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Wrocław dba o bezpieczeństwo. 
Każdy pasażer może teraz szybko 

i łatwo sprawdzić, czy taksówka 
z której korzysta, jest legalna. 
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6000 nowych miejsc 
w przedszkolach

Nie sprzedawaj 
dzieciom alkoholu
Nie bądźmy obojętni. Reagujmy, zanim dojdzie do 
sprzedaży alkoholu nieletniemu. Zobacz, jak Wro-
cław walczy z tym problemem.

str. 3

Ale będzie zielono! 
Nasadzą tysiące roślin
W kwietniu rozpoczną się wiosenne nasadzenia. 
Gdzie pojawią się nowe drzewa, krzewy, pnącza 
i byliny we Wrocławiu?

str. 4

Вам допоможуть 
у Вроцлаві
Вроцлавський Центр Соціального Розвитку 
(ВЦСР, поль. WCRS) піклується про те, щоб ніхто 
не був виключений із суспільства.

str. 18
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Szanowni Państwo,

dziś kontynuujemy temat trans-
portowy. I to bynajmniej nie 
po to, aby kogoś nim zanudzić. 
Zwyczajnie: trudno zsumować 
w jednym numerze zakres inwe-
stycji z ostatnich 4 lat, a warto 
pamiętać przynajmniej o tych 
kluczowych projektach, popra-
wiających jakość naszego co-
dziennego życia i mających wy-
mierny wpływ na ekologię.

Uzupełnieniem transportu miej-
skiego są także taksówki. Bardzo 
cenię lokalne firmy przewozo-
we, będące nieocenioną pomocą, 
choćby dla wrocławskich senio-
rów, dla których uruchomiliśmy 
specjalny miejski projekt Taxi 
Senior. Kierowcy taksówek są 
często także jednymi z najlep-
szych, pierwszych przewodników 

dla turystów, dojeżdżających do 
hotelu z dworca czy lotniska, 
budującymi markę Wrocławia. 
Dlatego zależy nam na rozwo-
ju firm działających legalnie 
i z troską o swoich pasażerów.

I to właśnie dla nich jest projekt 
Wydziału Transportu „Bezpiecz-
na taksówka”, który otwarcie 
zachęca do korzystania z wy-
kwalikowanych firm przewozo-
wych, płacących we Wrocławiu 
podatki i dokładających się tym 
samym do wspólnego budżetu.

Dziś przeczytają Państwo tak-
że o innej inwestycji z pozio-
mu tych – w moim patrzeniu 
na Wrocław – najważniejszych. 
Chodzi o edukację najmłodszych. 
Zsumowaliśmy liczbę utworzo-
nych w ostatnich latach miejsc 
w szkołach i przedszkolach oraz 

zebraliśmy informacje o zbu-
dowanych i wyremontowanych 
obiektach.

Czasami sam łapię się na tym, że 
zdarza mi się zapomnieć, ile już 
udało nam się w tym obszarze 
zdziałać. Wiem, że jeszcze sporo 
przed nami – w wielu wymia-
rach rozwoju naszego miasta, 
niemniej patrząc w przyszłość 
Wrocławia, musimy widzieć na 
jednym z pierwszych miejsc 
edukację. Od niej zależy, w któ-
rym kierunku będziemy zmie-
rzać.
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Jacek Sutryk
prezydent WrocławiaTO
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Ślinka nam cieknie, gdy pa-
trzymy na cukiernicze dzieła, 
które wychodzą spod ich rąk... 
Uczniowie Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 5 przy ul. Dawida 
we Wrocławiu zdobyli 2. miej-
sce w ogólnopolskich zawodach 
cukierniczych, które odbyły się 1 
marca w Warszawie. Były to Mi-
strzostwa Polski Uczniów Szkół 
Cukierniczych Expo Sweet 2023. 
Przystąpiło do nich 70 zespołów 
z całej Polski, a do rundy fina-
łowej zakwalifikowało się tylko 
6 drużyn! Jedną z nich tworzyła 
dwójka uczniów z Wrocławia – 
Milena Grudzińska i Dominik 
Czyczerski, którzy uczęszczają 
do klasy cukierniczej pod opieką 
nauczycielki Krystyny Stępień. 
Stanęli do zaciętej walki o pu-
char w dwóch konkurencjach. 
Pierwsza polegała na zrobie-
niu i zaprezentowaniu dese-
ru, a druga na przygotowaniu 
dwóch tortów – do degustacji 
i do oceny na wystawę. Mamy 
nadzieję, że to nie ostatni suk-
ces utalentowanych młodych 
cukierników.

UCZNIOWIE Z GASTRONOMIKA WICEMISTRZAMI CUKIERNICTWA
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Co trzeci 15-latek próbował alkoholu, a w grupie 17-latków 90 proc. zna jego działanie na sobie. Tak wynika z badań. Wrocław sta-
wia na edukację sprzedawców i aktywną postawę mieszkańców – wyjaśnia Joanna Nyczak w rozmowie z Anną Aleksandrowicz.

Joanna Nyczak 
dyrektorka Wydziału Zdrowia UMW

Dlaczego tak ważne jest, by alko-
holu nie piły dzieci?
Alkohol zaburza rozwój całego 
młodego organizmu, szczegól-
nie – mózgu. Badania dowodzą, 
że w mózgu nastolatka spo-
żywającego alkohol powstaje 
zdecydowanie mniej komórek. 
Pogarszają się umiejętności po-
znawcze, osłabiona jest pamięć 
i koncentracja. Zwiększa się tak-
że prawdopodobieństwo wystą-
pienia problemów ze zdrowiem 
psychicznym w przyszłości.

Ile sklepów aktualnie we Wrocła-
wiu sprzedaje alkohol?
Każdego dnia zezwolenia są wy-
dawane, wygaszane, czasem co-
fane. Najwyższy spadek liczby 
zezwoleń odnotowujemy w grud-
niu, a najwięcej nowych wyda-
wanych jest w I kwartale każdego 
roku. Przeciętnie takich sklepów 
jest ok. tysiąca we Wrocławiu.

W ub.r. Urząd Miejski Wrocławia 
zlecił audyt sklepów z alkoholem 
i tylko 3 na 10 sprzedawców za-
chowało się przy Tajemniczym 

Kliencie tak, jak powinno...
Prosząc o dowód tożsamości. 
Tak, wyniki tego badania są nie-
pokojące.

Może zatem należałoby cofnąć 
pozwolenia takim sprzedawcom?
Paradoksalnie takie działanie by-
łoby niezgodne z prawem, gdyż 
audytorami przy badaniu były 
osoby wyglądające młodo, ale 
jednak pełnoletnie. Nie doszło 
zatem do naruszenia żadnych 
przepisów.

A może w każdym sklepie posta-
wić strażnika miejskiego?
To jest z oczywistych powo-
dów niemożliwe i byłoby absur-
dalne. Restrykcje nie powinny 
być celem samym w sobie. Nie 
o to przecież chodzi. W dłuż-
szej perspektywie edukacja jest 
lepszym rozwiązaniem. Sprze-
dawcy 16 marca o godz. 12 będą 
mogli zapoznać się w inter-
necie pod adresem wroc.city/
SprawdzDowodWebinar z na-
szym webinarem „Sprawdź do-

wód”. Od 20.03 znajdzie się on 
na wroc.city/NieSprzedawaj 
AlkoholuDziecku

Co zatem powinniśmy robić?
Nie bądźmy obojętni. Reaguj-
my, zanim dojdzie do sprzedaży 
alkoholu nieletniemu. Jeśli jed-
nak sprzedaż nastąpiła, to po-
winniśmy zawiadomić policję, 
aby sprzedawca poniósł odpo-
wiedzialność. Informację o zda-
rzeniu można też przesłać na 
zezwolenia@um.wroc.pl.

Kolejność płacenia: dowód, PIN i zielony

Zgarnij aż 10 tys. zł
Idzie wiosna – to najlepszy czas, żeby pomyśleć o nowoczesnym 
systemie ogrzewania na przyszły zimowy sezon. Z  programu 
KAWKA Plus można dostać 10 tys. zł dofinansowania.

 I Bartosz Moch

Jak to zrobić w 8 krokach? 
1. Wybierz rodzaj ogrzewania 
i skonsultuj się z instalatorem. 
2. Zbierz wszystkie niezbędne 
dokumenty i wypełnij wniosek 
do KAWKI Plus. 3. W razie wąt-
pliwości skontaktuj się z dorad-
cami energetycznymi od pon. 
do pt. w godz. 8-15.30, tel. 71 
799 6 799, e-mail: zmienpiec@
um.wroc.pl. 4. Kompletny wnio-
sek wraz ze wszystkimi załącz-
nikami dostarcz do Urzędu Miej-
skiego Wrocławia – osobiście przy 

ul. Hubskiej 8-16 lub elektronicz-
nie – przez ePUAP albo pocztą 
(na adres Wydziału Środowiska 
i Rolnictwa, ul. Hubska 8/16, 
50-502 Wrocław). 5. Poczekaj na 
kontakt ze strony Urzędu w celu 
umówienia wizji potwierdzają-
cej, że w nieruchomości znajduje 
się źródło ciepła na paliwo stałe. 
6. Podpisz umowę dotacyjną. 7. 
Wymień piec w 2023 r. 8. Rozlicz 
dotację i odbierz 10 tys. zł.

Warto pamiętać, że od 1.07.2024 
r. korzystanie z kopciuchów bę-
dzie karane grzywną do 5 tys. zł.
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Poważny wygląd nie oznacza dorosłości. Za nielegalną sprzedaż alkoholu grozi grzywna nawet do 1 mln zł

Przynieś 7 butelek, 
zaoszczędzisz 1000 zł
Czy chcesz oszczędzić ponad 
1000 zł rocznie? Wystarczy, że 
wybierzesz kranówkę zamiast 
wody butelkowanej. MPWiK 
zachęca do zmiany nawy-
ków z okazji Światowego Dnia 
Wody. Przyjdź w środę 22.03 
w godz. 15-18 na pl. Solny 
i oddaj pracownikom spół-
ki Ekosystem 7 plastikowych 
butelek PET. Wtedy od MPWiK 
dostaniesz ekologiczną butelkę 
wielokrotnego użytku, wyko-
naną z nowoczesnego biode-
gradowalnego plastiku – tri-
tanu.

Rekomendacje do 
Nagrody Wrocławia

Radni 13.03 wytypowali 5 kan-
dydatów do Nagrody Wrocła-
wia. Są to: Małgorzata Gorący, 
prezeska Stowarzyszenia Po-
mocy Dzieciom z Mózgowym 
Porażeniem Dziecięcym Osto-
ja, Maciej Jacyna z Wrocław-
skiego Klubu Sportowców Nie-
słyszących Świt, prof. Dariusz 
Patkowski, chirurg dziecięcy 
z USK we Wrocławiu, Fundacja 
Serce Polski z holenderskiej 
Bredy i Fundacja Onkologika, 
działająca przy Dolnośląskim 
Centrum Onkologii. Reko-
mendacje komisji nominacyj-
nej będą oceniać radni podczas 
kwietniowej sesji. Nagrody 
zostaną wręczone 24.06 pod-
czas Święta Wrocławia. W tym 
roku wrocławianie nadesłali 
ponad 50 zgłoszeń z typami 
kandydatów do Nagrody Wro-
cławia.

Przyjdź na dyżur 
do radnych miejskich

Wrocławscy radni miejscy: 
Agata Gwadera-Urlep, Mał-
gorzata Kellner i Igor Wójcik 
zapraszają wszystkich chęt-
nych na swój dyżur stacjonar-
ny w Sukiennicach 9, pok. 204, 
205 i 211 w środę 22.03 w go-
dzinach 15-16.30.

Przed  spotkaniem war-
to sprawdzić w internecie, 
czy dyżur jest aktualny na 
stronie wroc.city/Dyzury-
Radnych2023. Tam można 
również zapoznać się z har-
monogramem dyżurów innych 
radnych.
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Uprawa winorośli i prowadzenie winnicy, a także ogrodnik miejski – to dwa nowe kierunki, które 
zostaną otwarte od września 2023 w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej we Wrocławiu.

 I Paulina Falkiewicz

– Patrząc na to, jak wiele nowych 
nasadzeń i terenów zielonych po-
wstaje w mieście oraz jak zmienia 
się podejście do ich projektowania, 
postanowiliśmy od nowego roku 
szkolnego kształcić ogrodników 
miejskich – wyjaśnia Filip Marek, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 3 we 
Wrocławiu.

Uczniowie w planie zajęć będą 
mieli takie przedmioty, jak: 
dziedzictwo kulturowe i współ-
czesne trendy rozwoju miast 
oraz zrównoważony rozwój. 
Zdobędą też niezbędną wiedzę 
dotyczącą infrastruktury tech-
nicznej miasta czy hortitera-
pii (rodzaj terapii, która łączy 

w sobie medycynę i uprawianie 
ogrodnictwa).

– Od dłuższego czasu borykamy się 
z brakiem wykształconych pracow-
ników. W większości to my uczymy 
od podstaw swoją kadrę. A wia-
domo, że to wymaga dużo czasu 
i pieniędzy. Zawód nie jest taki 
prosty, jakby mogło się wydawać. 
Wymaga sporej wiedzy o mieście 
i roślinach. Dlatego cieszymy się, 
że szkoła poszerza swoją ofertę 
o specjalizację ogrodnik miejski – 
podkreśla Grażyna Tadla, właści-
cielka firmy zajmującej się projek-
towaniem terenów zielonych.

Drugą nowością, w ramach kierun-
ku technik ogrodnik, jest uprawa 
winorośli i prowadzenie winnicy. 

Jak przyznaje dyrektor placów-
ki, obecnie Dolny Śląsk jest trze-
cim województwem w kraju pod 
względem posiadanych winnic. 
A żeby efektywnie nimi zarządzać, 
niezbędna jest fachowa wiedza.

Na tym kierunku będą takie przed-
mioty, jak: uprawa i pielęgnacja 
winorośli, zakładanie i prowadze-
nie winnicy, podstawy somelier-
stwa (znawca win), enoturystyka 
(turystyka winiarska). – Będziemy 
kształcić w ścisłym porozumieniu 
z aktywnie działającymi winiarza-
mi, wykonującymi ten zawód na co 
dzień – mówi dyrektor Filip Marek.

W tym roku rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych ruszy 15 
maja.

Nauczą się uprawy winorośli i prowadzenia winnicy

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21 marca, ale nie tylko z tego powodu Wrocław się zazieleni. W marcu Zarząd Zieleni Miejskiej wyłoni wykonawcę, 
a już w kwietniu ruszą wiosenne nasadzenia w całym mieście. Gdzie w tym roku pojawią się tysiące nowych drzew, krzewów, bylin i pnączy?

 I Bartosz Moch

Wśród drzew, które upiększą 
wrocławskie osiedla, ulice, parki 
oraz skwery znajdą się m.in.: pla-
tany, lipy, klony, dęby, ambrow-
ce, kasztanowce, wiśnie, buki czy 
jesiony.

Tysiące nowych nasadzeń

– Wybór poszczególnych drzew 
czy krzewów nie jest przypadko-
wy. Dobierając gatunki do okre-
ślonego miejsca, bierzemy pod 
uwagę kilka czynników, między 
innymi charakter terenu, licz-
bę i rodzaj istniejącej już zieleni, 
a także panujące tam warunki dla 
rozwoju roślin – tłumaczy Marek 
Szempliński z Zarządu Zieleni 
Miejskiej we Wrocławiu.

W sumie ZZM tylko w ramach 
tego przetargu planuje posadzić 
1023 drzewa, 22 573 krzewy oraz 
tysiące bylin i pnączy.

– W rzeczywistości o ostatecznej 
liczbie nasadzeń w sezonie prze-
sądza dostępność odpowiedniego 
materiału roślinnego – zdarzają 
się dostawy, których nie możemy 
przyjąć. Z drugiej strony są też 
inne przetargi, chociażby na akcję 
WROśnij we WROcław. A do tego 
jeszcze miasto zazieleniają różne 

jednostki – szkoły, zarządcy nie-
ruchomości, a nawet drogowcy 
podczas prowadzonych inwestycji 
– wyjaśnia Marek Szempliński.

Gdzie się zazieleni?

Przykładowe lokalizacje wiosen-
nych nasadzeń w 2023 r. na uli-
cach, rondach i placach:

 ◼ ul. Graniczna – 23 szt. platan 
klonolistny, klon polny

 ◼ al. Hallera – 19 szt. platan 
klonolistny

 ◼ ul. Osobowicka – 9 szt. lipa 
drobnolistna, dąb szypułkowy

 ◼ ul. Lotnicza – 33 szt. ambro-
wiec amerykański, klon polny

 ◼ al. Śląska – 17 szt. ambrowiec 
amerykański

 ◼ ul. Ołtaszyńska – 27 szt. kaszta-
nowiec biały, lipa drobnolistna

 ◼ ul. Wapienna – 11 szt. klon 
polny

 ◼ ul. Piękna – 10 szt. klon polny

 ◼ ul. Kochanowskiego – 11 szt. 
robinia akacjowa, klon polny

 ◼ plac Strzelecki – 12 szt. jesion 

wąskolistny

 ◼ plac Bema – 8 szt. drzew: dąb 

Crimson Spire kolumnowy

 ◼ ul. Na Ostatnim Groszu – 

6 szt. platan klonolistny

 ◼ ul. Powstańców Śląskich/Swo-

bodna – 8 szt. platan klono-

listny,

 ◼ ul. Lotnicza – węzeł prze-

siadkowy – 33 szt. ambrowiec 

amerykański, klon polny,

 ◼ ul. Świeradowska – 5 szt. pla-

tan klonolistny

 ◼ ul. Legnicka – kontynuacja 

nasadzeń krzewów i bylin: 

ok. 4500 sztuk

 ◼ rondo Radiotechników – 

20 szt. klon zwyczajny kolum-

nowy

 ◼ rondo Powstańców Śląskich – 

10 szt. lipa drobnolistna, klon 

jawor, klon polny

 ◼ rondo Żołnierzy Wyklętych – 

2 szt. drzew: klon jawor, jesion 

wyniosły, 1700 krzewów: róża, 

berberys, tawuła japońska.

Nasadzenia pojawią się także 
w parkach i na zieleńcach.

 › Więcej na stronie wroc.city/
LokalizacjeNasadzen2023.

Wiosną rozpoczną się nasadzenia w całym mieście
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Wiosenne nasadzenia (wraz z trzyletnią pielęgnacją) pochłoną z tegorocznego budżetu miasta ok. 2 mln zł

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 we Wrocławiu zyskają nowe kierunki
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Poznaliśmy laureatów lutowego naboru Mikrograntów. Wiosną i z początkiem lata mieszkańcy Wro-
cławia z Wrocławskim Instytutem Kultury oraz Fundacją Umbrella zrealizują 36 zwycięskich inicjatyw.

 I Paulina Falkiewicz

Łącznie do trzech ścieżek spły-
nęły aż 162 inicjatywy. Zwycięz-
cy otrzymają wsparcie finansowe 
(od 1 do 10 tys. zł), a także pomoc 
w kwestiach administracyjnych, 
organizacyjnych i promocyjnych.

Zielone pokolenie

Tak można określić współczesną 
młodzież. Wśród wybranych ini-
cjatyw w ścieżce dla osób w wieku 
od 13 do 21 lat znalazły się pomysły 
na recyklingowy piknik na Koza-
nowie, wspólne sadzenie roślin na 
Grunwaldzie czy gajowicki Festyn 

Rodzinny na temat dbania o śro-
dowisko. Ale na roślinach się nie 
kończy – jeden ze zwycięskich 
projektów kręci się wokół wypie-
ków.

Zin i welodrom

W ścieżce dla każdej osoby lub 
grupy nieformalnej zawsze poja-
wia się kilka nietuzinkowych po-
mysłów! Jeden z nich to stworze-
nie zina z osiedlowymi historiami 
z dreszczykiem. Kolejną ciekawą 
inicjatywą są rodzinne warsztaty 
z programowania i budowania ro-
botów pomocnych przy codzien-
nych czynnościach. Wiosną czeka 

nas też kolejna odsłona spotkań na 
wrocławskim welodromie – au-
diospacer po kolarskiej arenie czy 
smakowanie „kawy kolarza”.

Coś ze sztuki

Wśród pomysłów wybranych ze 
ścieżki NGO znalazły się: warsz-
taty teatralne i filmowe, między-
pokoleniowe zajęcia z fotografii 
sportowej, warsztaty gry na bęb-
nach. Oczywiście w programie Mi-
krograntów nie może zabraknąć 
spacerów! Dlatego wiosną wybie-
rzemy się na wędrówkę po Borku, 
a wolontariusze wyruszą w rejs po 
Odrze. Odbędą się też zabawy lo-

giczne i zajęcia matematyczno-cy-
frowe dla seniorów.

Wszystkie wydarzenia będą bez-
płatne, ich realizacja potrwa do 
końca czerwca. Kolejna szansa na 

zgłoszenie pomysłu już w maju – 
szczegółów drugiego naboru wy-
glądajcie z początkiem kwietnia.

 › Wyniki na 
wroc.city/MikroWyniki

Studenci Politechniki Wro-
cławskiej pod kierunkiem prof. 
Jerzego Łątki opracowali czte-
ry koncepcje na nową nocle-
gownię, którą miasto planuje 
wybudować przy ul. Weroniki 
Kumko na Osobowicach.

 I Maciej Wołodko

Najpierw były wizyty w noclegow-
ni dla bezdomnych mężczyzn przy 
ul. Małachowskiego, spotkania 
z MOPS i organizacjami pozarzą-
dowymi, zajmującymi się bezdom-
nością. Chodziło o to, aby lepiej 
zrozumieć, jak ten system opieki 
i wsparcia wygląda i funkcjonu-
je. Potem przez pół roku studenci 
pracowali nad projektami.

Z empatią i zrozumieniem

– Teren, na którym chcemy wybu-
dować w przyszłości noclegownię, 
jest trudny. Znajduje się między 
cmentarzem a linią kolejową, jest 
mocno zadrzewiony. Dzięki pro-
jektom studentów, wiemy dziś 
dokładniej, ile da się – kolokwial-
nie mówiąc – z niego „wycisnąć”. 
Zależało nam też na ich świeżym 
spojrzeniu – mówi Bartłomiej 
Świerczewski, dyrektor Departa-
mentu Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.

– To, co mnie szczególnie ujęło 
w ich pracy, to pełne empatii po-
dejście do osoby w kryzysie bez-
domności i duża troska o to, aby 
stworzyć miejsce przyjazne i od-

powiadające ich potrzebom – do-
daje Świerczewski.

W końcu własna

Placówka przy ul. Weroniki Kumko 
to jedna z dwóch planowanych do 
wybudowania noclegowni. Pierw-
sza z nich powstanie na Księżu 
przy ul. Popielskiego. Przetarg na 
jej realizację ma zostać ogłoszony 
jeszcze w tym roku. Kiedy roz-
poczną się prace, miasto będzie 
poszukiwać środków na zlecenie 
dokumentacji dotyczącej obiektu 
przy ul. Kumko. Budowa dwóch 
nowych placówek wynika stąd, że 
działająca dziś noclegownia przy 
ulicy Małachowskiego nie należy 
do miasta. Budynek jest własnością 

kolei, a umowa przedłużana jest co 
pół roku. PKP mogą w dowolnym 
momencie zdecydować, że mają 
wobec niego inne plany.

Projekty studentów

Otwarte drzwi. Wiktoria Gocałek 
i Marta Szczygłowska zaprojekto-
wały budynek o lekkiej konstrukcji 
modułowej. Zimą znajdowałaby się 
tu ogrzewalnia, która latem prze-
kształcana byłaby w pomieszcze-
nia np. na warsztaty. Na działce 
pozostałoby co najmniej 60 proc. 
powierzchni biologicznie czynnej.

Podszed. Anna Harasimiuk, Julia 
Martyka i Marcin Weron zaprojek-
towali mikromiasteczko. Z klubem 

seniora, stolarnią, miejscami do 
pracy i odpoczynku. Cechą wspól-
ną zaproponowanych budynków 
byłby dach szedowy, składający się 
z dachów jednospadowych, ukła-
dających się w charakterystyczną, 
zębatą linię. Ogrzewalnia miałaby 
otwieraną harmonijkową ścianę 
i latem zamieniałaby się w dzie-
dziniec lub taras. Na działce po-
zostałoby co najmniej 60 proc. 
powierzchni biologicznie czynnej.

Dach nadziei. Agata Woźniak, 
Karolina Kozaczyńska i Karolina 
Dynowska zaprojektowały modu-
łowy budynek o konstrukcji szkie-
letowo-drewnianej. Wybudowany 
zostałby z wykorzystaniem betonu 
konopnego. Studentki oddzieliły 

ogrzewalnię od noclegowni. Za-
projektowały świetlicę wyposażoną 
w przesuwne ściany i szerokie ko-
rytarze, umożliwiające w razie po-
trzeby dostawienie na nich łóżek.

Dom światła. Agnieszka Kraszkie-
wicz zaprojektowała dwukondygna-
cyjny budynek z wewnętrznym dzie-
dzińcem. Na jego piętrze mieściłyby 
się sypialnie i sanitariaty. Budynek 
posiadałby w wielu miejscach prze-
świty, tak by zaprosić do wnętrza 
otaczającą go zieleń. W jej koncep-
cji, na terenie placówki mógłby po-
wstać sklep ze zniczami i kwiatami 
– uprawianymi na miejscu.

 › Wszystkie projekty zobaczysz 
na wroc.city/CzteryProjekty

Studenci zaprojektowali noclegownię razy cztery

Wybrano, jak możemy spędzać czas na osiedlach
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Projekt Anny Harasimiuk, Julii Martyki i Marcina Werona pod nazwą „Podszed” – to mikromiasteczko z charakterystycznym dachem
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Trwa przebudowa ul. Pomorskiej i pl. Staszica na Nadodrzu. Zakres prac jest ogromny, obejmuje nie tylko przebudowę sieci: kanaliza-
cyjnej, wodociągowej, energetycznej i gazowej, ale także remont jezdni, budowę chodników, dróg rowerowych i przejść dla pieszych.

 I Mariola Szczyrba

Na ul. Pomorskiej i placu Staszica 
powstanie w sumie 1100 metrów 
nowego torowiska tramwajowe-
go. Torowisko będzie zabudowa-
ne i zostanie wykorzystane także 
przez autobusy. Aktualnie trwają 
cały czas prace przy przebudowie 
sieci podziemnych. Niektóre z nich 
pochodzą nawet z XIX wieku.

Co się dzieje na budowie?

– Trwają prace przy sieciach pod-
ziemnych. Na pierwszym odcinku 

(patrząc od Dubois w kierunku 
ul. Wąskiej) pojawiła się stabi-
lizacja pod przyszłe torowisko 
tramwajowe. Ruszyły też prace na 
powierzchni. Ustawiane są słupy 
trakcyjne i oświetleniowe. Po-
zostałe rzeczy dzieją się pod zie-
mią – tłumaczy Krzysztof Świercz 
z Wrocławskich Inwestycji.

Kompleksowa przebudowa

Koszt przebudowy ulicy Pomor-
skiej i placu Staszica to ponad 
66,4 mln złotych. To wielkie za-
danie inżynierskie. Inwestycja 

obejmuje kompleksową przebu-
dowę sieci:

 ◼ kanalizacyjnych

 ◼ wodociągowych

 ◼ energetycznych

 ◼ gazowych.

Podczas remontu przebudowana 
zostanie jezdnia na odcinku około 
1200 metrów oraz skrzyżowania 
ul. Pomorska – pl. Staszica i pl. 
Staszica – ul. Łowiecka. Oprócz 
tego powstanie także:

 ◼ 1800 metrów nowych dróg dla 
rowerów

 ◼ nowe chodniki i perony przy-
stankowe

 ◼ 10 przejść dla pieszych oraz 
przejazdów rowerowych.

Pojawią się nowe drzewa

W planach jest też nasadzenie 
nowych drzew i krzewów, po-
wstaną także ogrody deszczowe.

Planowane zakończenie prze-
budowy to początek drugiego 
kwartału 2024 roku. Inwestycja 
jest dofinansowana z rządowego 
programu Polski Ład.

Remont ul. Pomorskiej idzie pełną parą

Zbudują azyl i oświetlenie na ul. Kurpiów
Na ulicy Kurpiów na wrocławskim Ołtaszynie rozpoczęto kolej-
ną inwestycję związaną z poprawą bezpieczeństwa.

 I Paulina Czarnota

W sąsiedztwie Szkoły Podstawo-
wej nr 34 i przystanków autobu-
sowych powstaje azyl dla pieszych 
z dodatkowym oświetleniem.

Azyl umożliwi pokonanie jezdni 
„na dwa razy” dzieciom i oso-
bom o szczególnych potrzebach. 
To oznacza, że jeśli ulica jest ru-
chliwa, pieszy nie musi czekać, aż 
z obu stron przejadą samochody – 
ma możliwość zatrzymania się po-
środku po pokonaniu jednego pasa 
ruchu. Ta zmiana skłoni również 
kierowców do zredukowania pręd-

kości i zachowania szczególnej 
ostrożności. Zaś widoczność pie-
szych przekraczających jezdnię po-
prawi montaż dwóch dodatkowych 
latarni ledowych. W ramach in-
westycji zostanie też przeniesiony 
peron autobusowy zlokalizowany 
po stronie szkoły. Po reorganizacji 
ruchu azyl wraz przejściem znaj-
dzie się dokładnie pomiędzy dwo-
ma przystankami autobusowymi.

Prace już ruszyły i zakończą się na 
początku maja. Wykonuje je firma 
Rotomat pod nadzorem Zarządu 
Dróg i Utrzymania Miasta. Koszt 
inwestycji to ok. 480 tys. złotych.

Prace przy inwestycji mają potrwać do pierwszego kwartału 2024 roku. To wielkie zadanie inżynierskie kosztuje ponad 66,4 mln złotych
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Prace zwiększające bezpieczeństwo na Ołtaszynie zakończą się w maju
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Koniec prac na ulicy 
Borowskiej
Torowcy zakończyli remont 
na ul. Borowskiej i od soboty 
(18.03), tramwaje linii 8, 9, 15, 
31 i 32 wrócą na swoje stałe tra-
sy, a tymczasowa linia autobu-
sowa 708 przestanie kursować. 
Od 11 marca tramwaje jeździły 
objazdami, omijając m.in. przy-
stanek „Dworzec Autobusowy”.

Poświętne bez 
tramwajów

MPK zabiera się za remont to-
rowiska na pętli przy ul. Żmi-
grodzkiej. Od soboty (25.03) nie 
będą tu dojeżdżać tramwaje li-
nii 1, 7, 70 oraz 74. Mieszkańcy 
i klienci centrum handlowego 
Marino muszą przygotować 
się na zmiany – do celu dotrą 
autobusem linii 707. W kie-
runku nieczynnej pętli będzie 
on startować z pl. Powstań-
ców Wielkopolskich (przysta-
nek „Dworzec Nadodrze”). 
Pojedzie ul. Trzebnicką, Żmi-
grodzką i Kuklińskiego. W dni 
robocze w godzinach szczy-
tu jeździć będzie co 7,5 min, 
a poza szczytem i w weekendy 
co 10 min.

Tramwaje linii 1 zostaną skró-
cone do przystanku „Dworzec 
Nadodrze” i dalej pojadą przez 
ul. Chrobrego, Łokietka, most 
Uniwersytecki, Nowy Świat, 
pl. Jana Pawła II do mostów 
Mieszczańskich. W kierunku 
powrotnym od mostów Miesz-
czańskich przez ul. Dubois, Ło-
kietka, Chrobrego do dworca 
Nadodrze i dalej swoją trasą do 
pętli „Biskupin”. Tramwaje linii 
70 będą kończyć kurs na przy-
stanku „Dworzec Nadodrze”. 
Zaś linii 7 i 74, od pl. Powstań-
ców Wielkopolskich zostaną 
skierowane przez ul. Słowiań-
ską, Jedności Narodowej, Kro-
mera do pętli „Kowale”.

Równanie chodników

Przy ul. Kolejowej i Prostej 
znikają popękane, pozapadane 
i pokruszone płytki chodni-
kowe. Poprawiane są też stu-
dzienki i zawory. Prace warte 
prawie pół mln złotych obej-
mą łącznie 400 m nowych 
nawierzchni. Przy sprzyjającej 
pogodzie remont powinien za-
kończyć się jeszcze w kwietniu.
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Projekt budynku, jaki ma powstać w miejscu wyburzonego w ubiegłym roku Solpolu przy ul. Świdnickiej, długo trzymano w tajemnicy. Opublikowano właśnie pierwsze 
konkursowe wizualizacje z koncepcjami projektu zabudowy. Jak zaznacza spółka Noho Investment, nowy właściciel działki, wkrótce dowiemy się, kto wygrał konkurs.

 I Magdalena Pasiewicz

Tęsknicie za Solpolem? Przez 
niektórych uważany za budynek 
kultowy, ale nie przetrwał próby 
czasu. Nowy właściciel tej nieru-
chomości w centrum Wrocławia 
zdecydował się wyburzyć w ubie-
głym roku znany wszystkim dom 
towarowy, a w jego miejscu pla-
nuje budowę nowej architektury.

Trwa konkurs na projekt

Właściciel – spółka Noho Invest-
ment – po zakupieniu działki 
od Grupy Polsat, zdecydował się 
wyburzyć Solpol. Przeciwko temu 
protestowało wielu mieszkańców, 
którzy próbowali nawet wpisać 
budynek na listę zabytków, żeby 
tylko go zachować. Stało się jed-
nak inaczej.

To, co powstanie na jego miej-
scu, było owiane tajemnicą. Wie-
my jednak, że Noho Investment 
planuje budowę nowej inwestycji. 
Według wcześniejszych zapowie-
dzi, w tym miejscu ma powstać 
budynek mieszkalny z lokalami 
usługowymi na parterze. Nie zdra-
dzali jednak, jak ma wyglądać.

– Zorganizowaliśmy konkurs na 
zaprojektowanie budynku w tym 
miejscu. Propozycja AP Szcze-

paniak jest jedną z propozycji, 
a zwycięską wkrótce opublikujemy 
– zapowiada Karolina Gadzimska, 
dyrektor ds. marketingu w Noho 
Investment.

Dwie propozycje

Wrocławskie biuro architekto-
niczne AP Szczepaniak opubliko-
wało film z prezentacją projektów 
zabudowy, która może tu powstać 

zamiast słynnego Solpolu. Zapro-
ponowano dwie koncepcje oparte 
na wspólnym założeniu bryły, ale 
wykończenie elewacji zdecydo-
wanie różni się między podanymi 
propozycjami. Zgodnie z założe-
niami konserwatorskimi, nowy 
budynek nie może przyćmić znaj-
dującego się obok kościoła pw. 
św. Stanisława, św. Doroty i św. 
Wacława. Nowa zabudowa będzie 
więc niższa niż kościół, tak by 

nie zasłaniać jego absydy znaj-
dującej się najbliżej deptaku przy 
ul. Świdnickiej. Dlatego architekci 
w AP Szczepaniak zaprojektowali 
od strony ul. Świdnickiej schodko-
wo wznoszące się uskoki, co przy-
pominać ma też nieregularną bryłę 
wcześniej stojącego tu Solpolu.

Chcieli w ten sposób symbolicz-
nie oddać hołd dla projektantów 
domu towarowego. W tym miej-

scu zaplanowali trzy budynki. Za-
jąć miałyby całą działkę po Solpolu 
oraz działkę znajdującego się kie-
dyś za nim parkingu. Na przed-
stawionym projekcie widoczne 
jest również zazielenione atrium, 
czyli niezadaszone pomieszcze-
nie wewnątrz budynku. Od strony 
ul. Świdnickiej pojawić miałyby 
się balkony lokali mieszkalnych, 
a w parterze – wychodzące na 
deptak lokale usługowe.

Tak będzie wyglądać budynek w miejscu Solpolu?

Biuro architektoniczne AP Szczepaniak przygotowało dwie koncepcje projektów zabudowy działki przy ul. Świdnickiej, gdzie mieścił się Solpol

Dawny szpital stał się domem dla królowej nauk
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Modernizacja budynku dawnego szpitala przy ul. Hoene-Wrońskiego kosztowała uczelnię blisko 50 mln zł
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Zakończył się remont budynku dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Hoene-Wrońskiego. Gmach zaprojektowany przez Maxa Berga to teraz siedziba Wydzia-
łu Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Drugą część kompleksu zajmie Wydział Medyczny, który od października ma ruszyć na politechnice.

 I Tomasz Wysocki

Składający się z dwóch budyn-
ków i łącznika kompleks powstał 
w 1911 r. według projektu archi-
tekta Maxa Berga, ówczesnego 
miejskiego radcy budowlanego. 
Był siedzibą Miejskiego Szpitala 
Dziecięcego, kliniki pediatryczne 
działały w nim także po II wojnie 
światowej.

W 2015 r. kupiła go Politechnika 
Wrocławska (Uniwersytet Me-
dyczny uzyskał za nieruchomość 
prawie 7 mln zł). Remont kapital-
ny rozpoczął się w 2019 r. Prace 
objęły m.in. remont elewacji, wy-
mianę dachu oraz częściową ter-
momodernizację. Udało się ocalić 
ok. 20 proc. oryginalnej stolarki 

okiennej i drzwiowej. Odnowiono 
żelbetowe schody. – Najbardziej 
cieszy, że ten budynek został oca-
lony i wyremontowany. To obiekt, 
w którym widać już zwrot Berga 
ku nowym rozwiązaniom techno-
logicznym, na przykład, wykorzy-
staniu żelbetu – podkreśla prof. 
Jerzy Ilkosz, historyk architektury, 
znawca dokonań Maxa Berga.

Większy budynek i łącznik (na 
mapie kampusu Politechniki Wro-
cławskiej oznaczone kodami C-19 
i C-20) już zajęli wykładowcy 
i studenci Wydziału Matematyki. 
Do ich dyspozycji jest ok. 120 po-
mieszczeń dydaktycznych i biu-
rowych. W drugim, mniejszym 
budynku (C-21) znajdzie się po-
wstający Wydział Medyczny. Tam 

na naukowców i studentów cze-
ka ponad 40 pomieszczeń, w tym 
planowane specjalistyczne labo-
ratoria i pracownie. – Matematy-
ka jest na Politechnice Wrocław-

skiej od 
daw-

na 

i już w tym budynku zostanie, 
a na medyków musimy jeszcze 
trochę zaczekać i ufam, że jeszcze 
sam ich stąd wyprowadzę w inne 
miejsce. Pierwotnie w tym mniej-
szym budynku planowaliśmy 
umieścić organizacje studenckie, 
ale gwarantuję, że studenci na 

tej przejściowej zmia-
nie planów nie 
s t r a c ą  – 
m ó w i 

prof. Arkadiusz Wójs, rek-
tor Politechniki Wrocław-
skiej.
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Co prawda film Jerzego Skolimowskiego „IO” nie zdobył Oscara, ale zachwycił amerykańskich krytyków i dał do myślenia publiczności. O tym, skąd wziął się pomysł na 
film, dlaczego powinniśmy zastanowić się nad tym, jak traktujemy swoją planetę i mieszkające na niej zwierzęta i jak mądre są osły z reżyserem rozmawia Magdalena Talik.

Wrocław jest współproducen-
tem filmu „IO”. Jak doszło do tej 
współpracy?
Jerzy Skolimowski: Realizowali-
śmy zdjęcia na Dolnym Śląsku, 
m.in. w Lubachowie oraz na zapo-
rze w Zagórzu Śląskim, szukaliśmy 
więc finansowego wsparcia w re-
gionie. Zostaliśmy uhonorowani 
pomocą Strefy Kultury Wrocław. 
Do historii osiołka nie pasowały 
jednak zdjęcia w dużym mieście, 
dlatego Wrocław jest w filmie za-
prezentowany jako pierwsze mia-
sto w Polsce, które zakazało wy-
stępów cyrków ze zwierzętami. 
Słyszymy to i widzimy na transpa-
rentach podczas sceny protestu 
wobec wyzysku zwierząt w cyr-
kach.

Film powstał z inspiracji dziełem 
„Na los szczęścia, Baltazarze” 
Roberta Bressona, którego jed-
nym z głównych bohaterów był 
osiołek. Co Pana zachwyciło w tej 
historii?
To dłuższa opowieść. Cofnijmy się 
do roku 1966, w którym powstał 
film Bressona, a ja kręciłem swój 
pierwszy zawodowy film „Walko-
wer”, który ukazał się na ekranach, 
nie tylko zresztą w Polsce. Jakiś 
szalony Francuz, ponoć polskiego 
pochodzenia, będąc na wakacjach 
w naszym kraju, zobaczył „Wal-
kower” i zakupił kopię. Wyświetlał 
ją potem w swoim kinie w Paryżu. 
Pod koniec 1966 roku otrzymałem 
nagle telefon z redakcji pisma „Ca-
hiers du cinéma”, które już wów-
czas było wyrocznią filmowego 
środowiska. Miesięcznik redago-
wali m.in. twórcy Nowej Fali – Je-
an-Luc Godard, François Truffaut 
i Louis Malle. Sekretarka redakcji 
powiedziała, że chcą ze mną zrobić 
wywiad, na co zareagowałem, że 
to musi być pomyłka, bo ja jestem 
autorem zaledwie jednego filmu, 
k tóry  dop iero 
co ukazał się na 
ekranach. „Nie 
sądzę, abyście 
chcieli rozmawiać 
z debiutantem” 
– stwierdziłem. 
Ona na to: „Nie, 
nie, to nie po-
myłka .  P r z ed 
godziną skoń-
czyło się głoso-
wanie wszystkich 
członków redakcji 
na listę 10 najlepszych filmów roku 
i pański „Walkower” zajął drugie 

miejsce” – poinformowała. Praw-
dopodobnie ktoś z redakcji zoba-
czył film w tym kinie w Paryżu. 

Zszokowany tą 
informacją wy-
dukałem pytanie 
o to, kto zajął 
pierwsze miej-
sce. Odpowie-
działa, że „Na 
los szczęścia, 
Baltazarze” Ro-
berta Bressona. 
Zapytałem, czy 
możemy odłożyć 
wywiad o kilka 
dni, bo chciał-

bym przed jego udzieleniem zo-
baczyć film Bressona. Poszedłem 

do kina z manierą bezczelnego, 
młodego filmowca. Patrzyłem na 
film półcynicznym, półzawodo-
wym okiem, nie analizując tre-
ści i nastroju. Interesowały mnie 
raczej zagadnienia techniczne: 
dlaczego kamera jest postawiona 
w tym, a nie innym miejscu, jaka 
jest funkcja jazdy, jakich obiekty-
wów używa się w danej scenie. Ale 
w połowie filmu zgubiłem zdol-
ność analitycznego patrzenia i da-
łem się ponieść narracji. Zwłaszcza 
w finałowej, wstrząsającej scenie, 
kiedy osiołek Baltazar kona na 
trawie na zboczu wzgórza, a wo-
kół niego pojawia się stado owiec 
z pobrzękującymi delikatnie dzwo-
neczkami. To było tak przejmują-

ce, że kiedy zapaliło się światło po 
projekcji ze zdumieniem stwier-
dziłem, że mam łzy w oczach. To 
był jedyny raz, kiedy miałem łzy 
w oczach w kinie. A lekcja, jakiej 
udzielił mi w tym filmie Bresson, 
była taka, że bohater zwierzęcy 
może bardziej wzruszyć widza, niż 
odegrana przez najwspanialszego 
aktora scena śmierci.

Ważnym wątkiem filmu „IO” jest 
lęk przed katastrofą klimatyczną. 
Osiołek, który przemierza kolejne 
kraje, choć spokojny, wydaje się 
przerażony tym, co ze światem 
zrobił człowiek.
Zdecydowanie tak, ten film po-
wstał z miłości i troski o natu-

rę i zwierzęta. To głos w obronie 
tych, którzy nie mają głosu. Apel 
o to, aby zrewidować stosunek do 
zwierząt i do natury. Przetrzebione 
lasy, przemysłowa hodowla zwie-
rząt to straszny obraz dzisiejszego 
świata. „IO” jest próbą wstrzą-
śnięcia ludźmi, aby zechcieli się 
zastanowić, zredukowali ilość 
spożywanego mięsa. Miałem nie-
dawno cały szereg wystąpień po 
pokazach „IO” w Stanach Zjedno-
czonych. Pewnego dnia byłem do-
syć wzburzony, bo tematem roz-
mowy była przemysłowa hodowla 
zwierząt, którą uważam za jeden 
z najbardziej drastycznych obja-
wów ludzkiego okrucieństwa. Po-
wszechnie wiadomo, w jakich wa-
runkach te zwierzęta funkcjonują. 
To nie jest życie. Sprowokowany 
przez amerykańską widownię 
rzuciłem napastliwą uwagę: „Czy 
musicie pożerać bekon każdego 
ranka, czy nie możecie co drugi 
dzień jeść, na przykład, twaroż-
ku?”. Reakcją było zaskoczenie 
i chichot, potem nieśmiałe brawa, 
a wreszcie owacja, jakby widownia 
budziła się do myśli, że nie mó-
wię nic ekscentrycznego. Ja i Ewa, 
moja żona, współscenarzystka 
i współproducentka, prawie prze-
staliśmy jeść mięso, nie jesteśmy 
wegetarianami, ale zjadamy uła-
mek tego, co niegdyś.

Na zdjęciu przytula pan z czuło-
ścią osiołka. Jakie było pana oso-
biste doświadczenie pracy z tym 
zwierzęciem?
Osły są wyjątkowe. Gdybym tak 
dużo nie podróżował, marzyłbym, 
by zaadoptować osła lub dwa do 
domu na Mazurach. Jest w nich 
ogromna delikatność i niewinność. 
Po melancholijnym, łagodnym 
spojrzeniu oczu osła, wiemy, że 
nie byłyby nigdy w stanie nikogo 
skrzywdzić, zrobić najdrobniejszej 
przykrości. Te zwierzęta mają opi-
nię głupich i krnąbrnych. Są upar-
te, ale zwykle z właściwego po-
wodu. Nie zgadzam się natomiast 
z opinią o ich głupocie – przeciw-
nie, są bardzo mądre i wrażliwe.

Czy przyjedzie pan do Wrocławia, 
albo rozważy Wrocław jako miej-
sce akcji swojego kolejnego filmu?
Z pewnością, bo miasto jest pięk-
ne, malownicze i bardzo filmowe. 
Aż się dziwię, że niewykorzysty-
wane nagminnie w tym celu. Zde-
cydowanie będę dążyć w waszym 
kierunku.

Osiołek nie zdobył Oscara, ale i tak naprawi świat

Reżyser Jerzy Skolimowski z osiołkiem, który zagrał główną rolę w nominowanym do Oscara filmie „IO”

Film powstał z miłości 
i troski o naturę 

i zwierzęta. To głos 
w obronie tych, którzy 
nie mają głosu. Apel 

o to, aby zrewidować 
stosunek do zwierząt 

i natury
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Własna restauracja – od marzenia do wyzwania. 22 marca startuje Akademia Gastro – projekt Akademii Wrocławskiego Przedsiębiorcy, prowadzonej przez Biuro 
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Obowiązują jednak zapisy. I zasada – kto pierwszy, ten lepszy.

 I Anna Aleksandrowicz

Wystartowały zapisy do maratonu 
szkoleniowego dla tych, którym 
chodzi po głowie chęć zaistnienia 
na kulinarnej mapie Wrocławia. 
Wszystkie spotkania są bezpłat-
ne, ale obowiązują zapisy. Linki do 
nich zostaną uruchomione tydzień 
przed danym szkoleniem na www.
wroclaw.pl/akademia-gastro.

Harmonogram spotkań

1 22.03.2023 Start Akademii 
Gastro – spotkanie inauguracyjne, 
Bar BarBara, ul. Świdnicka 8B, 
link do zapisu aktywny na 
www.wroclaw.pl/akademia-gastro
Własna restauracja we Wrocła-
wiu – od marzenia do wyzwa-
nia; wśród gości – panelistów 
pojawią się: Piotr Staszczyński 
(Pasibus), Andrzej Frymar (Bra-
twursty, Shrimp House), Michał 
Kościukiewicz (ElGordito), Ro-
man Kaszczuk (Meatologia), mo-
derator: Ewa Dziekańska-Budniak 
(BRG)
Własny lokal gastro – od cze-
go zacząć? – prowadzący: Grze-
gorz Oczowiński, menedżer m.in. 
Whisky In the Jar

2 25.03.2023 Restauracja od 
kuchni (warsztaty z przygotowa-
niem i degustacją dań)
Wizyta studyjna w Pracowni 
Technologii Gastronomii Uni-
wersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu – dr inż. Danuta Fi-
gurska-Ciura i dr inż. Maciej 
Bienkiewicz, UP

3 27.03.2023 Zarządzanie kosz-
tami w gastronomii – Grzegorz 
Oczowiński

4 29.03.2023 Od foodtrucka do 
milionera – Andrzej Frymar, 
współwłaściciel Brat Wursty 
i Shrimp House; Dostawcy – po-
szukiwanie i współpraca – Grze-
gorz Oczowiński

5 3.04.2023 Pieniądze na start 
gastrobiznesu – Joanna Pardela 
(PIFE), Arkadiusz Łukaszów (PUP)

6 12.04.2023 Biznesplan restau-
racji – Małgorzata Koralewska

7 13.04.2023 Lokal na działal-
ność gastronomiczną – Katarzy-
na Chrobak (BRG), Jarosław Bed-
narek (ZZK)

8 15.04.2023 – Jak się nie bać 
sanepidu – Ireneusz Solicki 
CEO HORECA+, Monika Ka-
niecka, ekspert HACCP HORE-

CA+, Dominik Fret, ekspert od 
wentylacji HORECA+, Dominika 
Skinderowicz, ekspert BHP

9 17.04.2023 Jak zarejestrować 
firmę gastronomiczną – Ewa 
Dziekańska-Budniak (BRG), Elż-
bieta Kucharska (ZUS); Zezwole-
nie na alkohol – Paweł Madej, 
UMW

10 19.04.2023 – Zatrudnianie 
personelu – Grzegorz Oczo-
wiński; Social media w ga-
s t ronomi i  – Joanna 
Aniszczyk

11 13.04.2023 – Szkolenie 
na życzenie. Dodatkowe 
szkolenie wybrane przez 
uczestników spośród: 
marketing w ga-
stronomii; foto-
grafia w ga-
s t r o n o m i i 
(warszta-
ty); food-
c o s t  – 
szko-
le-

nie uzupełniające; foodtrucki – jak 
odpalić mobile – szkolenie uzupeł-
niające, BDO w gastronomii.

Tylko start Akademii Gastro 
22.03.2023 – spotkanie inaugu-
racyjne odbędzie się w Barze Bar-
Bara przy ul. Świdnickiej 8B. Na 
wszystkie inne spotkania (oprócz 
wizyty studyjnej na UP) Biuro 

Rozwoju Gospodarczego UMW 
zaprasza do CRZ Krzywy 

Komin, ul. Dubois 33/35a. 
Partnerzy cyklu: Uni-
wersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu (partner 
merytoryczny), ARAW, 
CRZ Krzywy Komin, 

HORECA+, ZUS, PUP, 
PIFE, Izba Administracji Skar-

bowej we Wrocławiu

 › Pełen harmonogram i linki 
do zapisów znajdziecie na 
www.wroclaw.pl/akademia- 

gastro

Startuje Akademia Gastro: 25 spotkań i warsztatów

Zdrowie a gospodarka wodna, zdrowie a transport i powietrze, zdrowie a tereny zielone – takie 
są trzy główne zagadnienia konferencji naukowej „UMW Zielona Uczelnia w zielonym mieście”.

 I Mirka Kuczkowska

Naukowcy wrocławskich uczelni 
i przedstawiciele miejskich insty-
tucji omówią problemy związane 
z ochroną zdrowia i środowiska 
naturalnego. Na piątkową (17 
marca) konferencję „UMW Zielo-
na uczelnia w zielonym mieście”, 
może przyjść każdy i zarejestro-
wać się już na miejscu. Początek 
– godz. 9.

Prelekcje wygłoszą naukow-
cy  Un iwer sy t e tu  Medycz-
nego  we  Wroc ławiu ,  Un i-
wersy te tu  Wroc ławsk iego , 
Politechniki Wrocławskiej i Wro-
cławskiej Akademii Biznesu 
w Naukach Stosowanych. Tema-
ty będą różne: od wyzwań klima-

tycznych, przez bezpieczeństwo 
żywieniowe i wpływ zanieczysz-
czenia powietrza na zdrowie, aż 
po znaczenie aerozoli.

Dodatkowo zaproszeni są przed-
stawiciele różnych instytucji. 
O wodzie, wodorze i węglu bę-
dzie mówił dyrektor Departa-
mentu 3W Banku Gospodarstwa 
Krajowego. O wpływie wymiany 
źródeł ciepła na poprawę jakości 
powietrza we Wrocławiu opowie 
Ewa Skwirtniańska, wicedyrektor 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego Wrocławia.

O mobilności, czyli promocji 
ruchu pieszego i rowerowego 
w mieście, opowie Tomasz Stefa-
nicki, wicedyrektor Biura Zrów-

noważonej Mobilności Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.

Wszystkie spotkania odbędą się 
17 marca w budynku Katedry 
i Zakładu Farmakologii Klinicz-
nej przy ul. Borowskiej 211a. Choć 
oficjalne zapisy już się skończyły, 
każdy może przyjść i posłuchać 
wykładów i dyskusji.

Wydarzenie jest adresowane nie 
tylko do naukowców, studen-
tów, działaczy społecznych, ale 
też do wszystkich miłośników 
ekologii.

Konferencję organizuje Uniwer-
sytet Medyczny im. Piastów Ślą-
skich we Wrocławiu przy współ-
pracy z UI Green Metric.

Zdrowe środowisko naturalne to zdrowy człowiek
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Legalna taksówka – zeskanuj kod, zanim wsiądziesz
Co może złego stać się w taksówce? W legalnej – najpewniej nic. Natomiast w nielegalnej katalog możliwości jest dość długi: 
niesprawny pojazd, kierowca pod wpływem alkoholu bądź narkotyków czy brak ubezpieczenia pasażerów w przypadku kolizji 
– takie rzeczy wyłapują policjanci podczas kontroli. Do tego należy dodać brak licencji czy nieuregulowane sprawy podatkowe. 
Głośno jest też o napaściach na tle seksualnym. Lepiej losu nie kusić i zamówić legalny transport.

 I Bartosz Chochołowski

Jak się przekonać, że wsiadamy do 
właściwego pojazdu? Urząd Miej-
ski Wrocławia udostępnił narzędzie, 
dzięki któremu szybko i łatwo spraw-
dzimy, czy taksówka jest legalna.

Wystarczy zeskanować kod QR 
z nowej naklejki na taksówce lub 
wejść na www.wroclaw.pl/taxi 
i sprawdzić, czy dany pojazd jest za-
rejestrowany w bazie legalnie dzia-
łających we Wrocławiu taksówek. To 
prosta akcja, ale za nią kryje się na-
sze bezpieczeństwo, zdrowie i życie.

Bądź bezpieczny

Wrocław stawia na bezpieczeństwo 
mieszkańców i wszystkich osób, 
które miasto odwiedzają. Z tak-

sówek często korzystają turyści 
czy podróżujący służbowo, dlatego 
ulotki informujące o akcji „Legal-
na taksówka” dostępne będą na 
dworcach, w hotelach i hostelach, 
w pubach i klubach. Nieodłącz-
nym jej elementem jest aktywność 
w internecie oraz social mediach. 
Ta naklejka informuje, czy kierow-
ca oraz pojazd jest godny zaufania.

– We Wrocławiu jest 6,2 tys. tak-
sówek. Zainteresowanie taką for-
mą działalności jest bardzo duże. 
Aplikacje mobilne istotnie zmie-
niły sposób ich zamawiania. Jed-
nak, bywa że przyjeżdża po nas 
pojazd bez lampy z napisem TAXI, 
bez numeru bocznego z napisem 
Wrocław. To nie jest taksówka, ale 
wielu osób wcale to nie niepokoi 
– mówi Paulina Tyniec-Piszcz, 

dyrektorka Wydziału Transportu 
Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Prosta weryfikacja

Ta naklejka i kod QR pozwolą nam 
szybko zweryfikować, czy mamy 
do czynienia z licencjonowanym 
przewoźnikiem, a cała akcja po-
winna uświadomić nam, że nie 
każdy pojazd, który za-
mawiamy, jest tak-
sówką. Po ze-
skanowaniu 
kodu, tele-
fon użyt-
kownika 
zostanie 
przekie-
r o w a n y 
do bazy 
l e ga ln i e 

działających we Wrocławiu taksó-
wek. W ten sposób możemy szybko 
i sprawnie, jeszcze przed rozpo-
częciem kursu, sprawdzić pojazd, 
który po nas przyjechał.

– Głośno jest o naszych akcjach 
prowadzonych na szeroką skalę, 
ale proszę pamiętać, że taksówki, 
tak jak wszystkich uczestników 

ruchu, kontrolujemy każ-
dego dnia – zapewnia 

podkomisarz Woj-
ciech Jabłoński 

z  Komendy 
M i e j s k i e j 
Policj i  we 
Wrocławiu. 
– Pomaga 
nam w tym 
współpraca 
z prezyden-

tem Jackiem 
S u t r y k i e m . 

Urzędnicy prze-
szkolili policjan-

tów, na co podczas 
takich kontroli mają zwracać 

szczególną uwagę, jakie są szcze-
gółowe przepisy obowiązujące 
taksówkarzy. Cieszy nas ta akcja, 
bo każda inicjatywa poprawiająca 
bezpieczeństwo jest cenna – za-
znacza podkomisarz Jabłoński.

Szkolenia i kontrole

Ideą wrocławskich urzędników jest 
stworzenie pozytywnego trendu 
umieszczania tych naklejek na tyl-
nej szybie bądź drzwiach taksów-
ki – tak, aby były jak najbardziej 
widoczne dla pasażera zbliżającego 
się do auta. Dodatkowo, ta kam-
pania ma działać prewencyjnie po-
przez zniechęcanie nieuczciwych 
kierowców do popełniania wykro-
czeń i przestępstw.

Wrocławscy urzędnicy najpierw 
szkolili policjantów, jak rozpo-
znać, czy dany pojazd ma wszelkie 
uprawnienia administracyjne do 
przewozu osób. Potem pół tysią-
ca policjantów w grudniu i marcu 
przeprowadziło kontrole.

– Ich wyniki były niepokojące, 
wystawiono 60 mandatów, za-
trzymano 30 dowodów rejestracyj-
nych, 8 osób nie posiadało licen-
cji uprawniającej do świadczenia 
usług w zakresie przewozu osób, 
a 20 pojazdów nie nadawało się do 
jazdy. Co więcej, kilku kierowców 
miało przy sobie narkotyki – wyli-
cza podkomisarz Wojciech Jabłoń-
ski z Komendy Miejskiej Policji.

Kampanię popierają także inne or-
gany i służby państwowe: Rzecz-
nik Praw Obywatelskich, Komenda 
Miejska Policji we Wrocławiu, Ko-
mendant Wojewódzki Policji.

Współpraca wrocławskiego magi-
stratu z policją przebiega w tym 
aspekcie wzorowo. Eksperci Wy-
działu Transportu przeszkoli-
li już przeszło 80 funkcjonariu-
szy. W obszarze działań Wydziału 
Transportu UMW jest m.in. wyda-
wanie licencji na przewozy osób 
taksówką, dlatego urzędnicy są 

w tej materii najbardziej kompe-
tentni i zorientowani.

Które przepisy regulują kwestie 
legalności funkcjonowania taksó-
wek? Jak powinna wyglądać pra-
widłowa licencja i jak oznaczony 
musi być pojazd? Co zmieniło 
się w przepisach 2 stycz-
nia 2023 roku? To tylko 
niektóre zagadnienia ze 
szkoleń, jakie Wydział 
Transportu Urzędu 
Miejskiego Wrocławia 
przeprowadził dla po-
licjantów.

Włączcie się do akcji

Być może wielu z nas nie 
za bardzo interesuje to, 
jakie opłaty i podatki pła-
cą legalni taksówkarze, ale dla 
rozwoju miasta ma to znaczenie, 
czy mieszkańcy dzielą się swoimi 
przychodami z miejską kasą, czy 
też zarabiają w szarej strefie. Na-

tomiast wszystkich powinno za-
interesować, że legalne taksówki 
mają nieco inne rodzaje ubezpie-
czeń – niestety droższe.

– Musimy mieć ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wy-

p a d k ó w , 
które obejmuje prze-

wożonych pasażerów. Ma to 
ogromne znaczenie, gdy do-

chodzi do wypadku – wyja-
śnia Aleksandra Zawisza, 
taksówkarka z Radia Taxi 
Serc. – Nasi pasażerowie 
mają też pewność, że 
wozimy ich sprawnymi 
samochodami. Nie dość, 
że przechodzą one regu-

larnie badania technicz-
ne, to w naszej korporacji 

nie mogą być starsze niż 10 
lat.

– Jedyny sposób, w jaki można 
odróżnić legalną od nielegalnej 
taksówki, jest ta akcja: naklejka 
na szybie pasażera z kodem QR. 
Dlatego chętnie się do tej kampa-

nii włączamy – dodaje Grzegorz 
Pęzioł, prezes Mini Taxi.

Pozostałe korporacje, których 
kierowcy już zdeklarowali się, że 
umieszczą nalepki na szybach, to 
Ryba Taxi, Radio Taxi Serc, Z.T.P. 

Radio Taxi i Miejskie Taxi.

Aleksander 
Łoś, wicedyrektor Wy-
działu Transportu Urzędu Miej-
skiego, który wydaje licencje tak-
sówkarskie, zachęca wszystkich 
legalnych taksówkarzy, nie tylko 
zrzeszonych w korporacjach, aby 
włączyli się do akcji.

– Wystarczy przyjść do nas i ode-
brać naklejkę. Zależy nam, aby 
stała się ona rozpoznawalną mar-
ką. Dzięki naszej akcji wzrośnie 
świadomość pasażerów. Wsiadając 
do takiej taksówki, będziemy mieć 
pewność, że wioząca nas oso-
ba działa uczciwie, legalnie, a my 
jesteśmy bezpieczni – podkreśla 
Aleksander Łoś.

Uważajcie na oszustów

Z różnych miast Polski dochodzą 
sygnały o przestępstwach docho-
dzących z udziałem „taksówkarzy”. 
Najbardziej drastyczne dotyczą na-
paści na tle seksualnym. Taksów-
ka, która była jednoznacznie ko-
jarzona z bezpiecznym środkiem 
dotarcia do celu, nawet w środku 

nocy w nieznanym mieście, 
może okazać 
się zagroże-
niem. Wrocław, 

jako pierwszy 
w kraju, zapo-

czątkował akcję 
„Legalna taksów-
ka”, która ma od-

siać przypadkowych 
kierowców od praw-

dziwych taksówka-
rzy.

Warto też mieć na 
uwadze, że w sytuacji, 

gdy poczujemy się oszu-
kani przez taksówkarza, 

możemy złożyć skargę do 
urzędu miejskiego. Gdy 

wiezie nas przypadko-
wa osoba, nie ma do kogo 
wnieść zażalenia. W sytuacji, 

gdy padliśmy ofiarą prze-
stępstwa, należy oczywiście 

zawiadomić policję.

Niejeden wrocławianin czy tu-
rysta miał zapewne do czynienia 
z sytuacją, kiedy przez aplikację 

zamówił taksówkę, a przyjechał 
nieoznakowany samochód, które-
go kierowca nie rozumiał ani słowa 
po polsku. Nie był w stanie nawet 
zrozumieć nazwy ulicy. W takiej 
sytuacji kierowca podaje pasażero-
wi telefon z aplikacją, aby ten sam 
wpisał adres.

Ciekawe historie sporo lat temu, 
podczas Euro2012, opowiadali trój-
miejscy taksówkarze. Jeden z nich 
mówił, jak jego kolega uczciwie 
woził obcokrajowców najkrótszą 
drogą do celu, taksometr wskazy-
wał jak najbardziej poprawną kwo-
tę, z tym że taksówkarz informował 
pasażera, że to należność liczona 
w euro. Ponoć nikt nie protestował.

 › Sprawdź taksówkę na 
www.wroclaw.pl/taxi

Jowita Dąbrowska, kierowca z Taxi Ryba, jako jedna z pierwszych otrzymała naklejkę „Legalna taksówka”

Sprawdźtaksówkę
Wyszukaj licencję na: 
www.wroclaw.pl/taxi

LEGAL TAXI
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MACIEJ KULCZYŃSKI

MACIEJ KULCZYŃSKI
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Kluczowe przy podejmowaniu decyzji o pracy w MPK było to, czy firma zapewni jej bezpieczne miejsce do parkowania motocykla. Zapewniła i Andżelika Sobczak we-
szła w dotąd zupełnie męski świat. Zdawaliście sobie sprawę, że na technicznym zapleczu zajezdni nie było do tego czasu żadnej kobiety? Zobaczmy, jak sobie radzi.

 I Bartosz Chochołowski

 – Jest pani elektromonterem 
czy elektromonterką? – pytam. – 
Elektromonterką – odpowiada bez 
chwili wahania Andżelika Sobczak, 
jedyna kobieta wykonująca ten 
zawód w MPK Wrocław. Specjalnie 
dla niej należało rozwiązać kwe-
stię zaplecza socjalnego – do paź-
dziernika ubiegłego roku pracow-
nicy techniczni korzystali z jednej 
szatni i natrysków. Byli to bowiem 
sami mężczyźni.

Kobiety do... techników 
radiotechnicznych

Od dekad nikogo nie dziwi kobieta 
prowadząca tramwaj, od lat coraz 
częściej spotykamy panie za kie-
rownicą autobusów. Bardzo dużo 
kobiet pracuje w administracji 
miejskiego przewoźnika. Jed-
nak warsztaty to był dotąd męski 
świat. Ale świat się zmienia...

 – Od dziecka drążyłam tematy 
techniczne. Pan, który przycho-
dził do domu naprawiać telewizor, 
jeszcze taki lampowy, powiedział 
tacie, że powinien mnie wysłać do 
technikum radiotechnicznego, bo 
ciągle drążę i zamęczam go py-
taniami. A ja, jako małe dziecko, 
tak naprawdę chciałam się do-
wiedzieć, gdzie jest ten pan, który 
mówi z telewizora – wyjaśnia An-
dżelika Sobczak.

Małą Andżelę bardziej niż do 
świata lalek ciągnęło do poznawa-
nia jego technicznych aspektów. 
Na szczęście mama w porę za-
interweniowała, gdy jako dziecko 
wkładała drut do gniazdka elek-

trycznego. Chciała zrobić to samo, 
co tata, który podłączał dwa ka-
belki i żarówka zaczynała świecić.

Z drogi obranej w dzieciństwie nie 
zeszła. Skończyła dzierżoniowskie 
technikum radiotechniczne i roz-
poczęła pracę, naturalnie zwią-
zaną z elektryką, elektroniką czy 
mechaniką. Wszystkim tym, co ją 
interesowało.

Easy Rider(ka) z garażem 
w zajezdni

Dzieciństwo zaszczepiło w niej 
jeszcze jedną poważną pasję –

miłość do motocykli. Zaczęło się 
od tego, że motor miał tata. I to 
nie jakiegoś „komarka” czy inny 
motorower, ale prawdziwy, po-
rządny – SHL.

 – Kocham jeździć na motorze. 
Należę do kilku grup i organizu-
jemy sobie wypady w różne miej-
sca. Lubię też zloty. Często cel 
podróży jest tylko pretekstem, 
aby wyruszyć. Sama jazda jest 
wspaniała – opowiada Andżelika.

Przyznaje, że teraz do pracy 
w zajezdni Borek dojeżdża ko-
munikacją miejską. Jednak czeka 
z utęsknieniem na początek se-
zonu, aż pogoda sprawi, że jazda 
motorem będzie znów przyjem-
nością.

 – Podczas rozmowy kwalifika-
cyjnej jedną z kluczowych kwestii 
było dla mnie to, czy będę miała 
trochę miejsca na zajezdni, aby 
mieć gdzie zaparkować motor. 
Przecież nie zostawię na tyle 
czasu swojej ukochanej maszyny 
gdzieś, gdzie może być narażo-
na na jakieś nieprzyjemności – 
śmieje się elektromonterka.

 – Gdy dostałam pozwolenie na 
parkowanie w obrębie zajezdni, 
nie miałam już żadnych wątpliwo-
ści, że chcę tu pracować – dodaje.

Męski świat nie taki straszny

Elektromonterka zapewnia, że 
wejście w męski świat przebiegło 
bardzo gładko. Koledzy ją zaak-
ceptowali i są bardzo pomocni. 
Nie doświadczyła żadnych przy-
krych sytuacji, jakichś docinków 
czy niesmacznych żartów.

 – Koledzy są 
super! Dzielą 
się swoim do-
świadczeniem, 
a bywają sytu-
acje, że również 
przydaje się ich 
siła fizyczna – 
opowiada An-
dżelika.

 – Naprawia-
my części, po-
dzespoły, które 
z n a j d u j ą  s i ę 
w codziennie 
eksploatowa-
nych tramwajach. Niekiedy, aby 
odkręcić jakiś element, trzeba 
pokonać opór zapieczonej śruby. 
Czasem to ponad moje siły, a dla 
kolegi – drobiazg – wyjaśnia. – 
To ciekawa praca, nie siedzę przy 
taśmie i nie wykonuję tej samej 
czynności przez osiem godzin. 
Do naprawienia są bardzo różne 
części, właściwie naprawiamy 

tu wszystko, co nie podlega już 
gwarancji, więc nudy nie ma – 
mówi z dumą.

Życzenia szerokiej drogi i... 
tańszej benzyny

Czego sobie życzy Andżelika 
Sobczak? Udanego sezonu mo-

t o cyk lowego 
i tańszej ben-
z y n y !  J e s z -
cze  n ie  w ie , 
gdzie pojedzie 
w trakcie urlo-
pu, ale na pew-
no pojedzie.

– Czasem je-
dynym planem 
j e s t  wy j azd . 
Wsiadamy i je-
dziemy. Mamy 
ze sobą namio-
ty, więc śpi-
my w miejscu, 
które nam się 

akurat spodoba – mówi. – Jesz-
cze nie wiem, czy pojedziemy 
w Bieszczady czy na Mazury. 
A może gdzie indziej? Na moto-
rze można zapomnieć o proble-
mach, troskach, gorszym dniu. 
Kocham motocykle.

 › Więcej na 
wroc.city/Elektromonterka

Jedyna elektromonterka we wrocławskim MPK

Od dziecka drążyłam 
tematy techniczne. 

Pan, który przychodził 
do domu naprawiać 

telewizor, jeszcze taki 
lampowy, powiedział 

tacie, że powinien mnie 
wysłać do technikum 

radiotechnicznego, 
bo ciągle drążę 
i zamęczam go 

pytaniami

MY WROCŁAWIANIE

Andżelika Sobczak od dziecka interesowała się techniczną stroną świata, teraz realizuje się jako jedyna kobieta w warsztacie MPK
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Elektromonterka naprawia tramwajowe częsci i podzespoły
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Plac zabaw ze zjeżdżalniami 
i przeszkodami, takimi jak: rucho-
my mostek, pionowa drabinka, 
a także piramida linowa, po któ-
rej można się wspinać i  oglądać 
świat z wysoka. To tylko niektóre 
atrakcje, które powstały na wy-
remontowanym, dostępnym dla 
wszystkich skwerze u zbiegu ulic 
Pszennej i Jęczmiennej.

 I Paulina Czarnota

Przed przystąpieniem do prac pra-
cownicy Zarządu Zasobu Komu-
nalnego i rada osiedla rozmawiali 
z mieszkańcami o tym, jak ma 
wyglądać ich wspólna przestrzeń. 
Teraz można się przekonać na 
własne oczy, bo powstał tam plac 
zabaw z prawdziwego zdarzenia.

Kolejka do huśtawki z pewnością 
nie będzie długa, ponieważ dzieci 
mają ich do dyspozycji aż pięć. Dla 
energicznych maluchów są jesz-
cze dwie trampoliny, równoważ-
nia typu parkur, bujaki, huśtawka 
równoważna i inne wyposażenie, 

które pozwala ćwiczyć spraw-
ność ruchową. Bliżej ul. Pszennej 
stoi tajemnicza skrzynia, w której 
dzieci mogą zostawiać swoje za-
bawki, tak aby nie leżały wszę-
dzie porozrzucane. Zaś od stro-
ny ul. Jęczmiennej miłośnicy gry 
w szachy mogą wygodnie rozsiąść 
się na szerokich ławkach przy du-

żym stole do gry w szachy. Dalej 
znajduje się siłownia plenerowa 
z trzema urządzeniami do ćwiczeń 
i stołem do gry w tenisa stołowego. 
Przestrzeń sprzyja każdemu, kto 
chciałby odpocząć. – Liczne ławki 
są otoczone zielenią ze skrzyniami 
z trejażem dla pnączy, które, gdy 
tylko urosną, będą cieszyć oko. 

Pomyśleliśmy też o karmiących 
mamach, które mają do dyspozycji 
specjalnie zaprojektowaną ławecz-
kę umożliwiającą także przebranie 
dziecka. Zamontowaliśmy też sto-
jaki na rowery, kosze na śmieci, 
oświetlenie ledowe i kosze do se-
gregacji odpadów – wylicza Anna 
Olbryt z ZZK.

PRZEDMIEŚCIE ŚWIDNICKIE 
Na nowym placu zabaw dzieci nie zaznają nudy

STARE MIASTO 
Rusza sezon jarmarkowy, gośćmi będą też alpaki
Przez trzy dni będzie można skosztować smakowitego kunsztu szefów kuchni z całej Polski. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych 
i wizyty... alpak. A wszystko to dzięki Wrocławskiemu Smacznemu Weekendowi, który od 17 do 19 marca zagości na pl. Nowy Targ.

 I Paulina Czarnota

Rusza sezon plenerowy na pl. 
Nowy Targ. Do Wrocławia przy-
jadą m.in. takie smakołyki, jak: 
świeże owoce w czekoladzie, 
chrupiące corndogi, wędzone 
ryby i wędliny, miody, soki, prze-
twory, pizza, sery kozie i owcze, 
obwarzanki, a także hiszpańskie 
przysmaki oraz turecka chałwa 
i baklawa.

Na smakołykach jednak nie ko-
niec. Na Jarmarku Produktów 
Regionalnych znajdziemy też ta-
kie stoiska, gdzie powstają ha-
ftowane poduszki, breloki oraz 
maskotki czy nietuzinkowe deski 
do serwowania i krojenia, toczone 
miski, patery, świeczniki, cerami-
ka, drobna galanteria drewniana, 
a także ozdoby wielkanocne.

W sumie będzie około 30 wy-
stawców z różnorodnym asor-
tymentem. Nie zabraknie także 
atrakcji dla najmłodszych, czyli 
dmuchanych zamków, animato-
rek, które będą malować twarze 
i kolorowe tatuaże.

Po raz pierwszy na pl. Nowy Targ 
gościć będziemy Krainę Alpak. To 
doskonała okazja, aby zapoznać 
się z tymi zwierzętami. Będzie 
również stoisko z wyrobami z ich 
cennej wełny, na którym znaj-
dziemy: czapki, koce czy opaski. 
Stoisko z alpakami będzie czynne 
w weekend w godzinach 12-16.

Natomiast jarmark odwiedzać 
można od 17 do 19 marca. Otwar-
ty będzie w piątek w godz. 16-22, 
w sobotę w godz. 12-22, a w nie-
dzielę w godz. 12-21.

Koszt inwestycji to ponad 940 tys. zł. Gdy wiosna zagości już na dobre, oko będzie cieszyć nasadzona zieleń
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Na placu Nowy Targ będzie można zobaczyć w sobotę i niedzielę alpaki

Nabór do nowego 
osiedla TBS w Leśnicy
Wkrótce rozpocznie się kolej-
na tura naboru mieszkańców 
do Leśnicy IX – najnowsze-
go, malowniczego osiedla TBS 
Wrocław. Rekrutacja potrwa 
w dniach 21-30 marca br. 
W naborze dodatkowym będą 
dostępne mieszkania 2-poko-
jowe (ok. 48-52 mkw.) oraz 
3-pokojowe (63 mkw.). Loka-
le zostaną wykończone „pod 
klucz” i będą gotowe do ume-
blowania. Z każdego miesz-
kania przewiduje się wyjście 
na taras, balkon lub loggię. Za 
przeprowadzenie naboru i wy-
bór najemców mieszkań od-
powiadają urzędnicy Wydziału 
Lokali Mieszkalnych Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. Wszel-
kie pytania związane z rekru-
tacją można zgłaszać właśnie 
do nich, zarówno telefonicz-
nie: 71 777 85 78, jak i mejlo-
wo: lesnica.nabor@um.wroc.
pl. Zgodnie z harmonogra-
mem najemcy będą mogli się 
wprowadzić do mieszkań w III 
kwartale tego roku.

TARNOmuza, czyli 
spotkania z muzyką

Rada osiedla Tarnogaj zapra-
sza w co drugi wtorek o godz. 
19 do Centrum Aktywności 
Tarnogaju, ul. Gazowa 22/7, 
na osiedlowe spotkania z mu-
zyką. Zajęcia poprowadzi Ar-
kadiusz Gembara, wieloletni 
pedagog Państwowych Szkół 
Muzycznych, kompozytor, 
wydawca, członek Encyklope-
dii Osobistości Rzeczypospoli-
tej Polskiej. W trakcie TARNO-
muzy: wspólny śpiew (chór), 
gra na instrumentach (gitara), 
edukacja muzyczna. Zajęcia 
dla każdego, wstęp wolny.

Na Brochowie: od 
lokówki do lodówki

Do 24.03 trwa zbiórka elek-
troodpadów w Szkole Podsta-
wowej nr 80 przy ul. Polnej 4. 
Sprzęty można przynosić do 
budynku A w godzinach 12-14 
(wszystkie elektrośmieci) lub 
w godzinach pracy Brochow-
skiego Centrum Aktywno-
ści Lokalnej, ul. Koreańska 1a 
(sprzęty do maks. 2 kg). Trans-
port i wniesienie na miejsce 
zbiórki we własnym zakresie.

NASZE OSIEDLA
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Coraz więcej miejsc we wrocławskich przedszkolach

Jak zdobyć +30 lub 
+50 pkt. w naborze?
Rozliczając PIT we Wrocławiu 
i korzystając z programu Nasz 
Wrocław, otrzymasz 30 dodat-
kowych pkt. w rekrutacji do 
przedszkoli. Jak zapisać się do 
programu? Zajrzyj na www.
wroclaw.pl/nasz-wroclaw. 
Potwierdź zameldowanie we 
Wrocławiu i zdobądź status 
Nasz Wroclaw MAX, a w re-
krutacji będziesz miał nie 30, 
lecz 50 dodatkowych punktów.

Jeśli masz Profil Zaufany, naj-
szybciej zameldujesz się przez 
internet, Na stronie obywatel.
gov.pl wypełnij formularz, 
podpisz za pomocą PZ i od-
bierz UPO. Wolisz osobiście? 
Masz do wyboru Centrum Ob-
sługi Mieszkańca: ul. Zapol-
skiej 4; pl. Nowy Targ 1-8; al. 
Kromera 44; w CH Magnolia 
przy ul. Legnickiej 58. Tam 
na I p. urzędnicy przyjmują 
od pon. do pt. w godz. 9-18, 
a w sob. – 9-16. Weź ze sobą 
dowód osobisty lub paszport, 
a także potwierdzenie tytu-
łu prawnego lokalu. Jeśli nie 
jesteś właścicielem, twoje 
zameldowanie musi poświad-
czyć osoba z takim tytułem.

#wroclawskaedukacja#wroclawskaedukacja

We Wrocławiu trwa budowa 6 publicznych przedszkoli dla 
1300 maluchów. Cztery z nich: 111 przy ul. Asfaltowej, 141 przy 
al. Hallera, LaFi przy ul.  Lekcyjnej i  Wrocławskie Skauty VII 
przy ul. Marszowickiej, jako nowe, biorą udział w tegorocznej 
rekrutacji do przedszkoli. Rozpocznie się ona 22.03 na rekruta-
cje.edu.pl i cała zostanie przeprowadzona w internecie.

 I Redakcja

Zwiększanie liczby miejsc dla 
dzieci we wrocławskich przed-
szkolach jest jednym z najważ-
niejszych zadań edukacyjnych 
miasta. Dlatego z roku na rok 
przybywa miejsc dla najmłod-
szych. Nowe placówki powstają 
na rozwijających się osiedlach, 
gdzie zapotrzebowanie na nie jest 
największe.

Trzy we współpracy UMW 
z prywatnym inwestorem

Obecnie trwa budowa 6 publicz-
nych przedszkoli. Z tego trzy (700 
miejsc) budowane są przez inwe-
storów zewnętrznych – w ścisłej 
współpracy z Urzędem Miejskim 
Wrocławia.

 ◼ Przedszkole przy ul. Lekcyj-
nej, Sołtysowice – 350 miejsc

Będzie to parterowy obiekt. Duże 
przeszklenia i świetliki zapewnią 
dobre doświetlenie wnętrz. Zada-
szenia i pergole pozwolą na ogra-
niczenie nadmiaru światła i prze-
grzewania pomieszczeń.

– Przedszkole będzie miało 14 sal 
przedszkolnych, dwie do zajęć 
dodatkowych, jadalnię, salę gim-
nastyczną i zaplecze kuchenne. 
W budynku będzie także wyraźnie 
wydzielona przestrzeń biurowa 
i socjalna – wylicza Marcin Mie-
dziński, wicedyrektor Wydziału 
Przedszkoli i Szkół Podstawo-
wych Urzędu Miejskiego Wrocła-
wia. – Dzieci będą miały opiekę 
wykwalifikowanej kadry, w tym 

logopedów, psychologów i peda-
gogów – dodaje.

Przy przedszkolu inwestor ze-
wnętrzny uruchomi też przy-
chodnię z kompleksową opieką 
medyczną. Powstanie także nowa 
droga dojazdowa z niezbędną in-
frastrukturą techniczną. Planowa-
ne uruchomienie placówki: IX/X 
2023.

 ◼ Przedszkole przy ul. Marszo-
wickiej, Leśnica – 150 miejsc

Na zaawansowanym etapie bu-
dowy jest też inwestycja przy 
ul. Marszowickiej, której część 
zajmie przedszkole. W nowej pla-
cówce Wrocławskie Skauty VII 
miejsce znajdzie 150 maluchów.

W przedszkolu będzie 6 sal wypo-
sażonych w certyfikowane meble 
i pomoce dydaktyczne, umożli-
wiające realizację podstawy pro-
gramowej. Przy obiekcie powsta-
nie też wielofunkcyjny i kolorowy 
plac zabaw, a także 20 miejsc 
parkingowych. Planowane uru-
chomienie placówki: IX/X 2023.

 ◼ Przedszkole przy ul. Rajskiej, 
Leśnica – 200 miejsc

W nowym kompleksie edukacyj-
nym mieścić się będzie przed-
szkole dla 200 dzieci. Poza prze-
stronnymi i kolorowymi salami 
dla najmłodszych, łazienkami czy 
kuchnią znajdzie się w nim także 
wielofunkcyjna sala (do wyko-
rzystania na prowadzenie zajęć 
ruchowych dla dzieci, szkoleń, 
występów i akademii). Wybudo-

wanych zostanie też kilka mniej-
szych pomieszczeń: wózkownia, 
pokoje do zajęć indywidualnych. 
Na zewnątrz – poza placem za-
baw – wygospodarowane zosta-
nie także miejsce, gdzie dzieci 
wraz z nauczycielami będą mogły 
sadzić warzywa, kwiaty i krzewy 
owocowe.

Jednocześnie przy przedszkolu 
przy ul. Rajskiej powstanie żłobek. 
Obie placówki będą przystosowane 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Będą miały parking i osobne 
wejścia. Otwarcie planowane jest 
na początek 2024. – We Wrocła-
wiu, w takim modelu, działają już 
np. przedszkola przy ulicach Rad-
kowskiej, Błotnej czy Rezedowej. 
Są budowane i prowadzone przez 
organ zewnętrzny, ale w ścisłej 
współpracy z nami – podkreśla 
wicedyrektor Miedziński. – Obec-

nie we Wrocławiu funkcjonuje 57 
przedszkoli publicznych, prowa-
dzonych przez inne podmioty. 
A w planach jest budowa kolej-
nych – dodaje.

W ostatnich 5 latach średni koszt 
budowy 8-oddziałowego przed-
szkola szacuje się na ok. 10 mln 
zł. Dzięki współpracy z podmio-
tem zewnętrznym (który takie 
placówki sam buduje i prowadzi) 
Wrocław na wydatkach inwesty-
cyjnych zaoszczędził ok. 230 mln 
zł.

Trzy ze środków własnych

Największymi inwestycjami 
edukacyjnymi ostatnich lat we 
Wrocławiu są jednak budowy 
miejskich placówek przy ul. As-
faltowej, al. Hallera i ul. Cyna-
monowej.

– Rozwój i edukacja młodych 
wrocławian jest dla nas jednym 
z priorytetów, które wpływają na 
komfort i jakość życia w mieście. 
Dlatego z takich inwestycji oświa-
towych, jak te jesteśmy niezwykle 

dumni. To inwestycje, które szybko 
zaprocentują, służąc kolejnym po-
koleniom mieszkańców – podkre-
śla Jacek Sutryk, prezydent Wro-
cławia.

 ◼ Przedszkole przy ul. Asfalto-
wej, Wojszyce – 200 miejsc

To ważna inwestycja, szczególnie 
dla mieszkańców południowej czę-
ści miasta. Dzieci uczyć się w niej 
będą – zgodnie z planem – od 
września 2023. Przedszkole składać 
się będzie z 8 oddziałów z węzła-
mi sanitarnymi, salą rekreacyjną, 
kuchnią, jadalnią i pomieszczenia-
mi administracyjnymi oraz gospo-
darczymi, a także z ekologicznym 
zielonym dachem. Przy placówce 
powstanie też wielofunkcyjne bo-
isko do gier zespołowych, bieżnia, 
skocznia do skoku w dal, place za-
baw i ogród. Nasadzonych zostanie 
ok. 250 drzew. Koszt inwestycji – 
ponad 55 mln zł.

 ◼ Przedszkole przy al. Hallera 
na Gajowicach – 200 miejsc

Również we wrześniu 2023 do 
użytku oddane zostanie przed-
szkole przy al. Hallera dla 200 
przedszkolaków. Placówka będzie 
miała 8 sal dydaktycznych, salę 
wielofunkcyjną, salę do zajęć te-
rapeutycznych, kuchnię oraz po-
mieszczenia magazynowe i ad-
ministracyjne. Dodatkowo przed 
budynkiem przedszkola urządzone 
zostaną dwa place zabaw. Pojawi 
się też dodatkowa zieleń i ścieżka 
sensoryczna.

Placówka będzie w pełni ekolo-
giczna. Jedna ze ścian zazieleni się 
pnączami. Roślinność pojawi się 
także na dachu, a obok niej panele 
fotowoltaiczne. Dzięki zbiornikowi 
na deszczówkę będzie można za-
trzymywać wodę opadową i wyko-
rzystywać ją do podlewania ogród-
ka. Koszt budowy to ok. 15 mln zł.

 ◼ Przedszkole przy ul. Cynamo-
nowej, Lipa Piotrowska – 200 
miejsc

Inną, ważną gminną inwestycją 
jest budowa placówki oświatowej 
przy ul. Cynamonowej. Szczegól-
nie oczekiwana przez mieszkań-
ców Lipy Piotrowskiej, Widawy 
i Świniar. Przy ul. Cynamonowej 
zostanie wybudowane przedszkole 
dla 200 dzieci.

Nowoczesny obiekt będzie miał: 
8 sal, każda z własnym węzłem 
sanitarnym i magazynkiem, salę 
rekreacyjną i zewnętrzne WC dla 
dzieci bawiących się na placu za-
baw. Obiekt również będzie eko-
logiczny – z zielonym dachem, 
instalacją fotowoltaiczną. Zago-
spodarowane zostaną wody opa-
dowe oraz zamontowane instalacje 
odzysku ciepła.

Placówka na Lipie Piotrowskiej 
wybudowana zostanie za 87 mln 
zł. Zakończenie inwestycji plano-
wane jest na 2024 r.

Miejsce dla każdego malucha

W latach 2018-22 we Wrocła-
wiu przybyło 6014 nowych miejsc 
przedszkolnych w placówkach pu-
blicznych. W tym roku będzie ich 
900.

– Na bieżąco monitorujemy liczbę 
miejsc w placówkach oświatowych. 
Jeżeli chodzi o przedszkola, to jest 
ona obecnie wystarczająca. W te-
gorocznej rekrutacji dla każdego 
dziecka zapewnione będzie miejsce 
w publicznej placówce – podkreśla 
wicedyrektor Miedziński.

 › Rekrutacja do wrocławskich 
przedszkoli rok 2023/24- 
w tym także do nowych 
placówek przy al. Hallera 
i ul. Asfaltowej – zacznie się 
22 marca o godz. 12 
na rekrutacje.edu.pl

1318 
miejsc

2018 r.

Koszty budowy 
miejskich 
placówek

ok. 87 mln zł
ul. Cynamonowa

ok. 55 mln zł
ul. Asfaltowa

ok. 15 mln zł
al. Hallera

Liczba 
nowych 
miejsc

1390 
miejsc 

2021 r.

685 
miejsc

2019 r.

791 
miejsc

2022 r.

1830 
miejsc

2020 r.

900 
miejsc

2023 r.

ul. Lekcyjna

ul. Marszowicka

ul. Asfaltowa

al. Hallera

ul. Rajska

ul. Cynamonowa

350 miejsc, wrzesień/październik 2023

150 miejsc, wrzesień/październik 2023

200 miejsc, wrzesień 2023

200 miejsc, wrzesień 2023

200 miejsc, styczeń 2024

200 miejsc, wrzesień 2024

Trzylatki z gr. 4 
z Przedszkola nr 24 przy 

ul. Dębickiej dobrze 
wiedzą, że najlepiej bawić 

się z rówieśnikami
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Terminarz rekrutacji 
do przedszkoli 2023

 ◼ 22.03, godz. 12 – roz-
poczęcie składania wnio-
sków z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu 
e-rekrutacji

 ◼ 29.03, godz. 15 – za-
kończenie składania 
wniosków

 ◼ 21.04 – sprawdzenie 
wyników kwalifikacji

 ◼ 24.04 – złożenie 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w systemie 
e-rekrutacji

 ◼ 25.04 – koniec możli-
wości złożenia rezygnacji 
z miejsca w systemie 
e-rekrutacji

 ◼ 27.04, godz. 14 – 
ogłoszenie list przyjętych 
w systemie e-rekrutacji

Rekrutacja uzupełniająca: 
12.06–29.06. 2023
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Jeśli myślisz o wprowadzeniu diety i konsultacji u dietetyka – sprawdź ofertę Narodowego Fundu-
szu Zdrowia na portalu Diety NFZ, gdzie są udostępniane bezpłatnie gotowe plany żywieniowe.

 I Paulina Falkiewicz

Wszystkie plany żywieniowe do-
stępne na portalu zostały przy-
gotowane na bazie diety DASH. 
Dieta ta bazuje na:

 ◼ warzywach i owocach

 ◼ niskotłuszczowych produktach 
mlecznych

 ◼ pełnoziarnistych produktach 
zbożowych

 ◼ suchych nasionach roślin 
strączkowych

 ◼ rybach i owocach morza

 ◼ chudym drobiu

 ◼ orzechach i nasionach

 ◼ olejach roślinnych.

Przykładowe plany żywieniowe 
na 3 dni można pobrać na próbę 
bez zakładania konta. Aby w pełni 
korzystać z portalu diety.nfz.gov.
pl, trzeba założyć bezpłatne kon-
to. Następnie obliczyć swoje BMI, 
czyli wskaźnik masy ciała (podając: 
płeć, wiek, wagę, wzrost i stopień 
aktywności fizycznej). Trzecim 
krokiem jest wybór odpowiedniej 
diety. Po jego dokonaniu, dosta-
niemy 28-dniowe plany żywienio-
we. Do wyboru są diety:

 ◼ classic

 ◼ nadwaga i otyłość

 ◼ wege + ryby

 ◼ cukrzyca

 ◼ hashimoto

 ◼ depresja

 ◼ zaparcia

 ◼ nadciśnienie

 ◼ senior

 ◼ rodzina.

Gotowanie i zakupy ułatwi lista 
produktów, którą możemy po-
brać na stronie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej 
porady i doboru diety, możesz 
skorzystać z darmowej konsul-
tacji z dietetykiem z Centrum 
Dietetycznego Online. Portal 
Diety NFZ promuje zdrowe od-
żywianie, które jest ważne za-
równo do tego, aby zachować 
zdrowie, jak i w leczeniu chorób 
przewlekłych.

Jak korzystać z nowych technologii i co zrobić w razie problemów 
prawnych? Fundacja Przyszłość Pokoleń pomoże seniorom.

 I Redakcja

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej jest dostępny dwa razy 
w tygodniu – we wtorek oraz 
w czwartek w godz. 14-18. Na 
miejscu seniorzy mogą uzyskać 
pomoc w zakresie prawa spad-
kowego, praw konsumenta, pra-
wa rodzinnego oraz wielu innych 
kwestii. Porady udzielane są przez 
prawników mających wieloletnie 
doświadczenie w kontaktach z se-
niorami.

Punkt Konsultacji Cyfrowych 
działa natomiast w środy w godz. 
14-19. Tutaj pod okiem wykwali-
fikowanego eksperta seniorzy do-
wiedzą się, jak korzystać z laptopa 
bądź telefonu. Przykładowe spra-

wy, z jakimi można się zgłosić 
to: pobranie aplikacji, instalacja 
antywirusa czy poznanie komu-
nikatorów internetowych.

Z Punktu Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej oraz Punktu Konsulta-
cji Cyfrowych mogą skorzystać 
bezpłatnie wszyscy wrocławscy 
seniorzy. Porady odbywają się 
w biurze Fundacji Przyszłość Po-
koleń przy ul. H. Kołłątaja 31/1.

Każdy, kto chciałby skorzystać 
z porad cyfrowych i prawnych, 
powinien umówić się wcześniej 
pod numerem telefonu: 576 100 
720 (od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-16) bądź mejlowo pod 
adresem: kontakt@przyszlosc-
pokolen.pl.

NFZ pomoże dobrać ci dietęBezpłatne porady

WROCŁAWSKIE POKOLENIA

Od 16 marca uczniowie klas 1-3 z wrocławskich podstawówek będą mogli wziąć udział w dwóch warsztatach ,,Emocje – chcę je poznać” i „Moje mocne strony”. 
Prowadzone są w ramach programu RAZEM Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przez studentki psychologii – Yevheniię Dominę oraz Paulinę Wajzer.

 I Agata Zięba

Program RAZEM skierowany jest 
do dzieci, młodzieży i rodziców 
potrzebujących wsparcia psy-
chologiczno-pedagogicznego. To 
część Wrocławskiej Koncepcji Edu-
kacyjnej realizowanej w WCRS.

Warsztaty skierowane są do 
uczniów klas 1-3 szkoły pod-
stawowej. Autorkami programu 
i prowadzącymi są studentki psy-
chologii z Dolnośląskiej Szko-
ły Wyższej – Yevheniia Domina 
i Paulina Wajzer.

Poznaj swoje emocje

„Emocje – chce je poznać” to spo-
tkanie, podczas którego uczniowie 
nauczą się rozpoznawać i rozu-
mieć swoje emocje, dowiedzą się 
też, jak sobie z nimi radzić. Zajęcia 
są skoncentrowane na rozwijaniu 
empatii i zachowań altruistycz-
nych. Dzieci będą miały możliwość 
zapoznania się z tematem za po-
mocą zabaw i ćwiczeń.

– Warsztat o emocjach to dosko-
nała okazja na naukę rozpozna-
wania emocji doświadczanych 
w życiu codziennym. Za pomocą 
zabawy uczestnicy zrozumieją, jak 
wpływają na nas emocje i dlacze-
go warto się z nimi zaprzyjaźnić. 

Dzieci zyskają praktyczne umie-
jętności radzenia sobie w różnych 
sytuacjach, dzięki czemu z więk-
szym spokojem stawią im czoła. 
Uczestnicy będą mieli również 
możliwość nauczenia się współ-
pracy z rówieśnikami podczas 
zadań grupowych. W trakcie za-
jęć wspólnie zastanowimy się, jak 
możemy wspierać siebie oraz bli-

skich – wyjaśnia Paulina Wajzer, 
prowadząca warsztaty.

Wykorzystaj mocne strony

Warsztat „Moje mocne strony” 
ma pomóc uczestnikom poznać 
i rozwijać swoje zdolności, a także 
nauczyć się współpracy z innymi. 
A wszystko poprzez gry, zabawy 

i ćwiczenia. Prowadzące nie tylko 
pokazują dzieciom, że każde z nich 
ma supermoc, ale uczą też działania 
na korzyść innych i wykorzystywa-
nia własnych zdolności. Celem zajęć 
jest także rozwój wyobraźni i pod-
budowanie wiary w siebie.

– „Moje mocne strony” to warsz-
tat, w trakcie którego wspólnie 

odkryjemy zdolności i mocne 
strony każdego z nas. Dowiemy 
się również, jak możemy wyko-
rzystywać je w celu wzbogacania 
środowiska, w którym żyjemy. 
Celem warsztatu jest nauka dzie-
lenia się i współpracy z rówieśni-
kami. Dzieci nauczą się, jak mo-
żemy pomagać innym za pomocą 
tego, co mamy w sobie. Jest to 
świetna okazja do rozwijania wy-
obraźni oraz podbudowania wiary 
w siebie – opowiada dalej Paulina 
Wajzer.

Zgłoś się, nie zwlekaj

Warsztaty przewidziane są na 
2 godziny lekcyjne po 45 mi-
nut z przerwą. Mogą odbyć się 
między godziną 8 a 13 w waszej 
szkole. Wystarczy zgłosić się ma-
ilowo na adres: bogumila.kat-
kowska@wcrs.pl, podając w tre-
ści e-maila: nazwę szkoły, klasę, 
osobę do kontaktu dla trenerów 
(e-mail, telefon, imię i nazwisko 
opiekuna grupy), tytuł warszta-
tu i wybierając wstępnie termin. 
Warsztaty ruszają 16 marca.

– Warto zapisać klasę na warsz-
taty, by dać dzieciom przestrzeń 
do poznawania własnych zaso-
bów oraz rozwijania zachowań 
altruistycznych – zachęcają pro-
wadzące.

Poznaj swoje emocje i mocne strony na warsztatach
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Pisanki, palmy i stroiki świąteczne, baranki z ciasta i gliny, drewniane i ceramiczne ptaki, papierowe kwiaty – to tylko niektóre 
z eksponatów składających się na wystawę wielkanocną, która ruszyła 14 marca w Muzeum Etnograficznym. Potrwa do 6 kwietnia.

 I Agata Zięba

Muzeum Etnograficzne to oddział 
Muzeum Narodowego we Wrocła-
wiu. Mieści się przy ul. Traugutta 
111/113. Co roku można w nim po-
znać dawne wielkanocne obyczaje, 
a także kupić coś na zajączka pod-
czas kiermaszu. W tym roku zo-
baczymy ozdoby wykonane przez 
ponad 40 twórców głównie z te-
renu Dolnego Śląska i Opolszczy-
zny. Pisanki zdobione technikami 
batikową, rytowniczą i aplikacyjną, 
opolskie „kroszonki” i jaja ze zdo-
bieniami nawiązującymi do moty-
wów huculskich, suwalskich, rze-
szowskich. Nie zabraknie również 
barwnych stroików i palm, kwiatów 
z bibuły, ptaszków z drewna i ce-

ramiki czy glinianych baranków. 
Tegoroczną ekspozycję wzbogaci 
prezentacja kartek świątecznych 
z lat 60. i 70. XX w. z kolekcji prof. 
Pawła Banasia. Wydarzeniem do-
pełniającym wystawę będzie tra-
dycyjny kiermasz wielkanocny, 
zaplanowany na sobotę 1 kwietnia. 
– Wystawy poświęcone obrzędowo-
ści wielkanocnej są organizowane 
w Muzeum Etnograficznym już od 
ponad 50 lat. To ważne doświad-
czenie badawcze i antropologiczne, 
a także okazja do przyjrzenia się 
rozwojowi technik tworzenia re-
kwizytów i ozdób wielkanocnych, 
ich zmianom, kierunkom i arty-
stycznym trendom, którym podle-
gają – tłumaczy kuratorka wystawy 
Agnieszka Szepetiuk-Barańska.

Na takie wydanie czekali 
wszyscy, którzy od lat zasta-
nawiali się, czym są „dzięcieli-
na” (koniczyna o białych kwia-
tach) czy „świerzop” (chwast 
w  polu). Właśnie ukazał się 
„nowy” Mickiewiczowski „Pan 
Tadeusz”.

 I Magdalena Talik

Opracowanie „Pana Tadeusza” au-
torstwa prof. Aliny Kowalczykowej 
to nowość wydawnicza, choć, rzecz 
jasna, dzieło Mickiewicza się nie 
zmienia. Ale, jak podkreśla Łukasz 
Kamiński, dyrektor Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich, zmienia-
my się my: – Po blisko 100 latach 
od klasycznego opracowania dzieła 
przez prof. Stanisława Pigonia, mo-
żemy spojrzeć na „Pana Tadeusza” 
na nowo, przybliżyć wielkie dzie-
ło nowym pokoleniom. Czytelni-
kom, którzy żyją w innym świecie 
i zwracają uwagę na inne rzeczy.

Prawie po 100 latach

Pierwsze opracowanie „Pana Ta-
deusza” autorstwa prof. Stani-
sława Pigonia ukazało się w 1925 
roku i do dziś korzystają z nie-
go szkoły i uczelnie. – Sam po-
mysł, aby zamachnąć się na taką 
świętość był prawie niemożliwy 
– wspomina prof. Stanisław Be-
reś, redaktor serii Biblioteka Na-
rodowa. Ale okazało się, że poparła 
go Rada Naukowa, na czele której 

stała prof. Alina Kowalczykowa, 
najwybitniejsza znawczyni ro-
mantyzmu w Polsce.

Kiedy prof. Bereś zaproponował jej 
nowe opracowanie dzieła, najpierw 
mocno się zaniepokoiła, potem 
zgodziła i była od początku świa-
doma, że musi być napisane bar-
dzo współczesnym językiem, by 
mogło być zrozumiane przez każ-
dego czytelnika. Prof. Bereś pod-
kreśla, że w nowym opracowaniu 
„Pan Tadeusz” się nie zmienił, ale 
w niektórych miejscach uprecyzyj-

nił. Opracowanie prof. Kowalczy-
kowej nie kwestionuje opracowania 
prof. Pigonia. – Po prostu twórczo 
je uzupełnia, tłumaczy na język 
pojęć współczesnych. Jest wymy-
ślone dla ludzi młodych, którzy 
potrzebują albo muszą zmierzyć 
się z książką, bo jest to wymagane 
w szkole – dodaje prof. Bereś.

Do szkół i pod strzechy

– Po egzemplarzu nowego opra-
cowania „Pana Tadeusza” wyśle-
my do wszystkich szkół w Polsce, 

a także poza granicami, które noszą 
imię Adama Mickiewicza – mówi 
dr Łukasz Kamiński. Do 220 szkół 
wysłana zostanie także oferta lekcji 
muzealnych. We Wrocławiu książ-
kę otrzyma biblioteka III LO. Dwoje 
uczniów III klasy tej szkoły, Anna 
Wielgocka i Maciej Daniskiba, miało 
już szansę, pod okiem nauczyciela 
Stefana Inglota, przeczytać „Pana 
Tadeusza” w nowym opracowaniu. 
– Wszystko było tak wytłumaczone 
i podkreślone, że chciałabym się-
gnąć po tę lekturę ponownie – mó-
wiła Anna Wielgocka.

„Pan Tadeusz” specjalnie dla uczniów

W Muzeum Narodowym już Wielkanoc

Po niemal 100 latach „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza doczekał się nowego opracowania w serii BN

Pisanki zdobione techniką batikową przy użyciu specjalnej szpilki
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Noc Muzeów 2023 –
zgłoś się! Już czas
20 marca upływa termin 
nadsyłania przez instytucje 
zgłoszeń do tegorocznej Nocy 
Muzeów. Chcesz ugościć 20 
maja nocne marki szukające 
kulturalnych wrażeń? Wypeł-
nij formularz na wroc.city/
NocMuzeow23. Zaprasza or-
ganizator – Wydział Kultury 
Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Tony Dekady 
w CK Zachód

Cykl muzyczny Tony Deka-
dy powraca z szalonymi lata-
mi 60. Uczniowie CK Zachód 
z towarzyszeniem i pod egidą 
kadry centrum zaprezentują 
różnorodny repertuar łączą-
cy ducha lat 60. ze współcze-
snymi środkami muzycznego 
wyrazu. Koncert odbędzie się 
19 marca o godz. 17 w sali wi-
dowiskowej przy ul. Chociebu-
skiej 4/6. Wydarzenie jest bez-
płatne, ale zaproszenia trzeba 
odebrać w Dziale programo-
wym CK Zachód.

Wernisaż z Muzyką

Wrocławski Klub Formaty za-
prasza 19 marca o godz. 18 na 
„Wernisaż z muzyką”, pod-
czas którego swoje prace za-
prezentuje Viktor Mączyński 
– malarz, muzyk, fotograf, 
a koncert na wibrafonie zagra 
Klaudia Lewandowska. Wstęp 
na podstawie bezpłatnych 
wejściówek (chęć uczestnic-
twa należy zgłosić na maila: 
sekretariat@wkformaty.pl).

Światowy Dzień 
Poezji w Prozie

21 marca Wrocławski Dom 
Literatury zaprasza na spo-
tkanie z Krystyną Dąbrowską, 
poetką i tłumaczką. Wcześniej 
(17 marca) w ramach cyklu 
„Permutacje” będzie można 
posłuchać poezji debiutują-
cych poetek z Wrocławia. 19 
marca odbędzie się spotkanie 
z Małgorzatą Halber, pisarką, 
rysowniczką, dziennikarką. 
Wszystkie wydarzenia roz-
poczną się o godz. 19 w Pro-
zie (Przejście Garncarskie 2, II 
piętro). Wstęp wolny.
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Літні люди, іноземці, діти, молодь, батьки, кожен мешканець міста – Вроцлавський Центр Соціального Розвитку (ВЦСР, 
поль. WCRS) працює задля того, щоб жодна з цих груп не опинилася на узбіччі міського життя. Ініціативи, що там під-
готовляються, повинні інтегрувати людей різного віку, різних національностей та із відмінним соціальним статусом.

 I Редакція

Соціальний розвиток вроцлав’ян 
різного віку – ось те, що – в ши-
рокому сенсі – є завданням Вро-
цлавського Центру Соціального 
Розвитку (це допоміжна органі-
заційна одиниця ґміни Вроцлав). 
Усі дії, що виконує ВЦСР, мають 
на меті зробити все для того, щоб 
ніхто із мешканців Вроцлава не 
почувався виключеним із гро-
мадського життя.

Підтримку найстаршим мешкан-
цям міста надає Вроцлавський 
Центр Пенсіонера. Такі проек-
ти, як «Картка людини похи-
лого віку», «Дні Пенсіонера» 
чи «Простір Третього Віку», що 
знаходиться на пл. Солідарності, 
заспокоюють потреби найстар-
ших вроцлав’ян.

Безкоштовні курси, зустрiчi 
та семінарi

У центрі уваги ВЦСР є також мі-
гранти з охопленою війною Укра-
їни. Це їх потреби задовольняє, до 
прикладу, Інформаційний Пункт 
ВроМігрант (поль. WroMigrant). 
Команда тієї установи підготу-
вала для нових мешканців міста 
«Мапу Вроцлава для біженців 
з України». Запрошує також на 
зустрiчi та семінарi:

 ◼ 21 березня, 17:00, «Карта 
побиту для осіб зі статусом 
UKR», пл. Домініканська 6, 
зал 210 (зустрiч на українськiй 
мовi, вхід вільний, будь ласка, 
зареєструйтеся wroc.city/
SzkolenieKarta),

 ◼ 22 березня, 11:00, практикум 
«Співбесіда при прийомі на 
роботу», пл. Домініканська 
6, зал 210 (вхід вільний, семі-
нар-практикум на польський 
мовi, гарантується при-
сутність перекладача поль-
ської, реєстрацiя wroc.city/
SzkolenieRozmowa).

Вечірки для всіх

Ще одна сфера діяльності Вро-
цлавського Центру Соціального 
Розвитку – це заходи та проек-
ти, що адресовані як дітям та 
молоді, так і цілим родинам. Це 
зокрема парки «ЕСК» – Емоці-
ї-Спорт-Культура». Вони пра-
цюють від весни до пізньої осені 
у 10 озеленених місцях Вроцлава 
і пропонують можливість актив-
ного відпочинку без виїзду з мі-
ста. У павільйонах, що відчинені 
кожними теплими вихідними, 
можна взяти напрокат спор-
тивне знаряддя для активного 
відпочинку – це, до прикладу, 
комплекти для гри у бадмінтон 
або м’ячі.

Окрім цього, ВЦСР проводить 
суспільні кампанії, що допома-
гають побачити потреби інших 
людей («Зацікавтеся», «При-
святіть комусь святковий час»). 
Багато видів діяльності праців-
ників Центру зосереджується 
довкола мультикультуралізму – в 

широкому сенсі цього слова. Вро-
цлав – це місто, у якому живуть 
люди з різних куточків світу, зо-
крема дуже велика група грома-
дян України, які на собі відчули 
те, чим є жах війни. Щоб жити 
поруч у згоді, усі групи мешкан-
ців можуть познайомитися та 
зрозуміти один одного, а також 
прийняти те, що інакшість всю-
дисуща. На сайті, що присвяче-
ний цій проблемі: https://www.
wielokultury.wroclaw.pl/ , ми чи-
таємо зокрема:

Нашою метою є те, щоб вро-
цлав’яни усвідомлювали свій 
мікрокультуралізм. Йдеться та-

кож про те, щоб вони розуміли 
наявність стереотипів та упе-
реджень щодо інших культур. 
Щоб були готові реагувати на 
насильство, що є наслідком не-
знання інших культур та людей, 
щоб – попри наявність відмін-
ностей – вміли розмовляти, а 
також мали знання, пов’язані із 
культурним різноманіттям су-
часного Вроцлава та світу. Зав-
дяки підвищенню рівня знань 
про себе та про інших легше 
співпрацювати, а отже – буду-
вати суспільний капітал нашого 
міста, і разом відповідати на ви-
клики, що кидає нам сучасний 
світ та зміни у ньому.

Вони дбають про те, щоб ніхто не був 
виключений із суспільства

День Незалежності України, карта України (26.08.2022) – Перехід Діалогу, вул. Świdnicka 19, Вроцлав
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пункт інформації для мігрантів та біженців у Вроцлаві

Прийди! Зателефонуй! Напиши! Вподобай! 

Безкоштовні консультації, 
тренінги та інформаційні зустрічі

Перехід Діалогу, 
вул. Świdnicka 19, 
Вроцлав

+ 48 735 969 992
+ 48 538 579 555
+ 48 71 772 49 50

wromigrant@wcrs.pl @wromigrant

PL / UA / EN / BY / RU 

Виставка „Мистецтво 
у Полум’ї”
З 18 березня до 2 квiтня в 
Палаці Гацфельдів (колишня 
галерея „Авангард”, вул. Віти 
Ствоша, 30) можна оглядати 
виставку українських худож-
ників.

Українські фотографи, ху-
дожники, скульптори та 
цифрові художники пред-
ставлять свої роботи, щоб 
створити прекрасну вистав-
ку з благодійною метою та 
висловити вдячність Польщі, 
яка демонструє неймовірну 
підтримку України.

Екскурсія виставкою від-
буватиметься у присутно-
сті ведучого і буде доступна 
польською, українською та 
англійською мовами. У кож-
ному розділі виставки веду-
чий розповідатиме про деталі 
та історію творів мистецтва.

Виставка складатиметься з 6 
розділів:

 ◼ фотовиставка сiтлин 
зроблених професiйними, 
але i пересічними грома-
дянами України, які стали 
свідками жахливих подій,

 ◼ показ фільмів, знятих 
журналістами, митця-
ми та волонтерами, які 
щодня ризикують своїм 
життям, щоб показати 
світові реальну ситуацію 
в Україні,

 ◼ пейзажі України, якою 
вона була до агресії 24 
лютого 2023 року та 
фільм, який покаже

 ◼ високий рівень україн-
ського мистецтва,

 ◼ виставка робіт сучасних 
українських художників 
сучасні технології, у вір-
туальному просторі

 ◼ показ фільмів та слай-
дів, що демонструють 
підтримку, яку поляки 
постійно надають укра-
їнцям.

Видкриття виставки 18 бе-
резня 2023 р. в год. 12:00-
20:00. На закiнчення (1 квiтня 
год. 16:00). концерт дитячого 
гурту „KapustaBand”. Кош-
ти, зібрані під час виставки, 
будуть переданi на підтрим-
ку організації „Добро Так” 
з Харкова, яка допомагає 
сім’ям з дітьми, що потребу-
ють паліативної допомоги.

 › Путівники для мігрантів на www.wroclaw.pl/ua
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Po dwóch porażkach w Gorzo-
wie przed koszykarkami Ślęzy 
Wrocław nie lada wyzwanie.
Trzeci mecz ćwierćfinałowej 
serii w sobotę w hali AWF-u.

 I Błażej Organisty

Ćwierćfinałowa seria pomiędzy 
Ślęzą a PolskąStrefąInwestycji Eneą 
Gorzów Wielkopolski przenosi się 
do Wrocławia. Dwa pierwsze me-
cze wygrały faworytki z Wielko-
polski, co oznacza, że do awansu 
brakuje im trzeciego zwycięstwa.

Mecz z wicemistrzem Polski

Koszykarki Ślęzy postarają się 
przedłużyć rozgrywaną do trzech 
wygranych serię, ale przed nimi 
trudne zadanie. Gorzów to wi-
cemistrz Polski, a w tym sezonie 
najlepszy zespół Energa Basket Li-
gii Kobiet, który w rundzie zasad-
niczej przegrał na wyjeździe tylko 
jeden mecz.

Największym atutem koszykarek 
z Wielkopolski jest atak – drugi 
najlepszy w lidze ze średnią 84.6 
punktu na mecz – o czym wrocła-
wianki przekonały się w poprzed-
nim meczu, w którym straciły 100 

punktów. – To doskonały dowód 
na to, że w Gorzowie zbudowano 
bardzo dobry zespół – dostrzega 
Michał Rygiel, rzecznik prasowy 
koszykarskiej Ślęzy.

– Dodatkowo celem wicemistrzyń 
nie jest wymiana ciosów i liczenie 
na to, że zdobędą więcej punktów 
od przeciwnika, bowiem zatrzy-
mują rywalki na 67 oczkach co 
spotkanie – dodaje.

Do trzech razy sztuka

Wiele przemawia za Gorzowem, ale 
własny parkiet i widmo zakończe-
nia sezonu mogą sprawić, że wro-
cławianki zagrają lepiej i przedłu-
żą serię. – Ślęza na pewno postawi 
faworyzowanej drużynie z Gorzowa 
trudne warunki. Wystarczy przy-
pomnieć sobie zeszłosezonową 
konfrontację w play-offach, kiedy 
to wrocławianki pokonały PSI Eneę 

w meczu numer trzy – przypomina 
Michał Rygiel. – Podobny scena-
riusz jest jak najbardziej prawdo-
podobny.

Trzeci mecz pomiędzy Ślęzą Wro-
cław a Gorzowem Wielkopolskim 
18 marca (sobota) o godz. 19 w hali 
AWF-u przy al. Paderewskiego 35. 
Bilety (30 zł – normalny lub 15 zł 
– ulgowy) do kupienia w kasach na 
godzinę przed spotkaniem.

Wielkimi krokami nadciąga bardzo ważny moment w historii wrocławskiego Śląska. Istniejąca od kwietnia 2022 roku drużyna amp 
futbolu rozpoczyna rywalizację w rozgrywkach PZU Amp Futbol Ekstraklasy. To jedyny zespół piłkarski w regionie, który powstał 
z myślą o osobach z niepełnosprawnościami kończyn. Pierwszy turniej z udziałem Śląska już w najbliższy weekend, 18-19 marca.

 I Mateusz Lubański

Amp futbol to odmiana piłki noż-
nej, w której na boisku rywalizują 
zawodnicy po jednostronnej am-

putacji kończyny dolnej w przy-
padku graczy z pola lub kończyny 
górnej w przypadku bramkarzy. 
Śląsk Wrocław już w kwietniu 2022 
r. ogłosił powstanie nowej sekcji.

– Utworzenie w Śląsku Wrocław 
drużyny ampfutbolowej to kolejna 
inicjatywa, która urzeczywistnia 
naszą ideę budowania klubu bez 
barier, otwartego na potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami i łączą-
cego różne środowiska – zaznaczał 
wtedy Piotr Waśniewski, prezes 
zarządu Śląska Wrocław.

Następnym krokiem była rekru-
tacja zawodników. Ta przebiegła 
pomyślnie, a obecnie w Śląsku 
Wrocław występuje 11 zawodników, 
w tym trzech z Maroka i jeden 
z Niemiec. Drużyna stanowi mie-
szankę piłkarzy doświadczonych 
z tymi, którzy dopiero poznają taj-
niki amp futbolu.

– Jest z nami Łukasz Szczyrba, 
który przez 8 lat grał w Kulood-
pornych Bielsko-Biała. Mamy też 
zawodnika, który przed amputa-
cją grał w piłkę na fajnym pozio-

mie i nie trzeba go dużo uczyć. Ale 
większość nie grała zawodowo, 
a ich amputacje to świeże tematy 
z ostatnich kilku lat – przyznaje 
Sebastian Bednarz, prezes sekcji.

W rozgrywkach PZU Amp Futbol 
Ekstraklasy występuje 7 zespołów: 
Śląsk Wrocław, Wisła Kraków, Le-
gia Warszawa, TSP Kuloodporni 
Bielsko-Biała, Stal Rzeszów, War-
ta Poznań oraz Nowe Technologie 
Różyca. Pierwszy z 6 turniejów 
zostanie rozegrany 18-19 marca 
w Poznaniu. Wrocław powita Eks-
traklasę w pierwszy weekend lipca.

– Chcemy się uczyć, ale chcieli-
byśmy też powalczyć o coś więcej. 
Dotychczas najczęściej było tak, że 
debiutanci nie zdobywali zbyt wie-
lu punktów. My natomiast chcie-
libyśmy trochę namieszać i myślę, 
że jesteśmy w stanie – dodaje pre-
zes Bednarz.

Czy w sobotę Ślęza sprawi niespodziankę?

Śląsk Wrocław Amp Futbol w Ekstraklasie
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Żółto-czerwone stoją przed trudnym zadaniem przedłużenia serii ćwierćfinałowej z gorzowiankami
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W drużynie ampfutbolowej Śląska Wrocław występuje 11 zawodników

Tydzień w skrócie

Drużyna Śląska Wrocław do 
lat 19 pokonała 3:1 swoich ró-
wieśników z Rakowa Często-
chowa. Podopieczni Janusza 
Góry fenomenalnie otworzyli 
rundę wiosenną rozgrywek 
CLJ U-19.

W meczu 25. kolejki TAURON 
I ligi Gwardia Wrocław poko-
nała na wyjeździe Legię War-
szawa 3:2. Warto odnotować, 
że podopieczni Dawida Murka 
przegrywali ze stołeczną eki-
pą już 0:2, jednak zdołali od-
mienić losy pojedynku. Kolej-
ne MVP powędrowało w ręce 
Łukasza Lubaczewskiego.

Rezerwy Śląska Wrocław 
przegrały w 22. kolejce eWin-
ner II ligi z Garbarnią Kraków 
2:3. Wrocławianie pozostają 
czerwoną latarnią ligi.

WYDARZENIA 
SPORTOWE

piłka nożna

PKO Ekstraklasa: 
18.03, godz. 12.30, 

Tarczyński Arena, Śląsk 
Wrocław – Stal Mielec 

(Canal + Sport)

koszykówka

Energa Basket Liga, 17.03, 
godz. 17.30, MOSiR Globus, 
Polski Cukier Start Lublin 

– WKS Śląsk Wrocław 
(Polsat Sport Extra)

Energa Basket Liga Kobiet 
(ćwierćfinały): 18.03, godz. 
19, Hala AWF Wrocław przy 

Stadionie Olimpijskim, 
1KS Ślęza Wrocław – 

PolskaStrefaInwestycji 
Enea Gorzów Wielkopolski 

(Emocje TV)

siatkówka

Tauron Liga Kobiet: 17.03, 
godz. 20.30, Arena Kalisz, 

Energa MKS Kalisz – 
#VolleyWrocław 

(Polsat Sport)

TAURON 1. Liga Mężczyzn: 
25.03, godz. 17, 

Hala Sportowa MOSiR, 
MKST Astra Nowa Sól 
– Chemeko-System 
Gwardia Wrocław
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Napisz do nas!

Następny numer biuletynu wroclaw.pl już od 22.03.2023

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

Aby  wygrać  j edną 
z trzech nagród, 
wystarczy wysłać 
hasło z krzy-
żówki SMS-
-em pod nu-
m e r  6 6 4 
0 7 2  6 0 6 . 
Koszt jed-
nego SMS-
-a wg taryfy 

operatora. W treści należy 
wpisać numer biuletynu 

i po kropce prawidłową 
odpowiedź. W tym 

numerze będzie 
to 123.HASŁO 
(słowo HASŁO 
należy zastą-
pić rozwią-
zaniem krzy-

żówki). 

Na odpowiedzi  czekamy do 
22 marca 2023 r. do godz. 20. 
Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród au-
torów prawidłowych odpowiedzi do 
29 marca 2023 r. Skontaktuje-
my się z nimi w ciągu trzech dni 
roboczych z numeru telefonu 71 
776 71 00. UWAGA! Według re-
gulaminu nagrodę można wy-
grać raz na 12 miesięcy. W tym 

wydaniu do zdobycia są: bluza, 
workoplecak i kubek. Zwycięz-
cy z nr. 121 (hasło: Rekrutacja) to 
panie: Barbara (bluza z her-
bem),  Marta  (workoplecak 
z herbem) i Agnieszka (kubek). 
Gratulujemy!

 › Regulamin i RODO 
www.wroclaw.pl/ 
biuletyn/#konkurs
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Potworne cuda, sukulenty 
i orchidee na stadionie 

Wystawa roślin mięsożernych 
odbędzie się 25-26.03 na Tar-
czyński Arena (al. Śląska 1). 
Z wyjątkowych okazów z całego 
świata organizatorzy zbudują 
krwiożerczą dżunglę i poka-
żą niezliczone ilości sposobów, 
dzięki którym mogą one zwa-
bić, a następnie schwytać różne 
ofiary. Od mrówek, komarów, aż 
po myszy czy niewielkie ptaki. 

Niektóre potrafią nawet liczyć 
i odmierzać czas. Dzięki stre-
fom warsztatów i prelekcjom 
będzie można dowiedzieć się, jak 
stworzyć mięsożerną hodowlę na 
własnym parapecie. Wydarzeniu 
towarzyszą Światowa Wystawa 
Orchidei, Bonsai i Sukulentów 
oraz targi roślin Plant – porn. Na 
wszystkie wydarzenia obowiązu-
je jeden bilet. Normalny kosztuje 
45 zł, a ulgowy 35 zł. Można je 
kupić na stronie wroc.city/Wy-
stawyRoslin.

Radzimir Dębski | HOMMAGE 
Krzysztof Penderecki 29.03

Radzimir Dębski i 90-osobo-
wa Orkiestra NFM Filharmonii 
Wrocławskiej zapraszają do wy-
słuchania wyjątkowego symfo-
nicznego projektu stworzonego 
w hołdzie Krzysztofowi Pende-
reckiemu. 29.03 o godz. 19.30 
w Hali Stulecia we Wrocławiu 
(ul. Wystawowa 1) odbędzie 
się trzeci (po dwóch wydarze-
niach w Warszawie) koncert 

z tego cyklu. Cykl zakończy 
się w Lusławicach – miejscu, 
w którym znajduje się Europej-
skie Centrum Muzyki Krzysz-
tofa Pendereckiego. Twórczość 
Krzysztofa Pendereckiego wy-
brzmi pod batutą Macieja Twor-
ka, wieloletniego asystenta 
mistrza. Radzimir Dębski przy-
gotował własne utwory, które 
będą mieć podczas trasy swoje 
prawykonania. Bilety w cenie 
od 159 zł do nabycia na stronie 
wroc.city/PendereckiDebski.

1. Ozdobne zwieńczenie wieży lub 

nakrycie głowy żołnierza.

2. Ciąg komunikacyjny nad ziemią – 

we Wrocławiu na pl. Społecznym.

3. Miejscowość przy południowej 

granicy Wrocławia, w której mieści 

się węzeł autostradowy.

4. Trzyliterowy skrót określający 

Autostradową Obwodnicę 

Wrocławia.

5. Biała … – pływa po Odrze.

6. Wrocławska kolej linowa.

7. Imię Borna, wrocławskiego noblisty 

w dziedzinie fizyki.

8. Patron Portu Lotniczego we 

Wrocławiu.
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