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2 mln zł do 
budżetu

Wrocław kontroluje powierzchnie 
objęte podatkiem od nieruchomości 

z satelity. Dzięki temu budżet miasta 
odzyska ok. 2 mln zł. 
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Przygotuj się na  
Wszystkich Świętych

Zajezdnia Borek dla 
nowych tramwajów
Powstanie hala przeglądów, kilometr torów i 130 
miejsc dla tramwajów Gamma, Pesa i Skoda, które 
mają obsługiwać trasy na Nowy Dwór i Popowice. 
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Zaczyna się sezon na 
miejskie lodowiska
WCT Spartan otwiera lodowiska przy ul. Wejhe-
rowskiej 34 i ul. Spiskiej 1 już 7 listopada. Od 18 
listopada pojeździmy na Tarczyński Arena.
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де їх знайдеш таблетки 
йодиду калію
Таблетки йодиду калію будуть розповсю-
джувати у вроцлавських пунктах. Де iх знай-
деш?

str. 18

BĄDŹ NA BIEŻĄCO. ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE NA WWW.WROCLAW.PL
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Szanowni Państwo,

trudno mi uwierzyć, że minęły już 
cztery lata. Pamiętam dobrze ów 
wieczór i kolejny dzień, pewnej jed-
nak niepewności, gdy czekałem na 
oficjalne wyniki wyborów. 129 669 
głosów. Każdy z nich niezwykle dla 
mnie ważny, bo za każdym kryje 
się konkretny mieszkaniec naszego 
miasta, który zdecydował o powie-
rzeniu mi obowiązków Prezydenta 
Wrocławia. 

Ta czwarta rocznica jest dla mnie 
o tyle ważna, że jeszcze nie tak 
dawno oznaczałaby kolejne wybory, 
w czasach, gdy kadencje w nieogra-
niczonej dla samorządowców liczbie 
zamykały się w czteroletnich okre-
sach. Dziś, wedle nowej ordynacji, 
powinny trwać pięć lat, choć już 
wiemy, że kolejne wybory samo-
rządowe szykują nam się na wiosnę 
2024 roku. Zdaniem wielu – w tym 
także moim – nie powinny. Optuję 

za trzymaniem się przepisów prawa 
wyborczego i utrzymaniem kadencji 
w obowiązujących terminach. Nie 
do samorządowców jednak – choć 
ich ta zmiana dotyka najsilniej – 
należeć będzie decyzja w tej kwestii.

Pamiętam zobowiązania swojego 
programu dla Wrocławia sprzed 
czterech lat, uczciwie z Państwem 
przedyskutowane i przepracowa-
ne. Pamiętam plany i marzenia 
tak moje, jak i radnych, z którymi 
chcieliśmy zaopiekować się Wrocła-
wiem. Zresztą – wciąż się opiekuje-
my, choć podobnie jak w przypadku 
wielu, rzeczywistość zweryfikowała 
te marzenia. Wpierw, dotykając nas 
bezsensownym morderstwem Pawła 
Adamowicza, Prezydenta Gdańska. 
Później, paraliżując państwo i sa-
morządy słusznym strajkiem na-
uczycieli. Dalej przewartościowując 
priorytety wszelkich miejskich po-
lityk, gdy przyszło nam mierzyć się 
z pandemią. Wreszcie, przekształ-

cając się w działania pomocowe 
na rzecz ochrony życia i zdrowia 
naszych sąsiadów zza wschodniej 
granicy, uchodzących przed rozpę-
taną przez Rosję wojną. Wszystko 
to przeszło w najnowsze wyzwania: 
energetyczne i ekonomiczne.

Nie żałuję decyzji o starcie w wy-
borach. Pozostaję wdzięczy Pań-
stwu za okazane wówczas zaufanie. 
Cieszę się każdym dniem pracy we 
Wrocławiu i dla Wrocławia. A nade 
wszystko cieszę się wspólnotą, któ-
rą tworzymy i wzmacniamy, zde-
rzając się z przeciwnościami. Przed 
nami jeszcze wiele pracy. Serdecz-
nie Państwu za te cztery wspólne 
lata dziękuję!
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„Niech się dzieje wola nieba, 
z nią się zawsze zgadzać trzeba” 
– to z „Zemsty” znamy wszyscy. 
Ale za co dostał złoty Krzyż Vir-
tuti Militari albo skąd się wziął 
jego palec w kościele św. Maury-
cego – to wyjaśniliby uczniowie 
XIII LO im. Aleksandra Fredry po 
tygodniu gier z wiedzy o najwy-
bitniejszym komediopisarzu li-
teratury polskiej i jego dziełach. 
W sobotę 22.10 w strojach z epoki 
(był Młody Fredro – Michał z kl. 
1f, Stary Fredro – Janusz z kl. 
1h, Małpa w kąpieli – Ola z kl. 
1j) zjawili się w Rynku pod po-
mnikiem patrona. – Zanim po-
sąg pokrył się patyną, raz do roku 
myliśmy go szczotką – wspomina 
Piotr Pitura, dyrektor Trzynast-
ki. – Był ponurym człowiekiem, 
ale starał się wesoło pisać. Za to 
go cenię najbardziej – powiedział 
nam Papkin, czyli Igor z kl. 1a. 
– Stosował autoterapię żartem, 
w czym możemy go naśladować 
i dziś – zauważa Anna Pandura, 
nauczycielka historii w XIII LO.

TRZYNASTKA W ODWIEDZINACH U SWOJEGO PATRONA

POGODA
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Już od dwóch lat Wrocław korzysta z detekcji satelitarnej, aby kontrolować powierzchnie objęte podatkiem od nieruchomości. 
Dzięki tej innowacyjnej metodzie kontroli wykryto jak dotąd 238 nieprawidłowości, a budżet miasta odzyska ok. 2 mln zł.

 I Redakcja

Kto by pomyślał, że satelity w ko-
smosie zaczną dostarczać infor-
macji urzędom. Brzmi niepraw-
dopodobnie, ale Wrocław jest tego 
doskonałym przykładem. Urząd 
Miejski Wrocławia dzięki współ-
pracy ze spółką SatRev wykorzystu-
je zdjęcia satelitarne do weryfikacji 
złożonych deklaracji podatkowych. 
Pierwsza umowa została podpisana 
w październiku 2020 r. 

80 proc. już sprawdzone

Na podstawie raportów ze zdję-
ciami satelitarnymi pracownicy 
urzędu weryfikują złożone de-
klaracje podatkowe. 

– Do tej pory przeanalizowa-
liśmy 80 proc. terenów miasta 
i przeprowadziliśmy 529 czynno-
ści sprawdzających. W 238 przy-
padkach wykryto nieprawidło-
wości. Zaniżano opodatkowaną 
powierzchnię oraz nie zgłaszano 
obiektów, takich jak budynki go-
spodarcze lub garaże. Udało się 
również zweryfikować budynki 
związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej – mówi Marcin 
Urban, skarbnik Wrocławia. – De-
tekcja umożliwiła też identyfika-
cję gruntów rolnych, które zostały 
zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej. W takim przypadku 
obowiązuje je podatek od nie-
ruchomości, a nie podatek rolny 
– dodaje. W ten sposób wykryto 

np. obiekt sportowy, w którym 
znajdowały się korty tenisowe. 
Po stwierdzeniu, że budynek ma 
związek z działalnością gospo-
darczą, miasto odzyskało 70 tys. 
zł. Podobnie było w przypadku 
wykrycia wiaty na jednej z dzia-
łek. Była to myjnia samochodowa 
i miasto odzyskało 5 tys. zł. – De-
tekcja satelitarna to oszczędność 
czasu i energii przy zwiększeniu 
przychodów do budżetu miasta – 
mówi radny Tomasz Motyka, je-
den z inicjatorów projektu.

2 mln zł do budżetu

Według szacunków wpływy z 5 lat, 
które są aktualnie weryfikowane, 
oraz lat najbliższych mogą prze-
kroczyć 2 mln zł. Już teraz do bu-
dżetu Wrocławia trafiło 350 tys. zł, 
a kolejne 300 tys. wpłynie w naj-
bliższym czasie. 

Do tej pory miasto zapłaciło za de-
tekcję satelitarną 204 tys. złotych. 
Aktualna umowa z SatRev obowią-
zuje do 30 listopada 2022 r.

– Planujemy kontynuację współ-
pracy. Tym bardziej że możliwości 
wykorzystania detekcji satelitar-
nej do poprawy systemu poboru 
podatków są bardzo duże – mówi 
Izabela Piekielnik, dyrektorka Wy-
działu Podatków i Opłat. – Podsu-
mowując dotychczasową, bardzo 
udaną współpracę z Wrocławiem, 
to najważniejszy projekt w na-
szej firmie, który spopularyzował 
usługę detekcji satelitarnej na cały 
kraj – podkreśla Grzegorz Zwoliń-
ski, prezes SatRev.

Mamy kosmiczny monitoring podatków

Dodatek elektryczny – sprawdź warunki
Dodatek elektryczny to forma pomocy finansowej dla osób, które ogrzewają mieszkanie lub dom instalacją na prąd. Może wy-
nieść 1000 lub 1500 zł i zależy od ilości zużytej energii. Aby się o niego starać, należy spełnić wiele warunków. Zobacz, jakich.

 I Tomasz Wysocki

Jednorazowe dofinansowanie 
do rachunków za prąd wynie-
sie 1000 zł. Jednak jeśli pod tym 
samym adresem zużycie energii 
elektrycznej w roku 2021 wy-
niosło więcej niż 5 MWh to do-
płata wzrośnie do 1500 zł.

Kto może się starać?

Jeśli chcemy otrzymać dodatek 
elektryczny, to źródło ogrze-
wania naszego domu musi być 
wpisane do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (CEEB). 

Trzeba było tego dokonać do 
sierpnia 2022 r.

W sytuacji, gdy pod tym samym 
adresem znajduje się więcej 
niż jedno gospodarstwo do-
mowe (w rozumieniu rodzina 
lub osoba samotna), to jeden 
dodatek elektryczny przysłu-
guje na wszystkie mieszkające 
w budynku rodziny. Jeśli wnio-
ski złoży więcej rodzin (lub 
osób mieszkających samodziel-
nie) spod tego samego adresu, 
to pieniądze zostaną wypłacone 
temu, kto złoży wniosek jako 
pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przy-
sługuje:

 ◼ osobom i rodzinom (go-
spodarstwom domowym), 
które otrzymały już dodatek 
węglowy;

 ◼ właścicielom domów 
i mieszkań, na których 
zainstalowane są instalacje 
fotowoltaiczne (ustawo-
dawcy uznali, że mogą oni 
sprzedawać wyproduko-
waną za pomocą instalacji 
na swoim budynku energię 
elektryczną, co już stano-
wi dla nich formę wsparcia 
finansowego).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek elektryczny 
składa się do gminy, na obsza-
rze której znajduje się gospo-
darstwo domowe, w którym jest 
wykorzystywana energia elek-
tryczna.

Wniosek o dofinansowanie na-
leży składać między 1 grudnia 
2022 r. a 1 lutego 2023 r. Urzędy 
na wypłatę dodatku mają czas 
do 31 marca 2023 r. .

 › Więcej na wroc.city/Dodatek-
Elektryczny
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Firma SatRev pozyskuje 
zdjęcia nieruchomości 
z satelity, która jest 
w kosmosie, dostarcza je 
miastu, a pracownicy urzędu 
sprawdzają, czy właściciele 
zgłosili nieruchomość do 
opodatkowania

UWAGA: zmiana 
czasu na zimowy
W tym roku wskazówki zegara 
przesuwamy w nocy z 29 na 
30.10. O godz. 3 wracamy na 2, 
by spać dłużej. W ten sposób 
zaczynamy czas zimowy.

Jak pracują 
instytucje 31.10?

Poniedziałek 31.10 jest dniem 
powszednim, dlatego wszyst-
kie sklepy, galerie i urzędy czy 
placówki pocztowe będą dzia-
łały normalnie. Szkoły mogą 
w tym dniu odebrać dzień 
wolny, bo dyrektorzy mają 
pulę takich dni do odebrania 
w ciągu roku szkolnego. W za-
kładach pracy, o ile pracodawca 
nie postanowi inaczej, należy 
wziąć jeden dzień urlopu, aby 
mieć cztery dni wolnego.

Wyprawka szkolna 
do 30 listopada

Niewiele czasu zostało na zło-
żenie wniosku do ZUS o wy-
prawkę szkolną w ramach pro-
gramu „Dobry start”. Do 
wzięcia jest 300 zł, które należą 
się wszystkim rodzicom lub 
opiekunom dzieci w wieku od 7 
do 20 lat, a w przypadku osób 
z niepełnosprawnościami – do 
24 lat. Wniosek o wypłatę moż-
na złożyć wyłącznie drogą elek-
troniczną – za pomocą Plat-
formy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS, bankowości elek-
tronicznej lub portalu Emp(at)
tia. Termin składania wniosku 
upływa 30.11.2022 r.

Dyżury radnych  
w Sukiennicach

Członkowie Rady Miejskiej 
Wrocławia są do dyspozycji 
mieszkańców w trybie stacjo-
narnym dwa razy w tygodniu: 
w środy i czwartki przez 1,5 
godziny. W środę 9.11 w godz. 
15-16.30 w pok. 204 i 205 w Su-
kiennicach 9 dyżurować będą 
radne Agnieszka Kędzierska 
i Jolanta Niezgodzka. W czwar-
tek 10.11, pod tym samym adre-
sem i o tej samej porze, w pok. 
204 – wiceprzewodniczący 
RMW Łukasz Olbert. Aktual-
ny harmonogram dyżurów na 
wroc.city/DyzuryRadnych2022.
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Zmierzono natężenie ruchu rowerowego na 14 skrzyżowaniach we Wrocławiu. Okazało się, że w tym roku jeździło tam więcej osób na jednośladach niż gdy ba-
dano to w 2018 r. Na jednej krzyżówce procentowy udział rowerzystów w stosunku do samochodów to prawie 26 procent.

 I Michał Kurowicki

Poznaliśmy wyniki pomiarów 
natężenia ruchu rowerowe-
go we Wrocławiu. Bada-
nia przeprowadzono 
w czerwcu 2022 r. 
na 14 wybranych 
s k r z y ż o w a -
niach. Jeź-
dzi tam od 
ponad  6 
proc. do 
b l i s k o 
17 proc. 
w i ę c e j 
rowerzy-
s t ów  n i ż 
cztery lata 
temu.  Tylko 
w jednym miejscu 

jednośladów było mniej. Badania 
zlecił wydział inżynierii miej-
skiej UMW. Okazało się, że naj-
popularniejszym z przebadanych 

miejsc było skrzyżowa-
nie ulic Powstań-

ców Śląskich ze 
S w o b o d n ą . 

W  c i ą g u 
godz iny 
przejeż-
dża tam 
n a w e t 
1 0 6 7 
c y k l i -
stów. 

 –  P o -
r ó w n a l i -

śmy te dane 
z danymi syste-

mu ITS, który monitoruje ruch 
na całym skrzyżowaniu i wyni-
ka z tego, że co czwarty pojazd 
przejeżdżający przez skrzyżowa-
nie Powstańców Śląskich ze Swo-
bodną w ciągu godziny to rower 
– mówi Ula Jagielnicka, Biuro 
Zrównoważonej Mobilności UM 
Wrocławia.

Ilu rowerzystów pojawiło się 
w tym roku na pozostałych prze-
badanych ulicach?

 ◼ Grabiszyńska / Piłsudskiego – 
566 (2022 r.), 485 (2018 r.) – 
wzrost o 16,7 proc. 

 ◼ Swobodna / Borowska – 418 
(2022 r.), 367 (2020 r.) – 
wzrost o 13,9 proc.

 ◼ Most Uniwersytecki / Grodzka 

– 548 (2022 r.), 483 (2018 r.) – 
wzrost o 13,4 proc.

 ◼ Powstańców Śląskich / Swo-
bodna – 1076 (2022 r.), 963 
(2018 r.) – wzrost o 11,7 proc.

 ◼ Braniborska / Nabycińska – 
305 (2022 r.), 276 (2018 r.) – 
wzrost o 10,5 proc.

 ◼ Legnicka / Nabycińska – 696 
(2022 r.), 631 (2018 r.) – 
wzrost o 10,3 proc.

 ◼ Most Grunwaldzki / pl. Grun-
waldzki – 876 (2022 r.), 806 
(2018 r.) – wzrost o 8,7 proc.

 ◼ Jedności Narodowej / Słowiań-
ska – 185 (2022 r.), 171 (2020 
r.) – wzrost o 8,2 proc.

 ◼ Most Piaskowy / Grodzka – 
608 (2022 r.), 563 (2018 r.) – 
wzrost o 8 proc.

 ◼ Purkiniego / Wyszyńskiego – 
641 (2022 r.), 594 (2018 r.) – 
wzrost o 7,9 proc.

 ◼ Dworcowa / Piłsudskiego – 
155 (2022 r.), 144 (2020 r.) – 
wzrost o 7,6 proc.

 ◼ Kościuszki / Świdnicka – 862 
(2022 r.), 808 (2020 r.) – 
wzrost o 6,7 proc.

 ◼ Widok / Kazimierza Wlk. – 
594 (2022 r.), 557 (2018 r.) – 
wzrost o 6,6 proc.

Świętego Mikołaja / Nowy Świat 
– 375 (2022 r.), 380 (2018 r.) – 
spadek o 1,3 proc.

 › Więcej o wynikach badań 
ruchu rowerowego we Wro-
cławiu na wroc.city/RuchRo-
werow

Powstańców Śl./Swobodna: 1067 rowerów na godzinę

ZNIKAM – GUBIĘ SIĘ – TRACĘ – UCIEKAM: to nazwa kampanii społecznej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością psychiczną. Kampania ma uświadomić wro-
cławianom, jak mogą zadbać o swoje zdrowie psychiczne, gdzie uzyskają pomoc oraz jak powinni zachowywać się wobec osób będących w kryzysie psychicznym.

 I Maciej Wołodko

Priorytetem kampanii jest pod-
niesienie poziomu akceptacji 
i zrozumienia dla osób w kryzysie 
psychicznym. Ważne będzie także 
przekazanie wiedzy na temat od-
powiednich reakcji oraz wskaza-
nia konkretnych miejsc pomocy 
dla osób ze szczególnymi potrze-
bami psychicznymi.

– Zależy nam na tym, aby 
wrocławianie  poznal i  oraz 
utrwalili podstawowe zasady 
savoir-vivre’u wobec osób z nie-
pełnosprawnościami psychiczny-
mi, ponieważ akceptacja i zrozu-
mienie są bardzo ważne dla osób 
będących w kryzysie psychicz-
nym. Z pomocą kampanii chcemy 
też stworzyć warunki sprzyjające 
większej aktywności społecz-
nej i zawodowej osób będących 
w kryzysie psychicznym – mówi 
Beata Hernik-Janiszewska, czło-
nek zarządu Dolnośląskiej Fede-
racji Organizacji Pozarządowych.

Wystawa w sercu miasta

Na ulicy Świdnickiej stanęła wy-
stawa prezentująca zaburzenia 
psychiczne oraz zasady zachowa-
nia wobec osób, które na nie cier-
pią. – Taką kampanią, edukacją 
w środku miasta chcemy otworzyć 

oczy na to, że są osoby, które po-
trzebują przełamania naszej ba-
riery w sobie, czasami wystarczy 
odrobina więcej cierpliwości, cza-
su, wysłuchania – dodaje Dominik 
Golema, dyrektor Biura Wrocław 
Bez Barier.

Elementy kampanii stanowią: 
plakaty, wywiady, wystawa, pre-

lekcje i warsztaty, których spój-
ny przekaz ma poszerzać wie-
dzę związaną z potrzebami osób 
w kryzysie psychicznym. 

Bohaterowie wśród nas

Jej formuła kładzie nacisk na zro-
zumienie potrzeb tych osób – za-
równo dzieci, jak i dorosłych. By 

u r e a l -
nić przekaz, w ramach kampa-
nii powstały filmy prezentujące 
mieszkańców Wrocławia z nie-
pełnosprawnościami psychiczny-

mi: depresją, stanami lękowymi, 
borderline i afazją.

– Najważniejszym elementem tej 
kampanii jest to, że tworzą ją oso-
by z niepełnosprawnościami lub 
ich najbliższe otoczenie. Mamy 
we Wrocławiu ogromną grupę 
branżową zrzeszającą organizacje, 
które wskazują nam, jak działać, 
jak pokazywać takie kampanie, 
bo to właśnie te osoby same do-
świadczają wykluczeń, to oni mają 
doświadczenie – mówi Andrzej 
Mańkowski, dyrektor MOPS we 
Wrocławiu. 

Kampania jest efektem spotkań 
wrocławskiej Grupy Branżowej 

ds. Osób z Niepełnosprawno-
ściami i Dostępności, która 
powstała w 2018 r. Tworzy 
ją ponad 30 wrocławskich 
organizacji pozarządo-
wych, instytucji samorzą-
dowych i grono ekspertów 
z obszaru szeroko rozu-

mianej niepełnosprawności 
i dostępności. Tegoroczna 

odsłona to kontynuacja kampa-
nii z 2021 r. „Niepełnosprawność. 
Niewidzialność? To ja!”. 

 › Informacji, gdzie szukać 
pomocy w kryzysie psychicz-
nym, szukaj na wroc.city/
GdziePoPomoc

Jak możesz pomóc osobom w kryzysie psychicznym?

Inauguracja kampanii ZNIKAM – GUBIĘ SIĘ – TRACĘ – UCIEKAM
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Jak realizować zadania publiczne obejmujące szkolenia z użyciem broni i amunicji? Co nowego w zakresie zlecania zadań publicznych przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej? Odpowiedzi na wiele pytań z tego zakresu udzielić ma seminarium dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 19 listopada we Wrocławiu.

 I Maciej Wołodko

Program szkolenia ma zostać 
opublikowany na stronie inter-
netowej MON do 2 listopada 2022 
r. Szczegółowe informacje doty-
czące spotkania można uzyskać 
telefonicznie pod numerem: 261 
874 678.

Jak się zarejestrować

Jak informuje na swojej stronie 
MON – osoby zainteresowane 
udziałem w szkoleniu powinny 
wypełnić formularz zgłoszeniowy 
i przesłać go do 7 listopada 2022 
r. Osoby zakwalifikowane zostaną 

o tym powiadomione drogą elek-
troniczną lub telefonicznie. Licz-
ba miejsc jest ograniczona.

Gdzie i kiedy?

Szkolenie odbędzie się przy ul. 
Pretficza 28 w Klubie 4 Regional-
nej Bazy Logistycznej we Wrocła-
wiu 19 listopada 2022 r.

Koszty wyżywienia uczestników 
oraz koszty programowe pokry-
wa Departament Edukacji, Kul-
tury i Dziedzictwa MON. Dojazd 
na szkolenie zakwalifikowani 
uczestnicy pokrywają we wła-
snym zakresie.

Wyznaczone miejsca parkingowe, zamontowane latarnie, pojemne i estetyczne śmietniki półpodziemne. Podwórko w kwartale ulic Ołbińskiej, Jedności Narodo-
wej, Henryka Pobożnego i Niemcewicza przeszło sporą metamorfozę. A wszystko dzięki współpracy mieszkańców i miejskich instytucji.

 I Maciej Wołodko

To jedno z wielu podwórzy 
w ścisłym centrum miasta. 
Z trzech stron otaczają je bu-
dynki, a od czwartej, zachod-
niej, można tu wjechać autem. 
Przez lata było pozbawione 
zieleni (z wyjątkiem 3 drzew) 
i nieoświetlone. Po każdym 
deszczu rozpoczynał się slalom 
pomiędzy kałużami. Remont 
podwórka został uwzględniony 
w budżecie miasta na wnio-

sek mieszkańców. Nim jednak 
wbito przysłowiową pierwszą 
łopatę, Zarząd Zasobu Komu-
nalnego (ZZK) zlecił przepro-
wadzenie konsultacji z miesz-
kańcami. Łącznie wpłynęło 91 
opinii na ten temat. 

 – Podczas przygotowywania 
projektu rewitalizacji i mo-
dernizacji podwórka uwzględ-
ni l i śmy zarówno pot rzeby 
mieszkańców, jak i zalecenia 
konserwatora zabytków. Prio-

rytetem było zorganizowanie 
miejsca zbiórki odpadów ko-
munalnych, wykonanie od-
wodnienia terenu, utwardzenie 
ciągów komunikacyjnych oraz 
pielęgnacja istniejącej ziele-
ni i nowe nasadzenia – mówi 
Anna Olbryt z Zarządu Zasobu 
Komunalnego. 

 – Konsultacje to efekt! Nie 
tylko architektoniczny, ale 
przede wszystkim społeczny. 
Dzięki wnikliwym rozmowom 

z mieszkankami i mieszkańca-
mi, otwartości zarządcy terenu, 
a także projektantki powstało 
podwórko szyte na miarę lo-
kalnej społeczności – mówi 
Krzysztof Ziental z Wydziału 
Partycypacji Społecznej. 

 – Niezwykle ważne na tym 
podwórku – z uwagi na liczne 
nasadzenia – było umożliwienie 
właściwej cyrkulacji wody. Po-
sadziliśmy tu aż 10 drzew i pra-
wie 1200 sztuk krzewów i roślin 

okrywowych. Oprócz zieleńców, 
które stanowią powierzchnię 
biologicznie czynną, wykonali-
śmy miejsca postojowe i część 
drogi dojazdowej z materiałów 
umożliwiających przedosta-
wanie się wód opadowych do 
gruntu – dodaje Anna Olbryt.

Koszt całej inwestycji wyniósł 
prawie 934 tys. zł.

 › Więcej zdjęć na  
wroc.city/Poboznego

Tak, dzięki wam, zmieniło się podwórko na Pobożnego

Resort obrony zaprasza NGO-sy na seminarium
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Widok na podwórko w kwartale ulic Ołbińskiej, Jedności Narodowej, Henryka Pobożnego i Niemcewicza przed zmianami i po modernizacji wg wytycznych mieszkańców
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Wszystkie szczegóły szkolenia  
i formularze zgłoszeniowe znajdują  
się na stronie wroc.city/MONszkolenie
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Rozpoczyna się rozbudowa zajezdni Borek. Powstanie nowa hala przeglądów i kilometr nowych torów, a także 130 miejsc dla 
nowoczesnych tramwajów Gamma, Pesa i Skoda, które mają obsługiwać budowane właśnie trasy na Nowy Dwór i Popowice. 

 I Michał Kurowicki

Remont zajezdni Borek jest nie-
zbędny w związku z zakupem 
nowych tramwajów dla MPK, 
które będą nocowane i serwiso-
wane właśnie tutaj. 

Tramwajów moc

Lada chwila Wrocław dostanie 
46 tramwajów Moderus Gamma, 
wartych 372 mln zł. Rozstrzy-
gnięto też przetarg na zakup 24 
tramwajów, które wyprodukuje 
dla Wrocławia bydgoska Pesa. 
W ramach opcji może zostać do-

mówionych jeszcze kolejnych 16 
tramwajów, łącznie za niemal 
338 mln zł. W sumie we Wrocła-
wiu pojawi się 86 nowych pojaz-
dów i wszystkie trafią do zajezd-
ni Borek. Zajezdnię otoczy ekran 
akustyczny, by poprawić komfort 
życia okolicznych mieszkańców, 
znacznie ograniczając wysokie 
dźwięki, jakie powstają w czasie 
przejazdu tramwajów po łukach 
torów zajezdni.

Nowy układ torów 

Modernizacja zajezdni zwięk-
szy również liczbę stanowisk 

przeglądowych, dostosowanych 
do nowego taboru zakupione-
go w ostatnich latach. Ponadto 
zmodernizowany zostanie układ 
torowy zajezdni, dostosowany 
do specyfiki obsługi zajezdni. 
Zaplanowana została także prze-
budowa istniejącej hali obsługi 
i budowa nowej, czterostanowi-
skowej hali obsługi codziennej. 
Podczas prac zostaną zmoderni-
zowane: sieć trakcyjna, jak rów-
nież wszystkie przyłącza zasi-
lające zajezdnię w media (prąd, 
woda, kanalizacja, ciepło). – Naj-
większym wyzwaniem podczas 
modernizacji będzie dobra ko-

ordynacja i utrzymanie zajezdni 
Borek w normalnej sprawności – 
uważa Krzysztof Surówka, prezes 
Zakładu Sieci i Zasilania. – Chce-
my, żeby pasażerowie w jak naj-
mniejszym stopniu odczuli nasze 
prace. Dlatego rozkładamy je na 
kilka etapów. Postaramy się re-
alizować budowę hali i roboty 
torowe w tym samym czasie – 
zapowiada. 

W czasie trwania remontu za-
jezdni Borek, czyli przez 14 mie-
sięcy, część z tramwajów zostanie 
przeniesiona do innych zajezdni, 
w tym na Ołbinie. 

Zajezdnia Borek zostanie rozbudowana

SPP: mobilnie, czyli wygodnie
Jesteś kierowcą, który nie korzysta z abonamentu? Zainstaluj sobie jedną z tych aplikacji:  
SkyCash albo AnyPark, dawniej Pango, i korzystaj ze Strefy Płatnego Parkowania komfortowo.

 I Redakcja

Jest co najmniej 6 powodów, by 
spróbować płacenia za pomocą 
aplikacji.  Nie martwisz się 
noszeniem bilonu lub karty płat-
niczej. Do płatności mobilnych 
wystarczy telefon i aplikacja. Bez 
szukania drobnych. Tylko przy-
cisk START/STOP w telefonie. 
Klik – zaczynasz parkowanie. 
Klik – kończysz.  Płacisz tylko 
za rzeczywisty czas postoju. 
W parkomacie z góry określasz 

długość parkowania, z minimal-
ną opłatą startową. Jeśli uda Ci 
się skończyć postój wcześniej, 
nie odzyskujesz nadpłaconej 
kwoty. Przy płatności mobilnej 
płacisz co do grosza za czas po-
stoju, a więc np. 7,89 lub 1,14 zł. 

 Oszczędzasz czas. Opłaty 
w parkomacie wiążą się z pozor-
nie nieznaczną stratą czasu, jed-
nak nawet ona często wywołuje 
irytację. Musisz najpierw znaleźć 
parkomat (pada deszcz, spotka-
nie właśnie się zaczyna prze-
cznicę dalej, a osoba stojąca 
przed tobą szuka na dnie torby 
drobnych), potem wprowadzić 

dane auta na klawiaturze parko-
matu i dokonać płatności, a na 
koniec zanieść bilet do samocho-
du. Przy płatności mobilnej 
wszystkie dane pojazdu wprowa-
dzasz tylko raz, przy instalowa-
niu aplikacji. Przy rozpoczęciu 
parkowania aplikacja przypomni 
ci o sprawdzeniu strefy, w której 
się znajdujesz (różne strefy to 
różne stawki za parkowanie).  
Bez mandatu, bez stresu. Naj-
częstsza przyczyna wystawia-
nych przez kontrolerów zawia-
domień o braku opłaty (tzw. 
mandatów) to literówki w nu-
merze rejestracyjnym pojazdu, 

powstałe podczas wpisywania go 
w parkomacie. Odwołania w ta-
kich sprawach rozpatrywane są 
na korzyść kierowcy, wymaga to 
jednak dopełnienia formalności. 
Korzystanie z aplikacji eliminuje 
takie błędy.  Bezproblemowo 
przedłużasz  czas  postoju . 
W aplikacji po naciśnięciu przy-
cisku START aplikacja rozpoczy-
na płatność i działa w tle, także 
jeśli korzystasz z innych funkcji 
telefonu. Wracasz do auta, klik 
– kończysz parkowanie.  Nie 
dotykasz klawiatury parkomatu. 
Płatności mobilne są bardziej hi-
gieniczne.

Powstanie nowa hala przeglądów o kubaturze 11 tys. m sześc., 26 nowych zwrotnic i rozjazdów, 215 m ekranu akustycznego o wysokości 5 m
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Księże Małe bez 
tramwajów przez 8 h
W sobotę, 29.10, zostaną prze-
prowadzone prace wykończe-
niowe przy torowisku tram-
wajowym na ul. Krakowskiej. 
W związku z tym, w godz. 
8-16, pasażerowie komuni-
kacji miejskiej muszą liczyć 
się z utrudnieniami z powodu 
wstrzymanego ruchu tramwa-
jów na Księże Małe. Tramwaje 
linii 3 i 5 od pl. Wróblewskie-
go w obu kierunkach zostaną 
skierowane przez ul. Pułaskie-
go, ul. Hubską, ul. Bardzką, al. 
Armii Krajowej i ul. Tarnogaj-
ską, aż do pętli Tarnogaj. Na 
odcinku Wierzbowa – Galeria 
Dominikańska – Księże Wiel-
kie – Galeria Dominikańska 
– Wierzbowa zostaną uru-
chomione kursy zastępczej li-
nii autobusowej nr 703, która 
będzie kursowała co 10 minut.

Uwaga na objazdy

Rusza remont torowiska 
tramwajowego przy skrzy-
żowaniu al. Kochanowskie-
go z al. Różyckiego. Od 6 li-
stopada tramwaje 9, 17 i 33 
pojadą inną trasą. 9 i 17 od 
skrzyżowania ul. Sienkiewicza 
i Piastowskiej zostaną skie-
rowane objazdem w obu kie-
runkach przez ul. Piastowską, 
pl. Grunwaldzki, ul. Skłodow-
skiej-Curie, most Zwierzy-
niecki i ul. Mickiewicza do 
pętli „Sępolno”, a tramwaje 
linii 33 od Ronda Reagana po-
jadą w obu kierunkach przez 
ul. Skłodowskiej-Curie, most 
Zwierzyniecki i ul. Mickiewi-
cza do Sępolna. Prace potrwa-
ją 6 tygodni. Więcej zmian na 
www.wroclaw.pl/komunikacja.

Wymiana rozjazdów 
na Zwierzynieckim

Pasażerowie mogą spodziewać 
się też zakończenia kolejnego 
etapu wymiany rozjazdów na 
skrzyżowaniu ulic Wajdy, Mic-
kiewicza i mostu Zwierzyniec-
kiego. W sobotę, 29.10, zostaną 
przywrócone przystanki doce-
lowe – dla linii 115 w kierunku 
Wojnowa (przy ul. Mickiewi-
cza) i dla linii 145, 146, 253, 
255, 315 i 345 w kierunku pl. 
Grunwaldzkiego lub ul. Parko-
wej (przy ul. Wajdy, za skrzy-
żowaniem z ul. Wystawową).
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Promenada Krzycka będzie miała kolejny odcinek w okolicach cmentarza Ducha Świętego na Tarnogaju. Jeszcze w październiku 
rozpocznie się jego budowa. Powstanie trasa dla pieszych i rowerzystów, która połączy istniejące już części promenady. 

 I Michał Kurowicki

Powstanie kolejna część Prome-
nady Krzyckiej. Tym razem Za-
rząd Dróg i Utrzymania Miasta 
rozpoczyna realizację odcinka 
środkowego o długości 240 me-
trów, który znajduje się pomię-
dzy ulicami Śliwkową i Ziębicką.

Dwa miesiące robót

– Kolejny brakujący odcinek 
Promenady Krzyckiej w okoli-
cy cmentarza przy ul. Bardz-
kiej chcemy zrealizować jeszcze 
w tym roku. Wykonawca będzie 
miał dwa miesiące na wykonanie 
wszystkich prac, które rozpocz-
ną się jeszcze w październiku. 
Inwestycja obejmuje budowę 
ciągu pieszo-rowerowego z be-
tonu asfaltowego na odcinku od 
ul. Śliwkowej do ul. Ziębickiej 
o długości 240 metrów – tłuma-
czy Klaudia Piątek z biura praso-
wego ZDiUM. 

Nowe krzewy i lampy

Nowa trasa rozpocznie się przy 
wejściu na cmentarz św. Du-
cha, od strony torów kolejowych 
i pobiegnie w stronę ul. Ziębic-
kiej. Wzdłuż trasy dla pieszych 
i rowerzystów posadzone zostaną 
drzewa i krzewy. Ścieżka będzie 

oświetlona. Wzdłuż trasy stanie 
9 słupów oświetleniowych po-
krytych specjalną powłoką, która 
będzie utrudniała malowanie na 
nich graffiti. Teren zostanie od-
wodniony. Na poboczu powsta-
ną trawniki. Prace wykona fir-
ma MIWRO do końca bieżącego 
roku. Koszt tych prac wyceniono 
na 692 tys. zł. 

Przekroczone 3 km

Promenada Krzycka ma docelowo 
ciągnąć się przez 7,5 kilometra od 
ul. Grabiszyńskiej do ul. Gazowej. 
Razem z najnowszym odcinkiem 
będzie miała 3,1 kilometra. 

Do tej pory wybudowano: 1855 m 
od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej 

i od ul. Borowskiej do ul. Bardz-
kiej, 440 m – od ul. Ziębickiej do 
ul. Gazowej, 320 metrów od ul. 
Spiskiej 64 do nasypu kolejowego 
i 290 metrów od ul. Bardzkiej do 
ul. Śliwkowej. 

Urząd Miejski Wrocławia prowa-
dzi tę inwestycję wspólnie z li-
derką WBO Agnieszką Duszą.

Promenada Krzycka już prawie w połowie

Do końca roku powstanie 240-metrowy odcinek Promenady Krzyckiej – – od ul. Ziębickiej do Śliwkowej 

Zabytkowa kamienica naprzeciwko ogrodu botanicznego, w której do niedawna znajdowała się 
siedziba Wyższej Szkoły Filologicznej, odzyskuje dawny blask. Deweloper Bouygues Immobilier 
Polska ruszył z remontem budynku, w którym powstaną apartamenty z… salą bilardową.

 I  Robert Migdał

Odnowienia historycznego bu-
dynku i włączenia go w kompleks 
Sienkiewicza Résidence podjął się 
francuski deweloper Bouygues 
Immobilier. Pierwotnie funkcjo-
nował tam zakład opiekuńczy, po 
wojnie zakłady wytwórcze sprzę-
tu specjalistycznego, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska, 
Centrum Naukowo-Produkcyjne 
Automatyki Energetycznej i Wyż-
sza Szkoła Filologiczna.

 – W ramach inwestycji przy ul. 
Sienkiewicza 32 odnowimy za-
bytkową kamienicę i dobudujemy 
drugi budynek, który domknie 
pierzeję i będzie współgrał z ist-

niejącą tam już zabudową – tłu-
maczy Cezary Grabowski, dyrek-
tor ds. sprzedaży i marketingu 
Bouygues Immobilier Polska. 

Prace trwają od prawie dwóch 
miesięcy, usuwane są okna, sku-
wane tynki i wyburzane ścian-
ki działowe. – Kamienica zyska 
pierwotną formę wielospadowe-
go dachu. Zostanie odnowiona 
także elewacja i wszystkie deta-
le, takie jak gzymsy czy opaski 
przy oknach – opowiada Maciej 
Konopka z Pro Art KONOPKA, 
architekt Sienkiewicza Résiden-
ce. Największe zmiany zajdą we 
wnętrzach – zostaną przeprojek-
towane i dostosowane do funkcji 
mieszkaniowej. Projekt rewitali-

zacji kamienicy był opiniowany 
przez Miejskiego Konserwatora 
Zabytków i przygotowany zgod-
nie z jego zaleceniami. W odno-
wionej kamienicy, czyli w części 
Classic Sienkiewicza Résidence, 
powstanie 38 apartamentów. 
W nowo wybudowanej części 
Modern – 76. Część z nich bę-
dzie miała wysokość prawie 4,2 
m. Wyróżnikiem będą eleganckie 
części wspólne, w tym sala bi-
lardowa w części Classic i taras 
z widokiem na ogród botaniczny 
na dachu części Modern. Na te-
renie inwestycji powstanie także 
parking ze 123 miejscami w hali 
garażowej, a na parterze obu bu-
dynków zostały zarezerwowane 
miejsca dla 10 lokali usługowych.

Luksusowe apartamenty przy ul. Sienkiewicza
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Cofnięta nieco od ul. Sienkiewicza kamienica nr 32 powstała w XIX w.
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Nowa droga dla 
rowerzystów
Droga dla rowerów wzdłuż 
ulicy Legnickiej od ulicy Ry-
backiej do przejścia podziem-
nego na placu Jana Pawła II 
jest już przejezdna. W week-
end 29-30.10.2022 roku po-
winna zostać uruchomiona 
sygnalizacja świetlną dla ro-
werzystów przy ulicy Rybac-
kiej. 

W ramach tego zadania po-
wstał wyniesiony przejazd 
rowerowy i przejście dla pie-
szych przez ulicę Sokolni-
czą. Zgodnie z decyzją kon-
serwatora zabytków został 
wyeksponowany fragment 
historycznych torów tram-
wajowych, odnalezionych 
pod nawierzchnią parkingu. 
Trwają jeszcze prace przy 
chodniku i  nasadzeniach 
zieleni. Tem fragment placu 
Solidarności został obetono-
wany, ale zasadzono również 
byliny i krzewy. 

Został już również przygoto-
wany grunt pod nasadzenia 
kilkunastu drzew. Posadzą je 
pracownicy Zarządu Zieleni 
Miejskiej w ramach dodatko-
wego zadania. Inwestycja bę-
dzie kosztowała ponad milion 
złotych. 

Droga dla rowerów wzdłuż 
ulicy Legnickiej to jeden ze 
zwycięskich projektów WBO.
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Miłośnicy jazdy na łyżwach już mogą przygotowywać się do sezonu. 7 listopada Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan otwiera dla mieszkańców kryte lodo-
wiska przy ul. Wejherowskiej 34 i ul. Spiskiej 1. W tym roku, na tych, którzy nie lubią ograniczać prędkości, czeka nowość – szybkie nocne ślizganie. 

 I Paulina Czarnota

Choć za oknem piękna złota je-
sień, niebawem we Wrocławiu 
poczujemy zimę. Gdzie? Na lodo-
wisku. Już 7 listopada fani spor-
tów zimowych będą mogli wybrać 
się na łyżwy.

Foczka, miś czy renifer 

Spartan kupił w tym roku nowe 
łyżwy do wypożyczalni i za-
bawki do nauki jazdy na 
łyżwach dla dzieci: foki, 
misie i renifery. Ofer-
tę przygotowano za-
równo dla tych, którzy 
stawiają swoje pierwsze 
kroki na lodzie, jak również 
dla zaawansowanych miłośników 
tego sportu. 

– W tym sezonie, tradycyjnie za-
praszamy na ślizganie indywi-
dualne, a także na zajęcia, które 
odbywają się pod opieką naszej 
wykwalifikowanej kadry instruk-
torskiej – zachęca Maciej Mocz-
ko z WCT Spartan. – Szkolenia 
w szkółkach łyżwiarskich pro-
wadzone są w grupach – dla do-
rosłych i dzieci oraz dla rodzin 
w tzw. kursach rodzic+dziecko. 
Jest to idealny kurs zarówno dla 
dzieci, jak i rodziców. Rodzice, 
zamiast czekać na swoje pociechy, 

mają możliwość uczestniczenia 
w zajęciach razem z nimi – dodaje.

Promocje i szkolenia

W każdy pon., w godz. 
16-22, można skorzy-
stać z oferty Tanie 
ślizganie (zarówno 
na lodowisku 
p r z y 

S p i -
skiej, jak 
i  W e j h e -
rowskiej). Bi-
let kosztuje 17 zł za 

godzinę. Promocja nie obowiązu-
je w święta i ferie. Natomiast ci, 

którzy chcą 
nauczyć 

s i ę 
j az-

d y 

na łyżwach pod okiem trenera, 
mogą wykupić szkolenia łyżwiar-
skie w grupie lub indywidualne 
(dla dzieci i dorosłych). Cennik 
za szkolenia: 500 zł za 5 lekcji 
w parze lub 100 zł pojedyncza 

lekcja w grupie dla pary. 
Istnieje możliwość za-
pisania tylko dziecka 
lub osoby dorosłej 

w cenie: 400 zł za 
5 lekcji od oso-

by lub 80 zł 
za po-

jedyn-
czą lekcję 

w grupie. Za-
jęcia indywidu-
alne z instruk-
torem kosztują: 
1 osoba – 120 
zł za godzinę, 

2 osoby – 190 
zł.

Ł y ż w y  i  k a s k 
można wypożyczyć 

na terenie lodowisk. 
Koszt to 12 zł za łyżwy i 5 

zł za kask.

Szybkie ślizganie 

W tym roku nowością będzie 
Szybkie ślizganie na lodowisku 
przy ul. Spiskiej 1. Oferta skiero-
wana jest do zaawansowanych ły-
żwiarzy, którzy będą mogli posza-
leć na lodowisku w pon. w godz. 
22.30-24. Wstęp to koszt 20 zł za 
90 minut. W tym czasie lodowi-
sko zarezerwowane jest wyłącznie 
dla tych, którzy szybko jeżdżą i nie 
chcą się dzielić taflą z początku-
jącymi. Więcej na stronie www.
spartan.wroc.pl.

Lodowisko na stadionie

Znamy również datę otwarcia lo-
dowiska przy Tarczyński Arena 
– to 18 listopada. Obiekt będzie 
czynny codziennie w godz. 9–21. 
Ale trzeba pamiętać o przerwach 
technicznych. Od pon. do pt. za-
planowano je od godz. 14 do 15 
oraz od godz. 18 do 19. Natomiast 
w weekend od godz. 12 do 13, 16-
17 i 19-20. Przypomnijmy, że lo-
dowisko działa na drugim piętrze 
parkingu wielopoziomowego, wi-
docznego od strony al. Śląskiej. 
Cennik za wejście jeszcze nie jest 
znany, wiadomo jednak, że orga-
nizatorzy planują specjalne wyda-
rzenie na rozpoczęcie sezonu 20 
listopada. O szczegółach na pew-
no jeszcze poinformujemy. 

Z MIASTA

Tanie i szybkie ślizganie na krytych lodowiskach

25 października została otwarta Strefa Informacji Biznesowej Wrocławskiego Parku Technologicz-
nego. To przestrzeń, w której specjaliści z WPT oraz różnych urzędów i instytucji otoczenia biznesu 
będą spotykać się z dolnośląskimi przedsiębiorcami po to, by udzielać im fachowego wsparcia.

 I Paulina Czarnota

Strefa Informacji Biznesowej Wro-
cławskiego Parku Technologiczne-
go to projekt, który ma wspierać 
działalność i innowacyjność firm 
z całego Dolnego Śląska. – Cel 
naszej działalności to pomaga-
nie przedsiębiorcom w rozwoju. 
Dlatego udostępniliśmy i specjal-
nie zaaranżowaliśmy przestrzeń, 
w której w jednym miejscu przed-
siębiorca czy osoba planująca za-
łożenie firmy może uzyskać kom-
pleksowe informacje – wyjaśnia 
Maciej Potocki, prezes Wrocław-
skiego Parku Technologicznego.

W ramach Strefy Informacji Biz-
nesowej zlokalizowanej w WPT 

(budynek ALFA, ul. Klecińska 
123), przedsiębiorca będzie mógł 
skorzystać z indywidualnych po-
rad udzielanych podczas dyżurów 
ekspertów, ale też wziąć udział 
w szkoleniach i warsztatach po-
święconych kluczowym dla bizne-
su kwestiom.

Konsultacje będą dotyczyć m.in. 
pozyskiwania funduszy unijnych 
z nowej perspektywy finansowej, 
ochrony własności intelektualnej, 
zatrudniania nowych pracowni-
ków, w tym obcokrajowców, po-
zyskiwania kapitału prywatnego 
na rozpoczęcie działalności czy na 
jej rozwój. W ramach Strefy będzie 
można spotkać się ze specjalistami 
zespołu WPT, ale też przedstawi-

cielami urzędów i ekspertami z in-
stytucji otoczenia biznesu.

Współpracę podjęło ponad 20 róż-
nych podmiotów z całej Polski, 
m.in.: Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Główny Punkt 
Informacyjny Funduszy Europej-
skich we Wrocławiu, Dolnośląska 
Agencja Współpracy Gospodarczej, 
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej 
Polskiej, Powiatowy Urząd Pracy 
we Wrocławiu, Wrocławskie Cen-
trum Transferu Technologii. 

Wszystkie wydarzenia w ramach 
Strefy Informacji Biznesowej są 
bezpłatne. Pełna oferta szkoleń 
i konsultacji będzie dostępna na 
stronie www.technologpark.pl.

Strefa Informacji Biznesowej WPT już działa
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Strefa znajduje się w budynku ALFA przy ul. Klecińskiej 123
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Święto Zmarłych wypada w tym roku 
we wtorek – część szkół odpracowała 
poniedziałek 31 października, a wiele 
osób zaplanowało na ten dzień urlop. 
Z tego powodu wzmożony ruch na 
cmentarzach będzie panował już na trzy 
dni przed świętem, od weekendu 29-30 
października. 

Dostosowując się do tego natężenia 
i różnych pór odwiedzin, wrocławskie 
cmentarze w okolicach Wszystkich 
Świętych czynne będą w zmienionych 
godzinach (patrz ramka). Aby łatwiej 
było zakupić znicz czy kwiaty, wy-
znaczono także dodatkowe (oprócz 
przycmentarnych kwiaciarni) punkty 
sprzedaży wieńców i zniczy. Działać 
będą do 2 listopada 2022 r. (lokalizacje 
w ramce).

Nie możesz kupić? Weź 

Na cmentarzach generowana jest co 
roku ogromna ilość odpadów – szcze-
gólnie podczas świąt. W związku z tym, 
miasto zachęca, aby ograniczać użycie 
ozdób, szczególnie z plastiku. Dlatego 
na największych wrocławskich cmen-
tarzach: Osobowickim, Grabiszyńskim 
i Kiełczowskim pojawiły się regały zero 
waste. Znajdują się przy bramach wej-
ściowych na teren obiektów. Można zo-

stawić tu np. osłony na znicze, z któ-
rych sami już nie korzystamy, ale mogą 
skorzystać inni.

Kolumbarium na ul. Brodzkiej

Dobiega końca budowa kolumbarium 
na cmentarzu parafialnym przy ul. 
Brodzkiej. Powstawało przez ostatnie 
lata, m.in. ze składek parafian i z wcze-
śniejszej sprzedaży miejsc. To 64 ni-
sze – każda z nich pomieści 2-3 urny. 

Budowa kolumbarium była – zdaniem 
księdza Zdzisława Syposza, proboszcza 
parafii pw. Świętej Anny – konieczno-
ścią. Cmentarz parafialny jest mały, za 
chwilę może zabraknąć na nim miejsca 
na pochówki. Rocznie na Praczach jest 
40-50 pogrzebów. A osiedle się rozra-
sta, dochodzą nowi mieszkańcy, kolejne 
osoby umierają. Zarówno na cmenta-
rzu, jak i w kolumbarium będą mogli 
być pochowani tylko parafianie. Koszt 
jednego miejsca to 5 tys. zł.

W dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, jak zwykle chrześcijanie tłumnie odwiedzą groby bliskich na cmentarzach. W jakich godzinach będą otwarte wrocław-
skie nekropolie? Gdzie kupimy znicze i kwiaty? Jak kursować będzie komunikacja miejska w okresie świątecznym? Przeczytaj nasz informator.

Informator na Wszystkich Świętych we Wrocławiu

W kolumbarium na cmentarzu parafialnym przy ul. Brodzkiej miejsce może wykupić tylko parafianin – koszt to 5 tys. złotych 

W okresie świątecznym w 13 punktach we Wrocławiu kupisz wieńce, kwiaty i znicze 
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Godziny otwarcia 
cmentarzy 

 ◼ Cmentarz Grabiszyński, ul. 
Grabiszyńska 333, od 29 października 
do 2 listopada będzie otwarty w godz. 
6-21.

 ◼ Cmentarz Osobowicki, ul. Osobowicka 
59, od 29 października do 2 listopada 
będzie otwarty w godz. 6-21, 
wyjątkowo we wtorek (1 listopada) 
otwarcie bramy od godz. 7.

 ◼ Cmentarz Psie Pole, ul. Kiełczowska 
90, od 29 października otwarcie 
bram, w tym bramy nr 2 od godz. 6, 
zamknięcie wszystkich bram o godz. 
21, we wtorek (1 listopada) otwarcie 
bram nr 1, 2, 3 od godz. 6, zamknięcie 
o godz. 22.

 ◼ Cmentarz Pawłowice, ul. Złocieniowa 
29, od 28 października do 1 listopada 
cmentarz nie będzie zamykany.

 ◼ Cmentarz Jerzmanowo, ul. 
Jerzmanowska 53, od 28 października 
do 1 listopada cmentarz nie będzie 
zamykany.

 ◼ Cmentarz Leśnica, ul. Trzmielowicka 
2, w dniach od 28 października do 
1 listopada cmentarz nie będzie 
zamykany.

 ◼ Cmentarz Ducha Świętego, ul. 
Bardzka 80, od 28 października do 1 
listopada cmentarz będzie otwarty 
przez całą dobę dla pieszych, brama 
dla samochodów zostanie otwarta 
w godz. 6.30 do 14.30.

 ◼ Cmentarz Świętego Wawrzyńca, ul. 
Bujwida 51, od 31 października do 2 
listopada cmentarz będzie otwarty 
przez całą dobę.

Punkty sprzedaży  
wieńców i zniczy 

 ◼ ul. Bolesława Krzywoustego róg ul. 
Sycowskiej, obok restauracji „ABC”

 ◼ ul. Bolesława Krzywoustego u zbiegu 
ul. Bora-Komorowskiego

 ◼ ul. Złocieniowa przed cmentarzem
 ◼ ul. Brochowska, naprzeciwko 

cmentarza
 ◼ ul. Opolska, przed cmentarzem
 ◼ ul. Trzmielowicka, przed cmentarzem
 ◼ Na Skowroniej Górze, ul. Działkowa, 

przed cmentarzem
 ◼ ul. Rędzińska przed cmentarzem
 ◼ ul. Chałupnicza przed cmentarzem

Poza tym do 2 listopada będzie odbywał 
się okolicznościowy Kiermasz Kwiatów 
i Zniczy przy dużych cmentarzach:

 ◼ ul. Osobowicka (parking)
 ◼ ul. Bujwida
 ◼ ul. Smętna
 ◼ ul. Grabiszyńska – boczna ul. Hallera 

(od 28.10 do 1.11)
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cmentarzy: Osobowickiego, Gra-
biszyńskiego, św. Wawrzyńca 
przy ul. Bujwida, św. Rodziny 
przy ul. Smętnej, św. Ducha przy 
ul. Bardzkiej, przy ul. Złocienio-
wej, przy ul. Jerzmanowskiej, przy 
ul. Trzmielowickiej, przy ul. Za-
brodzkiej, przy ul. Gorlickiej, przy 
ul. Działkowej, przy ul. Kiełczow-
skiej, przy ul. Brodzkiej. 1 listopa-
da dla aut (z wyjątkiem pojazdów 
komunikacji zbiorowej i TAXI) 
zamknięte będą ulice: Cmentarz 
Osobowicki: Osobowicka na od-
cinku od mostu Osobowickiego 
do mostu Milenijnego, Bezpiecz-
na, Łużycka, Jugosłowiańska oraz 
przyległe ulice osiedla Różanka, 
Władysława Reymonta na odcin-
ku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy 
Na Polance, dla kierunku wyjazd 

z miasta.Postój TAXI wyznaczo-
no na ulicy Osobowickiej przed 
skrzyżowaniem z ulicą Łużycką. 
Na moście Milenijnym, na odcin-
ku od Popowickiej do Osobowickiej 
(kierunek od Popowickiej) prawy 
pas ruchu funkcjonować będzie 
wyłącznie jako pas dla komuni-
kacji autobusowej. Na ul. Klecz-
kowskiej od ul. Reymonta do ul. 

Struga zostanie wprowadzony 
jeden kierunek ruchu.

Cmentarz Grabiszyński: Zamknię-
ta  dla  samochodów 
(z wyjątkiem komuni-
kacji zbiorowej i TAXI) 
będzie ul. Grabiszyńska 

na odcinku od ul. Ostrowskie-
go do ul. Jordanowskiej. Wpro-
wadzony zostanie jeden kierunek 
ruchu dla komunikacji indywi-
dualnej na ul. Ostrowskiego od 

ul. Grabiszyńskiej do łącznika 
Ostrowskiego i Klecińskiej. 
Ulica Ostrowskiego pozosta-
je dwukierunkowa wyłącznie 
dla pojazdów komunikacji 

zbiorowej. Postój TAXI wy-
znaczono przy ul. Fiołkowej. 

Przystanek końcowy (pętla) auto-
busowych linii specjalnych zloka-

lizowano przy ul. Grabiszyńskiej 
– brama boczna cmentarza. 

Cmentarz Kiełczowski: Wprowa-
dzony zostanie też jeden kierunek 
ruchu na łączniku przy cmentarzu 
od ul. Kiełczowskiej do Bierutow-
skiej z możliwością jednostronne-
go parkowania. 

Cmentarz Świętej Rodziny: Za-
mknięte będą dla ruchu kołowego 
ulice: Smętna, Narcyzy Żmichow-
skiej, Emilii Plater, Partyzantów 
(na odcinku od ul. Monte Cassino 
do ul. Smętnej), Adama Mickiewi-
cza (jezdnia boczna). 

Cmentarz Świętego Wawrzyńca: 
A także ulice: Bujwida na odcinku 
od ulicy Sienkiewicza do wjazdu 
na teren ogródków działkowych, 
Sopocką, Liskego, Czerwonego 
Krzyża.

Cmentarz Świętego Ducha: Na 
ul. Morwowej zostanie wprowa-
dzony jeden kierunek ruchu od ul. 
Bardzkiej do ul. Ziębickiej. Część 
jezdni ulicy Morwowej przezna-
czona zostanie do parkowania 
pojazdów. 

22 października został wpro-
wadzony zakaz zatrzymywa-
nia się pojazdów w bezpośred-
nim sąs iedztwie  cmentarzy 
przy ulicach: Jerzmanowskiej, 
Trzmielowickiej, Zabrodzkiej, 
Gorlickiej, Działkowej, Kiełczow-
skiej, Brodzkiej.

Parkingi przy cmentarzach

Dla potrzeb komunikacji indy-
widualnej przy cmentarzu Oso-
bowickim zorganizowany zosta-
nie parking na terenie Centrum 
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych przy ul. Obornic-
kiej. Bezpłatny parking czynny 
będzie od 29 do 31 października 
w godz. 7-18, 1 listopada w godz. 
7-20. Parkingi dla samochodów 
przy cmentarzu Grabiszyńskim: 
od 29 października do 1 listopada 
przy ul. Ostrowskiego – pomię-
dzy WABCO i torami kolejowymi 
(bezpłatny), 1 listopada przy ul. 
Ostrowskiego – parking na te-
renie WABCO (bezpłatny). Płat-
ny parking dla samochodów przy 
cmentarzu św. Ducha zostanie 
zorganizowany przy ulicy Bufo-
rowej 2. 

Jak dojedziemy komunikacją miejską na cmentarze
Do obsługi pasażerów 
w okresie świątecznym przy-
gotowane jest już MPK. Uru-
chomione zostaną specjalne 
linie tramwajowe i autobuso-
we. Porządku będą pilnowa-
ły patrole policji, straży miej-
skiej i służby MPK. Wszystko 
po to, by piesi, pasażerowie 
komunikacji miejskiej i kie-
rowcy dotarli na miejsce bez-
piecznie. 
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– 1 listopada uruchomimy 9 spe-
cjalnych linii tramwajowych i 7 
specjalnych linii autobusowych. 
Po wprowadzeniu wszystkich 
zmian w komunikacji zbiorowej, 
do największych wrocławskich 
cmentarzy pojazd MPK będzie 
podjeżdżał średnio co minutę. 
Dlatego zachęcam wszystkich, 
aby pozostawić samochody i po-
dróżować komunikacją miejską 
– mówi Adam Więcek z Depar-
tamentu Infrastruktury i Trans-
portu.

Specjalne linie tramwajowe

31 października
E1 będzie kursowała w godz. 9-14 
co 15 minut, a w godz. 14-18 co 12 
minut.

1 listopada
E1, E2, E3, E5, E6, E7 i E9 będą kur-
sowały w godz. 8-18 co 10 minut 
oraz w godz. 18-20 co 20 minut. 
Linie E8 i E18 w godz. 8-20 co 20 
minut.

2 listopada
E1 będzie jeździć w godz. 9-14 co 15 
minut, a w godz. 14-18 co 12 minut.

Specjalne linie autobusowe

31 października
301, 307, 322, 334, 335, 336 i 350 
będą kursowały w godz. 8-18 co 
15 minut. Linia A dodatkowo bę-
dzie zatrzymywała się na przy-
stanku Grabiszyńska (Cmentarz II). 
Wszystkie kursy linii K w godz. 9-17 
zostaną przedłużone w obu kierun-
kach od ul. Świeradowskiej przez 
przystanek Bardzka (Cmentarz) do 
przystanku Buforowa (Rondo) – 

ronda przy skrzyżowaniu ul. Bufo-
rowej i Terenowej. Linia 121 w godz. 
9-14 będzie kursowała co 15 minut. 
Zaś 319 w godz. 9-14 w obu kierun-
kach na trasie Kamieńskie-
go (pętla) – Grabiszyńska 
(Cmentarz II) co 15 minut.

1 listopada
Linie 301, 307, 334, 350 
będą jeździły w godz. 
8-18 co 15 minut oraz 
w godz. 18-20 
co  30 minut . 
Autobusy  322 , 
335, 336 w godz. 
8-15 co 10 minut, 
a w godz. 15-18 
co 15 minut oraz 
w godz. 18-20 co 30 
minut. 

Natomiast linia A dodatko-
wo będzie zatrzymywać się 
na przystanku Grabiszyńska 
(Cmentarz II). Linia K w godz. 
8-20 wszystkie kursy zostaną prze-
dłużone w obu kierunkach od ul. 
Świeradowskiej przez przystanek 
Bardzka (Cmentarz) do przystan-
ku Buforowa (Rondo) – ronda przy 

skrzyżo-
waniu ul. 
B u f o r o w e j 
i Terenowej. 
W s z y s t k i e 

kursy autobu-
su linii N w godz. 
8 - 2 0  d o  p ę t l i 
przy ul. Litewskiej 
i z powrotem do 

Petrusewicza będą 
realizowane przez 
cmentarz Kiełczowski. 
W godz. od 8 do 20 zo-
staną uruchomione do-

datkowe kursy linii 118 
do pętli Wojnów (co 60 

minut). Linia 123 w godz. 
od 11 do 17 będzie kurso-

wała co 15 minut wg 
specjalnego roz-

kładu (dodat-
kowe kursy 
będą reali-
zowane na 
trasie Leśni-

ca – Pracze 
Odrzańskie – 

Leśnica). W godz. 
9-18 wszystkie 

kursy linii 146 zosta-
ną przedłużone w obu 

kierunkach od ul. Bardzkiej przez 
przystanek Bardzka (Cmentarz) do 

przystan-
ku Buforo-
wa (Rondo) 
– ronda przy 
skrzyżowaniu 
ul .  Buforowej 
i Terenowej.

2 listopada
Linia A dodatkowo będzie zatrzy-
mywać się na przystanku Grabi-
szyńska (Cmentarz II). Wszystkie 
kursy linii K w godz. 9-17 zostaną 
przedłużone w obu kierunkach od 
ul. Świeradowskiej przez przysta-
nek Bardzka (Cmentarz) do przy-
stanku Buforowa (Rondo) – ronda 
przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej 
i Terenowej. Linia 121 w godz. 9-14 
będzie kursowała co 15 minut. Li-
nia 319 w godz. 9-14 będzie kur-
sować w obu kierunkach na trasie 
Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyń-
ska (Cmentarz II) co 15 minut.

Organizacja ruchu 1 listopada

Zmiany organizacji ruchu obej-
mują rejony 13 wrocławskich 

E18

E7

E8

E9

E18 

Grabiszyńska (Cmentarz) – Osobowice

Tarnogaj – Osobowice

Kozanów (Dokerska) – Grabiszyńska (Cmentarz)

Gaj – Osobowice

E1

E2

E6

E3

E5

Sępolno – Oporów

Oporów – Osobowice

Krzyki – Osobowice

Sępolno – Osobowice

Księże Małe – Osobowice

E1 E5

E1
Krzyki

E1

E1

E1

Dokerska

Książe Małe
E18

E5

pl. Solidarności – Kromera

Jerzmanowo (Cmentarz I) – Grabiszyńska (Cmentarz II)

Muchobór Wielki (Roślinna) – Cmentarz Osobowicki – Kiełczowska Cmentarz

Stadion Wrocław (Królewiecka) – Cmentarz Osobowicki – Kiełczowska Cmentarz

Racławicka – Grabiszyńska (Cmentarz) – Cmentarz Osobowicki – Kamieńskiego (pętla)

Pawłowice (Widawska) – Kiełczowska Cmentarz

Buforowa (Rondo) – Grabiszyńska (Cmentarz) – Racławicka

Muchobór Wielki

Kromera

Cmentarze komunalne we Wrocławiu od 31.10 do 2.11 będą otwarte w godz. 6-22. O bezpieczeństwo zadbają strażnicy miejscy
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Ponad 150 dzieci pójdzie 
w listopadzie do nowego 
miejskiego żłobka na Sołty-
sowicach. Są jeszcze miejsca 
w dwóch grupach. W tym sa-
mym obiekcie otworzy się filia 
biblioteki miejskiej.

 I Błażej Organisty

W nowej placówce czeka 151 
miejsc w pięciu grupach. Wolne 
zostały w grupie od 1 r.ż. do 2 lat 
i w grupie od 2 do 3 lat, tel. 71 
365 03 46. 

Nowe wyposażenie

Każda grupa ma swoją salę, naj-
młodsza – osobną sypialnię. Są 
szatnie, łazienki, przewijaki, 
wanienki, kuchnia wyposażona 
w sprzęt do gotowania, trzy ja-
dalnie z przylegającymi do nich 
zmywalniami, pralnia. Przed bu-
dynkiem na dzieci czekają dwa 
place zabaw ustawione wśród 
drzew. Wokół żłobka posadzono 
wiele krzewów, a niebawem do-
łączy do nich 35 klonów. Przed 

żłobkiem przygotowano drogę 
dojazdową, miejsca na rowery 
i chodniki. 

Wraca biblioteka miejska

W tym samym budynku 24 listo-
pada otworzy się filia nr 19 MBP 

Wrocław. To oznacza, że biblio-
teka miejska powraca na Sołtyso-
wice po dwóch latach nieobecno-
ści. Wcześniej przez kilkadziesiąt 
lat mieściła się w starej kamieni-
cy, która przestała być zdatna do 
użytku. W nowej filii są już rega-
ły i część książek, w większości 

nowych, choć jest też trochę eg-
zemplarzy ze zbiorów poprzed-
niej filii na Sołtysowicach. 

Cała inwestycja kosztowała ok. 
12,3 mln zł i została zrealizowana 
pod nadzorem Zarządu Inwesty-
cji Miejskich.

SOŁTYSOWICE 
Od listopada mają nowy żłobek i bibliotekę 

STABŁOWICE 
Nowe centrum handlowo-usługowe już działa
Jako pierwszy w nowym centrum handlowo-usługowym u zbiegu ulic Wojanowskiej i Arbuzowej na osiedlu Stabłowice pojawił 
się pawilon. Na razie otwarto w nim drogerię. W ciągu roku zostanie też wyremontowana wybrzuszona ul. Arbuzowa. 

 I Jarek Ratajczak

Drogeria  Rossmann zosta-
ła otwarta jako pierwszy lokal 
21 października. Kolejni najemcy 
jeszcze się urządzają.

Sala zabaw i piekarnia

Najprawdopodobniej jeszcze 
w październiku czynna będzie 
sala zabaw dla dzieci Hula Play, 
która już cieszy się dużym za-
interesowaniem okolicznych 
mieszkańców. Dzwonią i pytają 
inwestora o termin otwarcia. 

W jednopiętrowym pawilonie 
będą lokale handlowe i usługo-
we. Na parterze widać już szyld 
sklepu monopolowego Duży Ben. 
W nowym centrum handlowo-
-usługowym przy ul. Wojanow-

skiej będą także: piekarnia, gabi-
net kosmetyczny i sklepy, w tym 
również ze zdrową żywnością.

Początkowo inwestor planował 
tu gabinety lekarskie, ale z tych 
planów na razie nic nie wyszło. 
Na zewnątrz stoi paczkomat 
InPostu i gotowy jest parking dla 
klientów pawilonu.

Będzie remont Arbuzowej

Okoliczni mieszkańcy narzekają 
na koleiny na fragmencie ul. Ar-
buzowej, którą teraz będzie moż-
na dojechać do nowego centrum 
handlowego na Stabłowicach. 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
we Wrocławiu informuje, że dro-
ga zostanie naprawiona w 2023, 
najprawdopodobniej w pierw-
szym kwartale. 

Ul. Sołtysowicka 9A: Żłobek nr 17, filia nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej i siedziba RO Sołtysowice
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Mieszkańcy stabłowickich bloków od dawna czekali na tę inwestycję

Skosztuj wegedań 
wrocławskich uczniów
W weekend 29-30.10 w restau-
racjach Aula, ul. Sudecka 96 na 
Borku, a na Starym Mieście: Di-
nette, pl. Teatralny 8 i w Uma-
mi, Rynek 60 będzie można 
spróbować dań opracowanych 
przez uczniów wrocławskich 
podstawówek – laureatów kon-
kursu WroChef. Dzieci nadsyła-
ły przepisy na dania bezmięsne 
przygotowane z lokalnych se-
zonowych produktów. Autorzy 
trzech najlepszych dopracowali 
je pod okiem profesjonalnych 
szefów kuchni. Teraz każde 
z tych dań pojawi się w week-
endowym menu. W Auli – danie 
inspirowane stekiem z kalafio-
ra autorstwa Mai Podgórskiej, 
w Dinette – zupa z dyni wg 
przepisu Dzmitra Miadzvedzeu, 
w Umami – uczta grzybowa Fi-
lipa Barankiewicza.

Kto straszy 
w leśnickim zamku?

To będzie upiorna impre-
za! Dowiecie się, kto straszy 
w leśnickim zamku, przez 
kogo ostatnio był widzia-
ny i dlaczego wyrzucił kogoś 
przez okno? Centrum Kultu-
ry Zamek, pl. Świętojański 
1, zaprasza na Halloween 29 
października o godz. 18. Naj-
ważniejszym punktem będzie 
koncert zespołu Mudride, który 
w swoim rockowym brzmieniu 
zaprezentuje zarówno własny 
repertuar, jak i utwory dobrze 
znane w popkulturze. Tuż po 
koncercie odbędą się konkur-
sy na najpiękniej wyrzeźbioną 
dynię i najlepsze halloweenowe 
przebranie. Bilety w cenie 30 zł 
można kupić poprzez stronę: 
wroc.city/HalloweenLesnica.

Rodzinny piknik  
na Powstańców Śl.

Pokaz robienia kiszonek, 
przysmaki  od lokalnych 
przedsiębiorców i liczne pro-
mocje – to wszystko 5.11 
podczas rodzinnego pikniku 
na Komandorze. To właściwie 
ostatni moment na zrobie-
nie przetworów na zimę. Na 
targowisku przy ul. Radosnej 
38 znajdą się nie tylko stali 
wystawcy, ale też moc atrak-
cji dla mieszkańców. Start 
o godz. 10.
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Masz pomysł na 
rozmowę dotyczącą 
sprawy istotnej dla 

wszystkich wrocławian?

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

Dlaczego Miejski Konserwator Zabytków zakończył współpracę z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków? Jaki to będzie miało wpływ na mieszkańców Wrocławia? Na 
te pytania odpowiada Jacek Barski, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta wrocławskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia w rozmowie z Robertem Migdałem.

Drogi Miejskiego Konserwatora 
Zabytków i Dolnośląskiego Kon-
serwatora Zabytków rozeszły się, 
delikatnie mówiąc. Co się stało?
Działania konserwatora zabytków 
odbywają się na podstawie usta-
wy o ochronie zabytków i ochronie 
nad zabytkami. Opieka nad zabyt-
kami należy do właściciela, ochro-
na zabytków jest domeną państwa 
polskiego, a właściwie organów 
administracji rządowej, wykonują-
cych zadania określone w ustawie. 
Dlatego, co do zasady, zajmują się 
tym urzędnicy pracujący w admi-
nistracji centralnej, na szczeblach 
wojewódzkich – to są wojewódz-
kie urzędy konserwacji zabytków. 
Ustawodawca dopuszcza możliwość 
przekazania tych kompetencji sa-
morządom. Współpraca z Dolno-
śląskim Konserwatorem Zabytków 
we Wrocławiu od dłuższego czasu 
nie układała się, co nie było poda-
wane do publicznej wiadomości.

Ale niekiedy urząd wojewódzki 
i urząd miejski dogadują się, co do 
współpracy i podziału obowiąz-
ków. Tak było przez wiele lat we 
Wrocławiu.
W niektórych przypadkach, na 
podstawie porozumienia pomiędzy 
wojewodą a prezydentem miasta, 
następuje przekazanie części kom-
petencji aparatu państwa i woje-
wódzkich konserwatorów na rzecz 
samorządowych, powiatowych 
i diecezjalnych konserwatorów za-
bytków (lub ich związków).

Na przykład jakich?
Takich, jakie wynikają z porozu-
mienia. Łatwiej instytucjom miej-
skim zajmować się sprawami miej-
skimi, które dobrze znają, bo mają 
z nimi do czynienia na co dzień.

W ten sposób odciążają woje-
wódzkiego konserwatora, żeby te 
sprawy działy się i były rozwiązy-
wane szybciej?
Tak i takie działanie ma swoją na-
zwę: jest to zasada subsydiarno-
ści, czyli przekazywania od 1989 
roku kompetencji najniżej, jak 
się da. Im bliżej jesteśmy miesz-
kańca, tym lepiej wiemy, jak ten 
problem rozwiązać. Tyle tylko, że 
w przypadku naszych porozumień 
na linii urząd wojewódzki – urząd 
miejski, nie chodzi tylko o zasadę 
subsydiarności. To chodzi również 
o to, że aparat administracji pań-
stwowej nie zawsze jest wydolny: 
te porozumienia były podpisywane 

też dlatego, żeby trochę odciążyć 
państwo od tych obowiązków. Bo 
wojewódzkie urzędy konserwacji 
zabytków działają w obrębie całe-
go województwa – mają zadania 
w całym regionie. We Wrocławiu 
mamy 10 tys. obiektów wpisa-
nych do ewidencji zabytków, to 
jest więcej niż np. cała północno-
-wschodnia część Polski. Z tego też 
powodu, dawno temu, podpisano 
takie porozumienie. To najnowsze, 
o którym teraz rozmawiamy, jest 
z 2011 r. Ale skoro braliśmy na sie-
bie – jako miasto – pewne zadania 
do wykonania, to za tym powinny 
iść też jakieś pieniądze.

A nie szły?
Szły: 10 tys. zł rocznie. To nie była 
nawet kropla w morzu potrzeb. To 
była niezauważalna kwota. Nawet 
nie symboliczna.

Jak wyglądało to porozumienie?
W naszym przypadku, we Wro-
cławiu, to porozumienie było tak 
skonstruowane, że całą domenę 
związaną z planowaniem prze-
strzennym pozostawił sobie organ 
administracji centralnej, czyli Dol-
nośląski Konserwator Zabytków. 
A zadania, które były związane 
z postępowaniami administracyj-
nymi, przynajmniej ich częścią, 
wojewoda przekazał do prowa-
dzenia prezydentowi. Dotyczyło to 
wydawania decyzji konserwator-

skich, postanowień, zaleceń oraz 
uzgodnień.

Dużo było zastrzeżeń od Dolno-
śląskiego Konserwatora do waszej 
pracy, do miejskich decyzji?
Historycznie nie było ich dużo. One 
nasiliły się w ostatnim okresie, 
od kiedy do władzy doszło Prawo 
i Sprawiedliwość. Wtedy się pogor-
szyło, bo jesteśmy miastem „niepi-
sowskim”.

Dużą część Wrocławia stanowią 
obszary wpisane do ewidencji za-
bytków, a jeśli do tego dodamy 10 
tys. obiektów wpisanych do ewi-
dencji zabytków, to można sobie 
wyobrazić, że jest bardzo wiele 
inwestycji, które „ocierają się” 
o zabytki.
I o ile przed PiS-em nie było za-
strzeżeń do naszej pracy, to po 
objęciu rządów przez tę partię za-
częły się one pojawiać bardzo czę-
sto. A od jakiegoś roku – to stało 
się nagminne. Przy czym, jeżeli 
pojawiały się jakieś sygnały, że coś 
robimy źle, to próbowaliśmy do-
wiedzieć się, co robimy źle, żeby 
to robić dobrze, żeby coś poprawić. 
A dochodziło do sytuacji, że kiedy 
pojawiały się wątpliwości inter-
pretacyjne i były wysyłane pisma 
do Dolnośląskiego Konserwatora 
Zabytków z prośbą o jakiś rodzaj 
wyjaśnienia, to wtedy odpowiedź 
była pokrętna… I było czekanie na 

to, jaką decyzję podejmie Miejski 
Konserwator Zabytków. I gdy była 
już podjęta, to na portalach spo-
łecznościowych, czyli poza oficjal-
nym kanałem przekazu, pojawia-
ła się krytyka… Jeżeli pracuje się 
w takich warunkach, że robi się 
za kogoś robotę, a „dostaje się po 
głowie”, czegokolwiek by się nie 
zrobiło i na dodatek miasto płaci 
za to pieniędzmi podatników, no to 
w którymś momencie czara gory-
czy się przepełnia. Dlatego została 
podjęta decyzja o zerwaniu poro-
zumienia.

Jaki jest tego skutek?
Mamy trzymiesięczny okres wypo-
wiedzenia naszego porozumienia. 
Do 7 stycznia działamy tak, jak 
działaliśmy dotychczas. Wszyst-
kie sprawy, które były prowadzo-
ne przez Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, nadal, w tym trzymie-
sięcznym okresie, są prowadzone.

A po tym czasie?
Wszystkie niezakończone sprawy 
zostaną przekazane do Dolnoślą-
skiego Konserwatora Zabytków.

Przykład: mieszkaniec Wrocła-
wia ma dom w Leśnicy, który jest 
wpisany do ewidencji zabytków. 
Potrzebuje decyzji, co może w nim 
zrobić, zmienić. Wcześniej zgła-
szał się do was – do Miejskiego 
Konserwatora Zabytków. Teraz – 

od 7 stycznia – do Dolnośląskiego?
Tak, o te wszystkie zalecenia, 
o które mógł występować do Miej-
skiego Konserwatora, będzie wy-
stępował do Dolnośląskiego.

Czas oczekiwania na decyzję nie 
zmieni się: nie powinno być dłuż-
szych kolejek? 
Myślę, że mieszkańcy Wrocławia 
tak bardzo nie odczują tej zmiany. 
To są postępowania administracyj-
ne, które mają określone terminy. 
Teraz sprawy będą trafiać formalnie 
do Dolnośląskiego Konserwatora 
Zabytków, ale terminy obowiązu-
ją ich te same, jakie obowiązywały 
u Miejskiego Konserwatora.

Pojawiają się głosy, że Miejski 
Konserwator Zabytków został zli-
kwidowany?
To nie jest prawda. My tylko ze-
rwaliśmy porozumienie z Dolno-
śląskim Konserwatorem Zabytków. 
Prezydent miasta ma swoje własne 
zadania związane z zabytkami, 
np. cała sfera dotycząca obiektów, 
które są zabytkowe i są własnością 
miasta. To jest olbrzymi zasób, 
którym trzeba zarządzać. I w sytu-
acji, kiedy Wrocławskie Mieszkania 
czy Zarząd Zasobu Komunalnego 
będą podejmowały decyzje o ja-
kichkolwiek pracach – czy to re-
montowych, docieplaniu, wymianie 
instalacji, czegokolwiek, co dotyka 
zabytków – będą mogły się posił-
kować np. Miejskim Konserwato-
rem Zabytków, żeby we właściwy 
sposób przygotować tę inwestycję. 
Nasze służby zostają. Nie likwi-
dujemy Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. On będzie miał co robić. 
Na przykład przygotuje wstępne 
wytyczne, które nie będą miały 
mocy wiążącej, ale będą wydane 
przez specjalistów, którzy znają się 
na materii, a to powinno powodo-
wać, że dokumentacja, która trafi 
od nas do Dolnośląskiego Konser-
watora Zabytków, nie powinna mu 
sprawiać żadnych kłopotów: będzie 
miał profesjonalnie przygotowany 
zestaw dokumentów.

Miejski Konserwator Zabytków zostaje we Wrocławiu

Jacek Barski, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia 
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Szczepienia na Covid-19 dla dzieci, które ukończyły 6 miesięcy. Europejska Agencja Leków wydała pozytywną decyzję dla szczepień niemowląt przeciw korona-
wirusowi. Szczepienia niemowląt zaczną się we Wrocławiu, gdy zapadnie pozytywna opinia ministerialnego zespołu ds. szczepień oraz rady ds. Covid-19.

 I Jarek Ratajczak

Europejska Agencja Leków zareko-
mendowała rozpoczęcie szczepień 
przeciwko koronawirusowi CO-
VID-19 preparatem Pfizera u dzie-
ci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat, 
a szczepionką Moderny u dzieci od 
6 miesięcy do 5 lat. 

Wedug komunikatu EMA szcze-
pionka Pfizera może być stosowa-
na w trzech dawkach, a Moderny 
w dwóch. Dotychczas szczepion-

ka Pfizera była zatwierdzona dla 
dzieci od 5., a Moderny od 6. roku 
życia.

Dla półroczniaków

EMA rekomenduje następujące 
schematy szczepienia dzieci: 

 ◼ szczepionka Comirnaty 
(Pfizer-BioNTech) podawana 
dzieciom w wieku od 6 m.ż. 
do 4 lat w schemacie podsta-
wowym trzech dawek – dwie 
dawki w odstępie 3 tygodni 

i dawka trzecia podawana po 8 
tygodniach od drugiej dawki. 

 ◼ szczepionka Spikevax (Mo-
derna) aplikowana dzieciom 
w wieku od 6 m.ż. do 5 lat 
w schemacie podstawowym 
dwóch dawek podawanych 
w odstępie 4 tygodni. 

Najczęstsze powikłania 

Dzieciom w wieku od 6 m.ż. do 
5 lat szczepionka podawana jest 
domięśniowo w ramię lub udo.

Po podaniu Comirnaty najczę-
ściej występowała: drażliwość, 
senność, utrata apetytu, wysypka 
i tkliwość w miejscu wstrzyknię-
cia. Po podaniu preparatu Spi-
kevax – drażliwość, płacz, utrata 
apetytu i senność. 

Działania te po obu szczepion-
kach u małych dzieci miały cha-
rakter łagodny lub umiarkowany 
i ustępowały w ciągu kilku dni po 
szczepieniu – informuje portal 
szczepienia.pzh.gov.pl.

Aby w Polsce rozpoczęły się 
szczepienia dla dzieci od 6. mie-
siąca życia, konieczna jest po-
zytywna opinia ministerialnego 
zespołu ds. szczepień i rady ds. 
Covid-19. 

– Gdy dostaniemy szczepionki, je-
steśmy gotowi podać je dzieciom 
od 6. miesiąca życia – informują 
w punkcie szczepień w Uniwer-
syteckim Szpitalu Klinicznym we 
Wrocławiu. Podobnie jest w innych 
punktach szczepień.

Szczepienie na COVID-19 dla dzieci od 6. miesiąca życia

Rocznie w Polsce rejestruje się 
ok. 19 tys. nowych zachoro-
wań na raka piersi. Warto się 
badać! Szczególnie przypomi-
namy o tym w październiku 
– miesiącu świadomości raka 
piersi. Wrocławianki mogą na-
uczyć się samobadania i skon-
sultować się bezpłatnie w 10 
punktach w mieście. 

 I Redakcja

„Co roku robisz przegląd samo-
chodu. Zrób przegląd swojego 
podwozia, a przy okazji sprawdź 
zderzaki” – tak na swoim blogu 
apeluje wrocławianka Anuk, od 
kilku lat zwycięsko walcząca z ra-
kiem piersi. Bo im wcześniej wy-
kryty jest nowotwór, tym większa 
szansa na pokonanie go. W 2020 
roku na 100 tysięcy Polek 40 
zmarło z powodu tego raka.

Nauka samobadania

Od 25 lat wrocławianki uczest-
niczą w profilaktycznym progra-
mie wczesnego wykrywania raka 
piersi. Edukacja prowadzona 
w Punktach Edukacji Zdrowot-
nej zapewnia naukę samobada-
nia piersi, konsultacje onkolo-
giczne i badania diagnostyczne 
(USG piersi, mammografia), dla 
tych kobiet, u których występują 
zmiany w gruczole piersiowym. 
Rocznie z edukacji zdrowotnej 
korzysta ok. 3600 kobiet.

Guzek a guzek

 – Nie każdy guzek w piersi jest 
rakiem, jednak nie zwlekajmy 

z kontrolą i badaniami u spe-
cjalistów – apeluje Joanna Ny-
czak, dyrektor Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych UMW. 
– Wykonywane systematycznie, 
co miesiąc samobadanie piersi, 
połączone z okresową diagno-
styką specjalistyczną gwarantuje 
wczesne wykrycie zmian choro-
bowych i zapobiega rozwojowi 
raka piersi.

Rozpoznanie u 34 pań

Podczas nauki samobadania 
piersi kobiety otrzymują ksią-
żeczkę, w której co miesiąc 
wpisują wyniki badania. W 2021 
r. z programu skorzystało ok. 
8600 kobiet, w tym z edukacji 
zdrowotnej 3600 kobiet. Wyko-

nano 2482 badania USG, 1545 
mammografii. Zmiany chorobo-
we wykryto u 294 kobiet, w tym 
podejrzenie raka piersi – u 34 
pań.

Kobiety obciążone rodzinnie 
nowotworem piersi mają możli-
wość skorzystania z porad leka-
rza genetyka. Na każdym etapie 
programu zapewniony jest do-
stęp do psychologa. W progra-
mie mogą brać udział kobiety 
w każdym wieku, ale wyłącz-
nie mieszkanki Wrocławia. Do 
Punktów Edukacji Zdrowotnej 
nie trzeba się rejestrować, nie 
obowiązuje też rejonizacja. Na-
uka samobadania połączona jest 
z badaniem piersi, które wyko-
nuje pielęgniarka lub położna. 

Wykaz punktów edukacji

Wrocławianki mogą zgłosić się na 
naukę samobadania i konsultacje 
do tych punktów: 

 ◼ Przychodnia Kosmonautów, 
ul. Horbaczewskiego 35, pt. 
w godz. 14 – 17

 ◼ Przychodnia Grabiszyn, ul. Sta-
lowa 50, pon. w godz. 9-11

 ◼ NZOZ Biogenes, pl. Bzowy 1, 
czw. w godz. 11-13

 ◼ NZOZ Rondo-Med, ul. Powst. 
Śl. 118/122, pon. w godz. 14.30-
16.30 i wt. w godz. 15-17

 ◼ CM Medix, pl. Hirszfelda 17, 
śr. w godz. 10-15, pt. w godz. 
10-15

 ◼ EMC Instytut Medyczny, ul. 
Pabianicka 25, czw. w godz. 
13.30-15.30

 ◼ CM Dobrzyńska, ul. Dobrzyń-
ska 21/23, III p., pok. 329, śr. 
w godz. 15.30-17.30 

 ◼ Przychodnia Stare Miasto, pl. 
Dominikański 6, jeden pon. 
w miesiącu w godz. 8-12 (za-
dzwoń, który: tel. 71 344 43 63,

 ◼ NZOZ Medicor, ul. Trzebnicka 
88, pon. w godz. 11-13

 ◼ Przychodnia Provita, ul. 
Bierutowska 63, wt. w godz. 
14.45-16.45.

Przed galerią Wroclavia 28.10 
stanie cytobus. Kobiety będą mo-
gły w nim bezpłatnie przeprowa-
dzić badania cytologiczne. Pojazd 
znajdziemy przed wejściem Dąb 
w godz. 12-20 w ramach kam-
panii #RakChadzaWspak Dolno-
śląskiego Centrum Onkologii we 
Wrocławiu.

Zbadaj piersi w październiku, a potem – co miesiąc

Pierwsze badanie mammograficzne powinno być wykonane po ukończeniu 40 lat. Po 50. roku życia najlepiej wykonywać je co rok
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Mówią o nim, że to trochę taki wrocławski Kliczko – wojownik, ale wykształcony i łagodny. Medalista Mistrzostw Polski i Mistrzostw Niemiec w brazylijskim 
jiu-jitsu, trener zawodników i młodzieży, organizator szeregu akcji charytatywnych. Poznajcie kolejnego wrocławianina z pasją. Oto Paweł Szubart.

 I Maciej Wołodko

Siadamy na workach treningo-
wych. – Tu, na moim miejscu, 
powinno siedzieć sto innych 
osób, z którymi naprawdę war-
to zrobić wywiad – mówi. Ma na 
myśli pedagogów, społeczników, 
pracowników socjalnych. Ludzi, 
którzy pomagają we Wrocławiu 
dzieciakom codziennie. Ale to 
właśnie „Szuwar” przemawia do 
wyobraźni. Twardy facet z Wro-
cławia, który – jako młody chło-
pak – pojechał do Brazylii, żeby 
uczyć się brazylijskiego jiu-jitsu 
od najlepszych.

Start w Brazylii

– To był początek lat 2000. Bra-
zylijskie jiu-jitsu (BJJ) dopiero 
w Polsce raczkowało. Pojawiłem 
się kiedyś w klubie Rotary. Mieli 
tam wymianę ludzi, jedna osoba 
z Brazylii trenowała akurat BJJ. Od 
słowa do słowa, ten człowiek za-
prosił mnie do siebie. Przez kilka 
miesięcy chodziłem z zeszytem 
i uczyłem się portugalskiego. 
Zbierałem na bilet – wspomi-
na Paweł Szubart.

Do Brazylii pojechał 
dwukrotnie. Drugi wy-
jazd wspomina jako 
największe wyzwa-
nie w swoim życiu. 
Przez pół roku treno-
wał w obrosłej legendą 
Chute Boxe Academy 
(był trzecim Polakiem 
w historii, który wal-
czył na jej matach). 
– Było bardzo ciężko. 
I fizycznie, i psychicz-
nie. Ale bardzo zmie-
niłem wtedy podejście 
do życia. W Brazylii 
pomagali mi cudowni 
ludzie, druga rodzina. 
Myślę, że to właśnie oni 
zaszczepili we mnie pew-
ne poczucie wdzięczności 
i myśl, że teraz to ja mam coś 
do oddania innym.

Klub dla każdego

Kilka lat po powrocie do Polski 
otworzył we Wrocławiu klub wal-
ki Boi-Team. Trenował zawod-
ników BJJ oraz MMA. A także 
dzieciaki z wrocławskich po-
dwórek. – Zaczęło się od tego, 
że w 2011 roku przeniosłem się 

z klubem na Jedności Narodowej. 
Dzięki pomocy Jarosława Delew-
skiego z Wydziału Edukacji, który 
zarekomendował mnie w Mło-
dzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
przy Kieleckiej, zacząłem prowa-
dzić darmowe zajęcia dla wycho-
wanków. Z czasem doszła grupa 
młodzieży z Gimnazjum nr 8. Na 
treningi przychodziły też dzieciaki 
z okolicznych podwórek. Równo-
legle prowadziłem komer-
cyjnie klub – wspomina. 

Na Ołbinie pra-
cował też z mło-
dzieżą romską. 
–  M a m y  m a s ę 
dz iec i ,  które 
są  pogub io-
ne i potrzebują 
drogowskazu. 
Szczególnie star-
sze dzieci i mło-
dzież. To właśnie 
staram się robić, za-
praszając je na tre-
ningi. Pokazywać 
j a k ą ś 

drogę. Ale jestem trenerem, nie 
wolno mi zastępować rodzica. 
A był taki moment, że próbowa-
łem. Ale to nie jest dobre. Dlate-
go pomagam, ale stawiam sobie 
granice. Jestem przede wszystkim 
trenerem – mówi Szubart.

Po 2016 roku klub przeniósł się do 
salki MCS-u przy ul. Legnickiej 
65. Znajduje się tam do dziś, choć 

pod innym szyldem 
– 23 Evolution. – 

W sezonie po 
7-10 godzin 
dziennie pra-
cuję na ma-
cie. Jestem tu 
też sprzą-

t a c z k ą , 
o d k a -
żam salę, 
czyszczę 

toalety. To 
uczy poko-

ry. Codzienne 
czysz-

czenie maty to dla mnie też pewien 
rytuał. Od tego zaczynam dzień. 
Takie rytuały są bardzo ważne. To 
daje dyscyplinę – dodaje.

Choć ma samochód, to na trenin-
gi przez cały rok przyjeż-
dża rowerem. Jak 
mówi – najfaj-
niej jeździ się 
w zimie, bo 
na ścież-
kach ro-
werowych 
n i k o g o 
prawie nie 
ma. Pierw-
s z e  z a j ę -
cia zaczyna 
o 6.50 rano. 
Na każdy trening 
składają się rozgrzew-
ka, pokazywane techniki, a na-
stępnie walki zadaniowe. 

„Kup mleko, będziesz wielki”

Pod takim hasłem w grudniu 
ubiegłego roku Paweł zor-

ganizował zbiórkę 
mleka dla maluchów 
z Domu Dziecięce-
go przy ul. Par-
kowej .  W trzy 
tygodnie udało 
się zebrać 82 
puszki mleka. 
Chwilę póź-
niej pojawił 
się przebrany 
za Grincha 
w MOS przy 
Kieleckiej , 
p r z y w o ż ą c 
odkurzacz , 

telewizor i dwa 
tostery. Z Kie-

leckiej pojechał 
do Kamili Ka-

mińskiej-Sztark, 
prowadzącej  na 

Przedmieściu Oławskim 
Centrum Integracji Miesz-
kańców Nowe Łąki. Przy-
wiózł ze sobą 60 par zimo-
wych rękawic dla dzieci, 
kominy, czapki, kurtki 
zimowe. Podobnych zbió-
rek było więcej. Rowery, 
hulajnogi, zabawki sen-
soryczne, wyposażenie 
siłowni dla MOS. Kiedy 
za wschodnią granicą 
wybuchła wojna, ufun-
dował zajęcia dla dzieci 
uchodźców. 

Pod szyldem fundacji

Na początku roku założył fun-
dację. Bo choć „spontan” po-
trafi zdziałać cuda, to na pew-
nym etapie przydają się też 

ramy organizacyjne. – 
Fundację To DLA 

WAS założyłem 
z żoną. Jeden 

z  n a s z y c h 
pierwszych 
projektów 
– „Świa-
d o m e 
dzieciaki 
nie prze-

g r y w a j ą . 
Porażka jest 

i ch motywa-
cją” zrealizowali-

śmy z dziećmi z rodzin 
zastępczych – opowiada trener. 
– Po sąsiedzku mamy tu na Le-
gnickiej 65 Centrum Sektor 3, 
które pomaga merytorycznie 
młodym organizacjom poza-

rządowym, tak więc jeśli chodzi 
o założenie fundacji, start nie 
był trudny – dodaje. W przy-
szłości chciałby zapewnić dzie-
ciakom stabilne, długofalowe 
finansowanie bezpłatnych zajęć, 
we współpracy z biznesem lub 
z samorządem. To szczególnie 
istotne w przypadku pracy tre-
nerskiej z młodzieżą.

Czy nie chciałby wrócić na matę 
w roli zawodnika? – Na razie 
rehabilituję się po kontuzji. Tak, 
chciałbym wrócić do startów, 
tyle że oczywiście już w swo-
jej kategorii wiekowej. Ona ma 
swoją nazwę, ale tak naprawdę 
to są już oldboye. Nie jest to dla 
mnie jednak najważniejsze. Tak 
jak powiedziałem już wcześniej, 
przede wszystkim jestem trene-
rem – mówi Paweł Szubart.

Trener Szubart: ma fundację i Robi To DLA WAS 

Paweł Szubart, trenując w Brazylii, spotkał się z taką życzliwością 
i pomocą, że postanowił zwrócić ten dług we Wrocławiu
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Starsze dzieci 
potrzebują 

drogowskazu.  
To właśnie staram się 
robić, zapraszając je 

na treningi. Pokazywać 
jakąś drogę. Ale 

jestem trenerem, nie 
wolno zastępować mi 

rodzica.
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Możecie już poznać zgłoszonych do 7. edycji miejskiego odznaczenia Wrocławskie Serce dla 
Zwierząt. Kto w tym roku zostanie ich laureatem – o tym decydują internauci i kapituła. Głoso-
wanie trwa do 30 października do godz. 15.59. Zapoznaj się z kandydaturami i zagłosuj.

 I Redakcja

Nominowanych zostało 17 osób 
i instytucji: Agnieszka Kimbort, 
radczyni prawna – współpracu-
je ze Stowarzyszeniem Otwarte 
Klatki, Małgorzata Szablowska, 
jej dziełem jest dom tymczasowy 
dla zwierząt „Za moimi drzwia-
mi”; stowarzyszenie 4 Łapy 
z Wrocławia – wyprowadzali na 
spacer psy, gdy ich właściciele 
byli na kwarantannie; dr Iwona 
Gottfried z Uniwersytetu Wr. za-
służona w ochronie nietoperzy, 
współprowadzi spotkania eduka-
cyjne (np. Wrocławski Festiwal 
Nietoperzy); Ekostraż Wrocław 
– stowarzyszenie ochrony dzi-
kich rannych i chorych zwierząt; 

Michał Hamela z partnerką są 
opiekunami adoptowanej czwórki 
zwierząt, w tym niewidomej kot-
ki z padaczką i suczki na wózku 
inwalidzkim; Staruszkowo. Ho-
spicjum dla psów – dzięki Kry-
stynie Seemayer godnie odeszło 
za tęczowy most 500 psów; Igor 
Tracz, mistrz świata w psich za-
przęgach – od wybuchu wojny 
w Ukrainie zorganizował ponad 
30 konwojów humanitarnych 
z pomocą dla zwierząt i ludzi; 
Inu no Minato, czyli Psia Przy-
stań – Dom Tymczasowy dla 
Psów Nieadopcyjnych, tzn. skraj-
nie lękliwych, zerokontaktowych; 
Scarlett Szyłogalis z fundacji 
Tara Schronisko dla Koni – od 27 
lat ratuje konie przeznaczone na 

rzeź; Fundacja Szopowisko, lek. 
wet. Grzegorz Dziwak – stworzył 
schronienie dla szopów praczy – 
uznanych za inwazyjne; Fundacja 
Szklane Pułapki – pomaga pta-
kom zranionym w wyniku kolizji 
z budynkami lub ekranami itd.; 
Fundacja Centaurus – najwięk-
szy azyl w Europie, uratował już 
2500 koni; Catwildsafari – blog 
na FB – dla właściciela kotki Cy-
nii za propagowanie szacunku do 
kotów; Stowarzyszenie Koci Los 
– pod jego opieką jest ponad 70 
kotów; Małgorzata Kowal-Luber, 
współzałożycielka stowarzyszenia 
Zwierzęca Nadzieja; Dolnośląska 
Straż ds. Zwierząt – organizuje 
zbiórki, interweniuje w sytu-
acjach kryzysowych.

Wrocławskie Serce dla Zwierząt – wybierz laureata

W Dzień Niepodległości na ulice Wrocławia wraca wyjątkowe wydarzenie – czwarta edycja WrocWalk Marathonu, pierwszego w Polsce spaceru na medal. Poznaj zasady 
i wyrusz w niezwykłą podróż najciekawszymi zakamarkami miasta. Wcześniej zapisz się na www.wrocwalkmarathon.pl. Zostało tylko 400 miejsc. 

 I Redakcja

WrocWalk Marathon 2022 to ro-
dzinne wydarzenie, które polega na 
kolekcjonowaniu pieczątek podczas 
poznawania najbardziej interesu-
jących punktów w stolicy Dolnego 
Śląska. Organizuje je Młodzieżowe 
Centrum Sportu Wrocław. Uczest-
nicy mają do dyspozycji aż trzy 
trasy. Na każdej z nich czekają 
atrakcje ulokowane w ciekawych 
lokalizacjach i przygotowane przez 
partnerów imprezy.

Trzy trasy do wyboru

Do wyboru jest 6-kilometrowa 
trasa rodzinna, trasa historyczna 
o takim samym dystansie oraz re-
kreacyjna (18 km). 

Na każdej z nich znajdują się naj-
piękniejsze i najciekawsze zakąt-
ki Wrocławia. Na liście punktów 
znajdują się takie miejsca, jak 
Wieża Matematyczna, park Połu-
dniowy czy Muzeum Teatru na pl. 
Wolności. To sami uczestnicy wy-
bierają swój punkt startu i ustalają 
kolejność zdobywania pieczątek. 

Co w pakiecie startowym

Pakiet startowy do każdej z tras 
kosztuje 40 zł. W nim znajdzie-
cie mapę Wrocławia z miejscami 

do zbierania pieczątek, a także 
koszulkę z kolekcji technicznej 
odzieży biegowej. Ma długie rę-
kawy i dobrze odprowadza pot. 
Jest w grafitowym kolorze, który 
został wzbogacony o patriotyczny, 
biało-czerwony motyw, a tak-
że rysunek Orła Wojsk Wielko-

polskich, formacji powołanej po 
wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego 27.12.1918. Symbol został 
wprowadzony przez gen. Józe-
fa Dowbora-Muśnickiego i był 
używany w latach 1919-1921. Na 
mecie, dzięki wykupieniu pakietu 
startowego, uczestnicy WrocWalk 

Marathonu, dostaną pamiątkowe 
medale. WrocWalk Marathon 2022 
to świetna okazja do aktywnego 
świętowania Dnia Niepodległo-
ści (11 listopada) w gronie rodzi-
ny i przyjaciół. Każdy uczestnik 
otrzyma wyjątkowy medal po-
twierdzający ukończenie spaceru. 

Warto się pospieszyć, bo z dwóch 
tysięcy dostępnych miejsc zostało 
niewiele ponad 400.

 › Więcej informacji, regulamin, 
ceny kombinowanych pakie-
tów można znaleźć na:  
www.wrocwalkmarathon.pl 

Zapisz się na WrocWalk Marathon i zgarnij medal

Uczestnicy WrocWalkMarathon 2021 aktywnie spędzili Dzień Niepodległości w gronie rodziny i przyjaciół
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Formularz do głosowania znajdziesz na stronie wroc.city/serce2022

Wrocławska  
Potańcówka  

Niepodległości
Święto 104. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści to dobra okazja, by po raz 
kolejny spotkać się w centrum 
Wrocławia na tanecznej za-
bawie. Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego zapra-
sza na nią wszystkich, którzy 
chcą wspólną zabawą uczcić 
nasze narodowe święto. 

Tańce zaczną się 11.11 na pl. 
Wolności równo o godz. 10, 
a zakończą o godz. 16. Uczest-
nicy bawić się będą przy 
polskich hitach międzypoko-
leniowo. DJ zagra zarówno 
przeboje sprzed kilkudziesię-
ciu lat, jak i największe hity 
lat ostatnich. Kto opadnie 
z sił, będzie mógł posilić się 
w strefie, w której pojawią 
się lokalne food trucki. Warto 
też będzie zajrzeć do punktu 
WCRS-u i odebrać atrakcyjne 
niespodzianki.
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Przed nami wyjątkowy koncert zaduszny na odbudowanych organach w bazylice św. Elżbiety, którymi publiczność zdążyła się 
już w minionych miesiącach zachwycić. W piątek 28 października we Wrocławiu zagra na nich Ihor Sikorskyi z Ukrainy. 

 I Magdalena Talik

Koncert rozpocznie się o godz. 
19, jest bezpłatny i nie obowią-
zują na niego żadne wejściówki. 

Ihor Sikorskyi pochodzi z Ukra-
iny. W 2020 r. ukończył Pań-
stwową Szkołę Muzyczną im. W. 
Żeleńskiego w Krakowie. W 2013 
roku brał udział w IV konkursie 
młodych organistów w Krasno-
brodzie, gdzie zdobył wyróż-
nienie za najlepsze wykonanie 
utworu obowiązkowego kompo-
zytora polskiego. W 2017 zdobył 
wyróżnienia w IV ogólnopolskim 
konkursie organowym w Biel-
sku-Białej. Obecnie uczęszcza na 
zajęcia z dyrygentury. 

Program koncertu:

Dietrich Buxtehude (1637–1707)

 ◼ Preludium g-moll, BuxWV 148
 

Johann Sebastian Bach (1685–
1750)

 ◼ Preludium chorałowe 
„Schmucke dich, o liebe 
Seele”, BWV 654

 ◼ Toccata i fuga d-moll (Doryc-
ka), BWV 538

 ◼ Preludium chorałowe „Nun 
komm, der Heiden Heiland”, 
BWV 659

 ◼ Passacaglia and Fuga c-moll, 
BWV 582

Uuuuu! Duchy, strachy i za-
światy. Jeśli lubisz takie klima-
ty, nie możesz przegapić dwóch 
filmowych seansów z okazji 
Halloween. DCF i Nowe Hory-
zonty puszczą kultowe horrory.

 I Agata Zięba

Cukierek, psikus albo... kino. Dla 
niektórych wybór jest jasny. Za-
wsze kino! Podpowiadamy, gdzie 
spędzić filmowe Halloween.

„Sok z żuka” w DCF

Dolnośląskie Centrum Filmo-
we (ul. Piłsudskiego 64a) raz 
w miesiącu prezentuje obrazy, 
które zapisały się w historii kina. 
W tym miesiącu idealnie w cykl 
wpisał się film Tima Burtona 
1988 roku pt. „Sok z żuka”.

Młode szczęśliwe małżeństwo, 
Adam i Barbara Maitland, miesz-
ka w wielkim domu, w którym 
bez trudu zmieściłoby się parę 
rodzin z dziećmi. Niestety, ich 
radosne życie kończy się, kiedy 
podczas powrotu ze sklepu giną 
w wypadku samochodowym, 
ale... nie są tego świadomi. Po 
powrocie do domu odkrywają, że 
nie odbijają się w lustrze, a ich 
posesję otacza nie ogródek, lecz 
ogromna pustynia. Film będzie 
można zobaczyć 31 października 
o godz. 20.30. Bilety kosztują 21 
zł (normalny) i 18 zł (ulgowy).

Tim Burton w swoich filmach 
z lekkością łączy baśniowy klimat 
i mrok z groteską. „Sok z żuka” 
to jego fabularny debiut – trochę 
czarna komedia, trochę fantazy, 
a trochę horror klasy B. Wytrzy-
mał próbę czasu i nadal tak samo 
bawi i przestrasza.

W kinie NH „Egzorcysta”

W ostatnich latach horror prze-
żywa rozkwit, ale pojawianie się 
nowych arcydzieł nie oznacza, że 
klasyki gatunku tracą moc. Jed-

nym z takich filmów jest „Eg-
zorcysta” Williama Friedkina 
z 1973 roku. To dzieło prawdzi-
wie przerażające, ale i skłaniające 
do refleksji. Na seans kino Nowe 
Horyzonty (ul. Kazimierza Wiel-
kiego 19a/21) zaprasza w naj-
lepszym możliwym terminie – 
w halloweenowy wieczór.

Film Williama Friedkina ma na 
koncie dwa Oscary. To historia 
12-letniej Regan, której agresyw-
ne, nieprzewidywalne zachowa-
nie zaczyna wzbudzać niepokój 

matki. Gdy wezwani przez kobie-
tę lekarze stwierdzają, że dziew-
czynka jest zupełnie zdrowa, sta-
je się jasne, że winą za jej stan 
należy obarczyć nadprzyrodzone 
moce. Zdesperowana matka Re-
gan wzywa na pomoc egzorcy-
stów – ojców Karrasa i Merrina.

Na seans kino zaprasza 31.10 
o godz. 20.45. Bilety kosztują 24 
zł, dla klubowiczów 20 zł.

 › Więcej wydarzeń na Hallo-
ween na wroc.city/Halloween

Straszne seanse filmowe na Halloween

Organy Englera zabrzmią w Zaduszki

Dwa kultowe horrory 31.10 w DCF i Nowych Horyzontach

Na piątkowym koncercie organowym zagra Ihor Sikorskyi z Ukrainy

A
R

C
H

IW
U

M
 P

R
YW

AT
N

E

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

R
A

SO
W

E

Premiera w Teatrze 
Polskim: Szewcy
Teatr Polski we Wrocławiu 
zaprasza na swoją 621. pre-
mierę. Spektakl, który wej-
dzie na Dużą Scenę przy ul. 
Zapolskiej 3, to „Szewcy” S.I. 
Witkiewicza w reż. Stanisława 
Melskiego. To najważniejszy 
dramat Witkacego, ukończo-
ny w 1934 roku. Autor pisał 
go przez 7 lat (inne sztuki 
powstawały w kilka tygodni)! 
Bezlitosna, pesymistycz-
na diagnoza świata polityki 
i historii, podana w humory-
stycznym wydaniu. W reper-
tuarze 28 i 29.10 oraz 2-6.11. 
Bilety od 35 zł na www.te-
atrpolski.wroc.pl.

Wrocławianka  
kręci po angielsku

Na ekrany polskich kin wszedł 
film „Silent Twins” wrocła-
wianki Agnieszki Smoczyń-
skiej. Obraz reżyserki znanej 
z „Córek dancingu” zdobył 
Złote Lwy za najlepszy film 
na Konkursie Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni, nagrodę 
specjalną odebrała też sama 
twórczyni. Jej anglojęzyczny 
debiut to prawdziwa historia 
dwóch czarnoskórych bliźnia-
czek z Walii, które w geście 
protestu wybrały milczenie. 
Smoczyńską jako reżyserkę 
filmu wymarzyła sobie jego 
scenarzystka Andrea Seigel. 
Równolegle z filmem ukazała 
się książka Marjorie Wallace 
„Milczące bliźniaczki” (Wy-
dawnictwo Czarne).

Szkło w BWA  
na Głównym

Od 21.10.22 do 29.01.23 w ga-
lerii BWA na Dworcu Głów-
nym będzie można obejrzeć 
prace 25 artystów tworzących 
w szkle. Wybrani zostali spo-
śród 181 osób uczestniczących 
przez ostatnie 30 lat w pro-
gramie rezydencyjnym w Pil-
chuck Glass School w Stanach 
Zjednoczonych. Wystawa Au-
tonomous Zones jest okazją 
do pokazania, że szkło jako 
materiał pełni nie tylko funk-
cję użytkową czy dekoracyjną. 
Ma ono też ogromny poten-
cjał do komentowania rzeczy-
wistości i wywoływania emo-
cji. Wstęp wolny.
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Провiрте якi заходи органiзованi є у Вроцлавi у найближчому часi. Є безкоштовнi але треба реєструватись.

 I Ева Вапляк

Перехiд Діалогу

Перший семінар із циклу 
«Школа виховання» від-
будеться цього четверга (27 
жовтня, 17:00). Запрошує-
мо батьків, опікунів, педа-
гогів... та усіх бажаючих 
дослідити тему побудови 
стосунків з дитиною.

Темою перших занять буде 
побудова добрих стосунків 
у контексті змін. Оскільки 
зміни відбуваються з кож-
ним і можуть бути викли-
ком як для дорослих, так і 
для дітей. Як їх підтрима-
ти? І чому побудова сто-
сунків є такою важливою?

Майстер-класи безко-
штовні, але реєстрація 
обов’язкова https://bit.ly/
szkola-wychowania

Зустріч відбуватимуться 
польською та українською 
мовами.

Як найкраще вивчити 
мову? Під час розмови! 
Тому ми запрошуємо до-
рослих на зустрічі «Роз-
мовного клубу польської 
мови», який проходить 
у нас щоп’ятниці (17.30-
18.30).

Розмови мають допомогти 
учасникам використовува-
ти польську мову в повсяк-
денних ситуаціях. Завдяки 
майстер-класам розмови 
в офісах, магазинах чи з 
новими друзями більше не 
викликатимуть стресу. 

Академія „Study in 
Wrocław 2022”

27 жовтня розпочинається 
Академія „Study in Wrocław 

2022”. Це серія з чотирьох 
зустрічей для іноземних 
студентів, які розпочали 
навчання у Вроцлаві цього 
року. 

Приходьте на зустріч і 
дізнайтеся більше, адже 
ми знаємо, які питання 
ви будете задавати собі в 
процесі адаптації в ново-
му середовищі, зокрема 
про роботу, карту поби-
ту, PESEL, що робити в 
надзвичайних ситуаціях, 
NFZ, медичне обслугову-
вання тощо. 

Перші три зустрічі про-
ходитимуть на польській 
мові. Четверта зустріч 
присвячена англомовним 
студентам.

А ось теми та графік зу-
стрічей:
 ◼ 27 жовтня (четвер) 

16.00 – 18.00 Вроцлав – 
студентське місто

 ◼  28 жовтня (п’ятниця) 

 ◼ І частина: 16.00 – 16.45 
Як подбати про безпеку 
(Управління поліції 
Вроцлава), 

 ◼ ІІ частина: 17.00 – 18.00 
Студент у пошуках 
роботи

 ◼  3 листопада (четвер) 
16.00 – 18.00 Легаліза-
ція перебування

 ◼  4 листопада (п’ятни-
ця) 16.00 – 18.00  
 частина: Легалізація в 
Польщі,  
ІІ частина: Робота для 
студента

 › Участь у зустрічах 
є безкоштовною, 
необхідно лише 
заповнити коротку 
форму для реєстрації: 
https://forms.gle/rYT-
Xa67veGrW6pem6

DLA OBCOKRAJOWCA

Через можливу радіоактивну небезпеку, Вроцлав має отрима-
ти додаткову партію таблеток з йодидом калія. Місто вже пра-
цює над переліком пунктів видачі допомоги. Розповсюдження 
таблеток йодиду калія.

 I Ева Вапляк

На даний момент місто отри-
мало 859 000 таблеток йодиду 
калію, які розподілено і достав-
лено на 30 складів на території 
Вроцлава.

Беручи до уваги рекоменда-
ції, місто Вроцлав звернулося з 
проханням збільшити кількість 
таблеток до 1,5 млн. штук. 

У Вроцлаві також готується ін-
формаційна кампанія, в тому 
числі спеціальні листівки (поль-
ською, англійською та україн-
ською мовами) для мешканців 
міста, якщо буде прийнято рі-
шення про початок видачі да-
ного препарату.

Таблетки калію йодиду може 
отримати будь-яка особа, персо-
нальні дані не перевірятимуть-
ся. Обмежень на видачу табле-

ток на одну особу також немає. 
Тому препарат можна отримати 
за сусіда або члена сім’ї, який не 
зміг з’явитися на пункт. Для 
міста також незрозуміла вказів-
ка уряду, яка зобов’язує забез-
печувати йодидом калія лише 
осіб віком до 60 років. 

Уряд запевняє, що у разі ра-
діаційного зараження, кожен 
громадянин, який звернеться 
за препаратом – його отримає. 
Вистачить всім. 

Найбільш вразливими на вплив 
радіації (тобто в групі ризику 
раку щитовидної залози) є: діти, 
підлітки, вагітні жінки та жін-
ки, що годують груддю.

Дозування калію йодиду в 
таблетках:
 ◼ Новонароджені та немовлята 

віком до 1 місяця – 12,5 
мг (разова доза), тобто 1/4 

таблетки. Застосування: 
1/4 таблетки слід повністю 
подрібнити, додати до 
їжі, що подається, і дати 
новонародженому або 
немовляті.

 ◼  Діти від 1 місяця до 3 років 
– 25 мг (разова доза), тобто 
1/2 таблетки. Застосування: 
повністю подрібнити, додати 
до введеної їжі та дати 
немовляті або дитині.

 ◼  Діти віком від 3 до 12 років 

– 50 мг (разова доза), тобто 
1 таблетка. Застосування: 
таблетку слід проковтнути 
та запити водою або іншим 
прохолодним напоєм. 
Таблетку можна подрібнити 
і додати в прохолодний 
напій.

 ◼  Дорослим та дітям віком від 
12 років – по 100 мг (разова 
доза), тобто 2 таблетки. 
Застосування: таблетки слід 
ковтати та запивати водою 

або іншим прохолодним 
напоєм.

 ◼  Вагітні та жінки, які 
годують груддю (будь-
-якого віку) – 100 мг (разова 
доза), тобто 2 таблетки. 
Застосування: таблетки 
слід проковтнути та 
запити водою або іншим 
прохолодним напоєм.

 › Пункти з таблетками йоди-
ду калію знайдете на www.
wroclaw.pl/ua
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Таблетки йодиду калію будуть 
розповсюджувати у вроцлавських пунктах

Заняття і заходи для українців
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To był bardzo dobry start Julii 
Piotrowskiej na Mistrzostwach 
Świata w strzelectwie sporto-
wym w Kairze. Zawodniczka 
WKS Śląsk wywalczyła kwali-
fikację olimpijską dla Polski. 

 I Maciej Wołodko

 – Coś niesamowitego, nie spo-
dziewałam się kwalifikacji olim-
pijskiej. To było moje marzenie 
i dalej do mnie nie dociera w pełni, 
co osiągnęłam – komentowała tuż 
po starcie młoda zawodniczka WKS 
Śląsk Wrocław. A Paweł Pietruk, 
który jest trenerem Julii Piotrow-
skiej w kadrze narodowej, podsu-
mowuje: – To była bardzo ładna 
i dojrzała praca. Nie było łatwo. 

Przeważyły dwie setne

Ostatecznie wynik 630,2 punktu 
dał zawodniczce 6. miejsce i awans 
do finału. A przesądziła o nim róż-
nica 0,2 punktu. Bo zawodniczki, 
które deptały po piętach Polce, 
zdobyły odpowiednio po 630,1 oraz 
630 pkt (7. miejsce Oceanne Mul-
ler z Francji i 8. Yu Zhang z Chin). 
To „przepustka” na start w Paryżu 
w 2024 roku na Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich. 

Julia Piotrowska zajęła ostatecznie 
czwarte miejsce w swojej ulubio-
nej konkurencji, do podium za-
brakło jej zaledwie 0,9 punktu. 
– Julia wyszła z finału z miejscem 
olimpijskim, które rekompensuje 
miejsce tuż za podium Mistrzostw 
Świata. Zadanie wykonane – pod-
sumowuje trener. – To czwarte 
miejsce cieszy mnie tak samo, jak 
pierwsze – komentuje zawodnicz-
ka. – Emocje na kwalifikacjach 

i w finale były ogromne. Jednak 
dzięki teamowi byłam przygoto-
wana, żeby nie dać się im ponieść 
– dodaje.

Mistrzynią świata w karabinie 
pneumatycznym została Alison 
Weisz ze Stanów Zjednoczonych, 
po wygranym 16:14 meczu o zło-
to z Chinką Yuting Huang. Te za-
wodniczki również zdobyły kwali-
fikacje olimpijskie. 

To już druga przepustka

To kolejna strzelecka kwali-
fikacja olimpijska dla Polski. 
Pierwszą – we wrześniu na Mi-
strzostwach Europy we Wrocła-
wiu – wywalczyła Klaudia Breś. 
Pistoleciarka zdobyła również 
tytuł wicemistrzyni Europy 
w pistolecie sportowym 30+30 
na 25 m. Była już w Rio de Ja-
neiro (2016) i Tokio (2020).

Morsy z Wrocławia 23 października oficjalnie rozpoczęły sezon 2022/2023 na kąpielisku Morskie Oko. Było dużo zabawy, ele-
ganckich ubrań i dobrego humoru. Weekend wcześniej w zimnej wodzie hartowały się w wodospadzie w Przesiece.

 I Agata Zięba

Punkt 11 do kąpieliska Morskie Oko 
zaczęli wchodzić ludzie w koszulach 
i krawatach, spódniczkach i ko-
stiumach. To wrocławkie morsy, 
które w niedzielne październikowe 
przedpołudnie zainaugurowały se-
zon. Tydzień wcześniej członko-
wie klubu spotkali się w Przesiece.  
– Wodospad w Podgórnej przycią-
ga nas co roku. Jest to magiczne 
miejsce, które daje ukojenie i po-
zwala zapomnieć o troskach dnia 
codziennego – opowiada Beata Sa-
łapata z Wrocławskich Morsów.

Zdrowia doda

Zimna kąpiel, którą morsy prak-
tykują od jesieni do wiosny, ma 
szereg zdrowotnych korzyści. 
Poprawia odporność organizmu, 
zwiększa wydolność układu krą-
żenia, poprawia ukrwienie, dobrze 
wpływa na psychikę i jakość snu. 

Ale nie jest to przygoda dla każ-
dego. Przed pierwszym morsowa-
niem warto udać się na konsulta-
cję do lekarza, poczytać o tym, jak 
przygotować się do zanurzenia, 
a najlepiej dołączyć do klubu.

Wstąp do klubu

Wrocławskie Morsy działają od 
2006 r. i zapraszają w swoje sze-
regi. Aby zostać członkiem, należy 
wypełnić deklarację, opłacić skład-

kę i aktywnie uczestniczyć w spo-
tkaniach. Bardziej doświadczeni 
w morsowaniu koledzy wezmą pod 
swoje skrzydła i chętnie doradzą. 
Wszystkie informacje o klubie, za-
pisach i samych zimnych kąpielach 
znajdują się na stronie www.mor-
sy.wroclaw.pl.

Gdzie się kąpać?

Już 30.10 o godz. 10.45 Wrocław-
skie Morsy organizują hallo-
weenową kąpiel na Morskim Oku. 
Kalendarz morsowania ma także 
Kopalnia Wrocław w Paniowicach: 
4.12.22 odbędzie się Mikołajkowe 
Morsowanie, 15.01.23 Karnawałowe 
Morsowanie, 29.01.23 Morsowanie 
dla WOŚP, 12.02.23 Walentynkowe 
Morsowanie, a 18.03.23 Dolnoślą-
skie zakończenie sezonu zimo-
wego z nocnym morsowaniem. 
W Kopalni można zanurzyć się też 
w gorącej bani i basenie z lodem. 
Wstęp jest płatny (20 i 15 zł). 

Wrocławianka jedzie na igrzyska w Paryżu

Dołącz do morsów: właśnie rusza nowy sezon
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Julia Piotrowska zajęła ostatecznie 4. miejsce, ale to nie przeszkodziło jej zdobyć kwalifikacji na igrzyska
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Na inauguracji 23.10 na Morskim Oku nastroje i pogoda dopisywały

WYDARZENIA 
SPORTOWE

piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 
29.10, godz. 20,  

Wisła Płock –  
WKS Śląsk Wrocław  

(Canal+ Sport 3)

Ekstraliga kobiet:  
29.10, godz. 13,  

UJ Kraków –  
WKS Śląsk Wrocław

eWinner 2. Liga:  
30.10, godz. 13, Stadion 

Oporowska,  
WKS Śląsk II Wrocław – 

Siarka Tarnobrzeg

3. Liga: 29.10, godz. 15, 
Centrum Piłkarskie 

Ślęza Wrocław –  
#Kłokoczyce,  

1KS Ślęza Wrocław  
– Warta Gorzów

koszykówka

Energa Basket Liga: 
29.10, godz. 17.30,  

Hala Orbita,  
WKS Śląsk Wrocław – 
Twarde Pierniki Toruń 

(Polsat Sport Extra)

Energa Basket Liga 
kobiet: 29.10, godz. 18, 

Enea AZS  
Politechnika Poznań –  

1KS Ślęza Wrocław  
(Emocje TV)

siatkówka

TAURON 1. liga:  
27.10, godz. 20.30,  

Hala Orbita,  
Chemeko-System 
Gwardia Wrocław –  
MKS Avia Świdnik  

(Polsat Sport)

TAURON Liga kobiet: 
31.10, godz. 17.30,  

Hala Orbita,  
Volleyball Wrocław –  

Developress Rzeszów  
(Polsat Sport)

piłka ręczna

Liga Centralna: 30.10, 
godz. 16, Hala Orbita, 
WKS Śląsk Wrocław – 

MKS Wieluń
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Feminatywa w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 5-11.11

Feminatywa to przestrzeń dia-
logu kobiet na ważne współ-
czesne tematy.  Podczas  3 . 
edycji festiwalu od 5 do 11.11 
w wybranych filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej odbędą się 
dyskusje z pisarkami, artystka-
mi i aktywistkami. Wstęp wol-
ny. Co w programie? 5.11 o godz. 
18 „O wojnie nie bywa poezji” 
spotkanie w Mediatece, a potem 

wystawa zdjęć i impreza w klu-
bie Czuła jest Noc. 6.11 Femini-
styczny Maraton Filmowy w Me-
diatece od 16 do 20. 7.11 o godz. 
18 „Oto ciało moje. Niewstydli-
wa przyjemność” w filia nr 22 
i warsztaty dla dzieci w Famie. 
8.11 filia nr 7 zaprasza na 18 na 
opowieść o przodkiniach robot-
nicach, a 9.11 filia nr 54 – o ko-
bietach na emigracji. 10.11 wyda-
rzenia odbędą się w Mediatece, 
a 11.11 w Famie. Program na 
fama.wroc.pl/feminatywa.

„Bruno Schulz 130/80”  
w Centrum Kultury Agora

Spektakl muzyczny „Bruno 
Schulz 130/80” to przedsięwzię-
cie łączące w sobie elementy 
muzyczne, słowne i wizualne. 
Inspiracją widowiska są opowia-
dania ze zbioru „Sanatorium pod 
Klepsydrą”. Wybrane fragmenty 
tekstów nagrane przez aktora 
Jana Kochanowskiego staną się 
kanwą do opowieści o czasach, 
w których Schulz tworzył, jego 

wspomnieniach, natchnieniach 
i obsesjach. Warstwę muzyczną 
stanowić będą napisane z myślą 
o spektaklu autorskie kompozy-
cje Dany Vynnytskiej i Tomasza 
Orszulaka oraz aranżacje ukra-
ińskich pieśni ludowych. Dodat-
kową narrację spektaklu budować 
będą wizualizacje wykorzystują-
ce m.in. grafiki Brunona Schul-
za tworzone na żywo przez Se-
bastiana Siepietowskiego i Teo 
Dumskiego. Wstęp wolny. Więcej 
wroc.city/SpektaklSchulz.

Następny numer biuletynu wroclaw.pl już od 10.11.2022

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. Imię patrona cmentarza przy ul. Działkowej na 
Skowroniej Górze. 

2. Żyjący w XVI w. wrocławski patrycjusz, 
którego nagrobek znajduje się do dziś 
w kościele św. Elżbiety, jego dom 
mieści się przy dzisiejszej ul. Ofiar 
Oświęcimskich.

3. Imię Wojaczka, poety, który mieszkał i zmarł we 
Wrocławiu. 

4. Do tego fragmentu uzbrojenia husarii nawiązuje 
Pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu. 

5. Park we Wrocławiu, na którego terenie kiedyś był 
cmentarz żydowski. 

6. Osiedle z Cmentarzem Żołnierzy Włoskich. 
7. Kościół św. Jana Nepomucena został przeniesiony 

do Wrocławia na Wystawę Sztuki… 
8. Piękne drzewo rosnące w wielu miejscach 

Wrocławia, gubi liście i korę! 
9. Muzeum, którego oddziałem jest Stary Cmentarz 

Żydowski. 
10. Są nimi Jaś i Małgosia. 
11. Jesienne kwiaty, które kojarzą się z wrześniem.

KRZYŻÓWKA NUMERU 106

Aby  wygra ć  j edną 
z trzech nagród, 
wystarczy wysłać 
hasło z krzy-
żówki SMS-em 
pod  numer 
664 072 606. 
Koszt jed-
nego SMS-
-a wg taryfy 
ope ra to ra . 

W treści należy wpi-
sać numer biuletynu 
i po kropce prawi-

dłową odpowiedź. 
W tym nume-
rze będzie to 
1 0 6 . H A S Ł O 
(słowo HASŁO 
należy zastą-
pić rozwiąza-
niem krzy-

żówki). Na odpowiedzi czekamy do 
9 listopada br. do godz. 20. Trzech 
zwycięzców wyłonimy zgodnie 
z regulaminem spośród autorów 
prawidłowych odpowiedzi do 17 
listopada br. Skontaktujemy się 
z nimi w ciągu trzech dni robo-
czych z numeru telefonu 71 776 
71 00. UWAGA! Według regula-
minu nagrodę można wygrać raz 
na 12 miesięcy. W tym wydaniu 

do zdobycia są bluza, parasol-
ka i pakiet toreb. Zwycięzcy z nr. 
104 (hasło: Przyszłość we Wro) to 
pani Magdalena (bluza z herbem 
Wrocławia) i panowie Rafał (pa-
rasolka) i Mateusz (pakiet toreb). 
Gratulujemy!

 › Regulamin i RODO 
www.wroclaw.pl/ 
biuletyn/#konkurs

Numer ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

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

Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go: 71 770 22 22

Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia

(bezpłatne, czynne całą dobę)

Pogotowie energetyczne: 991 

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie ciepłownicze: 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

Telefony awaryjne

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

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

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

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

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

Infolinie

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

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

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

sb., nd. 9.00-15.00)

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

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

śr. 8.00-17.00)

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

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

śr. 8.30-16.00)

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

Taxi Senior: 
794 123 124

Telefon Zaufania MOPS: 
512 198 939

Ważne telefony – inne




