miasta Wrocławia. Na fanów 
sportowych wrażeń czekać będzie 
piłkarski Śląsk Wrocław. Do tego 

piknikowa muzyka i koncerty na 
żywo, dobre jedzenie z food truc-
ków i strefa chillout.  

Tradycyjnie kursować będzie spe-
cjalny autobus do zajezdni przy 
ul. Obornickiej. Zainteresowani 
mogą tam zajrzeć we wszystkie 
zakamarki i zapytać o wszystko. 
Tym razem impreza ma charakter 
charytatywny – przed zajezdnią 
Borek prowadzona będzie zbiór-
ka darów dla Ukrainy. Przyjdźcie 
25.06 w godz. 10-15. 

Panele fotowoltaiczne zainstalowano już na dachach trzech zajezdni – Borek (na zdj.), Obornicka i Gaj 
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Do Wrocławia zjeżdżają miłośnicy komunikacji zbiorowej z całej Polski
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MPK 18.06 zmienia 
i zawiesza trasy 

 ◼ Autobusy i tramwaje od 
godz. 20.30 jeżdżą inaczej 
niż w rozkładzie jazdy.

Podczas trwania 8. PKO Noc-
nego Wrocław Półmaratonu 
w sobotę 18.06 przewidy-
wane są zmiany w kursowa-
niu komunikacji zbiorowej. 
Część autobusów i tram-
wajów te zmiany obejmą od 
godz. 20.30, część od godz. 
21.30, gdy wystartuje pół-
maraton. Dotyczy to tras 21 
linii tramwajowych i  44 au-
tobusowych. Szczegóły znaj-
dziesz na: l.wroclaw.pl/pol-
maraton-mpk. Półmaraton 
powinien się zakończyć po 
północy. 

 ◼ Tramwaj i autobus dla 
biegaczy i kibiców

Do dyspozycji biegaczy i ki-
biców zostaną uruchomione 
dwie specjalne linie: 

tramwajowa T3

Stadion Olimpijski – Pa-
derewskiego – Różyckiego 
– most Szczytnicki – Grun-
waldzka – Sienkiewicza – 
Wyszyńskiego – most Pokoju 
– pl. Społeczny – Traugutta 
– Oławska – Galeria Domini-
kańska oraz Sępolno – Mic-
kiewicza – Stadion Olimpijski 
– Paderewskiego – Różyc-
kiego – most Szczytnicki – 
Grunwaldzka – Sienkiewicza 
– Wyszyńskiego – most Po-
koju – pl. Społeczny – Trau-
gutta – Oławska – Galeria 
Dominikańska.

Z pętli Stadion Olimpijski 
tramwaje będą odjeżdża-
ły o godz. 0.15, 0.25, 0.35, 
0.45, 0.55 i 1.20, z pętli Sępo-
lno o godz. 1, 1.10, 1.30, 1.45 
i ostatni o godz. 2.

autobusowa S3

W nocy z 18 na 19 czerwca 
uruchomiona zostanie spe-
cjalna linia autobusowa S3 
na trasie: Stadion Olimpijski 
– Paderewskiego – Moniusz-
ki – Kochanowskiego – most 
Szczytnicki – Grunwaldzka 
- Sienkiewicza – pl. Bema. 
Autobusy będą odjeżdża-
ły ze Stadionu Olimpijskiego 
o godz. 0.05, 0.20, 0.35, 0.50, 
1.05, 1.20, 1.35, 1.50 i 2.05.
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Huk wierteł i stukot młotów dobiega ze Wzgórza Partyzantów, zwanego też Bastionem Sakwowym przy ul. Piotra Skargi. Remontowana jest kolumnada, stropy 
pod nią, plac wokół fontanny, schody i pawilon perystylowy, czyli dawny klub nocny Reduta. Wszystko pod czujnym okiem konserwatora zabytków. 

 I Michał Kurowicki

Przez wiele lat ten piękny nie-
gdyś obiekt stał zaniedbany. Jed-
nak już niebawem powróci do 
dawnej świetności. W tej chwili 
to jedna z głównych inwesty-
cji miejskich. Sprawdziliśmy, co 
dzieje się na miejscu w pierwszej 
połowie czerwca.

Warstwy farb 

Obecnie na kolumnadzie Bastio-
nu Sakwowego czyszczone są 
elementy z piaskowca, beto-
nu i cegieł. Można zobaczyć 
odsłonięte sklepienia. Pra-
cownicy wykonawcy prac, 
firma Castellum, najpierw 
muszą oczyścić ściany 
i podłoże. A potem pozbyć 
się też wszelkich nalecia-
łości konstrukcyjnych z mi-
nionych kilkudziesięciu lat.

Na placu wokół fontanny skuwa-
ne są płytki, w ich miejsce pojawi 
się nowa nawierzchnia. Następ-
nie wykonane zostaną prace mo-
dernizacyjne, tak aby ten obiekt 
wrócił do dawnej świetności.

Trwają poszukiwania

Taka praca wymaga dużej cier-
pliwości. Jeden element ozdobny 

czyści się kilkanaście dni. Wcze-
śniej, przez dziesięciolecia, był 
on powlekany różnego rodzaju 
tynkami i farbami.

Teraz poszczególne detale dopro-
wadzane są do stanu pierwotne-
go. Następnie zostaną zabezpie-
czone i wyeksponowane tak, żeby 

ten znany przez pokolenia wro-
cławian obiekt w centrum miasta 
stał się wizytówką Wrocławia.

W przyziemiach kolumnady, po 
obu stronach pod posadzką zro-
biono już odwierty. Dokonano 
ich w celu poszukiwania ukry-
tych, zamurowanych kiedyś sal. 

– Spuszczaliśmy tam sondy. Na 
razie na nic nie natrafiliśmy, ale 
będziemy ich jeszcze szukać – 
zapewnia Filip Orzechowski, kie-
rownik robót z Castellum, pracu-
jący w Bastionie Sakwowym.

W planach na poziomie Reduty 
jest restauracja, a nieco wyżej – 

kawiarnia. Miejsce zatem zatętni 
życiem jak za dawnych lat.

Trzy zakresy prac

Remont Bastionu Sakwowego 
obejmuje: ◼ rewaloryzację Pa-
wilonu Perystylowego (dawnej 
Reduty) o powierzchni użytkowej 
460 mkw.: sali kolumnowej, po-
mieszczeń technicznych, zaplecza 
sanitarnego i szatni ◼ rewalory-
zację kolumnady o powierzch-
ni 375 mkw.: remont podziemia 
(kawiarnia, bufet, sanitariaty) 
i części naziemnej (odrestauro-
wanie posadzek, sklepień, ścian 
z malowidłami, schodów, za-
bytkowego oświetlenia z balu-
stradami i tarasu z kolumnadą), 
◼ rewaloryzacja placu z fontanną.

Castellum od zabytków

Wykonawcą prac jest firma Ca-
stellum. Specjalizuje się ona 
w konserwacji zabytków. Ostat-
nio we Wrocławiu zajmowała się 
budynkiem Panoramy Racławic-
kiej, a wcześniej – Synagogą pod 
Białym Bocianem.

Umowę podpisano pod koniec 
marca br. Zgodnie z planem re-
nowacja Bastionu Sakwowego 
powinna zakończyć się we wrze-
śniu 2023 roku. 

Bastion Sakwowy: poszukują zamurowanych sal

Osuszanie cegieł po skuciu starych tynków. Detale sztukaterskie są czysz-
czone parą wodną, preparatami chemicznymi, szpachelkami (zdj. w kółku)

Za 2,3 mln złotych odnowiono dwie kamienice przy pl. Nankiera pod numerami 5 i 6. Wcześniej 
zakończono tam remont innej – nr 7 – w której mieści się obecnie konsulat Ukrainy. Dzięki temu 
prawie wszystkie budynki na tym długim placu mają świeże elewacje. Tędy prowadzi najpięk-
niejsza trasa wycieczek z Rynku na Ostrów Tumski.

 I Michał Kurowicki

Pl. Biskupa Nankiera to jedna 
z najładniejszych części zacho-
wanego do dziś średniowiecznego 
Wrocławia. Ma 200 m i łączy ul. 
Szewską z Piaskową. Znajduje się 
przy nim wiele zabytkowych ka-
mienic i kościołów. Patron placu 
– Nankier – na tronie biskupim 
we Wrocławiu zasiadał za czasów 
Władysława I Łokietka. 

Dom św. Klary

Od wielu lat trwa rewitalizacja 
kolejnych budynków stojących 
przy placu. W pierwszej poło-

wie czerwca zakończono prace 
przy dwóch kolejnych. Chodzi 
o pochodzące z połowy XIX w. 
kamienice pod numerami 5 i 6. 
Druga z nich zwana jest Domem 
św. Klary.

Obie to kamienice komunalne, 
od 60 lat wpisane do rejestru za-
bytków. Znajdują się pod pieczą 
Zarządu Zasobu Komunalnego we 
Wrocławiu.

K a ż d e  p r a c e  wyk o nywa ne 
w nieruchomości konsultowane 
są z miejskim konserwatorem 
zabytków. Tak było i w przy-
padku kończącego się remontu 

elewacji kamienic przy pl. Nan-
kiera 5 i 6. Dobór koloru fasad 
poprzedziły badania stratygra-
ficzne. Jest on zbliżony do pier-
wotnego koloru elewacji.

Po remoncie uciepłownione

P r i o r y t e t e m  r e m o n t o w y m 
w ostatnich latach jest ucie-
płownianie nieruchomości bę-
dących w zasobie wrocławskiego 
ZZK. Również i w tym przypad-
ku budynek został podłączony 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Tylko tutaj na 13 mieszkań ko-
munalnych zlikwidowano 8 pie-
ców starego typu.

Wypiękniała pierzeja kamienic na placu Nankiera
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Kamienica brązowa – na dole konsulat, szara (nr 6) i łososiowa (nr 7)
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Nowe linie tramwajowe na Swojczyce, Maślice, Klecinę i przez ul. Borowską plus nowa linia autobusowa na Ja-
godno powstaną do 2027 z rozliczeniem do 2030 roku. Tak wynika z Wrocławskiego Planu Tramwajowego 2.0. 
Dlaczego tych pięć kierunków, a nie innych? Z Moniką Kozłowską-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej 
Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, rozmawia Mateusz Lubański.

Dlaczego te konkretne cztery tra-
sy i linię autobusową na Jagodno 
wytypowaliście do budowy na 
najbliższe 5 lat?
Lista priorytetów to efekt kom-
pleksowej analizy, którą prze-
prowadziliśmy na potrzeby ogól-
nodostępnego raportu. Analiza 
objęła wszystkie planowane 39 
tras tramwajowych we Wrocławiu 
i uwzględniała 16 różnego rodzaju 
kryteriów – jedne dotyczą efek-
tywności inwestycji, inne środowi-
ska i potencjalnej wycinki drzew, 
jeszcze inne odległości od zabu-
dowy mieszkaniowej. Przyzna-
waliśmy punkty w każdym z tych 
kryteriów, żeby jak najobiektywniej 
wytypować 5 najkorzystniejszych 
tras. Chcieliśmy, żeby ich powsta-
nie nie było zależne od innych 
i żebyśmy mogli zrealizować je 
w najbliższych 5 latach przy uzy-
skaniu środków unijnych.

A co z realizacją pozostałych kil-
kunastu tras tramwajowych, 
które zostały obiecane po panelu 
obywatelskim w ubiegłym roku?
Na panelu obywatelskim rozma-
wialiśmy o 5 trasach tramwa-
jowych - na Jagodno, Maślice, 
Muchobór, Ołtaszyn i Psie Pole. 
Pokazywaliśmy, jak poważne są 
uwarunkowania dla niektórych, 
jeśli chodzi o ich realizację. Ile jest 
zależności np. związanych z ko-
niecznością budowy wiaduktu ko-
lejowego czy rozstrzygnięć z PKP 
o przekroczeniu tramwaju i kolei 
w jednym poziomie. Wtedy też 
powiedzieliśmy, że potrzebna jest 
aktualizacja Wrocławskiego Pro-
gramu Tramwajowego z 2016. I to 
właśnie się stało.

Teraz trzy zadania z WPT z roku 
2016, czyli Maślice, Jagodno - 
etap 1 i Borowską w nowej od-
słonie - mamy w WPT 2.0 z per-
spektywą roku 2030.

Trzeba podkreślić, że budowa sa-
mych tras to nie wszystko. Po-
trzebny jest komfortowy tabor 
i cała infrastruktura towarzysząca. 
No i finanse na realizację pracy 
przewozowej. Dlatego te wszyst-
kie aspekty finansowe trzeba brać 
pod uwagę przy planowaniu roz-
woju tramwajów. W naszym pla-
nie koszt 5 priorytetowych zadań 
szacowany w 2021 roku wraz z no-
wym taborem to ponad 600 mln 
zł, przy czym z uwagi na obecną 
sytuację gospodarczą koszty te 
mogą znacząco wzrosnąć. Wstęp-
nie szacowana kwota, jaką może-
my uzyskać na tramwaje z progra-
mu Feniks, to ok. 86 mln euro (na 
Dolny Śląsk) - to i tak mniej niż 
koszt naszych zadań.

Będzie tramwaj na Bartoszowice?
Zobaczymy. Kolejne trasy będzie-
my sukcesywnie planować w dal-
szej perspektywie - z uwzględnie-
niem tego, co się wydarzy.

Na Jagodnie z roku na rok przy-
bywa mieszkańców. Czy nowe 
połączenie autobusowe rozwią-
że problem komunikacyjny tego 
osiedla?
Jak najbardziej. Fundamentalną 
sprawą jest to, że praktycznie od 
samego centrum autobusy na Ja-
godno będą mogły jechać po wy-

dzielonej trasie. Przejazd w ciągu 
Buforowej, dojazd do osiedla i pę-
tli na ul. Kajdasza będzie kom-
fortowy i czasowo konkurencyj-
ny w stosunku do samochodów. 
Oczywiście, przeanalizowaliśmy 
podstawową wersję z linią tram-

wajową i ona się broni, jeśli chodzi 
o potencjał pasażerski i efektyw-
ność inwestycji. Musimy jednak 
pamiętać, że w tym miejscu mamy 
bardzo poważne uwarunkowa-
nie związane z linią kolejową, 
która przecina ul. Buforową. Bu-
dowa przestrzeni dla autobu-
sów to rozwiązanie przejściowe, 
ustalone z Radą Osiedla Jagodno 
i jego mieszkańcami.

Pojawiły się głosy, że z zapowie-
dzianych nowych tras, wyłącznie 
linia tramwajowa na Maślice re-
alnie wpłynie na sytuację komu-
nikacyjną Wrocławia. Jak będzie 
naprawdę?

Być może mieszkańcy sugerowa-
li się długością linii na Maślice. 
O efektywności jednak długość 
trasy nie świadczy. Świetnym 
przykładem jest Klecina, czyli tra-
sa zdecydowanie krótsza niż ta na 
Maślice, a która znacznie poprawi 
sytuację komunikacyjną nie tylko 
na Klecinie, ale również w znacz-
nej części Krzyków.

Dlaczego porzuciliście pomysł 
tramwaju na Stabłowice? Czy par-
kingi park&ride wraz z komuni-
kacją autobusową zaspokoją po-
trzeby stabłowiczan i pacjentów 
szpitala przy ul. Fieldorfa?
Nie porzuciliśmy tego pomysłu. 
W naszej analizie ten odcinek 
otrzymał nieco mniej punktów 
niż trasy priorytetowe. Pamiętaj-
my o dwóch istotnych inwesty-
cjach w tamtej części Wrocławia 
– uwzględnionej w WPT 2.0 linii 
na Maślice i trwającej przebudo-
wie ul. Kosmonautów. Zwiększy 
się dostępność do przystanków, 
parkingów park&ride, polepszy 
się komfort jazdy nowym toro-
wiskiem. Stopniowo poprawiamy 
sytuację komunikacyjną na zacho-
dzie miasta i w przyszłości będzie-
my rozważać kolejne etapy.

Co z planami budowy linii tram-
wajowej na ul. Racławickiej i Ga-

jowickiej? Koszt takiej inwesty-
cji byłby niski, a mógłby uwolnić 
ten rejon od porannych korków.
Półtora roku temu analizowaliśmy 
tę trasę koncepcyjnie i okazało 
się, że na odcinku od al. Armii 
Krajowej w kierunku ul. Racła-
wickiej koncepcja wprowadzenia 
trasy tramwajowej jest niemoż-
liwa do zrealizowania. Powodów 
jest kilka: ochrona konserwator-
ska, stare wille, historyczna na-
wierzchnia ul. Gajowickiej, wąski 
pas drogowy, szpaler drzew. To-
rowisko w tym miejscu musiałoby 
być wbudowane w jezdnię. Biorąc 
pod uwagę, że budynki miesz-
kalne stoją blisko, ta inwestycja 
mogłaby się okazać nie do znie-
sienia dla mieszkańców. Dokłada-
my wszelkich starań, aby na tym 
odcinku nieustannie zwiększać 
obsługę autobusową. Ale prowa-
dzimy już prace projektowe na 
odcinku ul. Gajowickiej pomiędzy 
ul. Zaporoską a al. Armii Krajowej 
- dla etapu przejściowego z pasa-
mi autobusowymi.

Według planu 500 m to komfor-
towa odległość od przystanku. 
Część osób się z tym nie zgadza. 
Czy da się to obiektywnie ocenić?
Według wytycznych Komisji Eu-
ropejskiej, komfortowy dostęp 
do transportu publicznego to jest 
5 minut w linii prostej, czyli ok. 
420 m przy bardzo spokojnym 
chodzie. My poszliśmy o krok da-
lej i nasze plany zakładają 500 m, 
ale w rzeczywistym połączeniu. 
I to jest górna granica – mnó-
stwo osób mieszka znacznie bli-
żej przystanków. Bardzo zależało 
nam na tym, aby posługiwać się 
wymogami KE, bo to jeden z ele-
mentów, które mogą w przyszło-
ści decydować np. o otrzymaniu 
unijnego dofinansowania. 

PYTAMY O WROCŁAW

Masz pytanie, 
dotyczące sprawy 

istotnej dla wszystkich 
wrocławian?

Napisz do nas: 
 biuletyn@araw.pl

Pięć nowych tras w 5 lat. Skąd wybór właśnie tych?

Tabor naszych tramwajów stanowią wyremontowane skody 16T, nowe protramy i (na zdj. ) moderusy gamma 
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Przyznawaliśmy 
punkty, żeby jak 
najobiektywniej  
wytypować pięć 

najkorzystniejszych 
tras. 

Monika Kozłowska-Święconek 

dyrektor Biura Zrównoważonej 
Mobilności UMW
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Bezpłatne warsztaty z robotyki dla uczniów z niepełnosprawnościami, sfinansowane przez Urząd Miejski Wro-
cławia, to pierwszy taki projekt w Polsce. Dzięki nim aż 750 dzieci z 11 wrocławskich szkół mogło zetknąć się 
z nowymi technologiami, poznać tajniki robotyki, a także nauczyć się podstaw programowania.

 I Paulina Falkiewicz

Tworzyli roboty z klocków Lego 
pod okiem trenerów z firmy edu-
kacyjnej Planety Robotów, uczy-
li się podstaw programowania 
i  dobrze się przy tym bawili. 

System obrazkowy

– Uczestnicy naszych warsztatów 
programują w systemie obrazko-
wym. A dorośli nie mogą się na-
dziwić, jak to jest, że tak młodzi 
ludzie już potrafią takie rzeczy – 
śmieje się Michał Kąciak, współ-
właściciel Planety Robotów.

Nowe technologie zna każdy

Robert Bednarski, dyrektor ds. 
SmartCity w Wydziale Promo-
cji Miasta i Turystyki Urzędu 
Miejskiego Wrocławia, uważa, że 
wprowadzanie nowych technolo-
gii do edukacji najmłodszych jest 
dzisiaj nieuniknione. 

 – Właśnie dlatego zdecydowa-
liśmy się na realizację projektu 
RoboSfera bezBarier. Chcieliśmy 
w ten sposób nie tylko wesprzeć 
ogólny rozwój dzieci z niepełno-
sprawnościami, ale też wzbogacić 
ich umiejętności cyfrowe – tłu-
maczy. 

W programie RoboSfera bez Ba-
rier wzięło udział 750 dzieci 11 
wrocławskich szkół z różnymi 
stopniami niepełnosprawności, 
z autyzmem i zespołem Asperge-
ra, niepełnosprawnością ruchową 
i intelektualną, afazją, dzieci nie-
widome i głuche.

Programowanie to jest to

Stefan, uczeń SP 8 przy ul. Ko-
walskiej, uczestnik warsztatów, 

wychodził z nich zadowolony. 
Dlaczego? Ani chwili się nie nu-
dził. 

 – Nie tylko trzeba było zbudo-
wać dobrego robota, ale też od-
powiednio nim sterować, więc 
było jeszcze więcej wyzwań niż 
się na początku wydawało. Naj-
bardziej podobało mi się progra-
mowanie i wkładanie tych czę-
ści docelowych, które dają duże 
efekty – opowiadał przejęty. 

Ważny proces rewalidacji

Warsztaty – oprócz sporej dawki 
wiedzy – pozwoliły na rozwija-
nie wśród uczestnikach umiejęt-
ności wizualno-przestrzennych, 
logicznego myślenia i planowa-
nia, kształtowania koordynacji 
i funkcji poznawczych. 

Wszystko to, zdaniem ekspertów 
– jest czynnikiem bardzo istot-
nym w procesie rewalidacyjnym, 

czyli przywracania jak najpeł-
niejszej sprawności. 

Proces rewalidacji

W związku z wielkim zaintereso-
waniem i pozytywnymi ocenami 
dyrektorów szkół i opiekunów, 
urzędnicy miejscy już podjęli 
decyzję, że sfinansują z budże-
tu Wrocławia cykl zajęć w dwóch 
wrocławskich szkołach jesienią.  

– Projekt się sprawdził, dlatego 
chcemy go kontynuować – wyja-
śnia Jarosław Delewski, dyrektor 
Departamentu Edukacji Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.

Dlatego od września 2022 roku 
warsztaty robotyczne będą pro-
wadzone dla dzieci z niepełno-
sprawnościami w dwóch wro-
cławskich placówkach: Szkole 
Podstawowej nr 8 przy ul. Kowal-
skiej i Szkole Podstawowej nr 9. 

Uczniowie kontra roboty, czyli RoboSfera bez Barier

Podczas warsztatów uczestnicy składali klocki, pisali program, a potem sterowali zbudowanymi robotami

Jeszcze 1200 miejsc czeka na maluchy we wrocławskich przedszkolach. W środę 15.06 o godz. 
15 kończy się rekrutacja uzupełniająca. Jej wyniki poznacie za dwa tygodnie, 29.06 o godz. 14.

 I Redakcja

W rekrutacji przedszkolnej na 
rok 2022/23 przygotowanych zo-
stało ponad 6 tys. miejsc w 157 
wrocławskich placówkach pu-
blicznych. Po pierwszym etapie 
rekrutacji zostało blisko 1200 
wolnych miejsc. Najwięcej – po 
30 – w PP Leonardo przy ul. Roo- 
sevelta, ponad 20 – P nr 30 Baj-
landia przy pl. Muzealnym, P nr 
107 przy ul. Stysia czy PP Leśne 
Zuchy przy ul. Swojczyckiej. 

Drugi etap rekrutacji

W II etapie rekrutacji (uzupełnia-
jącym) mogą wziąć udział dzieci, 
które nie zostały przyjęte do wy-
marzonego przedszkola, i których 

rodzice nie chcieli skorzystać ze 
wskazanego przez Urząd Miejski 
Wrocławia przedszkola w I etapie.

Podpisuj profilem zaufanym

Cały proces będzie przebiegał 
w podobny sposób i na tych sa-
mych zasadach, jak w etapie I. 
Tu również ważne jest to, by ro-
dzic miał aktywny profil zaufa-
ny. W innym wypadku nie wpro-
wadzi on wniosku w systemie 
rekrutacyjnym i będzie musiał 
złożyć go osobiście w placów-
ce. – W rekrutacji uzupełniającej 
rodzice wskazują trzy placówki, 
oczywiście spośród tych, które 
dysponują wolnymi miejscami. 
I tu również podając jako pierw-
szą placówkę to przedszkole, do 

którego chcemy dostać się naj-
bardziej – wyjaśnia Marcin Mie-
dziński, wicedyrektor w Wydziale 
Przedszkoli i Szkół Podstawo-
wych Urzędu Miejskiego Wrocła-
wia. – Co ważne, dokumenty od 
pracodawcy wystawione na po-
trzeby I etapu rekrutacji można 
wykorzystać w trakcie II etapu 
procesu rekrutacyjnego – dodaje.

Składanie  wniosków,  wraz 
z dokumentami potwierdzają-
cymi spełnienie przez kandyda-
ta kryteriów, trwa do 15.06, do 
godz. 15.

Ostateczne wyniki, z listą dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych do pla-
cówki, ogłoszone zostaną 29.06 
o godz. 14.

Bajlandia i Leśne Zuchy czekają na kandydatów 
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Lista miejsc: l.wroclaw.pl/przedszkola-dogrywka (po zalogowaniu się)
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PYTANIA 
I ODPOWIEDZI

Z KRANU WODA ZDROWIA DODA
Jak zacząć pić wodę z kranu? 
Każdy, kto ma pewność, że instalacja wewnątrz budynku 
jest w dobrym stanie, może śmiało pić wodę z kranu. 

Czy należy stosować filtry do wody? 
Nie ma takiej potrzeby. Na końcowym etapie uzdatnia-
nia stosujemy filtry węglowe. Nie musisz ich używać 
w domu.  

Czy wodę należy najpierw przego-
tować?  
Najlepsza dla ludzkiego organizmu 
jest woda nieprzegotowana. Goto-
wanie wody z kranu pozbawia ją 
cennych składników mineralnych, 
jak magnez, wapń czy sód.  

Czy wrocławska kranówka jest 
fluoryzowana? 
MPWiK Wrocław nie fluoryzuje 
wody od lat 80. XX w. 

Dlaczego w wodzie musi być 
chlor? 
Zadaniem chloru jest unieszko-
dliwianie wszelkiego rodzaju wi-
rusów, bakterii i drobnoustrojów, 
które mogłyby wywoływać choroby. 
Ilość chloru w wodzie dostarcza-
nej do mieszkańców jest określo-
na przez Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia i wynosi 0,3 g/m3. Taka 
dawka jest w pełni bezpieczna dla 
zdrowia.  

Co to jest twardość wody?  
Twardość wody wynika z zawarto-
ści jonów magnezu i wapnia w rze-
kach Oława i Nysa Kłodzka. Zbyt 
miękka woda może powodować 
wymywanie minerałów z naszego 
organizmu. 

Czy kamień zawarty w wodzie jest 
szkodliwy?  

Tzw. kamień to tylko wytrącone związki wapnia i ma-
gnezu. Są to pierwiastki ważne dla naszego organizmu. 
Nie ma więc powodów do obaw.  

W kranie leci brązowa woda, co robić? 
W takiej sytuacji warto zlać wodę, po chwili powinna 
lecieć już czysta. Zabarwioną wodą można np. podlać 
kwiaty. 

Jeśli problem z wodą nie ustępuje, skontaktuj się z po-
gotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym pod 994. Ten 
numer jest bezpłatny i dostępny 24 godziny na dobę. 

Prawidłowe nawadnianie 
organizmu jest podstawą 

zdrowia. Utrata już 1-2 proc. 
wody ma negatywny wpływ 

na nasze samopoczucie. 
Pierwszym symptomem 

odwodnienia jest pragnienie, 
później pojawia się zmęcze-
nie lub senność. Charaktery-
stycznymi objawami są tak-
że: ból głowy, pogorszenie 
pamięci czy rozdrażnienie. 

ZDROJE
1. pl. Dominikański
2. ul. Oławska 
3. pl. Solny
4. pl. Teatralny
5. Wyspa Słodowa
6. Park Stanisława Tołpy
7. Hydropolis

8. Hala Stulecia 
9. Skwer Steinmetza
10. Rynek Psiego Pola

KURTYNY WODNE
11. Rynek Ratusz 1 (krasnal)
12. Rynek Ratusz 16-19 

(krasnal)

Wrocławskiej kranówki można 
napić się z ulicznych zdrojów 
w 10 punktach w mieście

X
X

X
X

X

Wrocławska kranówka jest czysta, zdrowa i zdecydowanie tań-
sza niż woda butelkowana. Codziennie pije ją co czwarty mieszkaniec naszego miasta. 
To nie tylko ekonomiczne, ale i ekologiczne rozwiązanie, bo wybierając wodę z miej-
skich wodociągów, ograniczasz zużycie plastiku. Jak widać, z kranu lecą same plusy.

 I Agata Zięba

Kranówka we Wrocławiu pochodzi 
z rzek Nyska Kłodzka i Oława, które 
swoje źródła mają w Sudetach i na 
Przedgórzu Sudeckim. Wrocławianie 
piją więc górską wodę, któ-
ra zawiera cenne składniki, 
takie jak wapń, magnez czy 
sód. Zanim jednak woda 
z rzek trafi do kranów, jest 
uzdatniana w dwóch Zakła-
dach Produkcji Wody: „Mo-
kry Dwór” i „Na Grobli”. 
Woda w obu zakładach jest 
oczyszczana przez nowo-
czesne filtry piaskowe i węglowe 
oraz poddawana ozonowaniu i de-
zynfekcji.  W ciągu roku laborato-
rium Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji we Wro-
cławiu pobiera ponad 10 tys. próbek 

wody do badań i wykonuje blisko 
100 tys. analiz. To, że wrocławska 
kranówka jest bezpieczna, potwier-
dzają także niezależne kontrole Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego. 

– Ponad 60 proc. wrocławianek 
i wrocławian jest zdania, że jakość 
wody kranowej jest bardzo dobra lub 
dobra. Jest to wynik bardzo ciężkiej 
pracy wszystkich pracowników wo-
dociągów, którzy 365 dni w roku, 

24 godziny na dobę dbają o to, żeby 
mieli Państwo świeżą wodę w kra-
nie. I wiemy, że mieszkańcy to za-
uważają, ponieważ ponad połowa 
z nich uważa, że woda w kranie po-
prawiła się w porównaniu do okresu 

sprzed 5 lat – mówi Marcin 
Garcarz, wiceprezes MPWiK 
S.A. we Wrocławiu.

Jak wynika z badań prze-
p r o w a d z o n y c h  p r z e z 
MPWiK, co czwarty miesz-
kaniec w naszym mieście 
pije kranówkę codziennie, 
a kolejne 35 proc. deklaruje, 

że sięga po nią kilka razy w ty-
godniu. To nie tylko zdrowe, ale 
i tanie rozwiązanie, bo za litr kra-
nówki zapłacimy mniej niż 1 grosz, 
tymczasem w sklepie litrowa butel-
ka wody kosztuje od 1,50 do nawet 5 

zł. Na stro-
nie www.
p i j k r a -
nowke.pl 
znajduje się 
kalkulator, 

gdzie każdy 
indywidualnie 

może spraw-
dzić, ile zaosz-

czędzi. 

MPWiK od trzech lat 
prowadzi akcję #Pij-

Kranówkę. Podczas wie-
lu miejskich 

wydarzeń – 
kultu-

ralnych, sportowych czy społecznych 
– wodę do picia dostarczają spe-
cjalne beczkowozy, kranówki z do-
datkiem warzyw (ogórek), owoców 
(cytryna, pomarańcza) i ziół (mięta) 
można skosztować w mobilnym ba-

rze. Prowadzone są też gry i za-
bawy edukacyjne. 

Po dwuletniej przerwie, 
spowodowanej pandemią, 

kranówki można także na-
pić się ze zdrojów ulicznych 
(mapa). Działają już te na pl. 
Solnym, w parku Tołpy i na pl. 
Dominikańskim, pozostałe są 

czyszczone i przygotowywane do 
włączenia.

MAPA PUNKTÓW WODNYCH

Średnio 60 proc. masy ciała doro-
słego człowieka stanowi woda. Ta 
wartość różni się w zależności od 
płci, wieku i kondycji fizycznej, ale 

upraszczając – szacuje się, że prze-
ciętny człowiek o masie 70 kg gro-
madzi w swoim ciele ok. 45 l wody.

Woda jest niezbędna 
do przeżycia. Przyjmuje 
się, że bez wody moż-
na przetrwać w umiar-
kowanej temperaturze 

około 10 dni. Jednak 
w temperaturze 30°C 
ten czas skraca się do 

7 dni, a przy tempe-
raturze 50°C będą to 
jedynie 2 dni! Dla po-

równania bez pożywie-
nia jesteśmy w stanie 
przeżyć ponad 2 mie-

siące. 
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Пий воду з крану
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Od 24 do 26 czerwca na Psim 
Polu odbędzie się 5. edycja 
Cyrkowego Festiwalu Podwór-
kowego Cyrkopole. To plenero-
wy festiwal nowocyrkowy bez 
zwierząt. Przed wrocławską 
publicznością zaprezentują się 
m.in. Cirk La Putyka i Bratři v 
Tričku (Czechy), Rolando Ron-
delinii (Hiszpania), Ale Circus 
Dance Company (Polska) oraz 
Matthias Romir (Niemcy).

 I Agata Zięba

Jak piszą organizatorzy: Cyrko-
pole to przedsięwzięcie o cha-
rakterze lokalnym, lecz zasię-
gu międzynarodowym. Do tej 
pory prezentowali się tu artyści 
z Czech, Polski, Ukrainy, Wę-
gier, a także Hiszpanii, Brazylii, 
Argentyny, Hiszpanii czy Singa-
puru. 

– Cieszę się, że organizujemy 
prawdziwe święto tego rodzaju 
sztuki, które przemienia wro-
cławskie Psie Pole w nowocyr-

kową wioskę pełną wyjątkowych 
artystów – mówi Katarzyna 
Matz, organizatorka wydarzeń 
kulturalnych w CBK FAMA.

Wstęp  na  wydarzen ia  j e s t 
w większości darmowy i ogól-
nodostępny. W tej edycji bilety 
w cenie 10 zł obowiązują tylko 

na inauguracyjny Cirk La Puty-
ka z Czech (24.06, godz. 18.30, 
boisko SP 98) i na zakończenie 
z Mathiasem Romir (26.06, godz. 
18.30 CBK Fama). W programie 
oprócz występów cyrkowych są 
też animacje dla dzieci, warsz-
taty lalkarskie czy plastyczne, 
występy mistrzyń świata i Polski 

w akrobatyce powietrznej oraz 
spektakle i  koncert .  Każdy 
dzień kończy Cyrkowe Party 
w Wyszczekany Beach Bar przy 
ul. Krzywoustego. Program jest 
naprawdę bogaty.

 › Szczegóły na 
l.wroclaw.pl/cyrkopole22

PSIE POLE 
Cyrkowe popisy na wrocławskich podwórkach

LIPA PIOTROWSKA 
W 2024 r. powstaną tu szkoła i przedszkole
Coraz bliżej budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej 40. Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu wybrał 
wykonawcę tego zadania. Została nim wrocławska firma AWM Budownictwo. Dzieci pójdą do nowej szkoły we wrześniu 2024 r. 

 I Michał Kurowicki

Teren w Lipie Piotrowskiej, na 
którym wybudowana zosta-

nie nowoczesna placówka, ma 
ponad 2,5 ha. Powstanie tam 
podstawówka dla 1000 uczniów 
i przedszkole dla 200 dzieci.

Powierzchnia użytkowa szko-
ły podstawowej wynosić bę-
dzie ponad 5800 mkw. Mieścić 
się w niej będą m.in.: 32 sale 
lekcyjne, 4 sale komputerowe, 
pracownie: chemiczna, pla-
styczna, przyrodnicza i mu-
zyczna. Znaczną część stanowić 
będzie sala gimnastyczna (900 
mkw.). Będą też pomieszczenia 
administracyjne, gabinet pielę-
gniarski, stomatologiczny oraz 
logopedyczny. Wśród pomiesz-
czeń wspólnych znajdą się: 3 
świetlice, biblioteka połączo-
na z czytelnią i toalety. W tym 
również dla dzieci z niepełno-
sprawnościami.

Natomiast przedszkole będzie 
placówką składającą się z 8 od-
działów. Powstanie sala rekre-
acyjna do rytmiki, gimnastyki 

korekcyjnej oraz do organiza-
cji imprez okolicznościowych. 
Nie zabraknie też gabinetu lo-
gopedycznego, sanitariatów, 
pomieszczeń socjalnych, prze-
stronnej szatni, kuchni, jak 
i stołówki, z której korzystać 
będą także uczniowie.

Wykorzystane zostaną rozwią-
zania proekologiczne, jak zielo-
ne dachy, instalacja fotowolta-
iczna czy instalacja do odzysku 
ciepła i wody. 

– Wykonawca będzie mieć 22 
miesiące na realizację od mo-
mentu podpisania  umowy. 
Dzieci pójdą do nowej szkoły 
we wrześniu 2024 r. – mówi 
Krzysztof Świercz z Zarządu In-
westycji Miejskich. Szacunkowy 
koszt inwestycji to 70 mln zł.

To już kolejny rok, kiedy akrobaci, cyrkowcy i żonglerzy opanują Psie Pole ku uciesze mieszkańców
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Szkoła i przedszkole w Lipie będą nowoczesne i bardzo funkcjonalne

Kino zagadka  
na Śródmieściu
Spółdzielnia Kinowa Śród-
mieście zaprasza 22.06 na 
projekcję filmu „Lato’ 85” 
Francois Ozona i kolejną, cał-
kiem nową odsłonę quizu fil-
mowego. Wydarzenie odbę-
dzie w godz. 20.30-23. Wstęp 
jest wolny, ale obowiązują 
zapisy. Żeby poznać lokali-
zację, należy zapisać się pod 
adresem rezerwacje@wrocoff.
com.pl. W dniu pokazu zapi-
sane osoby dostaną e-maila 
z informacją o miejscu pro-
jekcji. Więcej na l.wroclaw.pl/
kino-spoldzielnia.

Utalentowani 
maśliczanie

Rada Osiedla Maślice zapra-
sza utalentowanych miesz-
kańców swojego osiedla do 
wysyłania zgłoszeń z pre-
zentacją talentów pod adres 
maslice@osiedla.wroclaw.
pl. W ten sposób stworzy 
bazę osób, z którymi będzie 
współpracować w ramach 
akcji Kultura Osiedlowa. Wy-
brane talenty zaprezentuje 
także na swoim profilu na 
Facebooku (@rada.osiedla.
maslice). Akcja ruszyła 10.06 
i już można zobaczyć pierw-
sze prezentacje. Szczegóły na 
l.wroclaw.pl/rada-maslice.

Festyn osiedlowy 
na Kowalach

Dzień Dziecka, nowe i stare 
sąsiedzkie relacje, zakoń-
czenie roku szkolnego, roz-
poczęcie lata – te wszystkie 
okazje będzie można uczcić 
18.06 na skwerze przy Cen-
trum Aktywności Lokalnej 
przy ul. Ełckiej 34 na Kowa-
lach. Rada osiedla przygo-
towała na ten dzień  mnó-
stwo atrakcji dla małych 
i dużych mieszkańców osie-
dla. Będą dmuchańce, tyrol-
ka, pyszne jedzenie z grilla, 
lody i słodkości, znakowa-
nie rowerów (od godz. 17 
do 18), gry i zabawy, lote-
ria i konkursy z nagroda-
mi oraz dyskoteka z DJ-em 
na koniec. Start o godz. 14. 
Wstęp wolny. Wszyscy wro-
cławianie mile widziani. 
Program na l.wroclaw.pl/
festyn-Kowale.
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Nowoczesny ratusz, wieża widokowa, wyjątkowe zabytki i popularne kąpielisko. Siechnice, jedno z najmłodszych miast w Polsce, świętuje w tym roku ćwierćwiecze 
nadania praw miejskich. Można tu podziwiać zarówno zabytkową, jak i nowoczesną architekturę, ale gmina przyciąga też amatorów wędrówek i wycieczek rowerowych.

 I Redakcja

Siechnice cieszą się prawami miej-
skimi od 1997 roku, jednak rozpo-
częcie budowy ratusza i centrum 
miasta przygotowywano ponad 10 
lat. Urząd Miejski działa w nowej 
siedzibie od połowy 2012 roku. 

Ratusz na miarę XXI wieku

Ratusz w Siechnicach od momentu 
powstania zyskał uznanie w oczach 
fachowców. Budynek otrzymał 
wyróżnienie w polskiej edycji mię-
dzynarodowego konkursu archi-
tektonicznego „Brick Award” oraz 
II nagrodę w konkursie „Przyja-
zna przestrzeń publiczna”. 

W 2017 roku przyszły 
kolejne nagrody: zwy-
cięstwo w konkursie 
architektoniczno-
-urbanistycznym 
„Lider Dostępności” 
w kategorii „Prze-
strzeń publiczna”. 
Ratusz i plac miejski 
w Siechnicach doceniono 
za najlepiej zaprojektowa-
ną pod względem dostępno-
ści dla osób niepełnosprawnych 
przestrzeń publiczną w Polsce. 
Natomiast w konkursie „Najle-
piej zagospodarowana przestrzeń 
publiczna w Polsce” plac miejski 
w Siechnicach uznano za najlepszą 
nowo wykreowaną miejską prze-
strzeń publiczną w Polsce.

O ratuszu rozpisywały się branżo-
we czasopisma architektoniczne. 
Miesięcznik „Architektura” pisał, 
że za sprawą nowego centrum: 
„przemysłowe osiedle zmieniło się 
w nowoczesne miasteczko”.Taka 
seria rekomendacji powinna dosta-
tecznie rozbudzić ciekawość i chęć 
obejrzenia siechnickiego ratusza 
i rynku na własne oczy.

Sanktuarium w Świętej 
Katarzynie

Także miłośnicy historii nie 
powinni być zawiedzeni z wizyty 
w gminie Siechnice. Z miastem 
sąsiaduje miejscowość Święta Ka-
tarzyna, w której znajduje się koś-
ciół św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
pełniący funkcję sanktuarium 
maryjnego. Pierwsza świątynia 
w tym miejscu jest wymienia-
na już w XIII-wiecznych kroni–
kach. Po pożarze w XVIII w. była 
odbudowana, ale wnętrzu nadano 
barokową formę. Zabytkowy koś-
ciół został zniszczony pod koniec 
II wojny. Po 1945 r. opiekę nad 

sanktuarium objęli przesiedleńcy 
z Kresów, którzy ją odbudowali 
oraz umieścili tu kopię obrazu Ma-
tki Boskiej Częstochowskiej.

Wart obejrzenia jest także moder-
nistyczny klasztor Zgromadzenia 
Sióstr Pasterek. To rozległy kom-
pleks klasztorno-szpitalny, w któ-
rym dziś funkcjonuje dom opieki 
nad osobami starszymi.

Wieża widokowa

Wieża w Kotowicach to jeden 
z ciekawszych obiektów tury-
stycznych w gminie Siechnice, 
popularny zwłaszcza wśród ama-
torów wędrówek i wycieczek ro-
werowych po okolicach Wrocła-
wia (to zaledwie 15 km od granic 
miasta). Konstrukcja stoi w Ko-
towicach, w przysiółku Utrata 

tuż nad brzegiem Odry. Ma 40 
metrów wysokości i trzy tarasy 
widokowe. Ze szczytu widać nie 
tylko ciekawą panoramę gminy 
Siechnice i terenów przyrodni-
czych Natura 2000 – rzadkich 
pod względem przyrodniczym 
w skali Polski i Europy. Przy do-
brej pogodzie z wieży podziwiać 

można panoramę Wrocławia, 
Oławy i Oleśnicy oraz Masyw 
Ślęży, Wzgórza Niemczańsko-
-Strzelińskie i zarys Sudetów. 
Najłatwiej na miejsce dojechać 
rowerem. 

W 2016 r. władze gminy zakoń-
czyły realizację projektu „ODRA 
VELO – system turystyki aktywnej 
w gminie Siechnice wraz z bu-
dową stadionu w Siechnicach”, 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską. W jego ramach m.in. 
wybudowano punkty informacji 
turystycznej w miejscowościach 

Trestno i Mokry Dwór, powstały 
ścieżki edukacji ekologicznej oraz 
turystyczno-kulturowe dotyczą-
ce gminy Siechnice, wyznaczono 
i oznakowano żółty szlak rowe-
rowy z Wrocławia przez Siechnice 
aż do wieży w Kotowicach.

„Błękitna Laguna”

Atrakcją nie tylko dla miesz-
kańców Siechnic jest kąpielisko 
„Błękitna Laguna”. Latem może-
my cieszyć się piaszczystą plażą 
strzeżoną przez ratowników. Na 
miejscu są pomosty, wypożyczal-
nia kajaków i rowerów wodnych 
oraz boiska do siatkówki plażo-
wej, a także strefy do grillowania. 
Na terenie Błękitnej Laguny działa 
sezonowo punkt gastronomiczny.

Jak dojechać?

Siechnice przylegają do Wrocławia 
od wschodu. Wystarczy wyjechać 
z miasta w kierunku Oławy i mi-
nąć maleńkie Radwanice. Prze-
jazd autem zajmuje ok. 20 minut, 
a pociągiem z dworca Wrocław 
Główny 12 minut.

SIECHNICE 
Zobacz, jak nowoczesność łączy się z historią

Milan Ušák, 
burmistrz Siechnic

Siechnice świętują w tym roku 
ćwierćwiecze nadania praw miej-
skich, ale mimo to są nadal jednym 
z najmłodszych miast w Polsce 
z unikatowym ratuszem, rynkiem 
i centrum miasta, które powstały „od 
zera” w drugiej dekadzie XXI wieku. 
Wokół Siechnic są piękne zakątki 
utworzone przez leśne zbiorowiska 

Pradoliny Wrocławskiej, zalewowe 
łąki i tereny podmokłe, których nie 
powstydziłby się niejeden park na-
rodowy czy rezerwat przyrody. Na 
odwiedzających czekają wieloki-
lometrowe trasy rowerowe, miej-
sca rodzinnej rekreacji, wyjątkowa 
architektura, unikatowa przyroda 
i warte zobaczenia zabytki. 

SIECHNICE

13 km
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O ratuszu w Siechnicach rozpisywały się czasopisma archi-
tektoniczne, budynek został też nagrodzony

Kościół św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej
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Rower jest coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Tylko w maju wrocławianie wypożyczyli 
rower miejski ponad 320 tys. razy – to o 100 tys. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

 I Paulina Czarnota

Jazda na rowerze przestała być dla 
wrocławian jedynie weekendo-
wą atrakcją, a stała się sposobem 
na codzienne podróże. Nic w tym 
dziwnego! Korzystanie z tego 
miejskiego środka transportu nie 
tylko daje komunikacyjną nieza-
leżność, ale również oszczędza 
nasz czas i pieniądze. 

– Rowerzyści nie stoją w korkach, 
nie płacą za paliwo i nie tracą czasu 
na szukanie miejsca parkingowego. 
To wszystko przekłada się rów-
nież na rosnącą liczbę wypożyczeń 
Wrocławskiego Roweru Miejskiego 
– wyjaśnia Ula Jagielnicka z Biura 
Zrównoważonej  Mobilności Urzę-
du Miejskiego Wrocławia. 

Tylko w maju wrocławianie wy-
pożyczyli rower miejski ponad 
320 tys. razy – to o 100 tys. wię-
cej niż w tym samym miesią-
cu ubiegłego roku. Ale tendencję 
wzrostową w liczbie wypożyczeń 
da się zauważyć również w in-
nych miesiącach. Rower stał się 
coraz bardziej popularnym ca-
łorocznym środkiem transpor-
tu. Dlatego od 2019 roku miejska 
wypożyczalnia działa także zimą.  
W sezonie (od marca do końca li-
stopada) można korzystać z 2265 
rowerów miejskich. Oprócz stan-
dardowych wypożyczymy też tzw. 
specjalne, czyli m.in. tandem, car-
go czy rowerek dziecięcy. 

Aby skorzystać z roweru miejskie-
go, wystarczy zarejestrować się 

w systemie WRM, wypełnić for-
mularz, zaakceptować regulamin 
i wpłacić opłatę inicjalną (10 zł). 
Wtedy otrzymasz SMS z nume-
rem PIN, który będzie niezbędny 
do dalszego korzystania z WRM. 
Opłata, którą zasilasz swoje kon-
to, to min. 10 zł, aby usługa była 
aktywna. Później wybierasz rower 
i za pomocą aplikacji skanujesz 
kod QR umieszczony na pojeździe 
lub wpisujesz jego numer i ruszasz 
w podróż. 

Rowery można wypożyczyć ko-
rzystając z aplikacji, terminala lub 
sparowanej z kontem karty RFID. 
Wypożyczenie jest możliwe też za 
pośrednictwem Centrum Kontak-
tu, które jest czynne przez całą 
dobę pod nr. tel. 71 738 11 11.

Coraz częściej korzystamy z rowerów miejskich

Dominik Dobrowolski pływa kajakiem i zajmuje się ekologią już od kilkudziesięciu lat. Wiosłował na trasie z Wrocławia do Berlina, Gdyni i Warszawy. W latach 
80. XX wieku, wspólnie z grupą przyjaciół, udało mu się zatrzymać zatruwanie Odry rakotwórczym chromem. Swoją pasję do wiosłowania łączy z ekologią. 

 I Michał Kurowicki

Przepłynął kajakiem ponad 15 
tys. km po rzekach w całej Euro-
pie, a podczas spływów organi-
zuje zbiórki zalegających w wo-
dzie śmieci.

Podróże i ekologia

Już w latach 80. zainteresował 
się ekologią, gdy wraz z przy-
jaciółmi tworzył ruch „Wolność 
i Pokój”. Ich pierwszym celem 
była walka z hutą „Siechnice”, 
która zatruwała wodę dla Wro-
cławia rakotwórczym chromem. 
Zwyciężyli! Toksyczna produkcja 
została zatrzymana. Związał się 
wtedy z ruchem pozarządowych 
organizacji i tak jest do dziś – 
został ekologiem i podróżni-
kiem.

Swoje projekty realizuje w lokal-
nych społecznościach, w Polsce 
i Europie. Stara się łączyć z eko-
logią inne dziedziny, takie jak: 
sport, kulturę, ekonomię i zdro-
wie.

Spływ z Wrocławia  
do Berlina

Dominik Dobrowolski organizu-
je w czerwcu 3. Międzynarodowy 
Spływ Kajakowy z Wrocławia do 

Berlina zwany #WroBer 2022.
To nie tylko spływ turystyczny. 
Każdy kajakarz walczy z zaśmie-
ceniem rzeki. Uczestnicy biorą 
bidony na wodę, zamiast ku-
pować plastikowe butelki oraz 
gotują swoje potrawy, zamiast 
zaopatrywać się w gotowe jedze-
nie w markecie. Spływ to projekt 
realizowany w ramach cyklu Re-

cykling Rejs, który Dominik wy-
myślił 12 lat temu. 

– Nawet nie potrzeba doświad-
czenia, wystarczą chęci. Każdy, 
kto jest w stanie pokonać kaja-
kiem dziennie minimum 40 km, 
poradzi sobie na najbliższej wy-
prawie – zaznacza Dominik Do-
browolski. 

Impreza startuje 17 czerwca 
o godz. 9 przy Ślęzoujściu, na 
lewym brzegu za śluzą Rędzin. 
Potrwa 10 dni i 26 czerwca kaja-
karze przybiją do mariny w ber-
lińskiej dzielnicy Kopenick. Tam 
wsiądą w autokar i wrócą do 
Wrocławia. Trasa wyprawy liczy 
400 km. Jej uczestnicy dziennie 
będą płynęli przeciętnie ok. 40 

km. Najdłuższy odcinek to 80 
km, a najkrótszy ma 15 km. Do 
pokonania mają Odrę i Szprewę, 
które połączone są kanałem. Na 
Odrze w płynięciu pomaga sil-
niejszy nurt, który wynosi ok. 
3 km/h, na Szprewie jego siła 
jest mniejsza – ok. 1 km/h. Tyl-
ko na kanale łączącym te rzeki 
nie ma prądu. Tam trzeba bar-
dziej wiosłować.

Przerwy na kąpiel w rzece

Organizator zachęca, żeby za-
brać ze sobą jedynie niezbędne 
rzeczy: namiot, śpiwór, karima-
ta, karta kredytowa, ubezpie-
czenie zdrowotne. Podczas trasy 
wszędzie będą zorganizowane 
biwaki. Dostępne są miejsca 
z prądem, toaletami i wodą. 
W czasie spływu wszyscy chętni 
mogą kąpać się w rzece. – Lu-
dzie, którzy płyną, nie odpusz-
czają żadnego przystanku. Po 
przepłynięciu każdych 10 km są 
przerwy na piaszczystych pla-
żach i kąpiele – opowiada Do-
minik Dobrowolski.

W Odrze można się kąpać, nie 
należy tylko pić z niej wody. Za 
to po niemieckiej stronie rzeka 
Szprewa jest przezroczysta na 
cztery metry, a jeziora pod Berli-
nem są równie czyste.

Wyprawa kajakowa Odrą i Szprewą do Berlina

W tym roku znów kilkunastoosobowa załoga popłynie kajakami w ramach projektu Recykling Rejs
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Rok 1935. Tym razem nie Eberhard Mock, a Edward Popielski prowadzi śledztwo. Czy tajemnicze dokumenty, które mają wstrząsnąć europejską polityką, są prawdzi-
we? Z Markiem Krajewskim, autorem powieści szpiegowskiej „Czas zdrajców”, której akcja rozgrywa się w przedwojennym Wrocławiu, rozmawia Robert Migdał.

Bohaterowie Pana książek prze-
żywają swoje przygody we Lwo-
wie, w Warszawie, w Gdańsku 
i w Krakowie, ale to chyba Wro-
cław jest Pana najukochańszym 
miastem, w którym umieszcza 
Pan akcję swoich powieści?
Można tak powiedzieć, w moim 
przypadku Wrocław to miasto ro-
dzinne i ukochane. Jeśli zaś ma 
Pan na myśli moją najnowszą 
książkę „Czas zdrajców”, której 
akcja toczy się we Wro-
cławiu, a jest ona niety-
powa pod tym względem, 
że jej bohaterem nie jest 
Eberhard Mock, tylko  
Edward Popielski – to tym 
razem zadziałały względy 
pozaemocjonalne. 

Dlaczego?
Postanowiłem przedstawić 
fikcyjną opowieść szpiegow-
ską, która rozgrywałaby się 
w dużym niemieckim mieście, 
niezbyt oddalonym od polskiej 
granicy: najwyżej 100 kilome-
trów. Takiej scenerii wymagał 
mój pomysł. Kiedy więc zaczą-
łem się zastanawiać, jakie to 
mogłoby być miasto, okazało się, 
że nie mam wielkiego wyboru. 
Szczecin był za daleko, Piła – zbyt 
mała. Opole, Gliwice – owszem 
blisko granicy II Rzeczpospolitej, 
ale też za małe. Pozostał mi mój 
Wrocław (uśmiech). I nie z senty-
mentu zatem, ale z potrzeby fabu-
larnej go wybrałem.

Akcja głównie dzieje się we Wro-
cławiu. Rok 1935. O czym opo-
wiada „Czas zdrajców”?
W ręce, a właściwie do umy-
słu pięknej, fascynującej kobiety 
Aurelii Teichert trafiły tajne do-
kumenty. Czemu „do umysłu”? 
Bo owa kobieta jest obdarzona 
genialną pamięcią. Zapamiętała 
pewne kompromitujące papiery, 
które mogą zostać wykorzystane 
w walce dyplomatycznej – a są to 
protokoły, za które II Rzeczpospo-
lita jest w stanie wiele zapłacić. 
Zostały one wystawione na sprze-
daż – taką  ofertę złożyła moja 
bohaterka kontrwywiadowi pol-
skiemu, czyli legendarnej Dwójce, 
ekspozyturze numer 3 z siedzibą 
w Bydgoszczy, której szefem był 
wówczas kapitan Jan Henryk Ży-
choń. A brzmiała ona tak: „Drogi 
panie kapitanie, mam na sprze-
daż dokumenty. Dokumenty, na 
których może zależeć państwu 

polskiemu”. Żychoń nie do końca 
był przekonany, czy one są au-
tentyczne, obawia się, że może 
być ofiarą prowokacji. I wtedy 
zadzwonił do swojego współ-
pracownika, z którym razem już 
z niejednego pieca chleb jedli: do 
Edwarda Popielskiego, do Lwowa, 
i zaproponował mu zbadanie, czy 
te dokumenty są prawdziwe.

Czemu zadzwonił do 
Popielskiego? Nie miał swoich 
ludzi w Bydgoszczy? Przecież 
w polskiej Dwójce pracowało 
wtedy wielu dobrych agentów.
To prawda, ale powód okazał się 
inny. Owa piękna i fascynująca 
kobieta miała szczególną słabość 
do wysokich, łysych, postawnych 
mężczyzn. I starszych od siebie – 
ona ma lat trzydzieści, Popielski 
dobiega pięćdziesiątki. 

Czytelniczki będą zadowolone – 
oprócz wątków szpiegowskich 
pojawia się też miłość, namięt-
ność, gorący romans…
Mam nadzieję, że będą zadowolo-
ne. Muszę i chcę zawsze uwzględ-
niać opinie i dezyderaty moich 
czytelniczek. A one bardzo lubią 
Popielskiego – podkreślają często 
w wiadomościach do mnie, że te 
historie emocjonalne, relacje z ko-
bietami, w jakie jest zaangażowa-
ny Edward, są ciekawym urozma-
iceniem fabuły. 

Ci, którzy lubią opisy brutalnych 
scen i zagadki szpiegowskie, 
też znajdą coś dla siebie?
Staram się, bo zdaję 
sobie sprawę, że moi 
czytelnicy różne 

lubią wątki i motywy. Jedni na 
przykład z przyjemnością czytają 
opisy brutalnych scen, inni ku-
linarne. Akurat o kulinariach to 
ostatnio mniej piszę. Złapałem się 
na tym i muszę się chyba popra-
wić (śmiech).

W „Czasie zdrajców” poja-
wiają się – oprócz fikcyjnych 
postaci – również  te auten-
tyczne: Żychoń i Piłsudski. 
Staram się pisać książki histo-
ryczne. I dlatego właśnie, że moje 
powieści dotykają prawdziwych 
zdarzeń, muszą wystąpić auten-
tyczne postaci. Gra wywiadów, 
potyczki dyplomatów, muszą być 
głębiej osadzone w historii, tu 
nie wystarczą tyl-
ko na przykład 
g a z e t o w e 
wzmianki . 
W tego ro-
dzaju fa-
bule muszę 
głębiej wejść 
w  d z i e j e , 
muszą poja-
wić się postaci 
autentyczne – 

jak Jan Henryk 
Ż y c h o ń 
–  a s 
pol-

skiego wywiadu, kobieciarz, czło-
wiek niezwykle skuteczny.

Wrocław, rok 1935. Popielski 
z misją w Breslau, ale przecież 
mieszka tu i pracuje drugi z Pana 
literackich bohaterów – Eberhard 
Mock. I – co możemy zdradzić – 
obaj panowie spotykają się na 
łamach najnowszej powieści.  
Nie opiszę szczegółowo tego spo-
tkania, bo chciałbym zostawić tę 
scenę nieco osłoniętą mgłą tajem-
nicy. Każdy, kto zna dobrze moją 
twórczość, wie, że obaj panowie 
– Mock i Popielski – spotkali się 
po raz pierwszy dopiero w roku 
1937 w trakcie wspólnego śledz-
twa, które prowadzili w sprawie 
makabrycznych zbrodni doko-

nywanych we Wrocławiu i we 
Lwowie (powieść „Głowa Mi-

notaura”).  Mock pojechał 
wtedy do Lwowa po raz 
pierwszy w życiu i to było 
jego pierwsze zetknię-
cie z Popielskim. Akcja 

„Czasu zdrajców” 

toczy się zaś w 1935 roku. Zatem 
nie mogłem, nie sprzeniewierza-
jąc się ich fikcyjnym biografiom, 
które sam stworzyłem, napisać, 
że oto w 1935 roku się spotkali 
i poznali. Bo to byłoby sprzeczne 
z tym, co napisałem w „Głowie 
Minotaura”. Lecz z drugiej stro-
ny aż mnie kusiło, żeby ich jakoś 
zetknąć… I w „Czasie zdrajców” 
umieściłem scenę, która, jak są-
dzę, jest dobrym rozwiązaniem 
tego dylematu. Uważni czytelnicy 
jej nie przeoczą… 

Najnowsza powieść o Popiel-
skim, który działa w Breslau, już 
w księgarniach, a kiedy prze-
czytamy najnowsze przygody 
Eberharda Mocka w Breslau? 
29 maja o godzinie 13.50 posta-
wiłem ostatnią kropkę w najnow-
szym Mocku. Premiera jesienią.

Uwaga Czytelnicy!  
Za tydzień 

przeczytacie fragment 
nowej książki „Czas 

zdrajców” Marka 
Krajewskiego.

MY WROCŁAWIANIE

Miłość, zdrada i walka tajnych wywiadów w Breslau

Marek Krajewski, wrocławski 
autor kryminałów
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Samotność może dotknąć każdego z nas. Niezależnie od wieku. Samotny może być nie tylko senior na emeryturze, ale i pełny energii przedszkolak czy licealista. 
We Wrocławiu ruszył właśnie pilotażowy program Wrocławskiego Centrum Akademickiego, realizowany razem z wrocławską Akademią Muzyczną.

 I  Robert Migdał

Rok 2022 ustanowiony został 
przez Radę Miejską Wrocławia 
„Rokiem dobrych relacji – prze-
ciwko samotności”. Pandemia 
pokazała nam, czym jest izola-
cja i do czego może prowadzić. 
- Ale samotność to też konse-
kwencja pewnego stylu życia, 
tego, że jesteśmy tak zabiegani, 
że nie mamy czasu na budo-
wanie dobrych i trwałych rela-
cji – tłumaczy Monika Sochac-
ka, wicedyrektor Wrocławskiego 
Centrum Akademickiego, czyli 
Biura Współpracy z Uczelniami 
Wyższymi Urzędu Miejskiego 
Wrocławia.

Dobra na wszystko

Dlatego w tym tygodniu ruszył 
we Wrocławiu pilotażowy pro-
gram warsztatów z muzykote-
rapii i zajęć relaksacyjnych. Pra-
cownicy naukowi wrocławskiej 
Akademii Muzycznej prowadzili 
przez trzy dni (13-15.06) zajęcia 
dla różnych grup wiekowych.

- Poprzez wspólne muzykowanie 
możemy nie tylko przeciwdziałać 
samotności, ale wręcz  otwierać 
się na innych, otwierać się na 
świat – budować nowe kompe-
tencje, rozwijać zainteresowa-
nia, stawać się lepszymi ludźmi. 

Wszystko to poprzez  kontakt 
z pięknem, które ma w sobie 
muzyka – opowiada dr Daniela 
Colonna-Kasjan, pedagog z Za-
kładu Muzykoterapii wrocław-
skiej Akademii Muzycznej.

Witamy się łokciem

Warsztaty były prowadzone 
w małych grupach. My byliśmy na 
zajęciach, w których brały udział 

dzieci z wrocławskiego Przed-
szkola nr 30 z pl. Muzealnego. Co 
to był za żywioł. Dzieci reagowa-
ły spontanicznie, razem tańczy-
ły (w parach i całą grupą) – nikt 
nie był pozostawiony sam sobie. 
Niektóre dzieci miały kocie ruchy, 
inne podskakiwały jak piłka. 

- Witamy się łokciem! A teraz 
głowami… - instruktorka rozru-
szała dzieci w kilka sekund.

- Zadaniem moich warsztatów 
tanecznych, ruchowych i terapii 
tańcem jest to, żeby grupę zin-
tegrować, żeby dać jej możliwość 
ekspresji emocjonalnej i skupić 
się na tym, czego nie mieliśmy 
podczas długiego czasu pande-
mii: bycia razem, w  społeczno-
ści muzycznej, która może po-
przez muzykę, ruch wykonać coś 
wspólnie i jednocześnie, a przy 
okazji dobrze się bawić – tłuma-

czy jedna z instruktorek dr Ka-
tarzyna Turek z Zakładu Muzy-
koterapii wrocławskiej Akademii 
Muzycznej.

Udany pilotaż

Program WCA i Akademii Mu-
zycznej jest pilotażowy. Jego 
twórcy liczą, że będzie kontynu-
owany i wykorzystany na zaję-
ciach w kl. 1-3 i 7-8 SP.

Cymbałki, marakasy, kocie ruchy i... nie jesteś sam

Weź kijki i zawalcz o puchar – dozwolone od lat 50

– Zbieramy się w grupie, mamy instrumenty i tworzymy małą orkiestrę – to jest działanie, które wykonujemy w jednym czasie, wszyscy 
razem. I każdy tutaj jest  traktowany jako osoba ważna – tłumaczy dr Daniela Colonna-Kasjan z Akademii Muzycznej we Wrocławiu 
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W zdrowym ciele zdrowy duch. Dlatego jeśli masz odpowiednio wysoki PESEL i kijki do nordic 
walking w domu, w sobotę 25.06 pojaw się w parku Zachodnim obok Hali Orbita.  

 I Redakcja

Wrocławskie Centrum Senio-
ra i Komenda Miejska Policji 
we Wrocławiu zapraszają na II 
Mistrzostwa w Nordic Walking 
i Biegach o Puchar Komendanta 
Miejskiego Policji we Wrocławiu. 

Kamila Polańska, koordynator 
tego wydarzenia z Wrocławskie-
go Centrum Rozwoju Społecznego 
-Wrocławskiego Centrum Senio-
ra, zauważa, że takie mistrzostwa 
to okazja do nawiązania nowych 
znajomości i aktywnego spędze-
nia czasu w otoczeniu przyrody. 

Jeżeli nie czujesz się na siłach 
wziąć udział w tych mistrzo-

stwach, przyjdź pokibicować. Bo 
żeby wyrobić kondycję, należy 
zabrać się do tego powoli. - Po 
pierwsze wyjść z domu. Poszukać 
czegoś, co znajduje się blisko na-
szego miejsca zamieszkania: za-
jęć dla seniorów, siłowni na po-
dwórku - to można teraz znaleźć 
na każdym osiedlu Wrocławia 
- zapewnia Krzysztof Otwinow-
ski, trener senioralny współpra-
cujący ze Stowarzyszeniem Nowe 
Nadodrze i Nadodrzańskim Klu-
bem Seniorki i Seniora. 

- Ruch to wspaniałe lekar-
stwo, którego nigdy nie można 
przedawkować. Wzmacnia od-
porność, daje poczucie radości. 
Przedłuża nam życie. Spotykamy 

się nie tylko po to, żeby poćwi-
czyć, ale też wymienić się do-
świadczeniem. To zapobieganie 
samotności, którą w wieku se-
nioralnym bardzo źle się znosi – 
mówi Teresa Tadeuszyk, absol-
wentka projektu Szkoła Liderów 
przy WCRS-WCS.

W mistrzostwach w nordic wal-
king będzie można konkurować 
w trzech kategoriach wieko-
wych (50-60 lat, 61-70 lat i 71+) 
na trasie nordic walking (2 km) 
i trasie biegowej (4 km). Zapisy 
dla uczestników zawodów w dniu 
25.06 (sobota), godz. 8.30–9.45 
(teren przed Halą Orbita). Mi-
strzostwa w nordic walking (park 
Zachodni) w godz. 10–13. Rok 2019, zawody sportowe nordic walking dla seniorów
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Jedna z najbardziej lubianych imprez literackich w tym roku 
odbędzie się 20 sierpnia w 10 lokalizacjach Wrocławia. 10 
aktorów przeczyta 10 fragmentów książek. Kuratorem 11. 
edycji Nocy Literatury jest Michał Rusinek, a hasło prze-
wodnie to „Temat rzeka”.

 I Magdalena Talik

W sobotę 20.08 we Wrocławiu 
usłyszymy m.in. fragmenty 
książek: „Grand Union” Zadie 
Smith (w tłumaczeniu Marii 
Makuch, Wydawnictwo Znak), 
„Kobold” Radki Denemarko-
vej (przekład Olgi Czernikow 
i Agaty Wróbel, Wydawnictwo 
Książkowe Klimaty) czy „Kronik 
beskidzkich i światowych” An-
drzeja Stasiuka (Wydawnictwo 
Czarne). Wyboru pozycji doko-
nał kurator tej edycji - Michał 
Rusinek. Słynny niegdyś se-

kretarz Wisławy Szymborskiej, 
a obecnie profesor Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, a także autor 
lubianych przez najmłodszych 
książek, tak rozumie motto tej 
edycji. – Rzeki wprowadzają 
ruch wśród tego, co stałe. Dają 
nam się nieść z ich prądem, 
stawiają opór, gdy płyniemy 
pod prąd. W literaturze bywają 
symbolami, toposami, nieby-
wale pojemnymi metaforami, 
także dla filozofów wierzących 
w ruch i zmienność. Są niezby-
walnym, życiodajnym i nisz-
czycielskim elementem świata, 

do którego i my należymy. One 
są w nim odwieczne, my – za-
ledwie chwilowi, choć uzurpu-
jemy sobie naiwnie prawo do 
bycia jego panami – wyjaśnia. 

Pozostałe tytuły zostaną ujaw-
nione wkrótce, podobnie jak 
nazwiska aktorów, którzy prze-
czytają wybrane fragmenty to-
mów.

Dwudziesta edycja Przeglądu 
Sztuki SURVIVAL rusza już 24 
czerwca. Wydarzenie zagości 
w budynkach byłego wrocław-
skiego szpitala przy ul. Traugut-
ta. Prace zaprezentuje ponad 40 
artystów z kraju i zagranicy.

 I Robert Migdał

W pomieszczeniach opuszczonego 
szpitala obejrzymy i malarstwo, 
i rzeźby, i instalacje, a także po-
kazy wideo i projekty dźwiękowe. 
Tegoroczne hasło „Piguły” zachę-
ca do przyjrzenia się m.in. pojęciu 
zdrowia psychicznego.

Jak co roku pojawi się też scena 
społeczna – to miejsce spotkań 
i wymiany poglądów. W tym roku 
dominuje temat wojny w Ukra-
inie.

Sztuka jest dla wszystkich

Twórcy tej edycji mówią gło-
śno, że sztuka współczesna jest 
dla wszystkich i chcą ją przybli-
żyć różnym grupom społecznym 
i wiekowym. 

Dlatego też w programie znalazły 
się np. oprowadzania po wystawie 
i budynku szpitala dla seniorów 
i rodziców z dziećmi. Wspólnie 
z Fundacją Katarynka przygoto-
wane zostały też oprowadzania 
z audiodeskrypcją oraz z tłuma-
czeniem na Polski Język Migo-

wy. A we wtorek, 28.06, w godz. 
10–11.30 na wystawie obowiązywać 
będą ciche godziny dla osób wyso-
ko wrażliwych.

Będzie można potańczyć…

Podczas festiwalu działał bę-
dzie także Klub festiwalowy 
– w piątek i sobotę, 24 i 25.06, 
odbędą się wieczorne impre-
zy taneczne z udziałem didże-
jów z wrocławskiego Studia 
Nurty i African Techno Karate. 
Wstęp na wydarzenia SURVIVALU 

jest bezpłatny. Na oprowadza-
nia od 14.06 obowiązują zapisy 
l.wroclaw.pl/zapisy-survival.

Imprezy towarzyszące

Od 17.06 do 10.07 w Centrum na 
Przedmieściu przy ul. Prądzyń-
skiego 39A będzie można oglą-
dać wystawę „Projekt Szpital” 
Katarzyny Ćwikły. To prawie 60 
kolorowych zdjęć i opowieści by-
łych pracowników oraz pacjentów 
Dolnośląskiego Szpitala im. Mar-
ciniaka przy ul. Traugutta. 

Z kolei w ulicznej galerii Szewska, 
do 30.06 można podziwiać eks-
pozycję prezentującą wybór detali 
prac artystycznych, które zobaczy-
my podczas jubileuszowej edycji 
SURVIVALU – to opowieść prowa-
dząca przez tajemnicze piwnice, 
piętra i strychy budynków monu-
mentalnego szpitala.

SURVIVAL podejmuje wyzwanie 
wprowadzania sztuki współcze-
snej do nietypowych przestrzeni 
miejskich już od 20 lat. Program 
na www.survival.art.pl.

Sztuka zagości w szpitalu przy Traugutta

Już 20.08 Europejska Noc Literatury

Kompleks budynków szpitalnych przy ul. Traugutta powstał w latach 1852–1916 i nosił nazwę Betania

Michał Rusinek wybrał książki, których posłuchamy podczas ENL
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Odbierz Abecadlik

„Wrocławski abecadlik” autor-
stwa Ewy i Pawła Pawlaków, 
Kateryna Babkina przetłuma-
czyła dla ukraińskich dzie-
ci. Książeczkę mogą odbierać 
osobiście ich rodzice i opieku-
nowie - dostaną ją bezpłatnie 
w Przejściu Dialogu (ul. Świd-
nicka 19, przejście podziemne). 
Wrocławski Dom Literatury 
wraz z Wrocławskim Centrum 
Rozwoju Społecznego będzie ją 
także przekazywał do miejsc, 
gdzie organizowane są zajęcia 
i pomoc dla ukraińskich dzieci 
(można zgłaszać taką potrzebę 
pod adresem sekretariat@lite-
ratura.wroclaw.pl).

Przedfestiwalowo 
w Nowych 
Horyzontach

Nowe Horyzonty i Klub Ciało 
zapraszają 24.06 na przedfe-
stiwalowy bifor. Najkrótszą 
noc w roku zacznie seans kul-
towego horroru „Midsommar. 
W biały dzień” (godz. 20, kino 
NH), a później impreza prze-
niesie się do Klubu Ciało (ul. 
Joannitów 13), gdzie zagrają: 
VARG, MCR-T, An On Bast, 
Truant, Trans Timmermans 
i Mateusz Źróbek. Bilety na 
film w cenie 20 zł można kupić 
w kasach kina i na kinonh.pl, 
wejściówki do klubu kosztują 
40 zł (20 zł za okazaniem bi-
letu z seansu filmowego). 22. 
MFF Nowe Horyzonty odbędzie 
się w dn. 21–31.07.

Po czerwonym, 
pomarańczowy

Muzeum Współczesne Wro-
cław, pl. Strzegomski 2A, 
zaprasza na interaktyw-
ną scenografię „Ekspozycja 
na kolor. Pomarańczowy” 
w ramach projektu „Spektrum 
światła”. Muzeum zainicjo-
wało projekt w 2020 r. czę-
ścią pilotażową „Ekspozycja 
na kolor. Czerwony”. Autor-
kami tegorocznej scenografii 
są Patrycja Mastej i Magda-
lena Skowrońska. Przestrzeni 
wielozmysłowego odczuwania 
barwy pomarańczowej, skła-
dającej się z 6 interaktywnych 
stref, towarzyszą działania 
edukacyjne. Szczegóły na 
l.wroclaw.pl/mww-poma-
ranczowy.
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Свято Вроцлава 2022 святкуємо 24 червня. Культурні центри, неурядові організації та ради 
мікрорайонів запрошують вас на концерти, виставки та заходи під відкритим небом під час 
свята Вроцлава. 

 I Ewa Waplak

24 червня – особлива дата. 
Цього дня влада Вроцлава, 
міські радники та запрошені 
гості після покладання кві-
тів у Каплиці Міських Радни-
ків у костелі св. Єлизавети, 
в урочистій процесії йдуть 
до Старої Ратуші. Під час се-
сії Вроцлавської міської ради 
присвоюються звання Civitate 
Wratislaviensi Donatus які були 
започатковані в 1993 році, тоб-
то звання почесного громадя-
нина нашого міста. Цього року 
звання Почесного громадяни-
на Вроцлава отримає професор 
Аліція Хибіцька.

Програма Свята Вроцлава 
2022
20-24 червня
Свято квітів і Свято вулиці 
Оджаньської - прогулянка на 
квітковому трамваї, виставка 
квітів, прогулянки з екскур-
соводом, мистецькі виступи, 
виставка картин.
15 червня, год. 19:00, концерт 
Аліції Янош, пляж Ярмарку св. 
Іоанна біля Пренгіжа
16 червня, год. 19.00, концерт 
Міхала Бобера, пляж Ярмарку 
св. Іоанна біля Пренгіжа
17 червня, год. 19.00, концерт 
Бартека Дерило, пляж Ярмарку 
св. Іоана біля Пренгіжа
18-19 червня, «Люди вогню» 
- фестиваль з майстер-класа-
ми для дітей, презентація ста-
родавніх сілезьких ремесел на 
основі використання вогню, 
Міський Арсенал Вроцлава, 
вул. Цешинського
19 червня
 ◼ год. 12.00 - 22.00, 70-річчя 

BWA Wrocław. Pop-up в парку 
ім. Леслава Венгжиновсько-
го, парк вул. Колейова

 ◼ год. час. 13.00, Валігуріада, 
Південний парк

 ◼ год. 14.00 - 21.30, Вроцлавські 
чудеса-вінки - громадський 
пікнік, концерти: Re-Karpaty, 
Марек Нєдзєльскі, Пауліна 
Голембовська, зелена зона 
поряд з вул. Самборською 
3-5

22 червня, год. 19.00, концерт 
Наталії Щипули, пляж Ярмарку 
св. Іоанна біля Пренгіжа
23 червня, год.19:00, концерт 
Олі Туронь, пляж Ярмарку св. 
Іоанна біля Пренгіжа

24 червня
 ◼ год. 12.00 урочиста сесія 

міської ради у залі Великої 
Ратуші,

 ◼ год. 19.00 Меса в намірі 
мешканців Вроцлава, собор 
св. Івана Хрестителя

 ◼ год. 16.00-22.00, концерт на 
площі Ринок

 ◼ год. 19.00, концерт Ані Клис, 
пляж Ярмарку св. Іоанна біля 
Пренгіжа

 ◼ год. 16.30-21.00 «Культурне 
кафе» - анімаційні ігри з 
дітьми, вистава «Казко-
ва фієста» (Культурський 
театр), флористичні май-
стер-класи з художнього 
рукоділля з для дорослих, 
подвір’я вул. Ягеллончика 
10а

 ◼ 19.30-21.30 „Кухня” Капі-
толію , концерт пісень з 
найновіших прем’єр Капі-
толію, вул. Богуславського, 
поруч із Музичним театром 
Капітолій

24-26 червня
 ◼ 5-й вуличний цирковий 

фестиваль «Циркополе», 
культурно-бібліотечний 
центр «Фама» вул. Кши-
воустего 286; Площа мікро-
району Псє Поле

 ◼ • Познайомся з Вроцлавом з 
допомогою гнома Бібліофіла 
– мобільна міська гра для 
сімей з дітьми (поль-
ською та українською мо-
вами). Вимоги: смартфон 
із встановленим додатком 
ActionTrack, увімкнене 
місцезнаходження та 
доступ до Інтернету. По-
чаток гри - Медіатека пл. 
Театральна 5

24 червня – 3 липня
 ◼ XXV Фестиваль камерної 

музики в Арсеналі ім. Яна 
Станіенда

25 червня
 ◼ від 12.00 - 21.00,  ніч св. 

Іоанна у Замку - ярмарок 
регіональних продуктів, 
майстер-класи, шоу, кон-
церти, парад з вінками, 
культурний центр Замок 
пл. Свєнтоянського 1 та 
парк Лесниця

 ◼ год. 12.00, Tesla vs Edison, 
тобто за течією або проти 
неї - виступи Bajkobus, 
Південний парк (біля 

пам’ятника Фридерику Шо-
пену), год. 15.00, спортивний 
майданчик, вул. Кадлубка 1

 ◼ год. 14.00-22.00, сцена на 
площі Ринок, Козак Систем

 ◼ 16:00 - 20:00 Фестиваль 
Old Jazz Days, сцена на пл. 
Сольним

 ◼ час. 18.00 - 24.00,  Танцю-
вальна забава пл. Вольнощі

 ◼ 18.00,  Zdolny Wrocław gra na 
Wielkiej Wyspie, виступ вро-
цлавських артистів: Bleeding 
Moses, Giss Slow Sunset, 
Mapa, Filip Mizia, Beach Bar 
Opatovice

25-26 червня
 ◼ час. 10.00-18.00 Фести-

валь «Літо в Депо. Ігри на 
задньому дворі» - ігри та 
заняття, мистецькі май-
стер-класи, спортивна зона, 
виступ діджеїв, «Блошиний 
ринок»

26 червня
 ◼ 13.00, «Тесла проти Едісона, 

тобто з течією чи проти» - 
виступи Bajkobus, Ryneczek 
Jemiołowa / «UA Przystanek 
Grochowa» вул. Грохова 13

 ◼ час. 14.00-18.00, «Зустріне-
мось у Козанові» - громад-
ський пікнік, Anima Club у 
Вроцлаві, вул. Пільчицька 47

 ◼ 15.00, Потяг до мистецтва 
/ Зупинка Рожанка 

(театральний пікнік для 
дітей, год. 16.00 - Dźwię-
kowiązałka - велосипедний 
оркестр, год. 20.00 - Спектр 
- вистава нового цирку - 
глядацька зала Культурного 
центру Агора вул. Сербська, 
год. 21.30 - Ja Gore - 
парковка перед культурним 
центром „Агора”)

 ◼ 17.00 «Фестиваль кохання» 

- міжнародне шоу, розповідь 
про кохання, заснована 
на віруваннях і традиціях 
Польщі, Румунії та Іспанії, 
вхід вільний, запрошення 
можна забрати у відділі 
видачі запрошень, Kul-
tury Вроцлав – Захід вул. 
Хочєбурска 4

 ◼ 17.00-20.00 концерт на 
площі Ринок
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Свято Вроцлава 2022

18 червня  благодійний 
фестиваль на підтримку 
України

На фестивалі вас чекає 
концертна програма, 
ярмарок виробів україн-
ських майстрів;

майстер-класи з прадав-
ніх ремесел та сучасних 
технік; конкурси, лоте-
реї та розіграші з пода-
рунками; дитячі розва-
ги з народними іграми; 
аніматори та клоуни; 
гастрономічний пер-

фоманс з приготування 
українських смаколиків, 
в якому ви зможете взя-
ти участь.

З 12:00 до 19:00,  пл. 
Solny.

На мiсци буде працювати 
пункт збору гуманітарної 
допомоги, можна прине-
сти продукти харчуван-
ня, засоби гігієни, дитя-
че харчування, підгузки, 
медицину, аптечки, ка-
ремати, спальні мішки 
та інше.

Благодійні концерти 
відбудуться в Крако-
ві, Познані, Вроцлаві 
та Варшаві. Кошти 
від продажу квитків 
підуть на гуманітарні 
потреби, викликані 
військовим вторгнен-
ням росії на терито-
рію України.

The HARDKISS — не-
залежний гурт із Ки-
єва, який був ство-
рений у 2011 році. Це 
симбіоз рок, поп та 

електронної музики. 
Авторство всіх пі-
сень гурту належить 
її учасникам — Юлії 
Саніній та Валерію 
Бебко. The HARDKISS 
— головний лауреат 
національної музичної 
премії YUNA: 34 номі-
націй та 16 статуеток 
за 10 років існування 
команди.

Початок  в  20 :00 , 
квитки 99 - 119 зл.

18 червня  благодійний фестиваль на 
підтримку України

23 червня благодійні концерти 
The HARDKISS
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WYDARZENIA 
SPORTOWE

piłka nożna

III liga: 15.06, godz. 17.30 
Warta Gorzów  

– 1KS Ślęza Wrocław 

żużel

Testimonial Taia Woffin-
dena: 16.06, godz. 19 
Stadion Olimpijski, 

PGE Ekstraliga: 
19.06, godz. 16.30, 
Moje Bermudy Stal 

Gorzów – Betard Sparta 
Wrocław

futbol amerykański

European League of 
Football: 19.06, godz. 15, 

Frankfurt Galaxy  
– Panthers Wrocław

Już 18 czerwca będzie można zmierzyć się na dystansie 21 km  
8. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu. Tuż przed imprezą zapla-
nowano PKO Wieczorny Bieg Rodzinny im. Jerzego Witkowskiego, 
w którym udział może wziąć każdy. Dystans to zaledwie 1500 m, 
liczy się przede wszystkim dobra zabawa.

 I Bartosz Moch

W tegorocznej edycji wystartuje 
ok. 12 tysięcy biegaczy. Początek 
półmaratonu o godz. 21.30. W bie-
gu, tradycyjnie z numerem „1”, 
pobiegnie prezydent Wrocławia 
Jacek Sutryk. Przed startem głów-
nej imprezy dnia, organizatorzy 
zaplanowali PKO Wieczorny Bieg 
Rodzinny. Start o godz. 19. Dy-
stans do pokonania to ok. 1,4 km.

#SaveUkraine

Numery startowe tegorocznego 
wrocławskiego półmaratonu zo-
staną wyposażone w specjalny 
QR kod, dzięki któremu będzie 
można wesprzeć zbiórkę Fundacji 
Ukraina #SaveUkraine. Wystarczy 
skopiować QR kod na telefonie, 
a następnie kliknąć w specjalny 
baner, który przekieruje nas na 
stronę zbiórki. Tegoroczne me-
dale półmaratonu będą wyrazem 
wsparcia dla Ukrainy, która broni 
się przed rosyjską agresją. Pojawi 
się na nich kontur mapy Ukrainy 
wraz z hasztagiem Pomoc dla 
Ukrainy. Na koszulkach widnieć 
będzie wrocławski ratusz.

Trasa biegu

Organizatorzy przygotowali nową, 
malowniczą trasę z dźwiękowymi 
i świetlnymi atrakcjami. Uczestnicy 
przebiegną m.in. przez środek Hali 
Stulecia, koło pergoli z włączoną 
fontanną multimedialną i przez 
fragment parku Szczytnickiego. 
Na trasie przygotowana zostanie 
iluminacja niektórych obiektów. 
„Zaświeci się” m.in. most Grun-
waldzki, Hala Stulecia czy brama 
przy Stadionie Olimpijskim.

Po starcie 12 tys. biegaczy najpierw 
al. Różyckiego, placem i mostem 
Grunwaldzkim dostanie się do ul. 
Pułaskiego. Dalej trasa poprowa-
dzi na południe: ul. Ślężną, al. Wi-
śniową oraz placem i ul. Powstań-
ców Śląskich. Uczestnicy dotrą do 
centrum i „pokonają” ul. Kazimie-
rzą Wielkiego, Grodzką, następnie 
most Piaskowy, Ostrów Tumski 
i most Pokoju. Z pl. Powstańców 
Warszawy z powrotem przez most 
Grunwaldzki, Wybrzeże Wyspiań-
skiego, most Zwierzyniecki, Halę 
Stulecia, ul. Kopernika i Mickie-
wicza aż do mety na Olimpijskim.
Tym razem biegaczom towarzy-

szyć będzie rockowa muzyka. Na 
mecie Stadionu Olimpijskiego za-
płonie widowiskowy znicz.

Uczestnicy 8. PKO Nocnego Wro-
cław Półmaratonu będą mogli sko-
rzystać z darmowej komunikacji 
miejskiej w dniach 18-19 czerwca. 
Wystarczy okazać numer startowy. 

SPORT

Nowym trenerem siatkarzy wrocławskiej Gwardii został Dawid Murek, który wcześniej prowadził… siatkarki #VolleyWrocław. 
O planach na nowy sezon i awansie do PlusLigi ze szkoleniowcem rozmawia Patryk Załęczny.

Biegnij w nocnym półmaratonie i pomagaj Ukrainie 

Dawid Murek nowym trenerem Gwardii
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Trasa tegorocznego 8. PKO Nocnego Wrocław 
Półmaratonu. Poniżej zdjęcia medali
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Po siatkarkach Dawid Murek (w środku) 
poprowadzi siatkarzy z Gwardii

Ponownie zasiądzie Pan za 
sterami wrocławskiej druży-
ny – tym razem męskiej. Pro-
pozycja ze strony Chemeko-
-System Gwardii Wrocław była 
z tych „nie do odrzucenia”?   
Tak trzeba postrzegać mój 
ruch. Propozycja była nie do 
odrzucenia, a rozmowa z pre-
zesem Łukaszem Tobysem oraz 
z Kajetanem Maćkowiakiem 
i Mateuszem Adamiakiem 
przebiegała w świetnej atmos-
ferze. Bardzo się cieszę, że do-
stałem taką szansę, która jest 
dużym wyzwaniem, ale jedno-
cześnie daje mi ogromną przy-
jemność i nasila motywację do 
cięższej pracy.

Wkracza Pan do Gwardii, któ-
ra już w zeszłym sezonie miała 

wywalczyć awans do PlusLigi, 
ale nie udało się osiągnąć tego 
celu. Zna Pan już przyczynę? 
Nie chciałbym skupiać się na 
przeszłości i wypowiadać na te-
mat pracy innych szkoleniow-
ców. Nadchodzący sezon będzie 
miał nową historię, która mam 
nadzieję, zakończy się dla nas 
pozytywnym wynikiem.

W ostatnich dniach w mediach 
pojawiają się nazwiska siatka-
rzy, którzy opuszczają zespół. 
Brakuje jednak informacji 
o pozyskanych graczach.
To część naszego planu. Aby 
dobrze wejść w nowy sezon, 
musieliśmy nieco przewietrzyć 
szatnię. Niebawem zaczniemy 
odkrywać karty nowych za-
wodników. Personalnie zespół 

wygląda naprawdę dobrze, 
a w graczach, których będę 
miał do dyspozycji, drzemie 
duży potencjał. Jeśli go obu-
dzimy, zrobimy naprawdę do-
bry wynik. Chcę, by Gwardia 
była zespołem, który walczy 
do ostatniej piłki i nigdy nie 
odpuszcza – nawet w najtrud-
niejszych momentach.

W kim upatrujecie najwięk-
szego rywala w walce o Plus-
Ligę?
Trudno na starcie wyrokować, 
jak będzie przebiegał cały se-
zon, ale na zapleczu PlusLigi 
jest dużo dobrej siatkówki, a co 
za tym idzie, fani będą mogli 
podziwiać wiele mocnych ze-
społów. Wierzę, że będziemy 
jednym z nich.

 › Więcej na 
l.wroclaw.pl/nocny-polmaraton
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poszNumer 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 – inne

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

Redaktor naczelna 
Ewa Waplak

Redaktor wydania 
Paulina Czarnota
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WYDAWCA
Gmina Wrocław

Napisz do nas!
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Gastro Miasto w Browarze 

Powraca Gastro Miasto. Impre-
za organizowana cyklicznie od 
2018 r. W 2022 r. zaplanowa-
no trzy edycje: 17-19.06, 15-
17.07 oraz 19-21.08. Wszystkie 
w Browarze Mieszczańskim przy 
ul. Hubskiej 44-48. Podczas 
każdego weekendu specjały ser-
wować będzie ok. 20 restauracji 
i punktów gastronomicznych. 
Coś dla siebie znajdą wielbicie-
le kuchni z dalekich stron, dań 

wegetariańskich, owoców morza, 
tradycyjnych smaków i słod-
kości, a także piwa i wina. Do 
tego organizatorzy zapewnia-
ją muzykę na żywo (strefa Ra-
dia RAM, dj), strefę zero waste 
(zbiórka elektroodpadów), strefę 
dla dzieci, konkursy i warsztaty. 
Będzie też wspólne gotowanie 
połączone z degustacją. W każdy 
weekend impreza potrwa w go-
dzinach: pt. 17-24, sob. 12-24, 
nd. 12-20. Wstęp wolny. Więcej 
na l.wroclaw.pl/GastroMiasto.

Seniorzy Szlakiem Odry

Odra Centrum, wyb. Słowac-
kiego 5B, zaprasza na zajęcia, 
podczas których seniorzy wyru-
szą w niezwykłą wyprawę pełną 
wiedzy i zaskakujących cieka-
wostek. To nie tylko spacery, 
ale również wyprawy rowerowe 
i rejs. Kiedy? 13 i 20.06 w godz. 
12-14 jedna grupa wyruszy na 
wyprawę rowerową, a druga na 
spacer. 27.06 w godz. 10-13 od-
będzie się rejs. Udział w wyda-

rzeniach  jest bezpłatny, ale wy-
magana jest rezerwacja miejsca 
(kontakt: 506 563 518 e-mail: 
michalina@onwater.pl). Liczba 
miejsc jest ograniczona. Można 
tam także zgłosić indywidualne 
potrzeby lub wątpliwości, co do 
możliwości udziału w wydarze-
niach. Organizatorzy oferują: 
pomoc w dostaniu się na po-
kład, tłumacza migowego, pętlę 
indukcyjną i inne udogodnienia. 
Więcej na l.wroclaw.pl/Senior-
NaOdrze.
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Następny numer biuletynu wroclaw.pl już od 23.06.2022

1. Tu zazwyczaj szaleją dzieci, tak bardzo, że chce im się 
pić. 

2. Zwierzę, które ozdabia najstarsze wrocławskie źródełko 
przy ratuszu. 

3. Popularna nazwa wody z kranu. 

4. Nazwa ulicy i jednego z dwóch Zakładów Uzdatniania 
Wody we Wrocławiu. 

5. Skrót nazwy miejskiej spółki, która zajmuje się 
wodociągami. 

6. Baśniowe stwory zdobiące wodotrysk na pl. Solnym. 

7. Fontanna, która „daje pokazy”. 

8. Mała wrocławska rzeka przepływająca w rejonie 
terenów wodonośnych.  

9. Statek podwodny przeznaczony do badań głębin, 
można go zobaczyć w Hydropolis. 

10. Potoczna nazwa szklanej fontanny na wrocławskim 
Rynku. 

11. Jedna z rzek, z której pochodzi woda dla Wrocławia. 

12. Można go spotkać na hydrancie uruchamiającym latem 
kurtyny wodne na wrocławskim Rynku.

13. Obracająca się fontanna przed wejściem do „Hutmenu” 
przy ul. Grabiszyńskiej. 

KRZYŻÓWKA NR 88

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 88.HASŁO 
(słowo HASŁO należy zastą-
pić rozwiązaniem krzyżów-
ki). Na odpowiedzi czekamy do 
23 czerwca br. do godz. 20. 
Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpowie-

dzi do 30 czerwca br. Skontak-
tujemy się z nimi w ciągu trzech 
dni roboczych z numeru telefonu 
71 776 71 00. UWAGA! Według 
regulaminu nagrodę można wy-
grać raz na 12 miesięcy. W tym 
wydaniu do zdobycia są bluza 
i dwa worki z herbem Wrocławia. 

Zwycięzcy z nr. 86 (hasło: Sma-
ki Europy) to pani Kinga (blu-
za), pani Anna i pan Jan (worki). 
Gratulujemy!

 › Regulamin i RODO 
www.wroclaw.pl/biule-
tyn/#konkurs




