Zobacz listę tegorocznych
projektów i zdecyduj, co ma
powstać w mieście.
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Wrocław włącza
oszczędzanie
TORYwolucja wjeżdża
na ulicę Świdnicką

Wygraj zaproszenie
na premierę Netflixa

Голосуй у рамках
WBO 2022

Już 24 września rusza remont torowiska na Świdnickiej. Tramwaje linii: 6, 7, 17, 20, 70 i 74 zmienią trasy,
a kierowcy do pl. Legionów dojadą objazdem.
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W ubiegłym roku we Wrocławiu kręcono serial
„Wielka woda”, który będzie miał premierę 5 października. A 30 września pierwszy pokaz w NFM.
str. 13

Голосування від 23 вересня до 10 жовтня, голосувати можуть також іноземці, які проживають
у Вроцлаві.
str. 18
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Szanowni Państwo,

KATARZYNA WIĄZOWSKA

rezultat zakończonego przetargu na energię elektryczną przekroczył nawet nasze pesymistyczne założenia. O ile w całym
2022 roku zapłacimy za prąd jako
Wrocław 66 milionów złotych,
to oferta na rok 2023 opiewa na
kwotę 405 milionów złotych, czyli
jest o 339 milionów złotych większa od obecnie obowiązującej.
Wrocław musi znaleźć pieniądze
po stronie przychodów bieżących do budżetu, np. z płaconego przez każdego z nas podatku
PIT. Tu jednak musimy pamiętać o zmniejszeniu wpływów
z tego tytułu do kasy miejskiej,
w związku z przeprowadzonymi
w minionych latach przez rząd
reformami podatkowymi.
Tak horrendalne podwyżki energii
w stopniu znaczącym pogorszyły-

by jakość funkcjonowania miasta,
bowiem musiałyby doprowadzić
do znacznych oszczędności w wydatkowaniu pieniędzy na bieżące usługi miejskie. Dlatego, po
konsultacjach z moim zespołem,
podjąłem decyzję o unieważnieniu przetargu i rozpoczęciu procedury od nowa, tym razem na
krótszy okres. Takie działanie
pozwoli nam na obserwowanie
rynku energii i rozpisanie kolejnego przetargu, gdy ceny staną
się korzystniejsze.

dokładniej liczyli każdy kilowat
użytkowanej energii.
Zdaję sobie sprawę, że podwyżki
dotykają Państwa bardziej bezpośrednio, nawet jeśli rząd zamrozi
podwyżki energii dla mieszkań,
wciąż będziemy mierzyli się z inflacją. Także miasto odczuje jej
skutki, choćby przy okazji zakupów produktów i usług. Koszty
cen energii to tylko część zwiększonych wydatków, z którymi
będziemy musieli sobie poradzić.
O wszystkich planach i działaniach Wrocławia w tych kwestiach będę Państwa informował
na bieżąco.

Równolegle podjąłem decyzję
o zaostrzeniu polityki oszczędnościowej wewnątrz urzędu oraz
o ograniczeniu wydarzeń miejskich. W tym roku jako miasto nie będziemy organizowali
sylwestra, ograniczymy liczbę
podświetlanych świątecznych
dekoracji i iluminacji obiektów.
Niezależnie od rezultatu kolejnego przetargu będziemy jeszcze

Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia
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NA WROCŁAWSKIEJ WIELKIEJ WYSPIE ŻYJE SIĘ NAJSZCZĘŚLIWIEJ W POLSCE
Biskupin, Sępolno, Dąbie, Zacisze
i Zalesie to najlepsze miejsca do
mieszkania w całej Polsce. Tak
wynika z najnowszego raportu
Otodom i ThinkCo „Szczęśliwy dom. Dzielnica różnorodnych potrzeb”. Tutaj aż 89 proc.
mieszkańców jest zadowolonych
z życia na swoim osiedlu. – Wystarczy wyjść z domu i już otacza nas zieleń – tłumaczy Joanna
(na zdj. z prawej), mama 2-letniej Julii i rocznego Bartusia
z Biskupina, spotkana w parku
Szczytnickim na spacerze z koleżanką Klaudią. Kiedyś Klaudia
mieszkała na Psim Polu, potem
wyprowadziła się z Wrocławia,
teraz chce wrócić i zamieszkać na
Wielkiej Wyspie. Albo na Jagodnie, Ołtaszynie lub Wojszycach.
Tam 85 proc. badanych stwierdziło, że jest zadowolonych z sąsiadów, dostępu do miejsc rekreacji i z czystości. W raporcie
Wrocław uplasował się w połowie
stawki jako najlepsze miejsce do
życia na 12 miast w Polsce.
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Prąd w górę! Miasto włącza oszczędzanie
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O 339 mln zł więcej miałby zapłacić w przyszłym roku Wrocław za energię elektryczną. Zaproponowana oferta jest wyższa
o ponad 500 procent w stosunku do tegorocznych cen. Dlatego prezydent Wrocławia podjął decyzję o unieważnieniu przetargu.
I

Katarzyna Wiązowska

mln zł. Teraz, zgodnie z ofertą,
kwota ta miałaby wzrosnąć do
79 mln zł. Oznaczałoby to ponad 500 proc. wzrostu kosztów
oświetlenia.

Miasto kupuje prąd we wspólnym
przetargu dla grupy zakupowej liczącej około 270 jednostek. Należą do niej m.in.
MPK, szkoCzarny
ły, instytucje
scenariusz
kultury czy
tyle wg nowego przetargu
ZDiUM, odWedług szaWrocław miałby płacić za
powiedzialny
cunków Związenergię – to o 339 mln zł
za oświetlenie
ku Miast Polwięcej niż obecnie
wrocławskich
skich w skali
ulic. W przecałego kratargu na przyszły rok wpłynęła
ju samorządy zapłacą za prąd
tylko jedna oferta – od PGE Obrót
w przyszłym roku o ok. 30
S.A. – na kwotę 405 mln zł. To mld zł więcej niż wydają
o 339 mln zł więcej niż obecnie,
obecnie. Dla porównagdy miasto płaci 66 mln zł.
nia, to prawie dwa
razy tyle, co NFZ
Mając to na uwadze, prezydent planuje przeznaWrocławia podjął decyzję o unie- czyć na działanie
ważnieniu przetargu na energię wszystkich POZ-ów
elektryczną. Nowy przetarg zoi połowa kwoty, któstanie ogłoszony w listopadzie
rą wyda na szpitale.
i będzie obejmował pół roku.
Skala podwyżek cen
energii jest na tyle
Kłopoty? Nie tylko Wrocław
wysoka, że bez
wprowadzenia
– Polska jest w absolutnym kryrozwiązań syszysie. Pierwszy raz sytuacja jest temowych przez
tak poważna, że zagraża dostarrząd, samorządy
czaniu podstawowych usług dla
nie poradzą sobie
mieszkańców – wyjaśnia Jacek
z jej konsekwenSutryk, prezydent Wrocławia. cjami.
– Codziennie docierają do nas
informacje o kolejnych, niczym
Jest plan
nieuzasadnionych, podwyżkach.
oszczędzania
Dlatego zdecydowanie domagamy
się stworzenia przez rząd roz- Wrocław, podobnie jak inne
wiązań osłonowych. Tym bardziej miasta w Polsce, przygoże energię dostartowuje się do
czają nam nie
wprowadzenia
prywatne firmy,
planu oszczęa spółki naledzania enertyle kosztowałoby
żące do Skarbu
gii elektrycznej
w 2023 r. oświetlenie
Państwa.
wymuszonego
Wrocławia – dotychczas
przez giganbyło 13 mln zł
Za kwotę 339
tyczne podwyżmln zł, którą
ki cen prądu.
Wrocław musiałby dopłacić za
W ponad 300 miejskich obiektach
energię w przyszłym roku, moż- wprowadzone zostaną nowe zasana wybudować Aleję Wielkiej
dy oszczędzania.
Wyspy i obwodnicę Leśnicy. To
także suma kluczowych inweJeszcze w tym miesiącu prezystycji sportowych ostatnich lat:
dent Wrocławia podpisze specjalremontu Stadionu Olimpijskiego,
ne zarządzenie z wytycznymi dla
budowy Wrocławskiego Centrum zarządców obiektów. TemperaSportu, hali przy ul. Racławickiej
tura w budynkach miejskich nie
i dwóch aquaparków. 339 mln przekroczy 19 st., a część pracowzłotych to niemalże równowarników, o ile to możliwe, będzie
tość Trasy Autobusowo-Trampracowała w trybie zdalnym. Dowajowej na Nowy Dwór.
datkowo, w miejskich budynkach
obniżona zostanie temperatura
Samo oświetlenie wrocławskich wody w kranach. Zalecenia będą
ulic kosztowało w tym roku 13 cały czas weryfikowane.

405 mln zł

79 mln zł

Również dyrektorzy placówek
edukacyjnych otrzymali prośbę o maksymalną optymalizację
zużywanej energii elektrycznej,
na tyle, na ile pozwalają przepisy
prawne. – Mamy aż 220 placówek, które działają w 260 budynkach, koszty ich utrzymania drastycznie wzrastają – mówi Renata
Granowska, wiceprezydent Wrocławia. – Odpowiednie warunki

minacji świątecznych. Ograniczone zostanie oświetlenie mostów
i kładek, a od godz. 22 będzie
stopniowo wyłączane. Analizowane są również możliwości wyłączania lamp ulicznych tam, gdzie
nie będzie to zagrażało bezpieczeństwu. Z kolei od najbliższego
weekendu (24-25.09) membrana
Tarczyński Arena Wrocław będzie
podświetlona jedynie w sobotnie
i niedzielne wieczory.
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Sobota z Zielonym
Wrocławiem 24.09
Odbierz skrzydłokwiaty w zamian za elektroodpady. Weź
udział w zabawach i warsztatach. Poznaj ekologiczne miejskie projekty. Wygraj miejskie
bluzy i akcesoria, a nawet hulajnogę elektryczną i rower.
A przede wszystkim dowiedz
się, jak przyczyniać się do
ochrony środowiska. Wszystko
to podczas Soboty z Zielonym
Wrocławiem 24.09 w parku
Zachodnim (pomiędzy ulicami
Pilczycką a Lotniczą) w godz.
12-17. Wstęp wolny.

Komunikacja i odpady też

SHUTTERSTOCK.COM

dla dzieci i młodzieży muszą być
zachowane. Do tego zobowiązuje
nas prawo. Natomiast poprosiliśmy dyrektorów placówek, aby
postarali się optymalizować koszty
działalności, na tyle, na ile pozwalają przepisy. Od stycznia staramy
się szukać oszczędności, dlatego
zrezygnowaliśmy z zajęć dodatkowych. Realizujemy tylko te projekty, które są finansowane ze środków zewnętrznych
lub europejskich.

W ramach grupy zakupowej
dla Miasta jest także
zakup energii do zasilania tramwajów,
obsługi zajezdni
i punktów socjalnych. W tym roku
MPK zapłaciło
za nią 32 mln zł.
Według oferty, która wpłynęła na rok
następny, będzie to
194 mln, czyli więcej o 162 mln. Za
taką kwotę MPK
mogłoby kupić 19
Moderusów Gamma 2 lub 40 autobusów elektrycznych. – Już w tym
roku zostały podjęte
działania optymalizacyjne, które przyniosły
wydatki mniejsze o około 25
mln zł. To m.in. fotowoltaika we wszystkich zajezdniach – wyjaśnia Krzysztof
Balawejder, prezes MPK Wrocław.

Unieważniony został również
pierwszy przetarg na wywóz
śmieci. Oferty, które wpłynęły,
opiewały na co najmniej 431 mln
zł rocznie. To o 220 mln zł więcej
niż do tej pory. Na nowych warunkach czynsz dla trzyosobowej
rodziny musiałby zostać podwyższony o około 90 zł miesięcznie tylko z tytułu
odbioru odpadów. Tak wysoBez sylwestra
kie podwyżki są
taka byłaby cena prądu
nie do przyjęcia,
i iluminacji
do sieci tramwajowej –
dlatego obecnie
było 32 mln zł
W związku
trwa nowe poz oszczędnostępowanie. Tym
ściami nie będzie
razem już nie na
w tym roku zabawy sylwestrowej
trzy lata, ale na rok, w dodatku ze
w Rynku, a w przyszłym festiwaskorygowanym zakresem usług.
lu Europa na Widelcu i maratonu.
Poza Rynkiem nie będzie też iluWięcej na wroc.city/Podwyzki

194 mln zł

›

IV dawka COVID na
Tarczyński Arena
Od 16.09 na Tarczyński Arena
Wrocław, al. Śląska 1, czwartą dawkę szczepionki przeciw
COVID-19 mogą przyjmować
dorośli i młodzież w wieku
12-17 lat. Punkt (wejście W3,
wjazd bramą B) jest czynny
codziennie od godz. 16 do 19.
Warto wcześniej się umówić
pod adresem pacjent.gov.pl
(należy wybrać punkt Stadion
Wrocław) lub telefonicznie na
infolinii punktu szczepień: 508
59 55 58 i 517 655 479 (czynna
w dni powszednie w godz. 1016, w weekendy w godzinach
pracy punktu). Można też zarejestrować się na miejscu.

Złoty Lajk dla
Wrocławia

Zdaniem innych samorządów
Wrocław to miasto, które prowadzi najciekawszą i najbardziej angażującą komunikację
z mieszkańcami w mediach
społecznościowych. Nagrodę przyznawaną przez Związek Miast Polskich i Instytut
Badań Internetu i Mediów
Społecznościowych odebrała Marlena Mazur z Wydziału
Promocji i Turystyki UMW.
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Przesiądź się na rower – wygraj zdrowie i nagrody
(z blokadą czasową między kolejnymi przejazdami
wynoszącą 30 min, z limitem
maksymalnie czterech przejazdów dziennie).

Już 1 października rusza 2.
edycja rywalizacji rowerowej
„W kółko kręcę”. Przez dwa
miesiące wrocławianie, którzy wybiorą rower jako swój
główny środek transportu po
mieście, będą rywalizować
o cenne nagrody. Organizatorzy zapraszają wszystkich –
od juniora do seniora. Wystarczy pobrać aplikację i kręcić!
I

◼ 50 pkt. za każde pięć dni regularnej jazdy (o minimalnej
długości 1,5 km)
◼ 10 pkt. za skuteczne zaproszenie kogoś do rywalizacji
(maksymalnie 10 osób) oraz
2 proc. punktów zaproszonego każdego dnia dla zapraszającego z limitem maksymalnie 10 zaproszonych.

Agata Zięba

Pobierz apkę
i wskakuj na rower
Rywalizacja odbywa się w bezpłatnej aplikacji mobilnej „W kółko kręcę” (dostępna od 26.06 na
Android i IOS). Trzeba ją pobrać na
telefon, zarejestrować się i wybrać
miejsce startu oraz cel dojazdów
(szkołę, uczelnię lub miejsce pracy). Jeśli nie znajdziemy na liście
wybranego punktu, można wysłać
prośbę o jego dodanie na adres
wkolkokrece@prosolvers.pl.

HIPEK TERPIŃSKI

„W kółko kręcę” to rowerowa
rywalizacja skierowana do osób
pracujących, studentów, uczniów
szkół ponadpodstawowych i seniorów. Ma promować rower jako
całoroczny środek transportu po
Wrocławiu. W tym roku zacznie
się 1 października, a skończy 30
listopada.

Rowerowo znaczy zdrowo i... szybko, bo Wrocław ma blisko 1400 km tras przyjaznych rowerzystom
W zabawie mogą brać udział osoby
indywidualne, które ukończyły 15
r.ż. (za zgodą opiekuna), ale można także tworzyć firmowe grupy
rywalizacyjne przez formularz dostępny na stronie wkolkokrece.pl.

konywanie na rowerze trasy dom
– praca/szkoła/uczelnia/inne,
codzienne miejsce dojazdu, np.
klub seniora. Podstawowe zasady
punktacji wyglądają następująco:
◼ 50 pkt. za każdy przejazd
o długości minimum 1,5 km
na trasie miejsce zamieszkania – praca/szkoła/uczelnia/
senior lub praca/szkoła/
uczelnia/senior – miejsce
zamieszkania, wskazanych przez uczestnika przy

Za co te punkty?
W aplikacji uczestnicy zbierają
punkty za przejechane kilometry. Mają na to dwa miesiące.
Szczególnie punktowane jest po-

rejestracji (z ograniczeniem
do punktowania dwa razy
dziennie w pięciu dowolnych
dniach tygodnia, z blokadą
czasową między kolejnymi
przejazdami wynoszącą 30
min).
◼ 1 pkt za każdy przejechany
rowerem kilometr (z limitem maksymalnie 30 pkt.
dziennie)
◼ 5 pkt. za każdy przejazd
o długości minimum 1,5 km

Punkty przyznawane od 14 listopada będą liczone podwójnie.
Co ważne, aby skutecznie zarejstrować przejazd, należy go rozpocząć w aplikacji przyciskiem
„play”, wyrazić zgodę na lokalizowanie trasy i po dotarciu na
miejsce kliknąć „stop”.

Supernagrody
Do wygrania są trzy rowery,
a także kursy językowe, sprzęt
rowerowy, zniżki w serwisach
i do miejskich atrakcji. Ponadto za zdobyte w trakcie trwania
zabawy punkty można kupować
nagrody dodatkowe w aplikacji.
Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie wkolkokrece.pl
najpóźniej 7 grudnia.

› Szczegóły rywalizacji na stronie wkolkokrece.pl i na FB

Wrocławianka Roku 2022 – może to ty, może ją znasz
Ruszyły zgłoszenia do plebiscytu Wrocławianka Roku 2022. Ten wyjątkowy tytuł mogą otrzymać kobiety, których nietuzinkowa i ważna społecznie działalność daje przykład innym paniom.
I

Paulina Falkiewicz

SŁAWEK PRZERWA

– Wrocławianki Roku to przedstawicielki różnych zawodów
i aktywności, które mają podobne zdanie o tym, kim są i jaką
rolę powinny odgrywać teraz
i w przyszłości polskie kobiety. Chcemy pokazywać liderki
w działaniu, liderki zmian, liderki obecne, ale również liderki przyszłości – wyjaśnia Joanna
Nyczak, przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kobiet, dyrektor
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMW.

Kamila Stokowa-Sołtys – jedna z laureatek Wrocławianek Roku 2021

Kandydatki mogą zgłaszać osoby
fizyczne lub instytucje do 4 listopada br., nominując je w następujących kategoriach:

◼ działalność równościowa
◼ działalność społeczna i edukacyjna
◼ działalność proekologiczna
◼ działalność naukowo-badawcza
◼ działalność small biznes (mała
przedsiębiorczość)
◼ działalność artystycznia –
twórczynie
◼ kategoria specjalna: teraz młodość – siła młodości
Zgłoszenia można dokonać na trzy
sposoby:
◼ elektronicznie – na adres
wzd@um.wroc.pl z dopiskiem
w tytule „Wrocławianka Roku”

◼ listownie – na adres Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych,
UMW, ul. G. Zapolskiej 4 z dopiskiem na kopercie „Wrocławianka Roku”
◼ osobiście – w kancelarii UMW,
ul. G. Zapolskiej 4, sala nr 4,
w kopercie z dopiskiem „Wrocławianka Roku”.
Laureatki plebiscytu wybierze kapituła złożona z członkiń
Wrocławskiej Rady Kobiet i zwyciężczyń z poprzedniego roku.
W 2021 r. w gronie laureatek znalazły się: Adrianna Klimaszewska,
Małgorzata Makarczuk-Kłos, Marta Derejczyk i Olga Budzan, Kamila Stokowa-Sołtys, Kate Hobler,
Alicja Tchórz. Uroczysta gala odbędzie się 28 listopada.
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Targowisko na Żmigrodzkiej już nie tymczasowe?

5

Bazarek przy ul. Żmigrodzkiej to obecnie kilka namiotów bez dostępu do prądu i wody. Przez wiele lat był rozwiązaniem tymczasowym, bo teren wpisano
w dokumentach jako rezerwę pod budowę drogi. Dziś wiadomo, że jej budowa nie będzie potrzebna, a plan (MPZP) można zmienić. To szansa na poprawienie
standardu targowiska, które przestałoby być tymczasowe.
I

Maciej Wołodko

Co dokładnie powinno się na nim
zmienić? Takie pytanie postawili przed mieszkańcami osiedla
Karłowice-Różanka urzędnicy
z Biura Rozwoju Gospodarczego.
20 września rozpoczęły się konsultacje w sprawie modernizacji
targowiska przy Żmigrodzkiej.

– Pytamy mieszkańców, czego
brakuje im obecnie na targowisku. Czy przydałyby się tam np.
ławki, zieleń, mała gastronomia
albo jeszcze inne elementy. Ale
też, czy – ich zdaniem – przestrzeń targowiska powinna być
także miejscem, w którym organizować można lokalne wydarzenia. Czy wręcz przeciwnie – najlepiej gdyby, tak jak do tej pory,
pełniło tylko funkcję handlową
– mówi Krzysztof Ziental z Wydziału Partycypacji Społecznej.
Ewentualne uzupełnienie w przyszłości oferty placu o gastronomię oznaczałoby, że miejsce to
funkcjonowałoby najprawdopodobniej przez 7 dni w tygodniu.
Zmiany te nie nastąpią jednak
z dnia na dzień. Najpierw trzeba będzie skorygować Miejscowy
Plan Zagospodarowania Prze-

OLEKSANDR POLIAKOVSKY

Targowisko
czy miejsce spotkań

Plac targowy przy ul. Żmigrodzkiej miał być na chwilę. Teraz, kiedy wiadomo, że mógłby zostać na stałe, warto zaplanować dobrze jego funkcję
strzennego. Dopiero to pozwoli
zaplanować inwestycję.

Działa i będzie działało
– Dla obecnych kupców nic się
nie zmienia. Targowisko działa
i będzie działało nadal. Chcemy natomiast stworzyć warunki
formalno-prawne dla inwestycji
w przyszłości. Po to, żeby można
było podnieść standard tego pla-

cu. W jakim kierunku powinny
wówczas iść takie zmiany – tego
właśnie chcielibyśmy się dowiedzieć od mieszkańców – mówi
Edyta Niebiańska z Biura Rozwoju Gospodarczego.

biście poczas spotkania, które
zaplanowano na 28.09. Odbędzie się ono w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej
38 (budynek A, sala 1) o godz
17.30.

Jak wziąć udział
w konsultacjach?

Przewidziano także warsztaty
konsultacyjne dla uczniów pobliskich szkół, które potrwają
od 20.09 do 11.10 i będą miały
formę warsztatów. Podczas nich

Konsultacje trwają do 11.10.
Można wziąć w nich udział oso-

uczniowie będą mogli zaprojektować targowisko według własnego pomysłu.
Wyrazić swoją opinię można
także za pomocą internetowego
formularza na stronie wroc.city/
KonsultacjeŻmigrodzka, który
będzie aktywny do 11.10.

› Więcej na wroc.city/TargowiskoŻmigrodzka

Liczymy się dla edukacji, bo edukacja się liczy
Już niedługo Wrocław stanie się edukacyjną stolicą Polski – 7 i 8 października odbędzie się konferencja „Liczymy się dla edukacji” o tym, dlaczego edukacja jest ważna dla każdego z nas, jak
projektować jej przyszłość oraz co zrobić, by wprowadzać zmiany w polskich szkołach.
I

Redakcja

MATERIAŁY ORGANIZATORA

Konferencja odbędzie się we
Wrocławskim Parku Technologicznym, który w ramach inicjatywy „Projektujemy przyszłość. Edukacja” organizuje ją
we współpracy z Fundacją Pro
Mathematica.

Konferencja odbędzie się 7 i 8.10 w WPT, ul. Duńska 9 (bud. Delta)

Jej program składa się z czterech części. Pierwsza część będzie próbą odpowiedzi na pytanie
o to, dlaczego wszyscy na równi
liczymy się dla edukacji. W panelu dyskusyjnym wezmą udział
nauczyciele, dyrektorzy szkół,
rodzice, uczniowie i organizacje

pozarządowe. Potem o tym, jak
uczyć się na błędach opowiedzą w wystąpieniu pod hasłem
„Nigdy więcej już nie zrobię…”
Dorota Kujawa-Weinke, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr
8 w Gdańsku, oraz Aleksandra
Mikulska, dyrektor Autorskiej
Szkoły Podstawowej NAVIGO we
Wrocławiu. Ten dzień uzupełnią:
sesja Q&A oraz podsumowanie
dyskusji z pierwszego dnia.
W ramach drugiego dnia wydarzenia uczestnicy staną przed odpowiedzią na dwa pytania – jak
działać w szkole tu i teraz oraz
jak projektować przyszłość edu-

kacji. Odpowiedziom na te pytania poświęcone będą prelekcje,
panel dyskusyjny oraz sesja inspiracji pod hasłem „Mniej znaczy więcej”.
Konferencja to tylko jedno
z działań podejmowanych w ramach inicjatywy „Projektujemy
przyszłość. Edukacja”. Celem
jest również zaprojektowanie
edukacji, która będzie procesem
łatwiejszym, prowadzonym nie
tylko praktycznie, ale i z wizją.

› Więcej na temat projektu

na www.projektujemyprzyszlosc.pl

KOMUNIKACJA
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TORYwolucja wjeżdża na ul. Świdnicką

W czwartek 22.09
nie kasuj biletu

W sobotę 24 września rozpoczyna się remont torowiska na ul. Świdnickiej. To oznacza, że wozy linii tramwajowych o numerach:
6, 7, 17, 20, 70 i 74 zmienią swoje trasy. Kierowcy przez 6-8 tygodni z Piłsudskiego do pl. Legionów dojadą przez Kościuszki.

Dziś Dniem bez Samochodu
kończy się Europejski Tydzień
Mobilności. A jeśli mamy go
uczcić nie wsiadając za kierownicę swojego samochodu,
skorzystajmy z komunikacji
miejskiej. Wyjątkowo nie musimy kasować biletu. Dzień
bez Samochodu to Dzień bez
Biletu. To przypomnienie
również dla tych, którzy na co
dzień korzystają z autobusów
i tramwajów.

I

Mateusz Lubański

Remont torowiska na Świdnickiej obejmuje odcinek od Podwala do ul. Piłsudskiego. Robotnicy pojawią się w tym miejscu
24.09. Tego samego dnia tramwaje linii 6, 7, 17, 20, 70 i 74 na
6-8 tygodni zmienią trasy.

Inaczej 6 i 7
Tramwaje linii 6 i 7, jadące
w kierunku Krzyków lub Kleciny, będą kierowane objazdem
od ul. Krupniczej, przez ul. Sądową, pl. Legionów i ul. Piłsudskiego do ul. Powstańców Śl.
Na swojej trasie pominą przystanek Renoma. W kierunku
przeciwnym objazd wytyczono
od ul. Powstańców Śl., przez
ul. Piłsudskiego, pl. Legionów,
ulice Sądową, Krupniczą, Kazimierza Wielkiego do Szewskiej.
Tramwaje 6 i 7 w kierunku pętli Kromera i Poświętne pominą przystanki Renoma, Opera
i Świdnicka (Dom Europy).

Autobus 117 tylko
do pętli Ratyń
Od 24 do 29.09 kursy autobusów linii 117 do cmentarza na
Jerzmanowie zostaną skrócone do pętli Ratyń i w obu
kierunkach będą realizowane
wyłącznie na trasie Leśnica–
Ratyń–Leśnica. Tę zmianę
wymusiła budowa sieci wodociągowej na ul. Kośnego na
Jerzmanowie.

Autobusy 109 i 249
wracają na trasy

17 i 20 też

W poniedziałek, 19.09, rozpoczął się ostatni etap remontu
ul. Jarnołtowskiej i układanie nawierzchni na odcinku
od ul. Samotworskiej do pętli
Jarnołtów. Koniec robót zaplanowano na sobotę, 24.09.
Autobusy linii 109 i 249, których kursowanie tymczasowo
skrócono do przystanku Jarnołtowska (Samotworska),
powrócą na trasę do pętli Jarnołtów.

Tramwaje linii 17 w obu kierunkach zostaną skierowane objazdem od ul. Powstańców Śl.,
przez ulice Piłsudskiego i Kołłątaja do Piotra Skargi. Tramwaje linii 20 będą kursowały objazdem od ul. Powstańców Śl.,
przez ul. Piłsudskiego i pl. Legionów, do pl. Orląt Lwowskich.

MPK WROCŁAW

6

Remont torowiska przy ul. Świdnickiej od Podwala do ul. Piłsudskiego – zmiany organizacji ruchu MPK

A także 70 i 74

Dla kierowców

Swoją trasę zmienią też tramwaje
linii 70, które zostaną skierowane
przez ulice Peronową, Borowską
i Ślężną, do parku Południowego,
kursując w relacji Osobowice–Park
Południowy–Osobowice. Tramwaje
linii 74 od przystanku FAT pojadą
przez al. Hallera i ul. Powstańców
Śl., aż do pętli Krzyki. Będą kursowały w relacji Osobowice–Krzyki–
Osobowice.

Utrudnienia czekają też kierowców. Na skrzyżowaniu
ul. Piłsudskiego z ul. Świdnicką
kierowcy nie będą mogli – z powodu remontu torowiska – pojechać na wprost przez skrzyżowanie w kierunku pl. Legionów.
W tym miejscu wytyczony zostanie objazd przez pl. Kościuszki,
ul. Kościuszki, pl. Muzealny do
pl. Legionów.

Zalecany objazd wspomagający prowadzi przez Podwale,
ul. Muzealną, do ul. Kościuszki.
Prace potrwają ok. 6-8 tygodni.

Jesienią leć do Portugalii złapać słońce
Od 30 października z Wrocławia dolecimy do Porto, pełne klimatycznych uliczek, zabytków. To jeden z 28 kierunków, jakie
linia Ryanair oferuje w zimowej siatce lotów.

Bieg a autobus 113

I

RYANAIR

W sobotę, 1.10 startuje Bieg
Uniwersytetu Medycznego. Trasa będzie wiodła
przez ul. Grota-Roweckiego.
W godz. 10-12 autobusy linii
113 pojadą objazdem w obu
kierunkach od ronda Bednarza, przez Parafialną do
Strachowskiego z pominięciem przystanków: Oboźna,
Gałczyńskiego, Roweckiego,
Kurpiów. Na trasie objazdu
autobusy będą zatrzymywały
się dodatkowo na przystanku
Świt przy skrzyżowaniu ulic
Parafialnej, Świt i Nenckiego.

Zmianie ulegnie też kierunek
jazdy ze Świdnickiej w Podwale – utrzymany zostanie pas
jazdy w lewo w ul. Świdnicką.
Dotychczasowy środkowy pas
umożliwiający jazdę w lewo,
będzie umożliwiał tylko jazdę
na wprost.

Ryanair będzie z Wrocławia realizował łącznie 150 lotów tygodniowo

Mateusz Lubański

Porto to jedno z najchętniej odwiedzanych miast w Portugalii, a jego symbolem jest okazały
most Ludwika I. Loty z Wrocławia
do Porto będą realizowane dwa
razy w tygodniu – w niedziele
i w środy. Bilety można już rezerwować w systemie przewoźnika.
– W listopadzie temperatury wynoszą tam około 20 st. C, co sprawia, że kierunek będzie idealną
propozycją na city break jesienią
i zimą – uważa Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Porto to jeden z 28 kierunków
przewoźnika, które znajdą się
w zimowej siatce lotów z wrocławskiego lotniska. Od marca
2023 do marca 2024 Ryanair chce
przewieźć z Wrocławia 1,5 mln
pasażerów.
Linia rozpoczęła rozbudowę
swojej bazy serwisowej w Porcie
Lotniczym Wrocław. Do sierpnia 2023 powstanie nowy hangar
o powierzchni 8200 mkw. Przewoźnik zamierza również zatrudnić blisko 200 osób na stanowiskach mechaników i inżynierów.

INWESTYCJE
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Ruska jako brama wjazdowa na plac Solny i Rynek
Zbliża się remont ul. Ruskiej –
na odcinku od pl. Solnego do
ul. Kazimierza Wielkiego. Prace obejmą nawierzchnię ulicy
i wszystko, co znajduje się pod
nią. Łatwiej będzie poruszać
się nią pieszym i rowerzystom.
Kierowcy nadal będą mogli dojechać z Solnego na Kazimierza
Wielkiego. Mają zostać posadzone młode drzewa.
Michał Kurowicki

Znajdująca się w ścisłym centrum
miasta ul. Ruska nie jest obecnie w najlepszym stanie. Jezdnię
pokrywa stara kostka brukowa
i częściowo asfalt. Nie ułatwiają
jazdy pozostałości tramwajowych
szyn. Dlatego spółka Wrocławskie
Inwestycje ogłosiła przetarg na
opracowanie projektu rewitalizacji Ruskiej.

OLEKSANDR POLIAKOVSKY

I

Po przebudowie po ulicy Ruskiej ma się wygodniej chodzić i jeździć rowerem, a poza tym ma być o wiele bardziej zielona niż jest teraz
Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.

Pod okiem konserwatora

Kompleksowa przebudowa

– Szukamy projektanta, który przygotuje dokumentację na
przebudowę ul. Ruskiej, na odcinku od pl. Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego. To będzie
kompleksowa przebudowa sieci podziemnych i nawierzchni.
Wszystko pod okiem konserwatora zabytków – zaznacza

Kompleksowa przebudowa Ruskiej ma zmienić ją w reprezentacyjną bramę wjazdową do pl.
Solnego i Rynku. Nawierzchnia
ulicy, która zostanie wykonana
prawdopodobnie z granitu, będzie wygodniejsza dla pieszych
i rowerzystów. Wprowadzone zostaną ułatwienia dla osób

Nadal ruch jednokierunkowy

niepełnosprawnych. Pojawią się
podjazdy, zlikwidowane mają
być krawężniki. Łatwiej będzie
też jeździć tamtędy na rowerze.
Obecnie jest tam tylko jeden kierunek ruchu dla rowerzystów,
tzw. kontrapasem. Remont obejmie też oświetlenie i małą architekturę, czyli ławki i śmietniki.

Po remoncie nie zmieni się organizacja ruchu. Tak, jak dotąd,
będzie można przejechać tamtędy
z pl. Solnego w stronę ul. Kazimierza Wielkiego.

Ważną informacją dla kierowców
jest na pewno to, że nie planuje
się zamknięcia Ruskiej dla pojazdów.

Po zakończeniu przebudowy
Ruska ma być bardziej zielona.
Obecnie rośnie tam jedynie kilka
brzóz w betonowych donicach.

Zielona pierzeja północna

Część donic ma pozostać, ale
w planach jest posadzenie młodych drzew bezpośrednio w gruncie. Przewidziano do tego wstępnie północną pierzeję ul. Ruskiej,
na odcinku od ul. Kiełbaśniczej do
ul. Rzeźniczej.
W tym przypadku dużo zależy
jednak od tego, co ekipy remontowe znajdą pod powierzchnią remontowanej ulicy, gdzie ma być
prowadzony remont sieci podziemnych.

Wrocław z hotelem, jakiego w Polsce jeszcze nie było
Pałac Hatzfeldów będzie hotelem. Nowy właściciel, wrocławski deweloper Rafin, podpisał umowę z międzynarodową siecią Marriott International na markę Autograph Collection z segmentu premium. Odbudowany Pałac Hatzfeldów będzie funkcjonował wg najwyższych standardów hotelowych na świecie.
Jarek Ratajczak

W listopadzie ub.r. spółka Rafin
wygrała przetarg na zabytkowy
Pałac Hatzfeldów, czyli dawnej siedziby BWA przy ul. Wita
Stwosza 31/32 we Wrocławiu. Po
9 miesiącach prac i analiz Rafin
w sierpniu 2022 roku podpisał umowę franczyzową z firmą
Marriott International. Rewitalizacja budynku będzie ściśle
nadzorowana przez międzynarodowego partnera, zgodnie
z autorskim, wspólnie przygotowanym projektem z segmentu
premium.
W Pałacu Hatzfeldów spółka Rafin
planuje zupełnie nową funkcję hotelową ze 149 pokojami, salą balową, konferencyjną, centrum spa,
basenem i siłownią oraz garażem

podziemnym, jednak jego wnętrza
architekturą nawiązywać będą do
historycznych oryginałów.
Obiekty Marriott International
sygnowane Autograph Collection
możemy znaleźć w Zamku Lieser
czy Villi Rothschilda w Niemczech, Toledo w Hiszpani czy też
Hotel Banke Opera przy Rue La
Fayette w Paryżu.
Spółka Rafin ma w swoim portfolio ukończone rewitalizacje
Hotelu Europejskiego i Hotelu
Piast, a obecnie realizuje odbudowę zabytkowego Hotelu Grand
naprzeciw Dworca Głównego
PKP. To właśnie po zakończeniu tego projektu Rafin rozpocznie realizację procesu projektowo-budowlanego dla Pałacu
Hatzfeldów.

RAFIN

I

Odbudowany Pałac Hatzfeldów będzie funkcjonował wg najwyższych standardów hotelowych na świecie
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TBS Wrocław upomniał się o swoje – i wygrał
Natychmiastowe rozwiązanie umowy z najemcą – tym zakończył się w zeszłym miesiącu proces, jaki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław wytoczyło swojemu nieuczciwemu lokatorowi. Próbował podwynająć przyznane mu mieszkanie. A umowę o lokal TBS-u można zawrzeć tylko z TBS-em.
I

w TBS-ie to 17,48 zł; zatem
za 2-pokojowe M wielkości
53 mkw. – 1250 zł (to kwota
z mediami).

Anna Aleksandrowicz

„Sprzedam mieszkanie TBS”,
„Mieszkanie w TBS – superoferta sprzedaży” albo „Sprzedam
partycypację TBS” – takiej treści
ogłoszenia pojawiają się w internecie.

W przypadku rozwiązania umowy TBS oddaje kaucję i partycypację – i to zwaloryzowane.
Dlatego pewien najemca kawalerki ze Stabłowic zamiast
swoich 50 tys. zł po kilku latach
odebrał 70 tys. zł.

Co pewien czas słychać o pracach
nad ustawą, która umożliwia wykup lokalu z zasobu TBS i na tym
bazują oszuści. Taka ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku,
ale wniosek o tak zwane dojście
do własności należy złożyć do
TBS, bo to on jest jedynym właścicielem. Ta ustawa nie dotyczy jednak żadnej inwestycji TBS
Wrocław.
TBS WROCŁAW

Jeden właściciel i 12 tysięcy
najemców

Dwa rodzaje oszustów

Chcesz wynająć mieszkanie w TBS-ie? Zadzwoń: 71 325 28 95, napisz: e-mail: bok@tbs-wroclaw.com.pl
W całym mieście – na Leśnicy,
Brochowie, Psim Polu – TBS Wrocław ma 4133 mieszkań wielkości
od 36 do 60 mkw. Zamieszkuje je
ok. 12 tysięcy najemców.
Aktualnie dostępne jest 47-metrowe mieszkanie przy ul. Bytomskiej 3 na Księżu Małym.
Rocznie ok. 200 mieszkań zmienia najemców.

Dochód, kaucja, partycypacja
Aby skorzystać z dobrodziejstw
budownictwa społecznego, czyli
wynająć mieszkanie taniej niż na
rynku, należy między innymi:
◼ rozliczać PIT we Wrocławiu,
nie mieć tytułu prawnego do
żadnego innego mieszkania we
Wrocławiu,

◼ spełniać warunki ustawy z dnia
26.10.1995 o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
◼ zgromadzić punkty w ramach
kryteriów dodatkowych,
◼ wykazać odpowiedni dochód
(na gospodarstwo 1-osobowe
nie więcej niż 6400 zł brutto,
2-os. – 9300 zł brutto, 3-os. 11
200 zł brutto itd.),

◼ wpłacić tzw. partycypację
(do 30 proc. kosztów budowy
mieszkania, czyli 65-85 tys. zł
– zależnie od metrażu),
◼ wpłacić kaucję w wysokości jednego lub 12-krotności
czynszu (zależnie od lokalizacji
mieszkania we Wrocławiu),
◼ płacić co miesiąc czynsz – aktualnie średnia stawka za mkw.

Oszustów TBS-owych można podzielić na dwa rodzaje.
Pierwszy płaci 1250 zł miesięcznie TBS-owi, ale podnajmuje
lokal za 2500 zł. Drugi – sprzedaje partycypację i znika. A ten,
kto kupił partycypację i kiedyś
chciałby ją odzyskać zwaloryzowaną od TBS-u, zdziwi się, bo
w dokumentach figuruje tylko
„sprzedawca”. I to on ma prawo
– jakby co – do zwaloryzowanej
partycypacji i kaucji.
Zatem nie dajcie się nabrać i zanim zabierzecie się za wynajem
mieszkania (lub próbę wykupu
od TBS), zajrzyjcie na stronę
www.tbs-wroclaw.com.pl. Albo
zadzwońcie: 71 325 28 95.

Weź odpady i idź na ekopiknik po nagrody do PSZOK
Z okazji 10-lecia spółka Ekosystem zaprasza 2 października na
rodzinny ekopiknik w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kazimierza Michalczyka 9.
I

Agata Zięba

Od godz. 10 do 16 mnóstwo atrakcji dla wszystkich: dla rodzin
– fotobudka, dla najmłodszych
– bańki mydlane i malowanie
twarzy. Ogrodnicy poznają tajniki
kompostowania, a floryści amatorzy wezmą udział w warsztatach
tworzenia kokedamy, czyli wiszącego ogrodu, i lasu w słoiku. Wraz
z Małą Szkutnią można zrobić
ekołódkę, a podczas ekscytującego pokazu mody zobaczyć drugie
życie podkoszulka. W EkoMilionerach, Familiadzie i innych wyzwaniach dla dużych i małych do
wygrania mnóstwo nagród.
Za przyniesienie elektrośmieci
będzie można otrzymać jesienne
rośliny, a za największą dostawę

nakrętek i czarno-białych
gazet – atrakcyjne nagrody.
Za gazety wdzięczne będą też
zwierzaki z Ekostraży, którym
służą one za wyściółkę. Przynieść im można nie tylko gazety,
ale także karmę, podkłady, worki
i rękawiczki. Miłośnicy zwierząt
mogą spotkać animal patrol, poznać zasady pierwszej pomocy
zwierzakom i historie milusińskich z happy endem,
a także dowiedzieć się, jak
pomagać dzikim w mieście i żyć z nim w zgodzie.
Na pikniku będzie też okazja, by poznać sekrety pracy
Straży Miejskiej oraz jej patrolu
konnego. Fani specjalistycznych

pojazdów oczyszczających nasze
miasto będą mieli niepowtarzalną
okazję, by zobaczyć te maszyny
z bliska. Ale nie lada gratką dla
wszystkich będzie wizyta w muzeum PSZOK, które pokazuje, co
zaskakujcego mieszkańcy przynosili tu przez lata.
Chętni będą mogli zapisać się
do programu Nasz Wrocław,
dającego duże zniżki do wielu
wrocławskich atrakcji, i wziąć
udział w loterii, a także
wesprzeć Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
Będzie można się też posilić w strefie gastro i napić
wrocławskiej kranówki i lemoniady od MPWiK. Wstęp
jest wolny, a warsztaty na
miejscu bezpłatne.

› Więcej na

wroc.city/EKOpiknik
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Wrocławski Budżet Obywatelski, 23.09–10.10.2022
Wrocławski Budżet Obywatelski – w skrócie WBO – to część budżetu Wrocławia, o którego przeznaczeniu decydują mieszkańcy. To oni zgłaszają pomysły na
inwestycje i co roku decydują w głosowaniu, które z nich będą realizowane. Zobacz listę tegorocznych projektów i zdecyduj, co ma powstać w mieście.

Głosowanie odbędzie się w dniach
23 września – 10 października.
Pula środków do wykorzystania
to 30 mln zł. 21 mln zł zostanie
przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś
9 mln zł na projekty osiedlowe.
Projekty osiedlowe to takie, które
oddziałują tylko na jedno osiedle.
Maksymalna wartość jednego to
1 mln zł. Projekt ponadosiedlowy
może mieć wartość do 3 mln zł.
W tej kategorii zgłaszane są zadania, z których skorzysta większa
liczba osób w mieście. Lista projektów na kolejnych stronach.

ul. G. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ
1-8, ul. Legnicka 58 (CH Magnolia Park).

Jak głosować?
1. Głosować może każdy mieszkaniec Wrocławia (niezależnie
od wieku czy zameldowania)
przez stronę www.wroclaw.pl/
wbo lub w punktach do głosowania papierowego w COM przy

2. Podczas głosowania można wskazać jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.
Aby projekt mógł wygrać, musi
zostać oddanych na niego co
najmniej 100 głosów. Wybierane będą projekty, które zdobyły
najwięcej głosów, do wyczerpania środków.
3. Wyniki głosowania będą podane
na stronie www.wroclaw.pl/wbo
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na www.bip.um.wroc.pl.

TOMASZ HOŁOD

Redakcja

GŁOSUJ!

I

Wybieg dla psów Psia Hubka przy ul. Hubskiej to projekt WBO 2020

OSIEDLOWE
Bieńkowice
90 III Etap oświetlenia
w Parku Bieńkowickim
600 000 zł
Projekt zakłada realizację kolejnego etapu oświetlenia w Parku Bieńkowickim,
zgodnie z opracowaną dla tego terenu
dokumentacją projektową.

Biskupin-Sępolno-DąbieBartoszowice
304 Park na Bartoszowicach
z oświetleniem i ławkami
1 000 000 zł
Celem projektu jest oświetlenie i montaż
nowych ławek w parku na Bartoszowicach,
między ul. Bacciarellego a ul. Kanałową.

Borek

200 000 zł
Projekt zakłada montaż słupów oświetleniowych w Parku Skowronim na brakującym odcinku – od terenu ogródków
działkowych „Bajka” do skrzyżowania
z ul. Działkową.
89 Przebudowa ulicy Wambierzyckiej
od strony Świeradowskiej
500 000 zł
Projekt zakłada budowę chodnika oraz
nasadzenia zieleni wzdłuż ul. Wambierzyckiej.
246 Gaj – plac zabaw
w Parku Słonecznym

Projekt zakłada budowę chodnika na
ul. Sudeckiej między ul. Ślężną a ul. Pułtuską, zgodnie z koncepcją rewitalizacji
osiedla Borek.
272 Zielony Borek
700 000 zł
Projekt zakłada poprawę stanu terenów
zielonych na osiedlu Borek. W zakresie znajduje się wykonanie badań stanu
zanieczyszczeń w stawach w Parku Południowym i Anielewicza, doposażenie
Parku Uśmiechu w kłody dla psów i remont chodników przy skwerach przy ulicach Racławicka/Jastrzębia i Jaworowa/
Januszowicka.

Brochów
254 BROCHÓW – OŚWIETLENIE
ULICY IGNACEGO MOŚCICKIEGO
700 000 zł
Projekt zakłada montaż oświetlenia
ul. Ignacego Mościckiego na Brochowie na
odcinku od ul. Topolowej do przystanków
komunikacji miejskiej „Wiaduktowa”.

Gaj
76 Bezpiecznie przez Park
Skowroni-montaż oświetlenia

94 PARK GĄDOWSKI – budowa
6-hektarowego parku wraz
z niezbędną infrastrukturą (ścieżki,
oświetlenie, ławki, kosze na śmieci)
1 000 000 zł
Projekt zakłada budowę parku przy
ul. Idzikowskiego. Inwestycja wymaga
etapowania. Obecnie dla wskazanego
terenu przygotowywana jest dokumentacja projektowa, która obejmuje m.in.
budowę alejek, oświetlenie głównej alei,
małą architekturę, plac zabaw, wybieg
dla psów, plac integracyjny do spotkań
społecznych oraz zieleń towarzysząca.

1 000 000 zł

118 Szachy miejskie na Placu Wiślanym

Celem projektu jest powstanie wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci
w różnym wieku w Parku Słonecznym
na Gaju.

200 000 zł

Gajowice

77 Chodnik na Sudeckiej
800 000 zł

Gądów-Popowice Płd.

153 Ratunek dla małych i dużych,
aby bezpiecznie i czysto dojść do
bram swojego bloku. Bezpiecznie
– nie po ulicy, czysto
1 000 000 zł
Celem projektu jest zagospodarowanie
terenu położonego wzdłuż drogi dojścia
do klatek schodowych bloku przy ul. Jemiołowej 25-35 i wyjścia do ul. Szczęśliwej. Projekt zakłada zaplanowanie dojścia do bram w bloku, ulicy, śmietników,
parkingu, utworzenie nawierzchni chodnika i oznakowanie, utwardzenie i oznaczenie miejsc parkingowych oraz rewitalizację zieleni od ul. Jemiołowej 25-35.
187 KREATYWNE CENTRUM
BEZ BARIER NA GROCHOWEJ
1 000 000 zł
Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 43 położonej przy ul. Grochowej,
a także jego oświetlenie.
277 Krucza – zielone podwórka
1 000 000 zł
Remont, montaż elementów małej architektury i dodatkowe nasadzenia zieleni
na trzech podwórkach przy ul. Kruczej,
między ulicami Kruczą, Mielecką, Połaniecką oraz Górką Pafawag.

Projekt zakłada montaż stołu do gry
w szachy na pl. Wiślanym.

1 000 000 zł

1 000 000 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy ul. Ślicznej poprzez stworzenie
polany rekreacyjnej, oświetlenie terenu,
montaż małej architektury oraz nasadzenia zieleni.

Projekt zakłada kompleksową rewitalizację skweru na Polance – śladem biegnącej
tędy pół wieku temu linii kolejki wąskotorowej. Przedmiotowy teren znajduje się
w pobliżu ul. Żmigrodzkiej i Broniewskiego. Projekt zakłada remont chodnika oraz drogi rowerowej, montaż małej
architektury (ławki, kosze na śmieci),
nasadzenia drzew i krzewów, instalację
symbolicznych torów śladem dawnej kolejki wąskotorowej, a także stałą ekspozycję zdjęć i grafik związanych z kolejką
oraz oświetlenie terenu.

311 Pumptrack Huby. Projekt zakłada
budowę zapętlonych dwóch torów
o nawierzchni asfaltowej, gdzie można
ćwiczyć na rowerach, deskorolkach,
hulajnogach, rolkach czy wrotkach
1 000 000 zł
Celem projektu jest budowa pumptracka
i nasadzenia w podwórku między ulicami
Wapienną, św. Jerzego, Hubską i Przestrzenną. Dodatkowo projekt zakłada
wybudowanie czterech miejsc postojowych dla samochodów oraz postawienie
stojaków na rowery.

Jagodno

147 Park Leonarda da Vinci na
Gądowie Małym – etap V oraz
dokończenie wygranych projektów

358 Zielony skwer im. Kajdasza na
Jagodnie – etap I z placem zabaw

1 000 000 zł

1 000 000 zł

Jest to kontynuacja projektów WBO 2018,
2019, 2020 i 2021 realizowanych w Parku
Leonarda da Vinci na Gądowie Małym.
W ramach tegorocznej edycji planowane
jest dokończenie realizacji wygranych
projektów, a także montaż elementów
sportowych, rekreacyjnych oraz małej
architektury.

Projekt zakłada porządkowanie terenu
i stworzenie skweru na skrzyżowaniu ulic
Buforowej i Kajdasza.

Grabiszyn-Grabiszynek
117 Zamontowanie ławek na
skwerze zielonym na pętli przy
ul. Blacharskiej we Wrocławiu
40 000 zł
Projekt zakłada montaż dwóch ławek
oraz wyminę koszy na śmieci na skwerze
przy ul. Blacharskiej.
155 Park kieszonkowy koło
budynku przy Alei Hallera 149
250 000 zł
Celem projektu jest stworzenie parku
kieszonkowego przy budynku przy al.
Hallera 149. Projekt zakłada montaż ławek oraz koszy na śmieci.

Huby
27 HUBOSFERA – plac zabaw
i rekreacji – Wokół wielkiego dębu

Jerzmanowo-JarnołtówStrachowice-Osiniec
270 Jerzmanowo na sportowo
– stworzenie ścieżki zdrowia
oraz rozbudowa placu zabaw
1 000 000 zł
Projekt zakłada remont i doposażenie
zielonego skweru w centrum Jerzmanowa
przy ulicach Jerzmanowskiej i Adamczewskich – ścieżka zdrowia, rozbudowa placu
zabaw, elementy siłowni zewnętrznej.

Karłowice-Różanka
30 Parki i drzewa dla Karłowic
i Różanki – wspólny projekt mały
1 000 000 zł
Projekt zakłada nasadzenia i pielęgnację
drzew na ul. Bałtyckiej, ul. Żmigrodzkiej
i ul. Obornickiej, kolejny etap rewitalizacji Skweru Bełzy oraz wykonanie oświetlenia jednej ze ścieżek w historycznym
ogrodzie E. Howarda przy ul. Toruńskiej.
158 POLANKA PRZY WĄSKOTORÓWCE,
czyli nowy skwer na Różance

293 PIESOPARK, czyli duży
wybieg dla psów na Różance
1 000 000 zł
Projekt zakłada zbudowanie parku dla
psów na Różance, między ulicami Bałtycką, Obornicką i Macedońską.
294 PIESOPARK, czyli duży
wybieg dla psów na Różance
1 000 000 zł
Projekt zakłada zbudowanie parku dla
psów na Różance, między ulicami Bałtycką, Obornicką i Macedońską.
328 Bezpieczne Karłowice
500 000 zł
Projekt zakłada doświetlenie przejść dla
pieszych w ciągu al. Jana Kasprowicza
oraz ul. Henryka Kamieńskiego.

Klecina
69 Konstrukcja MULTIRIG OCR
500 000 zł
Projekt zakłada budowę Multiriga w nowej części Parku Klecińskiego. Multirig to
klatka do zabawy dla dzieci i dorosłych.
Jest to stalowa konstrukcja, służąca do
treningu całego ciała. Posiada różnego rodzaju wiszące elementy typu kółka gimnastyczne, kulki, liny, drabinki itp., które
należy pokonać bez dotykania podłoża.
129 Klecina na boisko – przebudowa
asfaltowego boiska przy SP42
1 000 000 zł
Celem projektu jest budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę
i siatkówkę wraz z bieżnią. Inwestycja
planowana jest do realizacji na terenie
Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Wałbrzyskiej 50 na osiedlu Klecina.
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Kleczków
197 Montaż dwóch nowych
tablic przystankowych DIP
o przybyciu pojazdu MPK
400 000 zł
Projekt zakłada montaż dwóch nowych tablic przystankowych DIP na przystankach
komunikacji miejskiej przy ul. Trzebnickiej.

Krzyki-Partynice
161 Droga osiedlowa i chodniki
w rejonie ul. Krzyckiej 83-85
1 000 000 zł

1 000 000 zł

1 000 000 zł

1 000 000 zł

Jest to kontynuacja projektu nr 506 WBO
2017. W ramach inwestycji planowana jest
budowa placu zabaw oraz rozbudowa strefy
dla seniora i juniora.

Celem projektu jest budowa psiego wybiegu w Parku Staszica.

Projekt zakłada oczyszczenie terenu, nasadzenia drzew owocowych i stworzenie
publicznego miejskiego sadu.

260 Darmowe zajęcia, warsztaty,
spektakle teatralne i seanse filmowe dla
każdego – Leśnica, Złotniki, Nowe Żerniki!

300 000 zł

1 000 000 zł
Projekt zakłada organizację bezpłatnych
zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych na
osiedlu Leśnica, takich jak spektakle teatralne, seanse kina niemego z muzyką na
żywo i koncerty.

Lipa Piotrowska

Celem projektu jest budowa drogi oraz miejsc
parkingowych w rejonie ul. Krzyckiej 83-85.
205 Bezpieczne przejście
przez ulicę Turniejową
500 000 zł
Celem projektu jest uspokojenie ruchu samochodów na ul. Turniejowej oraz montaż
urządzeń bezpieczeństwa ruchu umożliwiających bezpieczne poruszanie się na
drugą stronę ulicy.
218 Oświetlenie ulicy Warsztatowej
i części Koszyckiej
300 000 zł

8 Przebudowa ul. Kminkowej (etap
2), zieleń na osiedlowych ulicach
1 000 000 zł
Projekt dotyczy kolejnego etapu przebudowy ul. Kminkowej. Zakłada dołożenie
środków finansowych koniecznych do dokończenia remontu ul. Kminkowej, zgodnie z powstającą dokumentacją projektową sięgającą ul. Lukrecjowej, realizowaną
w ramach projektów nr 5 i 11 WBO 2021
oraz nasadzenia drzew na terenie osiedla
Lipa Piotrowska.

Celem projektu jest oświetlenie ul. Warsztatowej i części ul. Koszyckiej.
309 Skwery Bajery – przyjazne
skwery na niezwykłych
osiedlach Krzyków-Partynic
1 000 000 zł
Projekt zakłada porządkowanie i doposażenie
trzech skwerów na osiedlu Krzyki-Partynice:
skweru Tymoteusza Karpowicza, skweru przy
ul. Wojszyckiej i zieleńca przy ul. Przyjaźni.

Księże
222 Chodniki dla mieszkańców
Księża (etap 2)
1 000 000 zł
Celem projektu jest budowa chodnika na
osiedlu Księże na odcinku ul. Księska –
ul. Zagłębiowska oraz ul. Opolska 132 –
ul. Zagłębiowska.

Maślice
106 Młodzi na rowery – Maślickie
Miasteczko Ruchu Drogowego
1 000 000 zł
Projekt zakłada budowę Miasteczka Ruchu
Drogowego wraz z oświetleniem, małą architekturą oraz stacją do naprawy rowerów
przy ul. Lubelskiej, przy ZSP nr 12.
169 Chcemy być bezpieczni!
Spowolnijmy ruch w okolicy rond przy
ul. Królewieckiej obok Tarczyński Arena
600 000 zł
Projekt zakłada montaż progów zwalniających w rejonie przejść dla pieszych na
ul. Królewieckiej obok Tarczyński Arena.

Muchobór Mały

334 Dojazdowa droga osiedlowa

162 Posprzątanie Lasku Dolmelowskiego,
poprzez wywiezienie odpadów

500 000 zł

100 000 zł

Celem projektu jest wykonanie nawierzchni
z betonowej kostki brukowej, wraz z wymaganym odwodnieniem i oświetleniem
przy ul. Zagłębiowskiej 13-19.

Celem projektu jest posprzątanie Lasku
Dolmelowskiego położonego w pobliżu
ul. Góralskiej i Wrocławskiego Parku Przemysłowego.

Leśnica
43 Budowa chodnika i oświetlenia
przy ul. Piołunowej od linii
kolejowej do ul. Zakopiańskiej
300 000 zł
Projekt zakłada budowę chodnika wraz
z drogą rowerową oraz jego oświetlenie
w zakresie na północ od linii kolejowej do
ul. Zakopiańskiej.
119 Jump Park – Stabłowice

Muchobór Wielki
232 Park przy ul. Kunickiego
na Muchoborze Wielkim
1 000 000 zł
Celem projektu jest stworzenie parku na
nieruchomości położonej przy ul. S. Kunickiego na osiedlu Muchobór Wielki. Zakłada on m.in. uporządkowanie terenu,
budowę placu zabaw, montaż elementów
małej architektury, nasadzenia zieleni oraz
oświetlenie terenu.

1 000 000 zł
Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw
w EkoParku Stabłowice o trampoliny ziemne oraz instalację trampolin na terenie zieleńca przy ul. Starogajowej.
125 ŻERNICZANIN – plac zabaw,
który „rośnie” razem z dzieckiem
1 000 000 zł
Projekt zakłada budowę kompleksowego
placu zabaw z urządzeniami zabawowymi dla dzieci w różnym wieku na skwerze
Hansa Scharouna.
148 Bezpieczne osiedle, bezpieczny
Wrocław. Chodnik i oświetlenie
na ul. Gromadzkiej – Etap I
1 000 000 zł

Nadodrze
25 ZIELONE NADODRZE 2022

310 Górka Słowiańska –
naprawa nawierzchni
Celem projektu jest wymiana nawierzchni
na podejściu na Górkę Słowiańską, od strony wejścia od ul. Namysłowskiej.

Nowy Dwór
315 IDĘ NA PLAŻĘ – boiska
do sportów plażowych

70 Remont chodnika od
ul. Roosevelta do ul. Ołbińskiej

Celem projektu jest budowa chodnika wraz
z oświetleniem na ul. Gromadzkiej od przystanku autobusowego „Ratyń-Skrzyżowanie”
do ul. Gromadzkiej 55 na osiedlu Leśnica.

700 000 zł

217 Plac zabaw integracyjny
od przedszkola do seniora
„Złota integracja” Etap II

203 Park Staszica – „PSI WYBIEG
Naturalny”, czyli bezpieczne
miejsce dla psich szaleństw

Projekt zakłada wymianę nawierzchni
chodnika przy ul. Jedności Narodowej na
odcinku od ul. Roosevelta do ul. Ołbińskiej.

342 Zielony parking przy
miejscu wypoczynku i rekreacji
w Lesie Osobowickim wraz ze
stacją naprawy rowerów
1 000 000 zł
Celem projektu jest remont nawierzchni parkingu dla aut w Lesie Osobowickim
wraz ze stacją naprawy rowerów.

1 000 000 zł
Projekt zakłada budowę dwóch boisk do
sportów plażowych, takich jak siatkówka
i tenis plażowy, przy ul. Sukielickiej na
Nowym Dworze.

Ołbin
99 Remont podwórka
1 000 000 zł
Projekt zakłada remont podwórka przy
ul. Jedności Narodowej. W przypadku wygranej projektu zostaną przeprowadzone oddzielne konsultacje społeczne wśród mieszkańców
podwórka. Następnie zostanie zlecone opracowanie koncepcji zagospodarowania całego
terenu. Wtedy będzie wiadomo, jaki zakres
zostanie zrealizowany w ramach WBO.

Pawłowice
307 IV Etap rewitalizacji
terenu wokół jeziora na Osiedlu
Pawłowice „Rybaczówka”
Projekt zakłada dokończenie ciągu pieszego
biegnącego od plaży do terenu „Rybaczówki”. Wybudowanie drewnianego pomostu
na terenie „Rybaczówki”, rozbiórka istniejącego budynku oraz zagospodarowanie
terenu (mała architektura, remont istniejącego ogrodzenia).

Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
151 Restauracja zabytkowych
bram Zajezdni Popowice
1 000 000 zł

550 000 zł

Projekt zakłada renowację bram wjazdowych
w zabytkowych halach Zajezdni Popowice
znajdujących się przy ul. Legnickiej 65A.

Projekt zakłada modernizację oraz rozbudowę placu zabaw wraz z nasadzeniem
zieleni przy Przedszkolu „Wesoła Trójeczka” przy ul. Nowowiejskiej.
136 Rewitalizacja podwórka
między ulicami Bolesława Prusa,
Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego
1 000 000 zł
Celem projektu jest rewitalizacja podwórka położonego między ulicami Bolesława
Prusa, Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego. W ramach inwestycji planowane jest oczyszczenie i uporządkowanie terenu, oświetlenie
podwórka, nasadzenia drzew, krzewów
oraz rekultywacja trawników, a także wytyczenie chodników-ścieżek oraz drogi do
przyszłej osłony śmietnikowej.
164 Rewitalizacja podwórka
przy ulicy Stefana Jaracza,
Orzeszkowej i Nowowiejskiej
750 000 zł
Celem projektu jest rewitalizacja podwórka
położonego między ulicami Stefana Jaracza, Orzeszkowej i Nowowiejskiej. Projekt
zakłada m.in. montaż elementów placu
zabaw, małą architekturę (ławki, kosze na
śmieci), remont chodnika oraz uporządkowanie zieleni i nasadzenie nowej.
202 Robimy Ołbin na Zielono
– Make Ołbin Green Again!

154 Budowa psiego wybiegu
na Polanie Popowickiej
600 000 zł
Celem projektu jest budowa psiego wybiegu na Polanie Popowickiej.
284 Uporządkowanie ścieżek na
skwerze przy ul. Rękodzielniczej
800 000 zł
Projekt obejmuje postawienie stołów piknikowych i budowę żwirowych alejek na
skwerze przy ul. Rękodzielniczej.
346 Osiedla dla owadów
w Parku Zachodnim
100 000 zł
Projekt zakłada powstanie domków dla
owadów w Parku Zachodnim, które zostaną
otoczone kwiatami i roślinami miododajnymi oraz montaż tablic informacyjnych.
348 Domki dla wiewiórek na
terenie parku Zachodniego
50 000 zł
Celem projektu jest polepszenie warunków
bytowych wiewiórek poprzez wybudowanie
15 domków na drzewach w Parku Zachodnim.

Plac Grunwaldzki

1 000 000 zł
Projekt zakłada nasadzenia drzew lub krzewów na ul. Walecznych, ul. Wyszyńskiego,
ul. Jaracza, ul. Orzeszkowej, ul. Sopockiej,
ul. Nowowiejskiej, ul. Jedności Narodowej
oraz ul. Ukrytej położonych na osiedlu Ołbin.

Ołtaszyn
220 Ołtaszyn – Obrońców
Poczty Gdańskiej, Ułańska –
oświetlenie uliczne etap 1
300 000 zł
Projekt zakłada oświetlenie ul. Obrońców
Poczty Gdańskiej oraz ul. Ułańskiej.
280 Modernizacja przystanku
ROD Storczyk na ul. Kutrzeby
750 000 zł
Projekt zakłada budowę zatoki autobusowej i postawienie wiaty przy przystanku
ROD Storczyk na ulicy Kutrzeby oraz montaż oświetlenia.

Oporów
248 Sady Oporowskie nad Ślęzą – miejsce
spotkań, pikników i edukacji przyrodniczej

1 000 000 zł
Projekt zakłada porządkowanie parkowania
i udrożnienie ciągów pieszych na ulicach
Wrocławczyka i Nauczycielskiej oraz wymianę oświetlenia na ledowe wzdłuż ulic
Nauczycielskiej, Wrocławczyka i Polaka.

Polanowice-Poświętne-Ligota
40 Zielone i rowerowe osiedle –
rewitalizacja Welodromu na Poświętnem
– mural i naprawy trybun oraz plac
zabaw dla czworonożnych przyjaciół
(kynopark) na nieużytku przy AOW na
Polanowicach oraz nasadzenia zieleni
1 000 000 zł
Projekt zakłada budowę psiego parku przy
ul. Polanowickiej oraz poprawę stanu technicznego welodromu przy ul. Żmigrodzkiej.

1 000 000 zł

124 Plac Zabaw „Wesoła Trójeczka”

1 000 000 zł
Projekt zakłada nasadzenia zieleni wzdłuż
pl. Staszica oraz na podwórku przy ul. Rydygiera. Ponadto, celem projektu jest realizacja parku kieszonkowego w podwórku
ul. Paulińska, Rydygiera. Wnętrze podwórzowe wymaga kompleksowego zaprojektowania uwzględniającego potrzeby mieszkańców okolicznych budynków.
W przypadku wygranej projektu zostaną
przeprowadzone konsultacje społeczne.

Osobowice-Rędzin

264 Ciąg rowerowo–pieszy i miejsca
do parkowania na Manhattanie

210 Drabinki do ćwiczeń.
„Street Workout” na Placu
Grunwaldzkim, przy Politechnice.

Pracze Odrzańskie
344 Rewitalizacja stawu
przy ul. Głównej etap IIa
1 000 000 zł
Celem projektu jest realizacja kolejnego
etapu inwestycji polegającej na porządkowaniu i doposażeniu zielonego terenu
dookoła stawu przy ul. Głównej.

Przedmieście Oławskie

192 Kuźnia Talentów Sportowych
Osiedla Psie Pole-Zawidawie, Etap nr 1
1 000 000 zł
Projekt zakłada budowę boiska do piłki
nożnej i unihokeja oraz placu manewrowego do nauki zasad ruchu drogowego na
terenie Szkoły Podstawowej nr 10 położonej przy ul. Inflanckiej.
223 Kolej na Zakrzów i Psie Pole
– chodnik, oświetlenie, zieleń

329 Ścieżka pieszo rowerowa
wzdłuż al. Sobieskiego

w Pekinie posadowionego na
pl. Dominikańskim we Wrocławiu

1 000 000 zł

60 000 zł

Celem projektu jest utworzenie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni szutrowej
wzdłuż al. Sobieskiego od ul. Wilanowskiej
do Zatorskiej.

Projekt zakłada odnowienie pomnika ku
czci poległych na placu Tienanmen w Pekinie posadowionego na pl. Dominikańskim.

337 Zakrzów przy Aquaparku: Zielona
ściana wzdłuż al. Jana III Sobieskiego
300 000 zł
Celem projektu jest zbudowanie zielonej
ściany wzdłuż ul. Jana III Sobieskiego przez
nasadzenie dodatkowej zieleni.

1 000 000 zł
Projekt zakłada budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Siedzikówny, obsadzenie
gminnych trawników koło dworca kwitnącymi krzewami, dosadzenie drzew w brakujących miejscach, pnącza na wiatach
rowerowych oraz uporządkowanie placu
przed dworcem, przebudowa nawierzchni,
stworzenie przestrzeni do oczekiwania na
pociąg z dodatkowymi miejscami do siedzenia.
244 Monitoring na zakrzowskim
ryneczku (Okulickiego/Księżycowa)
600 000 zł
Celem projektu jest montaż monitoringu, który będzie obejmował skwer przy
ul. Księżycowej oraz fragment Parku Jedności przy ul. Królewskiej.

Sołtysowice
45 SOŁTYSOWICE – remont sceny na
stadionie sołtysowickim oraz nowe
nasadzenia i utwardzenie ścieżki
stanowiącej dojście na stadion!

Strachocin-Swojczyce-Wojnów
253 PARK REKREACYJNY MIKOŁOWSKA
ETAP II – Strachocin Swojczyce Wojnów
1 000 000 zł
Projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnego boiska wraz z oświetleniem i elementy strefy seniora na terenie zielonym przy
ul. Mikołowskiej na Strachocinie.

Szczepin
207 ZIELONE PRZYSTANKI
TRAMWAJOWE ul. Legnicka
na Szczepinie

1 000 000 zł
Projekt zakłada remont sceny znajdującej
się przy ul. Sołtysowickiej 68 oraz uporządkowanie terenu, realizację nowych
nasadzeń drzew i krzewów, posadowienie
koszy na śmieci oraz utwardzenie ścieżki
na działce umiejscowionej przy ul. Torfowej 7.

111 Odnowienie pomnika ku czci
poległych na placu Tienanmen

Projekt zakłada rewitalizację Skweru im.
Aleksandry Natalii-Świat, uwzględniając
montaż oświetlenia, naprawę alejek oraz
utworzenie wybiegu dla psów.

Tarnogaj
7 Zielony Tarnogaj – #KolejnaZieleń
1 000 000 zł
Celem projektu jest wykonanie nasadzeń
drzew i krzewów na osiedlu Tarnogaj.
353 REMONT INFRASTRUKTURY
PLACU ZABAW, NAWIERZCHNI BOISKA
DO KOSZYKÓWKI NA PODWÓRKU
PRZY ULICACH PACZKOWSKA,
JESIONOWA, NYSKA, SERNICKA
500 000 zł

Projekt zakłada zazielenienie przystanków tramwajowych przy pl. Jana Pawła II,
ul. Młodych Techników, pl. Strzegomski/
Muzeum Współczesne, ul. Zachodnia/Stacja kolejowa.

1 000 000 zł

kiego i ul. Radłową w celu stworzenia sadu
mieszkańca.

Zacisze-Zalesie-Szczytniki
238 Morskie Oko bezpieczne
dla WSZYSTKICH!
600 000 zł
Projekt zakłada budowę chodnika wraz
z pasem zieleni na ul. Chopina na jej odcinku od skrzyżowania z ul. Wieniawskiego
do parkingu przy kortach tenisowych oraz
montaż progu zwalniającego.
283 Park Sportu, Rekreacji
i Zabaw Zalesie I etap
1 000 000 zł

Projekt dotyczy remontu urządzeń na istniejącym placu zabaw dla dzieci oraz remontu
nawierzchni przyległego boiska do koszykówki wraz z odnowieniem piłkochwytów.

Celem projektu jest wypełnienie przestrzeni wokół wzgórza Kilimandżaro i terenów
zieleni na końcu ul. Chopina. W pierwszym
etapie planuje się budowę zielonego skweru z placem zabaw i siłowni zewnętrznej.

Wojszyce

Żerniki

1 000 000 zł

299 NIECH NAS OŚWIECI! Rewitalizacja
Skweru Mikołajów na Szczepinie
– montaż oświetlenia, naprawa
alejek, poprawa bezpieczeństwa

Stare Miasto

23 ZIELONA SIEĆ ROWEROWO-PIESZA
WROCŁAWIA – „SAD MIESZKAŃCA”,
„DRZEWA WZDŁUŻ ul. GROTA
ROWECKIEGO”. WOJSZYCE, GAJ,
OŁTASZYN, JAGODNO łączą siły
1 000 000 zł
Projekt zakłada nasadzenia drzew wzdłuż
ul. Grota-Roweckiego i uporządkowanie
terenu zielonego między ul. Grota-Rowec-

104 Żernicki Park Sportu
i Rekreacji – etap 2022
1 000 000 zł
Projekt dotyczy realizacji kolejnego etapu
budowy Żernickiego Parku Sportu i Rekreacji przy ul. Rumiankowej. Zakres obejmuje m.in. oczyszczenie terenu, ścieżki
spacerowe, mała architektura, oświetlenie
oraz nasadzenia zieleni.

PONADOSIEDLOWE

1 000 000 zł
Celem projektu jest stworzenie parku kieszonkowego we wnętrzu podwórzowym
Komuny Paryskiej, Krasińskiego, Worcella,
Pułaskiego, wykonanie nasadzeń przy ul. Pułaskiego oraz realizacja skweru przy ul. Dąbrowskiego. Nasadzenia przy ul. Pułaskiego
są możliwe przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, ich realizacja odbędzie się
jednak kosztem miejsc parkingowych.
33 Wrocław dzieciom
1 000 000 zł
Projekt zakłada kontynuację rozbudowy
placu zabaw oraz toru przeszkód zgodnie
z zatwierdzoną dokumentacją projektową
z 2020 r. w Parku Wschodnim.
303 Nowa nawierzchnia
i OŚWIETLENIE boiska do koszykówki
na skwerze Krasińskiego
1 000 000 zł
Celem projektu jest zmiana nawierzchni
boiska do koszykówki wraz z montażem
oświetlenia na skwerze Krasińskiego.
324 Nowe Boisko Wielofunkcyjne
na Niskich Łąkach
1 000 000 zł
Projekt zakłada remont istniejącego boiska
do piłki nożnej przy ul. Na Niskich Łąkach,
który umożliwi na boisku również grę
w softball.

Przedmieście Świdnickie
48 Osiem ławek

Projekt zakłada montaż zestawu do streetworkoutu na skwerze im. Ireny Sendlerowej położonym przy ul. I. Łukasiewicza.

100 000 zł

213 „Wyspy zabaw” – powrót do
swobody i integracji. Rewitalizacja
dwóch przestrzeni na terenie osiedla
Plac Grunwaldzki – doposażenie
w urządzenia zabawowe, rekreacyjne,
sportowe i nasadzenia zieleni
w przestrzeni podwórka wyb. L.
Pasteura oraz rewitalizacja zieleni na
Skwerze im. I. Sendlerowej wraz
z naprawą rampy i schodów na skwer
na terenie osiedla Plac Grunwaldzki

242 Zielona aleja na Lelewela

Projekt zakłada rewitalizację dwóch przestrzeni na terenie osiedla Plac Grunwaldzki: doposażenie w urządzenia zabawowe,
rekreacyjne, sportowe i nasadzenia zieleni
w przestrzeni podwórka wyb. L. Pasteura
18-11 oraz rewitalizacja zieleni na skwerze
im. I. Sendlerowej wraz z naprawą rampy
i schodów prowadzących na skwer.

Projekt zakłada montaż koszy na odpady
na ul. Mazepy, na działce nr 1/1, AM-27,
obręb Psie Pole.

5 Zielona Rewolucja na
Oławskim – #zielonytrójkąt

600 000 zł

1 000 000 zł
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Projekt zakłada posadowienie ośmiu ławek
na pl.Tadeusza Kościuszki.

1 000 000 zł
Projekt zakłada zazielenienie chodników
na ul. Lelewela po stronie numerów parzystych.

Psie Pole-Zawidawie
101 Oświetlenie na ul. Mazepy:
Psie Pole – Zgorzelisko –
instalacja lamp ulicznych
450 000 zł
Projekt zakłada instalację słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Mazepy na odcinku od
ul. Bławatnej do ul. Siennej.
168 Kosze na śmieci na ul. Mazepy
10 000 zł

2 Park Mieszczański – Centralny
Park Wrocławia – etap 3
3 000 000 zł
Projekt dotyczy dalszego zagospodarowania terenu Parku Mieszczańskiego zgodnie
ze zleconą do opracowania dokumentacją
projektową w ramach poprzednich edycji
WBO. Inwestycja wymaga etapowania prac.
3 Tarnogajski Las – #KolejnaZieleń
3 000 000 zł
Celem projektu jest zagospodarowanie
terenu Wzgórza Tarnogajskiego poprzez
nasadzenie zieleni oraz małą architekturę.
Projekt wymaga etapowania prac.
6 Plac Trójkątny od-nowa
zielony – #zielonytrójkąt
3 000 000 zł
Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przy ul. Tadeusza Kościuszki, Komuny
Paryskiej i Zgodnej, z wyłączeniem funkcji
targowej. Projekt zakłada m.in. Nasadzenia
zieleni, montaż stolików szachowych, instalacja neonu, budowę podestu scenowego
oraz montaż małej architektury.
11 ZIELONO MI I BEZPIECZNIE –
ETAP 4. PARKI, TERENY ZIELONE
I DROGI. LIPA PIOTROWSKA, WIDAWA,
SOŁTYSOWICE, POLANOWICE
– POŚWIĘTNE – LIGOTA
3 000 000 zł
Projekt zakłada realizację inwestycji na
osiedlach na północy Wrocławia:
1. Ul. Kminkowa – II etap przebudowy, od
ul. Kaparowej do ul. Melisowej. Kontynuacja projektów nr 5 i 11 WBO 2021.
2. Park Meliorancki – budowa chodnika
oraz dokończenie koncepcji zagospodarowania.
3. Park Widawski – budowa ciągu pieszo-rowerowego z elementami ścieżki zdrowia od mostku do parku.
4. Kompleks sportowy przy ul. Kominiarskiej 68 – oświetlenie boiska i budowa
rampy skateboard.
5. Ul. Czytankowa – budowa placu zabaw,
siłowni zewnętrznej, mała architektura
oraz nasadzenia zieleni.
6. Oświetlenie wzdłuż nowego traktu i placów zabaw w Klinie Żmigrodzkim, utworzenie wybiegu dla psów, ścieżka zdrowia,
II etap boiska wielofunkcyjnego, ławki dla
mieszkańców.

12 ZIELONA SIEĆ ROWEROWOPIESZA WROCŁAWIA – Promenada
Psiego Pola, Promenada Zakrzowa,
Promenada Krzycka

38 Gądów Wita! – Bystrzycka,
Bajana i Balonowa – Osiedle
pod Skrzydłami etap I – budowa
chodnika ze ścieżką rowerową

3 000 000 zł

1 700 000 zł

Projekt zakłada realizację kolejnego etapu ścieżek pieszo-rowerowych na terenie
Wrocławia i jest kontynuacją poprzednich
projektów WBO. Droga pieszo-rowerowa
o nawierzchni asfaltowej wzdłuż al. Sobieskiego od ul. Wilanowskiej do Zatorskiej, utwardzenie nawierzchni ul. Złotej
Lilii między ul. Jeziorową a Kłokoczycami,
oświetlenie dojść do Promenady Krzyckiej
od ulic Strońskiej i Kłodzkiej oraz montaż
tablic informacyjnych o Zielonej Sieci Rowerowo-Pieszej Wrocławia.

Projekt zakłada budowę chodnika oraz
ścieżki rowerowej na ul. Bystrzyckiej na
odcinku od ul. Idzikowskiego do ul. Bajana.
71 Ekspresowo tramwajem po Ślężnej
3 000 000 zł
Projekt zakłada instalację systemu sterowania ruchem dającego priorytet dla
tramwajów wzdłuż ulicy Ślężnej. Urządzenia byłyby kompatybilne z istniejącymi
urządzeniami w pojazdach MPK oraz przy
infrastrukturze tramwajowej.

19 Na zielono, na sportowo! – parki
i pumptrack dla Leśnicy, Złotnik,
Stabłowic i Nowych Żernik

74 Po zielonych torowiskach tramwaj
mknie. Zazielenianie torowisk

3 000 000 zł

3 000 000 zł

Projekt zakłada realizację inwestycji sportowo-rekreacyjnych w różnych lokalizacjach:

Projekt zakłada zazielenienie istniejących
torowisk na ul. Świeradowskiej, Grabiszyńskiej, Lotniczej oraz Sienkiewicza poprzez ułożenie gotowych mat wegetacyjnych z rozchodnikami (sukulenty).

1. ul. Starogajowa – budowa parku sportowego wraz z małym pumptrackiem.
2. ul. Złotnicka – utworzenie Parku Literackiego (I etap budowy Miejskiej Biblioteki Multimedialnej na Złotnikach).
3. Rewitalizacja południowej części skweru Scharouna wraz z nasadzeniem zieleni
i małą architekturą.
4. Rewitalizacja fragmentu Parku Leśnickiego przez renowację zabytkowego muru
po lewej stronie bramy wejściowej od
ul. Średzkiej oraz stworzenie za nim zielonej strefy rekreacyjnej.
28 Parki i drzewa dla Karłowic, Różanki
i Kleczkowa – wspólny projekt duży
3 000 000 zł
Projekt zakłada realizację parków kieszonkowych, nasadzenia drzew oraz pielęgnację
istniejących drzew na Karłowicach, Różance oraz Kleczkowie.
31 Kreatywne place zabaw
we Wrocławiu
3 000 000 zł
Projekt polega na budowie placów zabaw
w Parku Grabiszyńskim (remont istniejącego), w Parku Wschodnim (realizacja kolejnego etapu) oraz w Parku Szczytnickim
(doposażenie istniejącego oraz wymiana
nawierzchni).

81 Całoroczne Uliczne Fortepiany
500 000 zł
Projekt polega na postawieniu ulicznych fortepianów na Placu Wolności oraz
w Parku Południowym. To instrumenty całoroczne, dostosowane do stania na
zewnątrz dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej i betonu architektonicznego oraz
hermetycznej klawiaturze.
82 Rewitalizacja pasów zieleni
wzdłuż ulicy Komandorskiej
2 500 000 zł
Projekt zakłada ocenę stanu zieleni i trawników oraz ich pielęgnację, poprawę stanu
chodników i krawężników oraz montaż ławek i śmietników wzdłuż ul. Komandorskiej.
83 Klecina pieszo i rowerem – remont
chodnika na ul. Czekoladowej
3 000 000 zł
Projekt zakłada remont nawierzchni istniejącego chodnika na ul. Czekoladowej.
85 PARK ALPEJSKI pod WZGÓRZEM
GAJOWYM – ZIELONA DROGA
PIESZO-ROWEROWA, dosadzenie
DRZEW oraz KRZEWÓW IGLASTYCH
do ISTNIEJĄCEGO KRAJOBRAZU

3 000 000 zł
Projekt zakłada budowę parku na terenie
Wzgórza Gajowego w zakresie uporządkowania terenu, ścieżek, małej architektury
oraz nasadzeń zieleni. Przed rozpoczęciem
jakichkolwiek prac konieczne będzie wykonanie badań gruntowych dla sprawdzenia
podłoża oraz ekspertyzy sanitarnej. Inwestycja wymaga etapowania prac.
86 Budowa chodnika na
ulicy Jerzmanowskiej
1 500 000 zł
Projekt zakłada budowę chodnika na
ul. Jerzmanowskiej, równolegle do torów
kolejowych.
88 PAKIET GAJOWY: 1. PARK
SŁONECZNY – NASADZENIA +
NOWE ŁAWKI, 2. PARK SKOWRONI
– OGRÓD W CZĘŚCI PARKU, 3.
NOWY PARK OSIEDLOWY naprzeciw
PĘTLI TRAMWAJOWEJ-GAJ
2 500 000 zł
Projekt zakłada wymianę ławek i koszy na
śmieci w Parku Słonecznym oraz zagospodarowanie terenu przy pętli tramwajowej
przy ul. Świeradowskiej poprzez montaż
małej architektury i nasadzenia zieleni.
93 Budowa boiska do gry
w boule – rewitalizacja Parku
Generała Władysława Andersa
500 000 zł
Projekt dotyczy budowy dwutorowego
boiska do gry w boule w Parku Generała
Władysława Andersa. Realizacja inwestycji
będzie musiała być zgodna z opracowywaną w ramach Funduszu Osiedlowego
koncepcją zagospodarowania całego parku.
95 Pszczele Przytuliska
100 000 zł
Projekt zakłada budowę budek dla zapylaczy na terenach zielonych we Wrocławiu.
100 SZLAK SMOKA STRACHOTY –
szlak aktywno-edukacyjny Wrocław
Wschód – trasa turystycznosportowo-historyczno-przyrodnicza
– Strachocin, Swojczyce, Wojnów,
Bartoszowice, Zalesie
3 000 000 zł
Projekt zakłada zagospodarowanie terenów
znajdujących się w różnych lokalizacjach
osiedla Strachocin-Swojszyce-Wojnów.

W zakres projektu wchodzą m.in. montaż
małej architektury, tablic informacyjnych,
stacji naprawy rowerów oraz remont istniejących placów zabaw.
102 Skatepark „KOWALE NA
RAMPIE” – sportowo znaczy zdrowo
3 000 000 zł
Projekt zakłada budowę skateparku przy
ul. Grajewskiej. W przypadku wygranej
projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu.
105 Park Młodych Ekologów
przy al. Jana Kasprowicza we
Wrocławiu (naprzeciwko Kościoła
pw. św. Antoniego) na Karłowicach
(Osiedle Karłowice-Różanka)
2 000 000 zł
Projekt zakłada budowę parku przy al. Jana
Kasprowicza. Ze względu na złożoność inwestycji, wymaga ona etapowania. Wskazany teren musi być na początku dokładnie
rozpoznany, a plan zagospodarowania terenu skonsultowany z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
108 Rodzice dzieciom boisko
2 000 000 zł
Projekt zakłada budowę boiska z nawierzchnią trawiastą, z piłkochwytami oraz
oświetleniem przy ul. Na Niskich Łąkach
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
112 „Bez ciśnienia” – toalety przy
ścieżce pieszo-biegowej na Wrocławskim
Torze Wyścigów Konnych – Partynice
3 000 000 zł
Projekt zakłada instalację dwóch toalet
samoobsługowych przy ścieżce pieszo-biegowej na terenie Wrocławskiego Toru
Wyścigów Konnych – Partynice.
114 REMONT NAWIERZCHNI
ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA NA
DRODZE DOJAZDOWEJ DO OGRODÓW
DZIAŁOWYCH PRZY ULICY KLECIŃSKIEJ
3 000 000 zł
Projekt zakłada remont nawierzchni drogowej, budowę oświetlenia oraz zatoczek
do wymijania pojazdów na drodze dojazdowej do ogródków działkowych przy
ul. Klecińskiej. Projekt wymaga etapowania prac.

12
121 Plac zabaw w Parku Tysiąclecia
– Średniowieczny Wrocław – III etap
3 000 000 zł
Projekt zakłada budowę III etapu Średniowiecznego Placu Zabaw w Parku
Tysiąclecia. Inwestycja wymaga etapowania prac.
126 Wymiana nawierzchni drogi
gruntowej na osiedlu Muchobór
Mały przy Hali Strzegomskiej
(ul. Strzegomska 206/208) i Fitness
Academy (ul. Strzegomska 210-212)
3 000 000 zł
Projekt zakłada wymianę nawierzchni
drogi pomiędzy Halą Fitness Academy
Strzegomska oraz Halą Strzegomską na
osiedlu Muchobór Mały.
127 OŚWIECONY PARK
TYSIĄCLECIA. Nowy DwórMuchobór-Kuźniki-Żerniki
1 300 000 zł
Celem projektu jest oświetlenie Parku
Tysiąclecia. Zostanie ono wykonane po
wschodniej stronie rzeki Ślęzy, wzdłuż
linii kolejowej.
133 SKATEPARK WIELKA WYSPA
2 ETAP, czyli jak zachęcić Twoje
dziecko do wyjścia z domu
2 000 000 zł
Jest to kontynuacja projektu nr 374 WBO
2020. W ramach inwestycji planowana
jest rozbudowa istniejącego skateparku
położonego przy ul. Canaletta na osiedlu
Bartoszowice.
137 zaBluszczujmy Wrocław
200 000 zł
Celem projektu jest uzupełnienie nasadzeń wzdłuż Mostu Milenijnego.
145 Wyremontujmy
przyczepę do Fredrusia
200 000 zł
Projekt zakłada remont zabytkowej
przyczepy Fredrusia.
150 REMONTY CHODNIKÓW
i ULIC NA GĄDOWIE
3 000 000 zł
Celem projektu jest wykonanie, modernizacja i udrożnienie ciągów pieszych,
rowerowych, drogowych, zatok autobusowych, przejść dla pieszych, miejsc
postojowych, zmiany nawierzchni oraz
udrożnienie spływu wody na ulicach
Gądowa Małego. Prace planowane są
do realizacji na ul. Bajana, Balonowej,
Horbaczewskiego, Drzewieckiego oraz
Szybowcowej.
152 Wrocławski Szlak Zabytkowy
150 000 zł

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
167 Prezentacja fragmentów powieści
„Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom
z Nadodrza”, autor Krzysztof Czaja, na
antenie radia. 10 odcinków po 10 minut
czytanych przez dwóch lektorów

zacienienie nad częścią trybuny oraz
budowa boiska do siatkówki plażowej).

Projekt zakłada usunięcie jemioły
z drzew na terenie całego Wrocławia.

204 W cieniu platanów
przy Nadbrzeżnej

10 000 zł

3 000 000 zł

Projekt zakłada emisję 10 odcinków,
każdy po 10 minut, wybranych fragmentów powieści „Jeszcze wyrosną skrzydła
aniołom z Nadodrza”, której autorem
jest Krzysztof Czaja. Każdy z nich będzie
odczytywany przez lektora na antenie
radia.

Projekt zakłada stworzenie parku na
terenie położonym przy ul. Nadbrzeżnej
na osiedlu Psie Pole.

273 Celem projektu jest
w pierwszym etapie opracowanie
koncepcji projektu przestrzeni
zielonej – ogrodu wraz z elementami
małej architektury wokół i na
terenie Szpitala na Brochowie

170 Krzemieniecka Rowerowa
– Bezpieczna droga !
3 000 000 zł
Celem projektu jest budowa drogi dla
rowerów oraz chodnika na ul. Krzemienieckiej, na odcinku od ul. Trawowej do
Mostu Muchoborskiego.
174 Fale Energii
1 000 000 zł
Projekt zakłada zagospodarowanie Promenady Staromiejskiej oraz zieleńca przy
Moście Grunwaldzkim poprzez montaż
architektury miejskiej wypoczynkowej
(leżaki, ławki), zacienienie tych miejsc
oraz nasadzenia roślinności.
177 Bulwar Fizyków – etap
drugi inwestycji edukacyjnej
na bulwarze na Nadodrzu
3 000 000 zł
Projekt jest kontynuacją zrealizowanego w ramach WBO 2017 projektu nr 15.
W ramach tegorocznej edycji planowany
jest montaż elementów edukacyjnych
(zabawka z dźwiękiem, platforma obrotowa dla dzieci, instalację geologiczną,
tarczę obrotową ze złudzeniami optycznymi oraz zegar słoneczny na Bulwarze
Fizyków położonym na Nadodrzu.
181 SMĘTNA TONIE W BŁOCIE.
Rewitalizacja terenów zielonych
i budowa parkingu przy ulicy Smętnej
3 000 000 zł
Projekt zakłada rewitalizację zieleni przy
ul. Smętnej, budowę parkingu od strony
głównego wejścia do Cmentarza Parafii Świętej Rodziny oraz przy bocznym
wejściu do Cmentarza Parafii Świętej
Rodziny.
183 Park z ogrodem i górką
spotterską nieopodal lotniska
(Port Lotniczy Wrocław)
3 000 000 zł
Projekt zakłada stworzenie parku
z ogrodem i górką spotterską na terenie
położonym przy ul. Rdestowej i Brzezińskiego, stworzenie tunelu kwiatowego,
nasadzenia drzew i krzewów oraz instalację elementów małej architektury.

Celem projektu jest stworzenie Wrocławskiego Szlaku Zabytkowego. Projekt zakłada stworzenie tablic informacyjnych,
które zostaną postawione nieopodal
wrocławskich zabytków. Na tablicach
informacyjnych znajdą się opisy i ciekawostki na temat zabytków.

188 Rewitalizacja historycznej
strzelnicy sportowej
w kompleksie olimpijskim

163 Wybudowanie chodnika
od nr 69 na ul. Bierutowskiej
do granicy Wrocławia

201 Zieleń to życie, Sport to zdrowie
– Gajowice, Maślice, Ołbin i Zakrzów
– rekreacja i zieleń w całym mieście

3 000 000 zł

3 000 000 zł

Celem projektu jest wybudowanie chodnika od parkingu koło budynku nr 69 na
ul. Bierutowskiej na osiedlu Psie Pole do
granicy Wrocławia przed torami kolejowymi.

Projekt planowany jest do realizacji na
4 osiedlach:

165 Oświetlenie Skweru
Zygmunta Krasińskiego

2. Gajowice – w ramach projektu na
podwórku położonym w kwartale ulic
Wróbla/Gajowicka/Hallera/Sztabowa
planowane są nasadzenia zieleni, rewitalizacja podwórka oraz montaż małej
architektury,

1 000 000 zł
Celem projektu jest oświetlenie skweru
Zygmunta Krasińskiego.
166 REMONT SZCZYTNICKIEJ
WRAZ Z WYKONANIEM CIĄGU
PIESZO ROWEROWEGO
50 000 zł
Projekt zakłada montaż lustra przy wyjeździe z bramy ul. Reja 44-48 oraz postawienie słupków w celu poprawy wyjazdu z podwórka.

3 000 000 zł
Celem projektu jest rewitalizacja historycznej strzelnicy sportowej znajdującej
się na terenie Stadionu Olimpijskiego.

1. Maślice – projekt zakłada wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej
ul. Maślicką z Lidzbarską/Rolną,

3. Ołbin – projekt zakłada wykonanie
ciągu pieszego między ogródkami ROD
„Lepsze Jutro”,
4. Zakrzów – projekt zakłada kontynuację dalszego etapu prac związanego
z budową obiektu (wymiana zniszczonego piłko chwytu, montaż „ogłuszenia”
na betonowej części bas stopu, montaż
żagla przeciwsłonecznego/punktowe

208 SYNERGIA. Zielonorekreacyjna międzyosiedlowa
strefa slow life na Brochowie
3 000 000 zł
Celem projektu jest zagospodarowanie
terenów zieleni na osiedlu Brochów
w następujących lokalizacjach: Park na
Skraju, Park Brochowski, skwer przy
ul. Nepalskiej, skwer przy skrzyżowaniu ul. Węgierskiej i Centralnej, skwer
Bachchana.
209 Oława Białoskórnicza –
odtworzenie malowniczego
zakątka miasta, etap I
1 000 000 zł
Celem projektu jest zagospodarowanie
skweru im. Tadeusza Szczęsnego Owińskiego położonego przy ul. Nowy Świat.
216 Koalicja drzew: BorekHuby-Powstańców Śląskich
3 000 000 zł
Projekt planowany jest do realizacji na
trzech osiedlach:
1. Borek – projekt zakłada odtworzenie
szpalerów drzew przy ul. Sudeckiej, na
odcinku między al. Wiśniową a Jaworową oraz częściowe odsłonięcie pasów
ziemi z odtworzeniem pasów zieleni
w miejscu całkowicie zaasfaltowanych
w czasach PRL-u,
2. Huby – celem projektu jest budowa
placu zabaw dla starszych dzieci z polaną rekreacyjną w Parku Andersa od
strony V LO i alejki kasztanowców,
3. Powstańców Śląskich – projekt zakłada utworzenie parku przy ul. Stysia
w części od strony Stysia-Owsianej.
234 113 na sportowo (etap 2)
2 000 000 zł
Jest to kontynuacja projektu nr 405 WBO
2018. W ramach inwestycji planowana
jest budowa boiska wielofunkcyjnego do
piłki ręcznej, piłki nożnej i koszykówki
z nawierzchnią EPDM w miejscu istniejących boisk asfaltowych oraz rewitalizacji przyległego terenu.
247 Ulepszamy Park Kleciński
3 000 000 zł
Projekt zakłada rewitalizację i przebudowę amfiteatru w parku wraz z przyłączami oraz zadaszonego parkietu.
255 INNOWACYJNA INTEGRACJA
– to plac zabaw dla osób w każdym
wieku. Dzięki konstrukcjom
multifunkcjonalnym będą
mogły z niego skorzystać
wszystkie osoby niezależnie
od ich poziomu sprawności
3 000 000 zł
Stworzenie integracyjnego placu zabaw
ze specjalnie projektowanymi urządzeniami w Parku Migdałowym na Klecinie.
261 URBEE – miasto, relaks,
edukacja i zapylacze. Przestrzeń dla
mieszkańców osiedla Nowy Dwór
i owadów zapylających, obszar
edukacji na świeżym powietrzu dla
uczniów i studentów Wrocławia
3 000 000 zł
Projekt zakłada powstanie terenu zieleni
rekreacyjnej przyjaznej owadom zapylającym na Nowym Dworze, na terenie
i w pobliżu LO nr XV. Stworzenie łąki
kwietnej, rabatów i domków dla zapylaczy, placyków edukacyjnych wraz
z tablicami edukacyjnymi oraz boiska
do siatkówki i badmintona.
267 „Drzewa umierają stojąc” –
zżera je jemioła – cały Wrocław
– gdzie nie spojrzeć zarażony –
drzewa nie mają szans bez pomocy
500 000 zł

200 000 zł
Uporządkowanie zieleni oraz małej
architektury na terenie gminnym wokół szpitala im. A. Falkiewicza, tak by
przebywający tam pacjenci i ich rodziny
czuli się bardziej komfortowo.
282 Z KULTURĄ DO ZWIERZĄT,
czyli rekreacyjna przestrzeń zielona
20 000 zł
Projekt zakłada nasadzenia zieleni i powstanie łąki kwietnej wraz z hotelami
dla zapylaczy, poidłami dla ptaków
i owadów na terenie zielonym przy
skrzyżowaniu ul. Żelaznej i Jemiołowej.
286 Pij kranówkę w Parku!
400 000 zł
Projekt zakłada instalację zdrojów
z wodą pitną we wrocławskich parkach,
które będą się znajdować w ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej. Park
Staromiejski, park przy ul. Ułańskiej
na Ołtaszynie, Park Grabiszyński, Park
Uśmiechu.
287 Co ja pacze? – na Wrocław
patrzę, tylko jakiś stary
100 000 zł
Projekt zakłada zainstalowanie okularów stereoskopowych, które umożliwią
wirtualne zwiedzanie historycznych widoków i zabytków we Wrocławiu.
292 Remont nawierzchni ul. Zabłocie
1 500 000 zł
Remont nawierzchni ul. Zabłocie na odcinku od ul. Pęgowskiej do cmentarza.
300 Co ja paczę? – na Wrocław
patrzę, tylko jakiś stary
100 000 zł
Projekt zakłada zainstalowanie okularów stereoskopowych, które umożliwią
wirtualne zwiedzanie historycznych widoków i zabytków we Wrocławiu.
301 Rewitalizacja Przyrodnicza
Doliny Brochówki
1 000 000 zł
Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego nad rzeką Brochówką na
odcinku od ul. Głubczyckiej do Bytomskiej, zieleń mała architektura, założenie siedlisk dla płazów.
306 WZGÓRZE TARNOGAJSKIE
– ŻÓŁWIA POLANKA – etap. 1
(PRZYGOTOWANIE PRZESTRZENI
pod Przyszły ŻÓŁWIO-LAND
dla DZIECI – Oczyszczenie Łąki,
Wytyczenie Ścieżek, Postawienie
Ławek + Nasadzenia Roślin)
3 000 000 zł
Porządkowanie zieleni i mała architektura na terenie zielonym między Wzgórzem Tarnogajskim a Cmentarzem Ducha Świętego.

3 000 000 zł
Celem projektu jest realizacja kolejnego etapu inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenów wokół stawu
przy ul. Głównej.
325 Odkryj kolejowe tajemnice
Wrocławia – objazdowa wystawa
historii kolei we Wrocławiu
i towarzyszące jej atrakcje
500 000 zł
Projekt zakłada zorganizowanie mobilnej wystawy o kolei we Wrocławiu
w wagonach kolejowych, zorganizowanie każdego miesiąca przejazdu pociągu
Retro po Wrocławiu, zorganizowanie
wystawy taboru kolejowego i zorganizowanie pokazu ruchomej makiety
kolejowej.
331 Ulica Janowska – bezpieczna
droga do terenów zielonych
dla pieszych i rowerzystów
500 000 zł
Projekt zakłada zamontowanie wyspowych progów zwalniających na ul. Janowskiej.
335 Remont nawierzchni
ulicy Afgańskiej
2 500 000 zł
Projekt zakłada remont nawierzchni na
ul. Afgańskiej z zachowaniem historycznej kostki kamiennej.
341 Zadaszenie wielofunkcyjnego
boiska przy ul. Lotniczej do jazdy
na rolkach, lacrosse, hokeja na
rolkach, bike polo i roller derby –
kontynuacja projektu WBO 307/2019
3 000 000 zł
Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu nr 307 WBO 2019 i zakłada
budowę zadaszenia wielofunkcyjnego
boiska.
356 Place zabaw i odpoczynku
dla całych rodzin – Park
Szczytnicki i Wielka Wyspa
2 500 000 zł
Projekt zakłada remont i doposażenie
placów zabaw w Parku Swojczyckim,
Parku Szczytnickim po północnej stronie Al. Różyckiego i w podwórku Sopocka/Bujwida/Liskego/Grunwaldzka.
357 Zielone zatoki postojowe
na ulicach Kajdasza, Komedy,
Drabika i Artemskiej
3 000 000 zł
Projekt polega na przebudowie układu
drogowego i chodników ulicy Kajdasza,
Komedy, Drabika i Artemskiej, w celu
budowy nowych zatok postojowych
i nasadzenia dodatkowych drzew.
360 Place zabaw i odpoczynku
dla całych rodzin – południowo-wschodnia część Wrocławia
3 000 000 zł
Projekt zakłada remont i doposażenie placów zabaw w Parku Wschodnim
i Parku Słonecznym przy ul. Orzechowej.

316 Wymiana chodników
na Brochowie

361 Kreatywne place zabaw we
Wrocławiu – dostosowane do potrzeb
osób w różnym wieku oraz o różnym
stopniu sprawności fizycznej

3 000 000 zł

3 000 000 zł

Projekt zakłada remont chodników na
osiedlu Brochów. Strona południowa
ul. Centralnej na odcinku od ul. Smerfowej do ul. Polnej oraz po obu stronach
ul. Chińskiej.

Projekt zakłada remont i doposażenie
placów zabaw w Parku Wschodnim,
Parku Słonecznym przy ul. Orzechowej,
Parku Grabiszyńskim i Parku Szczytnickim.

317 Ustawienie koszy na śmieci
na chodnikach – kamienice
śródmiejskich osiedli Kleczków,
Nadodrze, Ołbin, Pl. Grunwaldzki

362 Rekreacyjno-sportowy
park rozrywki na Wzgórzu
Gajowym – zrównoważone trasy
rowerowe i biegowe dostępne dla
wszystkich – WZGÓRZE GAJOWE
DOSTĘPNE DLA WROCŁAWIAN

3 000 000 zł
Celem projektu jest ustawienie koszy na
śmieci na chodnikach na osiedlach Kleczków, Nadodrze, Ołbin i Plac Grunwaldzki.
318 Ścieżka rekreacyjna
wzdłuż stawu przy ul. Głównej
i Karpnickiej – kolejny etap

3 000 000 zł
Projekt zakłada porządkowanie terenu
Wzgórza Gajowego przy ul. Bardzkiej.
Stworzenie tras rowerowych i biegowych, pumptracka, rowerowego placu
zabaw i urządzeń do kalisteniki.
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Zobacz wrocławską powódź tysiąclecia na Netflixie
W czwartek 5 października Netflix pokaże premierowy serial „Wielka woda”. To sześcioodcinkowy dramat katastroficzny inspirowany wydarzeniami z 1997 roku, kiedy
Wrocław i jego okolice nawiedziła ogromna powódź. Uroczysta prezentacja odbędzie się także w Narodowym Forum Muzyki już 30 września. Mamy wejściówki!
I

Magdalena Talik, Agata Zięba

Już od 5 października użytkownicy platformy streamingowej
Netflix będą mogli obejrzeć oryginalny serial „Wielka woda”.
Jego akcja rozgrywa się w lipcu
1997 roku, kiedy do Wrocławia
nadciąga olbrzymia fala powodziowa. Serial kręcono w naszym
mieście w sierpniu ubiegłego
roku.

Walka z żywiołem...

W tym samym czasie Andrzej
Rębacz (Ireneusz Czop) wraca do
rodzinnych Kęt pod Wrocławiem,
nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców
wsi, którzy nie chcą dopuścić do
zniszczenia wału przeciwpowodziowego.

NETFLIX (3)

To sześcioodcinkowy dramat katastroficzny, w którym śledzimy
losy lokalnych władz, na czele
z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem (w tej roli Tomasz Schuchardt), które potrzebują pomocy wykwalifikowanej
hydrolożki Jaśminy Tremer (gra
ją Agnieszka Żulewska), aby za
wszelką cenę uratować miasto.

Hydrolożka Jaśmina Tremer (w tej roli Agnieszka Żulewska) przybywa do Wrocławia, aby doradzać miastu podczas wielkiej powodzi

... jako tło dla
uniwersalnej historii

– Zależało nam na powrocie do
tamtego nastroju i emocji, ale
jednak w gruncie rzeczy stworzeniu uniwersalnej historii
o podejmowaniu trudnych decyzji, konflikcie pokoleń, jednostki z większością, wsi z miastem.
O tym, że trzeba się zmierzyć ze
swoimi „niezałatwionymi sprawami” – nie da się od tego uciec
– ale też o niezwykłym pospolitym ruszeniu, chęci pomocy, solidarności i potrzebie działania.
To było wyjątkowe. Z dnia na
dzień zwykłą codzienność zastąpiła walka z żywiołem, a z tłumu
wyłonili się zaufani liderzy – wyjaśnia.

– Powódź jest dla
nas tylko tłem
tej opowieści
i katalizatorem zdarzeń. Nie
opowiemy
dziejów
wszystkich uczestników tych
wydarzeń, to
niemożliwe – tłumaczy Anna Kępińska,
pomysłodawczyni i producentka
„Wielkiej wody”.

Serial „Wielka
woda” wyreżyserowali Jan
Holoubek
i Bartłomiej
Ignaciuk,
scenariusz
wyszedł
spod ręki
Kaspra Bajona i Kingi
Krzemińskiej.
Przeprowadzili
research, rozmawiali
z setkami powodzian i świadków,
aby stworzyć ten wciągający dra-

Z biegiem czasu, pod narastającą
presją, władze podejmują trudną
decyzję, która na zawsze zmieni
życie głównych bohaterów oraz
historię całego regionu i jego
mieszkańców. Trójka głównych
postaci, postawiona w obliczu
sytuacji ekstremalnej, zmierzy
się z wydarzeniami, których następstwem będzie ogrom zniszczeń i śmierć niewinnych osób.

mat inspirowany prawdziwymi
wydarzeniami.

Kto gra
w serialu?
G ł ó w n ą
rolę gra
Agnieszka
Żulewska.
Wciela
się w postać Jaśminy Tremer, która
podejmuje się
wyzwania obrony
miasta przed powodzią.
Jaśmina to silna kobieta walcząca ze swoimi słabościami i trudną
przeszłością.
Tomasz Schuchardt gra Jakuba
Marczaka, ambitnego urzędnika
samotnie wychowującego nastoletnią córkę Klarę (w tej roli Blanka Kot). Sprowadza on Jaśminę
Tremer do Wrocławia. Z biegiem
czasu okazuje się, że łączy ich
znacznie więcej niż próba ratunku miasta.
Ireneusz Czop gra Andrzeja Rębacza, który wraca w rodzinne strony, aby zaopiekować się chorym

ojcem (w tej roli zmarły niedawno
Jerzy Trela). Rębacz staje do walki
z tytułową wielką wodą,
aby nie dopuścić do
zniszczenia wału
przeciwpowodziowego
w pobliżu
wsi, z której
pochodzi.
W roli Leny
Tremer zob a c z y m y
Annę Dymną.
W pozostałych
rolach wystąpią m.in.
Jacek Beler, Klara Bielawka, Lech Dyblik, Roman Gancarczyk, Łukasz Garlicki, Tomasz
Kot, Mirosław Kropielnicki, Łukasz Lewandowski, Leszek Lichota, Maria Maj, Adam Nawojczyk,
Marta Nieradkiewicz, Katarzyna
Pośpiech, Piotr Rogucki, Tomasz
Sapryk, Katarzyna Pośpiech, Dariusz Toczek, Piotr Trojan, Grzegorz Warchoł.

Zapraszamy na premierę
Pierwszy teaser serialu „Wielka
woda” ujrzał światło dzienne 12
lipca. Nie była to data przypadkowa. Dokładnie 25 lat wcześniej,

12 lipca 1997 roku, wielka powódź dotarła do Wrocławia, zalewając prawie 40 proc. miasta.
Na początku września do sieci
trafił również zwiastun sześcioodcinkowej opowieści. Można go
obejrzeć tutaj wroc.city/WielkaWodaTrailer.
Nasi czytelnicy będą mieli niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć pierwsze odcinki serialu
30 września o godz. 20 w Narodowym Forum Muzyki podczas
specjalnej premiery dla mieszkańców. Do rozdania mamy 150
podwójnych wejściówek na tę
uroczystość. Podczas gali będzie
można spotkać twórców serialu
oraz występujące w nim gwiazdy. Wydarzenie uświetni swoim
występem Jakub Józef Orliński –
polski kontratenor, który podbija
światowe sceny.

Jak zdobyć wejściówki?
Wystarczy śledzić
miejski profil na
Facebooku Wroclaw
[Wroclove] oraz portal
www.wroclaw.pl
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PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE
Dni Trójkąta rozpoczną się na placu Trójkątnym

Drugi Oktoberfest
na Starym Mieście
Lubicie zimne piwo? Z pianką
lub bez? Jasne? Ciemne? Już
w najbliższy weekend (2325.09) na pl. Nowy Targ zapanuje Wrocławski Oktoberfest.
A ci, którzy lubią coś do piwa
przekąsić, też będą zadowoleni – pojawi się mnóstwo food
trucków. Jedną z atrakcji programu będzie odszpuntowanie
beczki, które to zaplanowano
w piątek 23.09 na godz. 18
i będzie to oficjalne rozpoczęcie Wrocławskiego Oktoberfestu. Wpadajcie: pt. w godz.
16-22, sb. w godz. 12-22, ndz.
w godz. 12-21. Wstęp wolny.

Spacery, warsztaty, potańcówka, a w niedzielę festyn
osiedlowy na Żabiej Ścieżce
za byłym szpitalem przy Traugutta. Oj, będzie się działo.
I

Maciej Wołodko

Kwiotki na finale
Makatki Ołbińskiej

MAREK KSIĘŻAREK

Plenerowe kino, bezpłatne wypożyczanie kajaków, psi piknik, na
który można przyjść z czworonogiem. To tylko niektóre z atrakcji zbliżających się Dni Trójkąta.
W tym roku święto Przedmieścia
Oławskiego będzie trwało nie
jeden, a trzy dni. W programie
wiele ciekawych wydarzeń.

Kino, silent disco, psi piknik

Przez kilka ostatnich tygodni
ołbinianie wspólnie pracowali
nad wielką Makatką Ołbińską
– tkaniną, na której znalazły
się wyszyte przez uczestników spotkań sąsiedzkich elementy charakterystyczne dla
tej części miasta. W pt. 30.09
o godz. 17 rozpocznie się wernisaż tego osiedlowego dzieła,
Ołbińskie Centrum Aktywności Lokalnej/ Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy
(ul. Prusa 37-39). Spotkaniu będzie towarzyszył koncert kobiecego zespołu pieśni
tradycyjnych Kwiotki. Wstęp
wolny.

Początek atrakcji już w piątek 23
września. Dni Trójkąta rozpocznie piątkowe kino plenerowe na
pl. Trójkątnym. To nieduży plac
u zbiegu ulic Komuny Paryskiej
i Kościuszki. Start o godz. 20
W sobotę na uczestników czekają
cykl warsztatów, a także cztery tematyczne spacery. Finałem
tego dnia będzie „Potańcówka

2020, Dzień Trójkąta, Park na Niskich Łąkach. Tegoroczny program na: wroc.city/DniTrójkąta2022
na Oławskim!” w Centrum na
Przedmieściu w godz. 20–22.
Zabawę będzie można kontynuować, nie zakłócając ciszy nocnej, na silent disco od godz. 22
do 2. – W niedzielę zapraszamy
w godz. 14-21 na Festyn Osiedlowy na Helikopterze, a od godz. 13

Bezpłatnie otwarte
Oprócz tej fundacji 6. edycję Dni
Trójkąta przygotowuje Dolnoślą-

ska Federacja Organizacji Pozarządowych i partnerzy. Wszystkie
atrakcje są bezpłatne i otwarte
dla uczestników, współfinansowane ze środków Gminy Wrocław
(Mikrogranty NGO, RO Przedmieście Oławskie), a także ze środków własnych organizacji.

NADODRZE
Dbam to mam. Przy zabawie o segregacji śmieci
Ekowyzwania, konkursy z nagrodami i drobne upominki. Tego mogą się spodziewać uczestnicy festynu na nowo wyremontowanym podwórku między ulicami: Cybulskiego, Pomorską, Dubois i Drobnera. Początek 28 września o godz. 15.30.

Maślickie Święto
Dyni przy Suwalskiej

I

Rada Osiedla Maślice, CAL na
Maślicach i Kolektyw Pomysłów zapraszają 1.10 o godz.
14 na ul. Suwalską 11, by ugotować zupę dyniową, upiec
ziemniaki (i zjeść), na zajęcia
plastyczne i animacje, zdjęcia
w fotobudce. Wstęp wolny.

Redakcja

Zarząd Zasobu Komunalnego
wspólnie ze spółką Ekosystem
i Radą Osiedla Nadodrze chce rozmawiać z mieszkańcami o segregacji śmieci. – Codzienne nawyki
– zwłaszcza jeśli zaczniemy ich
uczyć już najmłodszych obywateli
– mają wpływ na nasze otoczenie, nasze zdrowie, naszą planetę
– tłumaczy Anna Olbryt z ZZK.

ZZK

Zebra na Ołtaszynie
Budowa przejścia dla pieszych
z azylem dla pieszych przy
skrzyżowaniu Strachowskiego, Gałczyńskiego i Kurpiów.
ZDiUM wybrał wykonawcę
(Rotomat – za 404 tys. zł).
Termin realizacji zadania – 4
m-ce. Przypuszczalny termin
rozpoczęcia – październik.

do 17 na Psi Piknik w parku na
Niskich Łąkach – wylicza Michał
Jagodziński z ART JTM.

„Dbam to mam” to cykliczna impreza Zarządu Zasobu Komunalnego

Priorytetem prowadzonych prac
na tym dużym podwórku było
wykonanie, na jak największym
obszarze, powierzchni biologicznie czynnej, która umożliwi
retencję wody. Spadki z chodników sąsiadujących z zieleńcami
zostały wyprofilowane tak, żeby
wody opadowe spływały na zieleńce, a ich nadmiar gromadził

się w miejscach, gdzie znajdują się kamienie. Stamtąd woda
może się powoli rozsączać do
gruntu, zasilać rośliny i odparowywać. Z czasem kamienie nie
będą widoczne, bo krzewy urosną
i je zasłonią.
Duża część podwórka została
przeznaczona na miejsca postojowe. Pojawiły się też stojaki na
rowery, kosze na śmieci i lampy
typu parkowego, a także utwardzone drogi dojazdowe, chodniki
i ścieżki żwirowe dla pieszych.
„Dbam to mam” – celem tych
spotkań jest uwrażliwienie lokalnej społeczności na troskę
o wspólną przestrzeń, w której
żyją – dbając o nią mogą zyskać
nie tylko ładne otoczenie, ale
i dobrosąsiedzkie relacje.
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Blogerka 60 plus: pisze wirtualnie, żyje realnie

Czy da się cofnąć czas? Tak! Krystyna Ziętak – matematyczka specjalizująca się w metodach numerycznych algebry liniowej, rocznik 1943 – odzyskała młodość
dzięki temu, że po przejściu na emeryturę została blogerką, a przy okazji odkryła nowy dla niej świat. Zerknijcie na blog 60virtualculturepl.blogspot.com.
I

Beata Turska

– Z Mariuszem Szczygłem trochę
się nawet zaprzyjaźniłam. „Czym
mnie Pani jeszcze zaskoczy?”
– pytał, gdy wspominałam mu
w mailach o warsztatach, w których brałam udział. Poznałam także prof. Urszulę Glensk, a ostatnio
dr Ewę Woydyłło.

– Czuję się młodziej i mam więcej
energii, niż w dniu, gdy skończyłam 65 lat i pomyślałam, że jestem
już okropnie stara. Dlaczego? Bo
gdy po 70. przeszłam na emeryturę, zaczęłam robić rzeczy, których nie robiłam wcześniej, bywać
w miejscach, których dotąd nie
odwiedzałam, i poznawać ludzi,
którzy zajmują się czymś innym
niż ja – mówi Krystyna Ziętak, autorka bloga Wirtualna Kultura 60+.

Pani Krystyna zaczęła też brać
udział w spacerach i wycieczkach.
– Dzięki Spacerom Sąsiedzkim
pierwszy raz w życiu zobaczyłam,
jak wygląda Brochów! Bo ja Wrocławia prawie nie znałam. To nie
wszystko. Zaczęłam też jeździć na
wycieczki dla seniorów, poznawać
Polskę.

Zadecydował przypadek
Dr hab. Krystyna Ziętak przez lata
uczyła studentów informatyki na
wrocławskich uczelniach. Brała udział w opracowywaniu programów dla komputerów Odra
produkowanych przez Wrocławskie Elwro, pisała prace naukowe
i głowiła się nad matematycznymi
problemami. Pasjonowało ją to,
jednak nie miała czasu na nic innego. Była też przekonana, że nie
wszystko jej wypada, skoro wykłada na uczelni.

Klęska urodzaju
Pani Krystyna zaczęła pisać o tym,
gdzie warto bywać i co można zobaczyć we Wrocławiu. – Byłam
zaskoczona, jak wielki wybór mają
mieszkający w naszym mieście
seniorzy. Wcześniej nie miałam
o tym pojęcia! – mówi. Na blogu
Popowiczan się jednak nie skoń-

Wpisu na blog nie da się zrobić
w kwadrans. Pani Krystyna dba
o ich formę, zamieszcza linki do
różnych materiałów. Wybór zdjęć
także trwa. – Jeśli mam zdjęcia
przedstawiające powiedzmy cztery
osoby, szukam takiego, na którym
każda z nich wygląda korzystnie,
nie ma zamkniętych oczu, dziwnej miny – śmieje się. Zamieszcza
także fotografie, które przysyłają
jej czytelnicy.
TOMASZ HOŁOD

Jak to się stało, że skoncentrowana na liczbach pani profesor została blogerką piszącą o kulturze?
Oczywiście przez przypadek. – Po
przejściu na emeryturę chciałam
zostać wolontariuszką i związałam się z nieistniejącym już
stowarzyszeniem seniorów Popowiczanie –
wspomina. – Zależało
mi, żeby informacje o jego działaniach pojawiły
się w Internecie,
więc zaproponowałam stworzenie
strony internetowej,
ale koleżanki wolały blog. Poprosiłam
o pomoc byłego studenta,
informatyka, a gdy blog powstał, okazało się, że nie ma chętnych, którzy go poprowadzą. I tak
zostałam blogerką.

Pisanie wciąga!

Krystyna Ziętak dzięki blogowi poznała nowe aktywności i ludzi
czyło, bo
świeżo
upieczona
blogerka została zaproszona na
warsztaty komputerowe dla seniorów. – To było zabawne. Całe
życie kształciłam studentów informatyki, a teraz miałam uczyć się
podstaw obsługi komputera. Ale
poszłam i nauczyłam się korzystać
z internetowych narzędzi, których
wcześniej nie znałam. I... zaczęłam
pisać kolejnego bloga – śmieje się.
Pani Krystyna pisze przede
wszystkim o wydarzeniach kulturalnych, książkach i warsztatach

dla seniorów, ale porusza także
sprawy społeczne i opisuje nowe
technologie.

Trzeba było wyjść z domu
Blog wiele zmienił w życiu autorki,
bo żeby mieć o czym pisać, musiała wyjść z domu. Chodzi do muzeów, na spotkania autorskie, bierze
udział w warsztatach i kongresach
wrocławskich organizacji pozarządowych. Duże wrażenie zrobiła na
niej Noc Humanistów na Uniwersytecie Wrocławskim, była też na
festiwalach Góry Literatury i MiedziankaFest. Wybrała się nawet na
Maraton PKO (nie biegła, ale chłonęła atmosferę) i na Dirty Talk Ni-

ght, gdzie poznała historie kobiet,
które – jak to ujęła na blogu – są
„ze środowisk, z którymi nie styka się na co dzień”. Każde z takich
wydarzeń staje się tematem wpisu,
czegoś uczy, pozwala spojrzeć na
świat z innej perspektywy.

„Czym mnie pani jeszcze
zaskoczy?”
Wśród nowych znajomych pani
profesor znaleźli się m.in. znani
pisarze, do których podchodziła
podczas spotkań autorskich i festiwali literackich. – Po prostu
mówię, że jestem blogerką i chciałabym porozmawiać. To wystarcza – uśmiecha się pani Krystyna.

– To wszystko wciągnęło mnie
na tyle, że praca naukowa przestała już bawić. Nie mam na nią
czasu. Ale nie żałuję, bo blog stał
się moim sposobem na samotność,
daje wiarę, że warto pielęgnować
w sobie ciekawość świata. Dzięki
blogowi czuje się też doceniona.
– Podczas spotkania w Domu Europy to, co robię, nazwano dziennikarstwem obywatelskim. Poczułam się dowartościowana – mówi.
W 2020 roku otrzymała statuetkę
Przyjaciel Seniorów przyznawaną
przez Wrocławską Radę Seniorów.
Rada doceniła również pisane przez
nią felietony do „Gazety Senior”.
Co robiłaby, gdyby nie blog? Prawdopodobnie kontynuowałaby pracę
naukową, bo nie dokończyła dowodu pewnej hipotezy. Być może
jeszcze się tym zajmie, ale póki co,
musi dbać o swoich czytelników.
A dla kogo właściwie pisze? – Dla
wszystkich, którzy są zainteresowani tym, co się dzieje w mieście.
Nie tylko dla seniorów, choć oczywiście dla nich przede wszystkim
– mówi. – Robię to też dla siebie,
bo piszę o tym, co mnie zaciekawi.
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Jesień w Przejściu Dialogu – zapowiedź wydarzeń
Kursy pierwszej pomocy, wyjaśnienie kwestii prawnych
i urzędowych z zakresu pobytu stałego czy wizy humanitarnej. Zaczyna się nowa pora
roku przy ul. Świdnickiej 19.
Redakcja

24 września rozpoczyna się jesienny sezon wydarzeń w Przejściu Dialogu. Sezon szczególny,
bo realizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z organizacją UNICEF i innymi partnerami.
Wydarzenia edukacyjno-integracyjne będą skierowane zarówno
do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych; stałych mieszkańców, jak
i tych, którzy dopiero do Wrocławia przyjechali.

Dla młodszych
W przestrzeni Przejścia Dialogu,
ul. Świdnicka 19, dzieci i młodzież będą mogły poćwiczyć język
polski (w każdą środę, w godz.
16-18.15), wziąć udział w praktycznych zajęciach z logopedą
oraz spędzić czas z rówieśnikami
przy grach o przedsiębiorczości
i wiedzy ekonomicznej (wybrane
soboty od godz. 12). W programie
kolejnych tygodni znajdą się zajęcia z arteterapii i inne zajęcia
edukacyjno-integracyjne dla nastolatków.

XIV Kongres Kobiet
8 i 9.10 w Hali Stulecia odbędzie
się największe święto środowisk kobiecych – XIV Kongres
Kobiet, w tym roku pod hasłem
„Moc jest w nas. Kobiety na
rzecz pokoju, równości, klimatu
i demokracji”. W programie debaty plenarne, panele, wykłady
i warsztaty dotyczące gospodarki i równości, europejskie, samorządowe, przywództwa, ekologii, zdrowia, kultury, edukacji,
praworządności, feminizmu czy
macierzyństwa. Całość zwieńczy koncert. Trwa rejestracja
na wydarzenie na stronie wroc.
city/KongresKobiet. Wstęp jest
bezpłatny. Jak podkreślają organizatorki, każda uczestniczka
wyjedzie z Wrocławia wyposażona w konkretną wiedzę i narzędzia, które będzie mogła wykorzystać w swojej społeczności
lokalnej walcząc z dyskryminacją i zabiegając o równość płci.

OLEKSANDR POLIAKOVSKY

I

Codzienność w polskiej szkole – szkolenie dla opiekunów uczniów ukraińskojęzycznych w Przejściu Dialogu, 19.09.2022

Dla starszych

Szkolenia z pierwszej pomocy

Dla dorosłych (zwłaszcza, którzy
niedawno przyjechali do Wrocławia) Punkt Informacji dla
Uchodźców i Migrantów WroMigrant przygotował cykl praktycznych szkoleń, które ułatwią
im odnaleźć się w kwestiach
codziennych, prawnych i urzędowych. Tematyka najbliższych
spotkań to pobyt stały i wiza humanitarna, ochrona międzynarodowa. Czas szkoleń to czwartkowe wieczory (od godz. 17)
w październiku w języku angielskim, ukraińskim i białoruskim.

Ponadto zarówno dla dzieci,
młodzieży i dorosłych organizatorzy przygotowali praktyczne
szkolenia z udzielania pierwszej
pomocy, prowadzone w ramach
Wrocławskiej Akademii Pierwszej
Pomocy (wtorki, różne godziny).

Warsztaty z architektury
Czekają nas też wydarzenia specjalne, a najbliższe z nich, polsko-ukraińskie warsztaty „Pilaster, herma i dom z papieru”
zaczną się 24 września (sobota)

o godz. 11 w Przejściu Dialogu.
Spotkanie organizowane jest
w ramach festiwalu MiastoMovie, będzie okazją dla dorosłych
i młodzieży do poznania wyjątkowości wrocławskiej architektury.

Wstęp wolny, zapisz się
Wstęp na wszystkie wydarzenia
jest bezpłatny, ale obowiązują
zapisy. Aktualny program wydarzeń i informacje o zapisach
dostępne będą w ostatnim tygodniu września na stronach www
i profilach społecznościowych

Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (www.wcrs.pl)
i Przejścia Dialogu (www.przejsciedialogu.wcrs.wroclaw.pl).
Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum
of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych
na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022
oraz Letters of exchange for the
provision of support related to
emergency refugee response in
Wroclaw z 09.06.2022.

Piłka Nocna z Fundacją Śląska Wrocław
Wpadaj – gramy! Po ciemku, ale bez ściemy. Projekt bezpłatnych zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży nabiera rozpędu. We
Wrocławiu będzie prowadzony w czterech lokalizacjach. Zajęcia już wystartowały, więc zapisz się czym prędzej.
I

Redakcja

◼

Zajęcia prowadzą profesjonalni trenerzy,
a na uczestników
czekają: sprzęt
sportowy,
upominki,
medale, dyplomy i...
niespodzianki od Śląska
Wrocław.

Fundacja Śląska Wrocław ze
wsparciem Gminy Wrocław kolejny raz zaprasza dziewczynki
i chłopców do aktywnego spędzania czasu. Piłka Nocna, czyli
bezpłatne zajęcia piłkarskie, pomaga młodym ludziom w integracji, odsuwa ich od bezmyślnego surfowania w internecie,
promuje zdrowy styl życia i daje
to, co jest największą siłą projektu: radość z gry w piłkę nożną.

Harmonogram
zajęć

Piłka Nocna we Wrocławiu będzie
rozgrywana w czterech lokalizacjach. Treningi organizowane
są dla dwóch grup wiekowych:
młodszej (7-10 lat) i starszej (1116 lat).

◼ ul. Kolista 17: piątki, godz.
19.30-21 (grupa 11-16 lat);
soboty, godz. 15-17 (grupa
7-10 lat); niedziele, godz. 13-15
(grupa 7-10 lat) i godz. 15-17
(grupa 11-16 lat)

MA
TE R

R
I AŁY O R GA N IZ ATO

A

ul. Inflancka
13, piątki, godz.
18-20 (grupa 7-10 lat)
i godz. 2022 (grupa
11-16 lat);
soboty,
godz. 1315 (grupa
7-10 lat)
i godz. 15-17
(grupa 11-16
lat)

◼ Pola Marsowe: wtorki,
godz. 18-19.30 (grupa 7-10 lat)
i godz. 19.30-21 (grupa 11-16
lat); piątki, godz. 18-19.30
(grupa 7-10 lat) i godz. 19.3021 (grupa 11-16 lat)

◼ Stadion Oławka – wtorki,
godz. 19-20.30 (grupa 7-10 lat)
i godz. 20.30-22 (grupa 11-16
lat); środy, godz. 19-20.30
(grupa 7-10 lat); piątki, godz.
20.30-22 (grupa 11-16 lat).

Zapisy na zajęcia
Napisz e-mail na adres: fundacja@slaskwroclaw.pl, podaj ile
masz lat i gdzie chcesz trenować.
Możesz też zapisać się przed treningiem u trenera. Będzie wymagana zgoda od rodzica lub opiekuna.
Zajęcia organizowane przez Fundację WKS Śląsk Wrocław finansowane z pieniędzy Gminy Wrocław.
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Marek Krajewski mówi „żegnaj” Mockowi
– Proszę Państwa, składam bardzo ważne oświadczenie, jedno z ważniejszych w mojej literackiej biografii: żegnam się
z Eberhardem Mockiem – zapowiedział Marek Krajewski.
Robert Migdał

– Jesienią 1997 roku kończyłem powieść „Śmierć w Breslau”,
a tej jesieni, po 25 latach, mówię
Eberhardowi pożegnalne „Vale!”
(bądź zdrów, żegnaj). Zbliża się już
ten dzień – 12 października – kiedy ukaże się moja ostatnia powieść
z wrocławskim śledczym: „Błaganie o śmierć” – oświadczył autor
serii o Eberhardzie Mocku.

Rok 1919. Breslau
Oto parę słów o niej. W „Błaganiu
o śmierć” wszechobecna powojenna bieda dusi Republikę Niemiecką
(zwaną Weimarską). W roku 1919
36-letni funkcjonariusz obyczajowego wydziału IIIb prezydium
policji Eberhard Mock mieszka w małym pokoiku na pięterku
wraz z marudnym, nieznośnym
ojcem na dalekim wrocławskim
osiedlu Księże Małe (Klein Tschansch). Pije ponad miarę, utrzymuje
kontakty z przemytnikami i zadaje
się – niby z zawodowych powodów – z kobietami lekkich obyczajów. Jedna z nich, Herta Rossenbach, szczególnie zapada Ebiemu
w serce. Gdy zostaje uprowadzona
Bettina, niespełna roczna córeczka Herty, Mock jest zdecydowany znaleźć małą za wszelką cenę,
a potem zastąpić jej ojca.

Kto wyjaśni śmierć boksera
Wszystkie tropy prowadzą do luksusowego świata
wrocławskich
oligarchów.
Tymczasem
jeden z nich
ogłasza
swoisty
konkurs
– który
z funkcjoMa
rek Krajewski
nariuszy wrocławskiej policji
kryminalnej wyjaśni
dziwne okoliczności śmierci pewnego boksera, ten stanie się posiadaczem luksusowego apartamentu
w uroczym zakątku miasta.

To już ostatni tom historii o policjancie z Breslau, którą przez 25 lat
opowiadał nam Marek Krajewski

„Błaganie o śmierć” jest powieścią wyjątkowo mocno osadzoną w realiach wczesnej Republiki
Weimarskiej, której codzienność
była dla wielu realizacją apoka-

liptycznych proroctw. Dławiąca
bieda i ostentacyjne bogactwo, barokowe apartamenty przemysłowców w Rynku i bezokienne nory
gruźlików na Nadodrzu, przekupni

sportowcy i groźna mafia Bractwa
Pierścieniowców, zdemobilizowani
żołnierze i polityczni manipulanci, fałszywa filantropia i potworne
zboczenia.

Poznaj historię sztuki w najlepszym źródle
Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza na niedzielne wykłady z historii sztuki. W swojej głównej siedzibie – od prehistorii
do renesansu, a w Pawilonie Czterech Kopuł – dzieje najnowsze. A wszystko w otoczeniu najwybitniejszych dzieł.

WIKIPEDIA

Słynne dzieło renesansowe „Narodziny Wenus”, Sandro Botticelli

Please, Stand-up! na
Tarczyński Arena

WIK: Spis dla
instytucji kultury

Mock staje przed trudnym wyborem: sprawa dziecka czy boksera? Serce popycha go do sprawy
pierwszej, rozsądek – do drugiej.
Zwycięstwo w pierwszej równa się
miłosnej stabilizacji; w drugiej –
porzucenie wspólnego życia ze złośliwym starcem. Co Eberhard wybierze? Przekonamy się w ostatnim
tomie.

I

17

Już w tę sobotę 23.09 najlepsi
polscy komicy w multimedialnym show na Tarczyński Arena, al. Śląska 1. Gospodarzem
wydarzenia będzie uwielbiany przez tłumy Łukasz Lotek
Lodkowski. Wystąpią Piotr
Zola Szulowski, Błażej Krajewski, Michał Leja, Darek Gadowski i Tomek Kołecki. O oprawę
muzyczną i wizualną zadba Dj
roku 2021, Falcon1, a gościem
specjalnym będzie fantastyczny aktor Janusz Chabior. Bilety
od 59 zł do nabycia na www.
biletomat.pl.

RADOSŁAW KAŹMIERCZAK/WYDAWNICTWO ZNAK

I

KULTURA

Agata Zięba

W Muzeum Narodowym w dwóch
oddziałach rusza pierwszy semestr
wykładów z historii sztuki. Przy pl.
Powstańców Warszawy 5 odbędą
się następujące spotkania: 25.09,
sztuka prehistoryczna – prowadzenie: Joanna Głowińska, 9.10,
sztuka starożytnego Egiptu – prowadzenie: Michał Pieczka, 23.10,
sztuka starożytnej Grecji – prowadzenie: Izabela Trembałowicz-Chęć, 13.11, sztuka starożytnego
Rzymu – prowadzenie: Grzegorz
Wojturski, 27.11, sztuka bizantyjska – prowadzenie: dr Dariusz
Galewski, 4.12, sztuka romańska –
prowadzenie: dr Jacek Witkowski,
18.12, sztuka gotyku. Architektu-

ra i rzeźba – prowadzenie: Agata
Stasińska, 8.01.23, sztuka gotyku.
Malarstwo – prowadzenie: Sylwia Błachowicz, 22.01.23, sztuka
renesansu. Architektura – Izabela Trembałowicz-Chęć. A przy
ul. Wystawowej 1: 25.09, Powojenne oblicza abstrakcji – prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk, 23.10, Puszka z pop-artem
– prowadzenie: Iwona Bigos, 27.11,
Konceptualizm – prowadzenie:
Małgorzata Micuła, 18.12, Wierność
wobec rzeczywistości – hiperrealizm amerykański – prowadzenie:
Agata Iżykowska-Uszczyk, 22.01,
Happening – prowadzenie: Agata
Iżykowska-Uszczyk. Wstęp 10 zł.

› Szczegóły na mnwr.pl

Trwa pierwszy w historii naszego miasta powszechny samospis środowiska kultury. Do
udziału zaproszeni są: niezależni artyści, animatorzy, edukatorzy, pracownicy instytucji,
organizacji pozarządowych,
osoby reprezentujące inicjatywy nieformalne oraz inne
podmioty działające w kulturalnym środowisku Wrocławia.
Formularz do spisu tutaj: wroc.
city/SamospisKultura. Badanie,
które jest częścią przygotowywanej w tym roku Diagnozy
Wrocławskiej Kultury, ma pomóc w lepszym rozpoznaniu
osób aktywnie uczestniczących
w życiu kulturalnym miasta.

Noc Bibliotek 1.10
Noc Bibliotek to ogólnopolska
akcja przekonująca do czytania
poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc
spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności,
sprzyjających wymianie idei
i integracji. Uczestniczy w niej
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Różewicza we
Wrocławiu, która przygotowała
atrakcje w kilku filiach. Część
jest płatna, na część obowiązują zapisy. Bezpłatnie i bez
zapisów można wybrać się na
spacer po literackim Wrocławiu
(godz. 11, zbiórka na Ostrowie
Tumskim przy kościele św.
Marcina) i przyjść 1.10 o godz.
16 do FAMY, ul. Krzywoustego
286, na spotkanie poetycko-teatralne dla seniorów.

18 DLA OBCOKRAJOWCA

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Хто, коли і як може голосувати у рамках WBO?

Фундація Freya
запрошує дітей на
безкоштовні курси
польської мови

Голосувати за проекти у рамках Вроцлавського громадянського бюджету (скор. ВГБ, поль. WBO) можуть усі мешканці
Вроцлава – без огляду на громадянство і вік. Отже, голосувати можуть також іноземці, які проживають у Вроцлаві та
неповнолітні особи. Коли і як можна це зробити?

◼ Для кого? Група А: учні
1-3 класів. Група B: учні
4-6 класів
◼ Коли? В суботи: від 10 до
11:30 група А та від 11:30
до 13 група B
◼ Де? FOROOM, Торговий
центр Aleja Bielany, вул.
Czekoladowa, Вроцлав

◼ Ще є кілька вільних
місць! Реєстрація
polskiforkid@gmail.com.

Pianoбой
у Вроцлаві!
23 вересня кличемо усіх
на концерт-демонстрацію
гурту Pianoбой в підтримку
України. У найважчі часи
саме музика рятує і підтримує нас, дає нам надію,
підіймає нас з емоційного
дна. Ми будемо разом посміхатись і плакати, співати
та кричати, аби нас почув
весь світ.
Крім того, під час заходу
відбуватиметься збір коштів
на термінові потреби наших
захисників. До зустрічі, дорогі співвітчизники та європейські друзі, тримаємось
задля перемоги!
Концерт 18.30-20.00, площа
Ринок.

MAREK KSIĘŻAREK

◼ Курс складається з 40
годин (20 зустрічей).
Закінчення курсу
заплановане на лютий
2023 року

Можна голосувати за максимум два проекти у рамках ВГБ
– за один на рівні міста і один
– на рівні мікрорайону.

Термін голосування за
проекти у рамках
WBO 2022
Цього року голосування за
проекти, що розглядаються у
Вроцлавському громадянському бюджеті, відбуватиметься
від 23 вересня до 10 жовтня.

Два способи голосування
за проекти WBO
Цього року, схоже, як у минулі
роки, будуть доступні 2 способи голосування:
У електронній формі на сайті:
wroclaw.pl/wbo

Стаття із гіперпосиланням
до електронного бланку буде
опублікована у перший день
голосування, о 9.00 ранку.
Щоб проголосувати у електронній формі, необхідно позначити вибрані проекти, ввести
персональні дані, що вимагаються, а також повідомити
номер мобільного телефону. За цим номером надійде
SMS-повідомлення із кодом,
що підтверджуватиме участь
у голосуванні. Лише після
того, як активаційний код
буде введено до спеціального
мобільного додатка для голосування, голос буде записано
у системі.
На паперовому бланку, у
пунктах для голосування.
Картки для голосування будуть пронумеровані і вида-

ватимуться мешканцям міста по одній, у визначених
місцях. Цього року можна
буде проголосувати в одному з Центрів обслуговування
мешканців:
◼ вул. Ґ. Запольської, 4
◼ пл. Новий Тарґ, 1-8
◼ алея М. Кромера, 44
◼ та на вул. Леґніцкій,
58 (Торговий центр
«Магнолія»)

Дуже важливо
За проекти у ВГБ (WBO) можуть голосувати усі мешканці
Вроцлава – без огляду на громадянство і вік. Отже, йдеться
також про іноземців, які живуть у Вроцлаві, а також про
неповнолітні особи.

Ознайомтеся з проектом, що
оголошений у Вашому мікрорайоні та проголосуйте! Чому
вартоце зробити?
◼ Ви маєте реальний вплив
на те, що буде побудовано /
облаштовано у Вроцлаві
◼ Ви можете допомогти
своєму мікрорайону та
місцевій громадськості
Проекти, що не переможуть,
але здобудуть велике число голосів – це також сигнал
для муніципалітету міста, що
така інвестиція необхідна. Часто буває так, що такі проекти
потім втілюються у життя за
рахунок інших джерел фінансування. Голосуючи за проекти у ВГБ (WBO), Ви підказуєте
міській владі, що найбільш
потрібне

Vote in WBO from 23rd September till 10th October
Wroclaw Citizens’ Budget (WBO) is the process that allows citizens to decide how to spend part of the city’s budget. From 23rd September, 9:00 am till 10th October, you can vote for projects of the WBO 2022. Decide how to spend 30 million PLN and change your housing estates and the city.
Who can vote?

How to vote?

All residents of Wroclaw can vote
in WBO, regardless of citizenship
or age. This means that voting is
open also for foreigners living in
the city and children. The only
requirement is to state your PESEL number.

You may vote online or via paper
forms. In order to ensure direct
voting, paper cards are numbered and will be released to inhabitants individually in voting
points. Voting points are located
in Resident Service Centres:

◼ Nowy Targ 1-8

What projects can be voted in
WBO 2022?

◼ M. Kromera 44

◼ The voting list contains 163

◼ G. Zapolskiej 4

◼ Legnicka 58
(Magnolia Park)
Voting points are open during
working hours of the City Office.

projects. You can find it on:
www.wroclaw.pl/wbo
◼ Find more information and
vote online:
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Najlepsza drużyna w Polsce zaczyna sezon
Zespół mistrza Polski w koszykówce – WKS Śląsk Wrocław –
wraca do gry. Cel na najbliższy
sezon to obrona mistrzostwa
Energa Basket Ligi (EBL) i dobre
występy w Europie.
I

Michał Kurowicki

TOMASZ HOŁOD

Lepsze występy

W drużynie pozostali najlepsi polscy zawodnicy, czyli Aleksander
Dziewa i Łukasz Kolenda. Obaj
zaliczyli świetny występ z reprezentacją Polski na EuroBaskecie.
Został też najlepszy obrońca EBL

Koszykarze WKS Śląska Wrocław chwilę po zdobyciu 18. mistrzostwa Polski w historii klubu
ostatniego sezonu Ivan Ramljak
z Chorwacji, którego mianowano
nowym kapitanem WKS-u.

Zagraniczne trio i nowi polscy
Drużynę Śląska nadal trenuje legendarny Andrej Urlep, który zdecydował o kupnie nowych graczy.
Pierwszy to amerykański rozgrywający Jeremiah Martin – grał
wcześniej w NBA i Bundeslidze.
Drugi to łotewski skrzydłowy Ar-

ciom Parachouski – do momentu wybuchy wojny występował
w mocnej lidze rosyjskiej. Trzeci
to kanadyjski skrzydłowy Conor
Morgan – przychodzi do nas z najlepszej w Europie ligi hiszpańskiej.
Zagraniczne trio będzie wspierane przez nowych graczy z Polski, w tym przez urodzonego we
Wrocławiu Jakuba Nizioła, którego ojciec zdobywał ze Śląskiem
mistrzostwo Polski w latach 90.

i młodzieżowy reprezentant kraju
Daniel Gołębiowski.

Szansa na EuroCup
Grupa świetnych zawodników
z Polski, wsparta przez doświadczonych graczy zagranicznych
ściągniętych z najlepszych lig europejskich i NBA i trener Urlep to
wielka szansa na dobry występ
w europejskich rozgrywkach EuroCup.

Gwardia Wrocław wróciła do Hali Orbita
Siatkarze Gwardii Wrocław w bardzo dobrym stylu zainaugurowali zmagania w kolejnym sezonie TAURON 1. Ligi. Podopieczni
trenera Dawida Murka wygrali przed własną publicznością z zespołem Mickiewicza Kluczbork. Kolejny domowy mecz wrocławianie rozegrają już 1 października. Wcześniej jednak wybiorą się na wyjazdowe starcie z drużyną Olimpii Sulęcin.
I

Mateusz Lubański

Zespół Chemeko-System Gwardii Wrocław stawiany jest w roli
jednego z faworytów do wygra-

Tydzień w skrócie
WKS Śląsk Wrocław dopisał
do swojego dorobku kolejny
punkt. Po pojedynku w 10. kolejce PKO Ekstraklasy zremisował na wyjeździe z Piastem
Gliwice 1:1. Gola z rzutu karnego zdobył Patrick Olsen.

Rezerwy Śląska Wrocław przegrały ze Stomilem Olsztyn 0:1.
Starcie z zespołem sąsiadującym w tabeli rozstrzygnęło się
w doliczonym czasie meczu,
a bramkę dla gospodarzy zdobył
Tecław.

Po zakończeniu ostatniego sezonu EBL z drużyny Śląska odeszło
dwóch zawodników z pierwszej
piątki – lider drużyny, rozgrywający
Travis Trice i center Karem Kanter.

– Celem na nadchodzący sezon
będzie obrona mistrzostwa Polski
i lepsze niż przed rokiem występy
na europejskich parkietach – wylicza Dawid Podsiadło, rzecznik
Śląska. – Personalnie nasz zespół
wydaje się być jeszcze silniejszy
niż przed rokiem, tak więc apetyty
zawodników, trenerów i kibiców są
mocno rozbudzone – ocenia.

SPORT 19

nia TAURON 1. Ligi. Włodarze
klubu ze stolicy Dolnego Śląska
nie ukrywają, że już od kilku lat
marzy im się awans do krajowej
elity. Ambitne plany Gwardii zna-

lazły odzwierciedlenie w osobie
trenera, którym przed sezonem
2022/23 został były reprezentant
Polski Dawid Murek.

CHEMEKA SYSTEM GWARDIA WROCŁAW

– Przede wszystkim chcemy grać
dobrze w siatkówkę i walczyć
o medale. Zespół mamy mocny, z dużym potencjałem i mam
wrażenie, że w większości przypadków ten potencjał nie był do
końca wykorzystany – zapowiadał tuż po podpisaniu kontraktu
szkoleniowiec Gwardii.

Chemeko System Gwardia Wrocław świetnie rozpoczęła sezon

W pierwszej kolejce TAURON 1.
Ligi siatkarze Gwardii zaprezentowali się z dobrej strony,
wygrywając 3:1 z Mickiewiczem
Kluczbork. Goście jedynie w drugim secie byli w stanie nawiązać
równorzędną walkę ze świetnie
dysponowanymi wrocławianami,
których do zwycięstwa poprowadził Paweł Gryc. – Myślę, że nasza

skuteczna gra zmusiła przeciwnika do popełniania błędów. Mogli
jedynie zaryzykować na zagrywce
i tylko to mogłoby przynieść im
korzyść. Pokazaliśmy się z dobrej
strony – powiedział po meczu
Gryc.
Kolejnym rywalem Gwardii będzie Olimpia Sulęcin. Spotkanie
zostanie rozegrane w sobotę, 24
września. Tydzień później podopieczni trenera Dawida Murka
po raz drugi w tym sezonie zaprezentują się publiczności w Hali
Orbita. Mecz z drużyną SMS PZPS
Spała odbędzie się 1 października
o godz. 18. Oprócz sportowych
emocji, w trakcie meczu nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych.
O atmosferę w strefie dla dzieci
zadba dobrze znany wrocławskim
kibicom Wujek Lisek. Bilety będą
dostępne na stronie internetowej
www.eventim.pl.

Śląsk Wrocław pokonał Pogoń
Tczew 5:0 w spotkaniu 5. kolejki Ekstraligi Kobiet. Wszystkie gole padły w I połowie – po
dwa trafienia zanotowały Natalia Sitarz i Katarzyna Białoszewska, a jednego gola strzeliła Aleksandra Dudziak.

WYDARZENIA
SPORTOWE
piłka nożna
PKO BP Ekstraklasa: 3.10,
godz. 19, Tarczyński Arena,
WKS Śląsk Wrocław –
Warta Poznań
Ekstraliga kobiet:
24.09, godz. 11,
UKS SMS Łódź –
WKS Śląsk Wrocław
koszykówka
Energa Basket Liga: 24.09,
godz. 19.30, Hala Orbita,
WKS Śląsk Wrocław – PGE
Spójnia Stargard
(Emocje TV)
Energa Basket Liga:
29.09, godz. 20,
Legia Warszawa –
WKS Śląsk Wrocław
siatkówka
TAURON 1. liga:
24.09, godz. 17,
Olimpia Sulęcin –
Chemeko-System Gwardia
Wrocław
TAURON 1. liga:
1.10, godz. 18, Hala Orbita,
Chemeko-System Gwardia
Wrocław – SMS PZPS Spała
piłka ręczna
Liga Centralna: 25.09,
godz. 16, Hala Orbita,
WKS Śląsk Wrocław –
KS AZS-AWF Biała Podlaska
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MATERIAŁY ORGANIZATORA

Królowa Elżbieta II
na znaczkach do 31.10
Muzeum Poczty i Telekomunikacji (ul. Z. Krasińskiego 1), pragnąc
uhonorować pamięć zmarłej królowej Elżbiety II, wznawia ekspozycję wystawy filatelistycznej
„Twarze Elżbiety II”. Wystawa
poświęcona jest jubileuszowi panowania brytyjskiej monarchini
i przedstawia wybrane aspekty
z jej życia. Otwiera ją pierwszy
znaczek na świecie Penny Black.

Na 12 planszach pokazano drzewo
genealogiczne rodziny Windsorów, liczne wizyty królowej Elżbiety II, spotkania z czołowymi
politykami i władcami, królewskie
rezydencje, a także Jej niepowtarzalny styl, talenty i zamiłowania.
Wystawa trwa do 31.10. Muzeum
jest czynne od wt. do sb. w godz.
10-16, a w nd. od 10 do 15, w pn.
jest zamknięte. Bilet normalny –
18 zł, ulgowy – 13 zł. W śr. wstęp
jest wolny. Szczegóły na muzeum.
wroclaw.pl.

Bezpośrednie zagrożenie
zdrowia i życia
Numer ratunkowy: 112
Pogotowie Ratunkowe: 999
Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Straż Miejska: 986
Centrum Powiadamiania Ratunkowego WOPR (nr ratunkowy nad wodą):

601 100 100

Centrum Zarządzania Kryzysowego: 71 770 22 22

Telefony awaryjne
(bezpłatne, czynne całą dobę)

Pogotowie energetyczne: 991

MATERIAŁY ORGANIZATORA

Targi Rzeczy Ładnych
i Mamaville 1-2.10
Polski design wraca do Hali
Stulecia! Targi Rzeczy Ładnych
zapraszają na drugą edycję we
Wrocławiu. Chętni kupią tu: meble, ceramikę i szkło, plakaty
i print, lampy, rośliny, produkty
wellness i eko, tekstylia, książki
i zabawki dla dzieci, vintage oraz
akcesoria od polskich dizajnerów. Po raz drugi TRŁ łączą też
siły z targami Mamaville skie-

rowanymi do kobiet w ciąży,
świeżo upieczonych rodziców,
rodzin z dziećmi i każdego zainteresowanego tematyką macierzyństwa. Będzie można zakupić
produkty dla dzieci, nie zabraknie
także atrakcji, zajęć dla maluchów i wykładów dla ich rodziców. Oba wydarzenia odbędą się
w weekend 1-2.10 w godz. 11-19
w Hali Stulecia (ul. Wystawowa
1). Bilet wstępu kosztuje 10 zł.
Lista wystawców i program spotkań na targirzeczyladnych.pl.

KRZYŻÓWKA NUMERU 102

Pogotowie gazowe: 992
Pogotowie ciepłownicze: 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

Infolinie
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 niepełnosprawnościami: 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)

Ważne telefony – inne

1. Wrocławskie osiedle willowe, przebiega przez nie ulica Solskiego.

Zgłoś dym ze spalania odpadów:
986 (całodobowo) lub 71 310 06 46

1.

(pn.-pt. 7.00-14.00)

2. Rodzaj domów, który dominuje na Gaju lub Nowym Dworze.

2.

3. Jest tam Tor Wyścigów Konnych.

Zgłoś chore lub ranne dzikie zwierzę: 71 770 22 22 (całodobowo) lub

3.

4. Imię księcia, za którego panowania odbyła się bitwa na Psim Polu.

71 799 67 00 (pn.-pt. 7.45-15.45)

Zgłoś bezpańskiego psa lub kota:
986 (całodobowo) lub 71 362 56 74

4.

5. Rządzi osiedlem.

(pn., śr., czw., pt 9.00-16.30, wt. 9.00-18.30,
sb., nd. 9.00-15.00)

5.

6. Nieistniejący wieżowiec, który stał w miejscu Sky Tower.
6.

7. Dawne miasto, a teraz część Wrocławia z zamkiem.

Zgłoś awarię do ZDiUM:

71 376 00 22 , 19501 (całodobowo)

7.

8. Miejsce zabaw dla dzieci.

Centrum Obsługi Klienta MPWiK:

9. Zielony most prowadzący do katedry.

8.

71 34 09 655 (pn.-pt. 8.00-15.00,

10. Ptak, w którego kształt wybudowano domy na Sępolnie.

9.

Biuro Obsługi Pasażera MPK:

71 321 72 70/71 (pn.-pt. 7.00-21.00)

10.

11. Budynek Panoramy Racławickiej.
12. We Wrocławiu jest pięć takich kościołów głównych różnych wyznań

Miejskie Biuro Rzeczy Znalezionych:

71 376 08 96 (pn.-pt. 8.00-14.00,

11.

śr. 8.30-16.00)

i obrządków.

12.

13. Miejsce odjazdu pociągów – we Wrocławiu było ich kiedyś pięć.

17. Imię pierwszego wrocławskiego biskupa.

operatora. W treści należy
wpisać numer biuletynu
i po kropce prawidłową odpowiedź.
W tym numerze będzie to
102.HASŁO
(słowo HASŁO należy
zastąpić
roz-

Następny numer biuletynu wroclaw.pl już od 6.10.2022

71 777 79 02 (pn.-pt. 7.45-15.45)
Taxi Senior:

794 123 124

14.

15. Miesięcznik kulturalno-literacko-społeczny wydawany we Wrocławiu.
16. Mamy we Wrocławiu narodowe, miejskie lub przyrodnicze.

Miejski Rzecznik Konsumentów:

13.

14. Młyńskie, Warszawskie lub Sikorskiego.

Aby wygrać jedną
z trzech nagród,
wystarczy wysłać hasło
z krzyżówki
SMS-em pod
numer 664
072 606.
Koszt jednego SMS-a wg taryfy

śr. 8.00-17.00)

Telefon Zaufania MOPS:

15.

512 198 939

16.

Napisz do nas!

17.

wiązaniem krzyżówki). Na
odpowiedzi czekamy do
6 października br. do godz. 20.
Trzech zwycięzców wyłonimy
zgodnie z regulaminem spośród
autorów prawidłowych odpowiedzi
do 13 października br. Skontaktujemy się z nimi w ciągu trzech dni
roboczych z numeru telefonu 71
776 71 00. UWAGA! Według regulaminu nagrodę można wygrać

raz na 12 miesięcy. W tym wydaniu
do zdobycia są bluza i dwa worki
z herbem Wrocławia. Zwycięzcy
z nr. 100 (hasło: Międzypokoleniowo) to pani Monika (bluza), pani
Emilia i pan Franciszek (worki).
Gratulujemy!

› Regulamin i RODO

www.wroclaw.pl/
biuletyn/#konkurs
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