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40 mln zł dla osiedli 
na inwestycje  
w latach 2020–2021

Pierwsze efekty 
rewitalizacji Trójkąta

Ryneczek Jemiołowa 
– nowe targowisko

O przeznaczeniu pieniędzy, po 
konsultacjach z mieszkańcami, 
zadecydują rady osiedli. Nabór 
wniosków wystartuje w połowie 
listopada.

Wrocław stawia na rozwój transportu 
zbiorowego i wprowadza pakiet 
usprawnień. Codziennie autobusami 
i tramwajami jeździ ponad pół miliona 
pasażerów.

Sprawny transport zbiorowy  
to lepsze życie w mieście

#CZASnaBUSPAS

s. 6–7

s. 4
s. 10

Cafe Równik:  
Przyjemność, praca i terapia s. 8

Głosuj na WBO – wystarczy 
minuta, aby zmienić okolicę

s. 5

FOT. MACIEJ PRZYGODAFOT. JANUSZ KRZESZOWSKI
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Szanowni Państwo,

obejmując obowiązki 
prezydenta obiecałem, 
że moim priorytetem 
będzie komunikacja we 
Wrocławiu. Komunikacja 
rozumiana dwojako: jako 
transport, szczególnie 
publiczny, oraz jako dia-
log z  mieszkańcami, po-
legający także na silnym 
włączeniu się Państwa 
w proces konsultacji.

Cieszę się, że trzymają Państwo w  rę-
kach pierwszy, drukowany numer 
wroclaw.pl. Chcę, aby informował on, 
podobnie jak czyni to miejski portal, 
o  sprawach ważnych dla Wrocławia  
a w papierowej formie trafiał do miejsc 
ważnych dla mieszkanek i  mieszkań-
ców oraz wychodził poza urząd i prze-
strzeń wirtualną.

Od przyszłego roku chcemy wydawać 
wroclaw.pl co miesiąc. W tym pilotażo-
wym numerze chciałem zaznaczyć dwie 
ważne sprawy, które wyrastają właści-
wie z  jednego rdzenia. Mówiłem o nim 
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. 
To ekologia, a  szerzej - bardzo ważne 
wyzwanie, dotykające przyszłości Wro-
cławia i nas, jego mieszkańców.

W  rozwoju naszego miasta znaleźli-
śmy się w  miejscu, w  którym bardziej 
niż kiedykolwiek musimy postawić na 
poprawę jakości życia nas wszystkich. 
Jakość tę możemy rozumieć w  różny 

i  chcemy pozostać miastem otwartym 
na każdego człowieka. Obcokrajow-
cy przyjeżdżają do nas nie tylko jako 
turyści. Pozostają na dłużej – studiu-
jąc i  pracując. Uważam, że wszyscy 
chcemy, aby każdy, kto we Wrocławiu 
mieszka, czuł współodpowiedzialność 
za miasto. Różnie może się ona przeja-
wiać – w  zaangażowaniu w  głosowa-
nie w  budżecie obywatelskim, poprzez 
zarejestrowanie się w  urzędzie podat-
kowym czy przez wyrażanie swojej 
opinii w  społecznościach osiedlowych. 

To ważne, aby każdy z nas wiedział, że 
jego głos i jego działanie mają wpływ na 
to, jak będzie wyglądało nasze miasto 
w  przyszłości, jak przyjazne do życia 
nas wszystkich będzie.

Wrocławia nie zmieni sam tylko pre-
zydent. Wrocławia nie zmieni też tyl-
ko Rada Miejska. Za Wrocław jesteśmy 
odpowiedzialni wszyscy, za jego przy-
szłość, za jego rozwój, za rozwiązy-
wanie problemów. Chcę Państwa do tej 
współodpowiedzialności zachęcić, a  za 

pośrednictwem naszego nowego biu-
letynu dzielić się tym, co dla Wrocławia 
aktualnie najważniejsze.

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Działania Urzędu Miejskiego Wrocławia powinny być transparentne dla mieszkańców. 
W podzielonym na kwartały roku kalendarzowym zostały umieszczone zadania, którym 
w danym czasie ma być poświęcona szczególna uwaga. Dzięki temu za pomocą strony in-
ternetowej sutryk.pl będzie można łatwo sprawdzić, czym obecnie zajmuje się prezydent 
miasta ze swoim zespołem, co już udało się zrobić i co jest planowane na przyszłość. 

Pełną listę zadań na ostatni kwartał sprawdź 1 października na www.sutryk.pl

Ma być gotowy jeszcze pod koniec bie-
żącego roku, a miejsce w  nim znajdzie 
około 40 maluchów. Na potrzeby żłob-
ka adaptowany jest lokal usługowy w 
budynku przy ulicy Krystyny i Mariana 
Barskich 45. 

Otwarcie żłobka publicznego  
na osiedlu Nowe Żerniki

Dzieci będą miały do dyspozycji ba-
wialnię z sypialnią, jadalnię i szatnię. 
W projekcie przewidziano również 
wózkownię, taras oraz kuchnię. 
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Wrocław bliżej mieszkańców

Zadania 
kwartalne

Zadania kwartalne: październik – grudzień ‘19

„Lubię deszcz” ma na celu rozpropago-
wanie wśród dzieci i młodzieży idei za-
gospodarowania wody deszczowej. Po-
wstaną ogrody deszczowe, które będą 
zasilane wodą opadową (np. rurą spu-
stową z dachu budynku) zamiast pitną. 

Wykonanie 8 ogrodów deszczowych  
przy placówkach edukacyjnych

Program skierowany jest do wrocław-
skich szkół i przedszkoli. Dzieci uczą 
się, jak budować ogrody deszczowe, ja-
kimi roślinami należy je obsadzać i jak 
ważnym zasobem jest woda deszczowa.

sposób, ale wierzę, że jej wspólnym 
mianownikiem jest szeroko rozu-
miane zdrowie. Oczywiście jestem 
świadomy, że ochrona zdrowia 
jest domeną państwa polskiego. 
Jestem zarazem przekonany, że 
wielu z  nas wie, jak domena ta 
„działa”. Chcę zatem, aby Wro-
cław uczynił możliwie dużo dla 
swoich mieszkańców w kwe-
stii profilaktyki zdrowotnej. 
Stąd biorą się liczne programy 
szczepień, inwestycje w  sport 
i  trenerów,  skierowane do 
różnych grup społecznych.  
To także umożliwienie senio-
rom dojazdu do przychodni 
w  ramach programu Taxi 75+. 
Ale inwestycje w  zdrowie to 
również programy, związa-
ne z  dużymi inwestycjami.  
Po pierwsze, walka o czystsze 
powietrze i  zintensyfikowanie 
wymiany pieców węglowych, 
połączona z  programem edu-
kacyjnym dla mieszkańców.  
Po drugie, dofinansowanie ko-
munikacji miejskiej i  nadanie jej 
znacznych priorytetów, choćby 
w  zakresie szeroko omawianych 
w tym numerze buspasów.

Inwestycje te nie są wymierzone prze-
ciwko komukolwiek. Mają służyć wro-
cławiankom i wrocławianom. Są inwe-
stycjami w  miasto. Jako kierowca czy 
pasażer będę podlegał takim samym, 
jak inni, obostrzeniom. Jako kierowca 
motocykla czy pasażer MPK będę ko-
rzystał z  takich samych udogodnień, 
jak inni.

Kolejny element to zaangażowanie 
wszystkich mieszkańców Wrocławia 
w  troskę o  jego przyszłość. Jesteśmy 

FOT. ARCHIWUM UM WROCŁAWIA

KOORDYNACJA 
PROJEKTU
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Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego 
Nabrzeże Oławy wypiękniało

Nowe, oświetlone ścieżki piesze i  ro-
werowe, nasadzenia, place zabaw oraz 
centra aktywności dla mieszkańców – 
to wszystko powstaje na Przedmieściu 
Oławskim. 

Oprócz odnowy terenów nabrzeży 
rzeki Oławy – od mostu Oławskiego  
do mostu Rakowieckiego – trwa  
rozbudowa i  remont oficyn przy  
ul. Prądzyńskiego 39a i  Traugutta 81, 
a  końca dobiegają prace, polegające na 
zagospodarowaniu podwórka pomię-
dzy ul. Prądzyńskiego i  Kościuszki. 
Koszt tylko tego ostatniego zadania 
wynosi ponad 14 mln zł. Przebudowa 
dwóch budynków przy ul. Prądzyń-
skiego i  Traugutta wynosi ponad  
9 mln zł, a  na wszystkie obecnie koń-
czące się prace w  ramach rewitalizacji 
Przedmieścia Oławskiego miasto prze-
znaczyło ok. 56,5 mln zł.

– W  sumie miasto dostosowuje do po-
trzeb społeczności lokalnej dwanaście 
lokali, odnawia nabrzeże Oławy oraz 
przeprowadza remonty kilku kamie-
nic i  czterech podwórek [w  obrębie 
ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Ko-
muny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świ-
stackiego, Więckowskiego, Kościuszki 
i Brzeskiej – red.]. Wkrótce rozpocznie 
się proces wykorzystywania tej infra-
struktury, w  celu organizacji działań 
społecznych, kulturalnych czy eduka-
cyjnych – wyjaśnia Sebastian Wolsz-
czak, zastępca dyrektora Wydziału Par-
tycypacji Społecznej.

Przedmieście Oławskie, powszechnie 
nazywane Trójkątem, długo cieszyło się 
złą sławą i nie było uznawane za atrak-
cyjną część Wrocławia. Tymczasem 
w ostatnich latach wiele się tu zmienia. 

– W ostatnim czasie wzrosło zaintere-
sowanie deweloperów i  władz miasta 
naszym osiedlem. Miasto rozpoczę-
ło jego rewitalizację, a  deweloperzy 
budują miniosiedla na opustoszałych 
po zniszczeniach wojennych placach. 

Mieszkańcy Trójkąta już mogą podziwiać pierwsze efekty rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego. Końca dobiega przebudowa na-
brzeża rzeki Oławy oraz remont kilku podwórek i kamienic. Remontowanych jest także kilkanaście obiektów i lokali użytkowych. 
Wszystkie prace mają się zakończyć w tym roku. 

Przedmieście Oławskie pięknieje i  po-
prawiają się warunki życia jego miesz-
kańców. Stopniowo wzmacnia się 
również wizerunek naszego osiedla 
w oczach mieszkańców innych, o wie-
le bardziej zadbanych dzielnic mia-
sta – mówi Agnieszka Dubaniowska, 
wieloletnia mieszkanka i radna osiedla 
Przedmieście Oławskie.

 
 

Każdy z dwunastu remontowanych lo-
kali i obiektów będzie spełniał funkcje 
dla lokalnej społeczności. Największe 
inwestycje dotyczą budynków przy 
ul. Prądzyńskiego 39a i Traugutta 81. 

W  pierwszej lokalizacji powstaje cen-
trum, przeznaczone na aktywność 
społeczną, sąsiedzką, edukacyjną, 
ruchową czy kulturalną. Znajdą się tu 
m.in. sala wielofunkcyjna, sala rucho-
wo-wysiłkowa, dwie sale warsztatowe 
i pomieszczenia biurowe.

– Miejsce to przyczyni się do budo-
wania więzi sąsiedzkich i  społecz-
nych, zagospodarowania czasu wol-
nego dzieci i młodzieży oraz seniorów, 
a  także zatrzymania degradacji bu-
dynku, który znajduje się na terenie 
zespołu urbanistycznego Przedmieścia 
Oławskiego, wpisanego do rejestru za-
bytków – mówi Urszula Badura, dy-
rektor Zarządu Inwestycji Miejskich. 

W  ramach zagospodarowania terenu 
oficyny przy ul. Prądzyńskiego remon-

Bartosz Moch 
portal www.wroclaw.pl

Dalsze plany rewitalizacji we Wrocławiu

Etap rewitalizacji Przedmieścia 
Oławskiego to jeden z przykła-
dów tego typu procesów, zacho-
dzących w mieście. W najbliższym 
czasie miasto przygotowuje się 
również do wskazania kolej-
nych obszarów, które w przyszło-
ści zostaną poddane rewitalizacji.  

Bogata oferta społeczna 
dla mieszkańców

Jak oszczędzić na zmianie z użytkowania wieczystego na własność
Jeśli do końca lutego 2020 r. wpłacisz dwukrot-
ność dawnej opłaty za użytkowanie wieczyste,  
od tego czasu będziesz mógł odkładać te pieniądze  
na własne przyjemności. Jak to zrobić?

W związku ze zmianami w prawie, od 
stycznia 2019 r. grunty w użytkowaniu 
wieczystym, które są zabudowane na 
cele mieszkaniowe, zostały przekształ-
cone we własność. Dzieje się to auto-
matycznie. Ustawodawca wprowadził 
jedną, tzw. opłatę przekształceniową, 

która zazwyczaj jest 20-krotnością 
rocznej opłaty za użytkowanie wieczy-
ste.

Zapłacić ją można na dwa sposoby. 
Pierwszy to uiszczać opłaty roczne, jak 
do tej pory, jeszcze przez 20 lat.

Drugi, bardziej korzystny, to zadekla-
rować wpłatę jednorazową z 90-proc. 
bonifikatą. 

Najpierw poczekaj na „Zaświadczenie o 
przekształceniu”. Urząd ma czas na jego 
wydanie do końca roku. Razem z za-
świadczeniem otrzymasz wzór „Zgło-
szenia o zamiarze wniesienia opłaty 
jednorazowej”. Jest prosty do wypeł-
nienia i wystarczy go przynieść lub 
przesłać do urzędu.

Urząd policzy i wyśle pocztą informa-
cję, ile należy wpłacić, i poda numer 
konta. Czas na to będziesz miał do końca 
lutego 2020 r.

Pamiętaj, żeby uzyskać bonifika-
tę, nie można zalegać z opłatami za 
użytkowanie wieczyste – da się to 
sprawdzić w Centrach Obsługi Po-
datnika osobiście lub na wniosek 
pisemny.

Decydując się na spłatę ratalną, 
warto pamiętać, że przez kolejnych 
20 lat do końca marca każdego roku 
musisz ratę zapłacić.

Potwierdzenie przekształcenia 
urząd wyśle do Sądu Rejonowego dla 
Wrocławia-Krzyków IV Wydziału 
Ksiąg Wieczystych oraz do Zarzą-
du Geodezji, Kartografii i Katastru 
Miejskiego we Wrocławiu.

Jak uzyskać bonifikatę? Miejsce złożenia dokumen-
tów/załatwienia sprawy:

• Wydział Nieruchomości Skarbu 
Państwa, punkt informacyjny, 
ul. G. Zapolskiej 4, III p., p. 311

• Kancelaria Ogólna Urzędu  
Miejskiego Wrocławia,  
ul. G. Zapolskiej 4, parter

• Kancelaria Ogólna,  
pl. M. Kromera 44, parter

– Przedmieście Oławskie pięknieje – przekonuje Agnieszka Dubaniowska, mieszkanka Trójkąta
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– Pod uwagę brane są: Szczepin, 
Kleczków, Nadodrze, plac Grun-
waldzki, Przedmieście Oławskie [ko-
lejny etap – red.] i Świdnickie oraz 
Ołbin – wylicza Sebastian Wolszczak, 
zastępca dyrektora Wydziału Party-
cypacji Społecznej.

Jarosław Ratajczak 
portal www.wroclaw.pl

towi poddane zostaną plenerowe scho-
dy, które pełnić będą funkcję widowni 
i tarasu. Pozwolą zamienić wewnętrzny 
dziedziniec w  kino letnie oraz miej-
sce innych aktywności na powietrzu. 

Atrakcyjnym elementem będzie także 
zielony dach, zapewniający bioróżno-
rodność i częściową retencję wód opa-
dowych.
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Rusza Fundusz Osiedlowy

Fundusz Osiedlowy powstał z  ini-
cjatywy prezydenta Jacka Sutryka.  
To narzędzie, które obok m.in. Wro-
cławskiego Budżetu Obywatelskiego, 
programu Mikrogranty czy Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych, będzie jednym 
z  kluczowych elementów partycypa-
cyjnego budżetu Wrocławia. 

Każde osiedle w  ramach budżetu mia-
sta otrzyma możliwość samodzielnego 
przeznaczenia określonej puli środków 
na realizację wybranych projektów in-
westycyjnych. Będzie można ubiegać się 
o  realizację „drobnych”, ale potrzeb-
nych inwestycji na swoim terenie.

– Budżet partycypacyjny we Wrocła-
wiu to ponad 200 mln złotych rocznie. 
Fundusz Osiedlowy to nowe narzędzie 
w  tym zakresie. Pilotaż będzie trwał 
przez najbliższe dwa lata. W tym czasie 
przekażemy 40 mln złotych, z  których 
będą finansowane wyłącznie zadania 
inwestycyjne. Dla mnie Fundusz Osie-
dlowy to jeszcze większa partycypacja 
i  udział wrocławian w  życiu miasta. 

O przeznaczeniu pieniędzy, po konsultacjach z mieszkańcami, zdecydują rady 
osiedli. Nabór wniosków wystartuje w połowie listopada.

Wrocław chce się dalej tworzyć razem 
ze swoimi mieszkańcami – podkreśla 
prezydent Jacek Sutryk.

Podział środków

O  realizowanych zadaniach na kon-
kretnych osiedlach będą decydo-
wać rady osiedli po obowiązkowych 
konsultacjach z  mieszkańcami. 40% 
środków z puli 40 mln zł zostanie po-
dzielonych równo na 48 wrocławskich  
osiedli. Pozostałe 60% będzie rozdzie-
lane w zależności od powierzchni osie-
dla oraz liczby mieszkań.

Najniższa kwota dofinansowania to 
350 tys. zł (Bieńkowice), a najwyższa – 
1,6 mln zł (Ołbin). Na Ołtaszyn trafi po-
nad 500 tys. zł, na Psie Pole–Zawidawie 
1,4 mln zł, a np. na Stare Miasto blisko 
800 tys. zł.

– Fundusz Osiedlowy to kolejny sposób 
na oddanie decydowania o  Wrocławiu 
mieszkańcom oraz zwiększenie od-
powiedzialności i  udziału w  budowa-
niu miasta przez rady osiedli. Fundusz 

Osiedlowy i  Wrocławski Budżet Oby-
watelski będą teraz wzajemnie się uzu-
pełniać, dzięki czemu mieszkańcy będą 
mogli w większym zakresie realizować 
swoje potrzeby inwestycyjne na osie-
dlach – mówi Bartłomiej Świerczew-
ski, dyrektor Departamentu Spraw 
Społecznych UM Wrocławia.

Harmonogram

We wrześniu rozpoczną się szkolenia 
z  obsługi Funduszu Osiedlowego dla 
rad osiedli. 

Od września do listopada odbywać się 
będą konsultacje z mieszkańcami, do-
tyczące propozycji projektów. 

16 listopada wystartuje elektronicz-
ny nabór wniosków, który potrwa  
do 16 grudnia 2019 r. 

Następnie do kwietnia 2020 r. wnioski 
będą weryfikowane, a  od maja 2020 r.  
ma ruszyć ich realizacja.

Bartosz Moch 
portal www.wroclaw.pl

Mieszkania dla seniorów  
na Nowych Żernikach
Gmina Wrocław szuka chętnych, chcących zamieszkać  
w lokalach dla seniorów na osiedlu Nowe Żerniki.

Urząd Miejski Wrocławia organizu-
je nabór wniosków o  zawarcie umowy 
najmu wyjątkowych mieszkań dla se-
niorów w  wielofunkcyjnym budynku 
na osiedlu Nowe Żerniki, przy ul. Kazi-
mierza Bieńkowskiego 22 i ul. Tadeusza 
Brzozy 25. Inwestycja realizowana jest 
przez Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego we Wrocławiu (TBS).

W  ofercie 1- i  2-pokojowe mieszkania 
wykończone „pod klucz”, przysługu-
jące w  pierwszej kolejności seniorom, 
będącym najemcami lokali gminnych. 

Zaprojektowane z  szeregiem udogod-
nień i  strefami wspólnymi dla miesz-
kańców budynku, w  tym m.in.: prze-
stronny dziedziniec, sala dziennego 
pobytu, stołówka z  kuchnią, sala re-
kreacji ruchowej, punkt pomocy pielę-
gniarskiej i  psychologicznej. Mieszka-
nia dostępne już w IV kwartale 2019 r. 

Więcej informacji:  
Urząd Miejski Wrocławia  
pl. Nowy Targ 1/8, pok. 224  
tel. 71 777 71 17

40 mln dla osiedli w latach 2020–2021

Wrocław BLISKO Mieszkańca
W maju Wrocław wprowadził mobilny system ostrze-
gania mieszkańców. Informacje o zagrożeniach moż-
na otrzymać SMS-em, e-mailem lub poprzez aplikację 
BLISKO.

Aplikacja informuje np. o  zagroże-
niu pożarowym, jakości powietrza, 
braku wody, prądu czy poważnych 
awariach komunikacyjnych w  mie-
ście. Osoby, które zdecydują się na 
aplikację, dostaną wszystkie po-
wiadomienia, w przypadku SMS lub 
e-maila wysyłane są komunikaty, 
dotyczące wyższych stopni zagro-
żeń.

Aplikacja BLISKO jest bezpłatna 
i  nie ma reklam. Pobiera od użyt-
kowników jedynie niezbędne dane, 
potrzebne do otrzymywania wiado-
mości. Wiecej informacji na stronie 
www.sisms.pl.

Projekt realizuje Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego.  

Zgłoś mowę nienawiści
Widzisz nienawistne napisy czy symbole na budynkach lub 
przystankach? Zgłoś je odpowiednim służbom, a napisy usu-
ną m.in skazani na prace społeczne.

Nie bądź obojętny

Zdjęcia naklejek, plakatów, napisów, 
symboli, które propagują nienawiść, nie 
tylko szpecą otoczenie, ale naruszają 
godność ludzką. Dlatego nie powinny 
i  nie mogą pojawiać się w  przestrzeni 
publicznej. Po zgłoszeniu usuwają je 
m.in zarządcy nieruchomości oraz oso-
by, skazane przez sądy na prace spo-
łeczne.

Jak i gdzie zgłosić

W internecie, wypełniając formularz na 
stronie www.wroclaw.pl, lub e-mailem 
na adres: smn@wcrs.wroclaw.pl.

Projekt jest realizowany przez Wro-
cławskie Centrum Integracji we współ-
pracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju 
Społecznego, strażą miejską oraz poli-
cją.  

O  skali działań, prowadzonych przez 
zespół liczący sześciu etatowych pra-
cowników, mówią statystyki. W 2018 r.  
wsparcie Centrum Sektor 3 trafi-
ło do ponad 1000 organizacji i  grup 
inicjatywnych. Z  różnego rodza-
ju usług skorzystało ponad 17 tys. 
osób. Fundacja Umbrella w  2018 r. 
otrzymała dofinansowanie ze źródeł 
krajowych i  międzynarodowych na  
sześć projektów, na łączną kwotę ponad  
600 tys. złotych. 

Miasto w rękach mieszkań-
ców, czyli Mikrogranty

To świetny przykład, że za niewiele 
można zrobić tak wiele. Mikrogranty 
to program, który finansuje i pomaga 
w realizacji osiedlowych czy sąsiedz-
kich działań społecznych. Sąsiedzki 
spacer lub śniadanie, warsztaty, słu-
chowiska o  historii osiedli – m.in. 
takie projekty trafią do realizacji 
w  ramach Mikrograntów. Ważne, aby 
pomysł  był ciekawy i angażujący po-
tencjalnych odbiorców. Zaintereso-
wani składają swoje wnioski trzy razy 

w roku. Zwycięzcy naborów wspierani 
są kwotami od 1000 zł do 10 000 zł, 
a fundusze trafiają do grup nieformal-
nych, osób fizycznych, młodych or-
ganizacji pozarządowych i grup mło-
dzieżowych.

Przez pięć lat do programu wpłynęło 
ponad 2200 pomysłów na lokalne ak-
tywności. Do ostatniego w  tym roku, 
jesiennego naboru Mikrograntów 
zgłoszono ponad 70 projektów. 

Będą one realizowane od października 
do grudnia.

Aby świat dookoła  
był lepszy

Te rozmaite formy wsparcia pomaga-
ją lepiej działać dla wspólnego dobra 
organizacjom, skupiającym wrocła-
wian, którzy chcą, by świat dookoła 
był po prostu lepszy. To właśnie oni 
m.in. opiekują się i organizują zajęcia 
dla dzieci, młodzieży i seniorów, dba-
ją o kombatantów i weteranów, trosz-
czą się o  zwierzęta, zieleń w  mieście 
i  czyste powietrze, organizują fe-
styny, walczą o  przestrzeganie praw 

obywatelskich i  udzielają pomocy 
prawnej.

Każdy, kto chce być świadomym i ak-
tywnym obywatelem Wrocławia, 
może więc otrzymać pomoc w  reali-
zacji swoich pomysłów społecznych, 
w myśl hasła Centrum Sektor 3:

„Bądź autorem zmian, których ocze-
kujesz!”.

Widok na Wojszyce z lotu ptaka. W ramach FO to osiedle otrzyma ponad 560 tys. zł na inwestycje

www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy

Centrum prowadzi Fundacja Umbrella, a w utrzymaniu go pomaga gmina Wrocław. Tu rodzą się nowe  
stowarzyszenia i fundacje, eksperci wspierają wiedzą i doświadczeniem, a wszystkie usługi są bezpłatne. 

Sektor 3 przy Legnickiej już od 12 lat służy mieszkańcom 
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Grzegorz Tymoszyk 
Fundacja Umbrella

Wiadomości  

NGO

www.sektor3.wroclaw.pl
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W  tym roku wybierać można spośród 
235 różnych projektów. Głosujemy  
na jeden projekt osiedlowy i  jeden  
ponadosiedlowy. Na realizację zwycię-
skich pomysłów miasto wyda 25 mln 
złotych.  

Co można zmienić w najbliższej okoli-
cy? Bardzo dużo. Najwięcej projektów 

Do 7 października br. trwa 
głosowanie w ramach 
WBO 2019. Zagłosować 
może każdy mieszkaniec 
Wrocławia bez względu 
na wiek. 

Tomasz Wysocki 
portal www.wroclaw.pl

(aż 95) jest związanych z zielenią i re-
kreacją. 

– W tej kategorii zgłoszeń było znacz-
nie więcej niż w poprzednich edycjach 
WBO – mówi Bartłomiej Świerczewski, 
dyrektor Departamentu Spraw Spo-
łecznych UM Wrocławia. 

Na drugim miejscu pod względem 
liczby projektów są inicjatywy, doty-
czące infrastruktury pieszej i  rowe-
rowej (36), a  na trzecim place zabaw 
(18). – Jednak mieszkańcy chcą czegoś 
więcej niż huśtawki, zjeżdżalnie i pia-
skownice. To projekty tematycznych 
placów zabaw, na przykład, z motywa-
mi, dotyczącymi kosmosu lub piratów 
morskich – wyjaśnia Mariola Kmieć 
z Wydziału Partycypacji Społecznej UM 
Wrocławia. 

Kto może głosować? Każdy! 

Głosować można papierowo – w  cen-
trach obsługi mieszkańca, lub elektro-
nicznie.

Od tego roku w  WBO głosować mogą 
wszyscy bez względu na wiek, czyli 
także dzieci i  młodzież przed 18. ro-
kiem życia. Zameldowanie we Wro-
cławiu nie jest wymagane, wystarczy, 
że głosujący tu mieszka. Swój głos 
mogą oddać również obcokrajowcy, 
mieszkający we Wrocławiu. Posiad-
dacze nr. PESEL mogą głosować elek-
tronicznie i  papierowo na zwykłych 
zasadach. Jeżeli nie mają nr. PESEL,  
to mogą oddać swój głos osobiście 
w  Wydziale Partycypacji Społecznej 
UM Wrocławia.

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy kochają Wrocław – od października 
w BarBarze będzie można kupić wyjątkowe bluzy i czapki, inspirowane herbem miasta.

Pomysł narodził się w Biurze Promocji 
Miasta i  Turystyki Urzędu Miejskiego 
Wrocławia.

– Dla wszystkich, którym bliski jest 
Wrocław, zarówno gości odwiedzają-
cych nasze miasto, jak i jego mieszkań-
ców, chcieliśmy stworzyć coś, co będzie 
zarazem praktyczne, ale też będzie od 
razu przywodzić na myśl nasze miasto 
spotkań. Zastanawialiśmy się nad tym, 
jakie my sami przywozimy pamiąt-
ki i  gadżety. Podczas jednej z  dyskusji 

postanowiliśmy nieco unowocześnić 
nasz herb i  zamieścić go na czapkach 
i  bluzach – opowiada Radosław Mi-
chalski, dyrektor Biura Promocji Mia-
sta i Turystyki UMW.

Pomysł spotkał się z bardzo pozytyw-
nym odzewem. Do biura zaczęli zgła-
szać się turyści i  mieszkańcy, którzy 
zobaczyli w  takiej bluzie m.in. prezy-
denta Wrocławia Jacka Sutryka.

– Bluzy były swego rodzaju gadżetem 
promocyjnym i  jako urząd nie mogli-

Jesteś dumny z bycia wrocławianinem? 

śmy ich sprzedawać, a mimo to otrzy-
mywaliśmy mnóstwo zapytań o  ich 
cenę i  dostępność – mówi Radosław 
Michalski.

– Uznaliśmy zatem, że jest to potencjał, 
który szkoda byłoby zmarnować,  dla-
tego zwróciliśmy się do Strefy Kultury 
Wrocław, która będzie odpowiedzialna 
za to, aby każdy miłośnik Wrocławia 
mógł z  dumą nosić nasze bluzy i  cza-
peczki – dodaje dyrektor Biura Promo-
cji Miasta i Turystyki.

Uniwersalny krój bluzy z  kaptu-
rem i  modna czapka w  stylu „snap 
back” będą pasować każdemu. Blu-
za i czapka dostępne będą w trzech 
wersjach kolorystycznych: czarnej, 
granatowej i  bordowej – z  białym 
emblematem. Autorem znaku jest Pa-
weł Akińcza, grafik z Biura Promocji. 
Przy projektowaniu inspirował się 
herbem miasta. 

Od października gadżety 
będą do kupienia w Bar- 
Barze: infopunkt/ka-
wiarnia/kultura przy  
ul. Świdnickiej 8B  
i w internecie:  
strefakultury.pl.

Zmieniaj Wrocław! Zagłosuj w WBO 
Do wyboru masz ponad 200 projektów

WBO to już 380 inwestycji, które wybrali wrocławianki i wrocławianie
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– Jeżeli chcemy lepszej jakości życia, 
szybszego i  sprawniejszego porusza-
nia się po mieście, musimy postawić na 
transport zbiorowy, na rowery oraz na 
przestrzeń dla pieszych – mówi Jacek 
Sutryk, prezydent Wrocławia.

Każdej doby do naszego miasta wjeżdża 
ok. 240 tysięcy aut. Nie zmienimy już 
historycznego układu ulic we Wrocła-
wiu, ale dla poprawy komfortu powin-
niśmy zmienić nasze przyzwyczajenia. 
Sprawna komunikacja to mniej aut na 
ulicach, mniej zanie-
czyszczeń w  powie-
trzu i  zaoszczędzony 
czas na przejazdach.

– Atrakcyjna komu-
nikacja miejska, która 
zachęci mieszkańców 
do podróży, musi być 
wieloprzymiotniko-
wa: czysta, punktual-
na, szybka i bezpiecz-
na. Musimy jednak 
pamiętać, że jest to 
obszar wysokonakła-
dowy, dlatego wyma-
ga czasu, a  najpierw 
dokładnej diagno-
styki i  podjęcia od-
powiednich działań.  
We Wrocławiu właśnie 
to robimy – dodaje 
prezydent.

Nowe buspasy – autobusy 
i tramwaje przyspieszają

Ważnym elementem, usprawniającym 
kursowanie komunikacji miejskiej na 
całym świecie, są buspasy i wydzielone 
torowiska dla tramwajów. Korzystają 
z  nich pasażerowie m.in. w  Londynie, 
Helsinkach, Seulu czy Madrycie. W Pol-
sce sprawdzają się od lat m.in. w  War-
szawie.

– Na skuteczność buspasów są twarde 
dowody. My to dokładnie sprawdzili-
śmy w Warszawie, choćby w przypadku 
Trasy Łazienkowskiej. Istniały tam kie-
dyś po trzy pasy w każdą stronę i w go-
dzinach szczytu każdy był wypełniony 
autami po brzegi. W  korku stały też 

Więcej uprzywilejowanych tras dla komuni-
kacji miejskiej, tańsze przejazdówki. Wydłu-
żone godziny kursowania tramwajów.  
Na koniec, nowe linie autobusowe. Wrocław 
systematycznie wprowadza pakiet  
usprawnień dla transportu zbiorowego. 

Janusz Krzeszowski 
portal www.wroclaw.pl

autobusy. Po wprowadzeniu na jednym 
z  nich buspasa prędkość dla aut w  za-
sadzie utrzymała się taka sama, jednak 
znacznie przyspieszyła komunikacja 
miejska, a  w  związku z  tym systema-
tycznie zaczęła wzrastać liczba pasa-
żerów – mówi prof. dr inż. Wojciech Su-
chorzewski z  Instytutu Dróg i  Mostów 
Politechniki Warszawskiej.

Wrocław ma ponad 30 km 
buspasów

We Wrocławiu buspasy są konsekwent-
nie wydzielane od kilku lat. W tej chwili 
uprzywilejowanych tras dla autobusów 

i  tramwajów jest już 
ponad 30 kilometrów. 
Ostatnio powstały przy 
ul. Grabiszyńskiej, 
Podwale i  ul. Krakow-
skiej. Codziennie prze-
jeżdża nimi blisko 80 
tysięcy pasażerów. Jak 
pokazują wyliczenia, 
w  tych miejscach po-
prawiły się czasy prze-
jazdów i  punktualność 
komunikacji zbiorowej.

Mocne poparcie dla ta-
kich działań dają sami 
mieszkańcy. W  trakcie 
Kompleksowych Ba-
dań Ruchu w  2108 r., 
gdy przepytano 12 tys. 
osób, aż 75% ankieto-
wanych poparło zmia-
ny związane z  wpro-

wadzeniem priorytetów w  ruchu dla 
pojazdów transportu zbiorowego na-
wet kosztem samochodów osobowych. 
Wrocławianie powoli zmieniają swoje 
nawyki transportowe (z  roku na rok 
przybywa pasażerów MPK i osób poru-
szających się rowerami). Jednak jest to 
proces wieloletni i tylko konsekwentne 
działania pozwolą sprawić, że komu-
nikacja miejska we Wrocławiu będzie 
istotną alternatywą dla poruszania się 
własnym autem.

Nowoczesny system  
parkingowy

Aby ułatwić kierowcom (zwłaszcza 
z  obrzeży miasta i  aglomeracji) korzy-
stanie z komunikacji miejskiej we Wro-
cławiu, w pobliżu przystanków i węzłów 

przesiadkowych, powstaje sieć parkin-
gów typu park&ride, czyli parkuj i jedź. 
Dzięki nim można zostawić bezpiecz-
nie auto na najbliższym parkingu i  da-
lej podróżować komunikacją miejską. 
W mieście utworzono dotąd łącznie 24 
takie parkingi. W  sumie do dyspozycji 
kierowców jest ok. 1450 miejsc posto-
jowych, m.in. przy ulicach Opolskiej, 
Ślężnej, przy pętli tramwajowej na Opo-
rowie, dworcu kolejowym Wrocław Psie 
Pole czy węźle Stadion Wrocław. System 
park&ride obsługuje już teraz 8 gmin 
ościennych, w 2020 r. powstaną kolejne 
parkingi, które będą ofertą dla kierow-
ców przyjeżdżających do miasta z kolej-
nych trzech gmin. 

Dłużej kursujące tramwaje 
i nowe linie autobusowe

Wrocław od 28 września wydłuży pilo-
tażowo czas kursowania pięciu głów-
nych linii tramwajowych. 

Składy z  numerami 7, 9, 10, 11 i  31 

Sprawna komunikacja  
miejska to lepsze życie 
we Wrocławiu

będą jeździły aż do godz. 0.30 w  nocy. 
W pierwszym etapie przede wszystkim 
w nocy z piątku na soboty oraz z sobo-
ty na niedziele. Jeżeli zmiany okażą się 
korzystne, wydłużone czasy kursowa-
nia tramwajów zostaną  przeniesione 
na cały tydzień.

To już pewne, że tegoroczne wakacje 
były ostatnimi, podczas których funk-
cjonował (w okrojonej wersji) wakacyj-
ny rozkład jazdy. Od 2020 r. wrocław-
ska komunikacja funkcjonować będzie 
z niezmienianą okresowo częstotliwo-
ścią.

To nie koniec ułatwień dla mieszkań-

Specjalne tablice mają 
przypominać, że na dro-
gach, oprócz przepisów, 
obowiązuje nas również 
kulturalne zachowanie  
i wzajemny szacunek.

ców. Wydział Transportu UMW w poro-
zumieniu z radami osiedli przygotował 
również nowe trasy i linie autobusowe. 
Wydłużono kursowanie m.in. linii 145, 
uruchomiono linie strefowe 948 i  958, 
które łączą Wrocław z  miejscowościa-
mi w  gminie Miękinia. Dodatkowo, we 
wrześniu linia 144 została przedłużona 
do Polanowic. W  planach jest również 
uruchomienie linii autobusowej nr 143 
na trasie Kminkowa – Oporów. 
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Kawiarnia z nadzwyczajną obsługą

Made in Wrocław 2019  
Przyjdź i zobacz prawdziwą (R)ewolucję
Już 17 października br. 
zapraszamy na trzecią 
edycję Made in Wrocław 
– bezpłatnych targów, 
pokazujących, co powsta-
je we Wrocławiu. 

Made in Wrocław to wyjątkowe wyda-
rzenie. Podczas jednego dnia w  Cen-
trum Kongresowym przy Hali Stulecia 
będzie można zobaczyć produkty i  in-
nowacje opracowane w  naszym mie-
ście. Na uczestników czekają atrakcyjne 
nagrody, strefa gastronomiczna z  lo-
kalnymi produktami i strefa relaksu na 
tarasie Centrum Kongresowego.

Atrakcje dla wszystkich 

W poprzednich latach Made in Wrocław 
odwiedziło kilka tysięcy wrocławianek 
i  wrocławian. W  tym roku organiza-
torzy – Urząd Miejski Wrocławia oraz 
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wro-
cławskiej – zapraszają wszystkich na 
wydarzenie pod hasłem „Przyjdź i  zo-
bacz prawdziwą (R)ewolucję!”.

– Wrocław świetnie wykorzystał 
ostatnie 30 lat i szanse, jakie przynio-
sła nam transformacja. Dziś możemy 
być dumni z innowacji, które powstają 
w naszym mieście, a są wykorzystywa-
ne na całym świecie – mówi prezydent 

Michał Karbowiak 
portal www.invest-in-wroclaw.pl

Cafe Równik to więcej  
niż miejsce pracy

– Uważamy, że takich miejsc, jak nasza 
klubokawiarnia, powinno powstawać 
więcej, bo odbiór jest bardzo pozytyw-
ny. Niestety wielu ludzi nie umie obco-
wać z  niepełnosprawnością, jest to dla 
nich krępujące, a takie miejsce pomaga 

w  zrozumieniu, że to są normalni lu-
dzie, którzy z  sercem wykonują swo-
ją pracę. Na początku niektórzy mieli 
obawy, czy kelnerzy z  dysfunkcjami 
są w stanie podać im kawę czy posiłek, 
podobnie jak w  zwykłej kawiarni. Po 
jednym pobycie u nas nie mają już wąt-
pliwości, że warto u  nas stale bywać.  
We współpracy z miastem staramy się, 

żeby w przyszłości można było rozwijać 
naszych podopiecznych również w  in-
nych profesjach – opowiada dr hab. To-
masz Smereka, wiceprezes stowarzy-
szenia i terapeuta zaburzeń mowy oraz 
myślenia. 

Wrocławia Jacek Sutryk. – Cieszę się, że 
powstało wydarzenie takie, jak Made in 
Wrocław, z którego będą mogli skorzy-
stać mieszkańcy w każdym wieku – do-
daje prezydent

Zobacz wystawców na Made  
in Wrocław 2019

Podczas tegorocznej imprezy zo-
baczymy m.in. autorski symulator 
jazdy bolidem Formuły 1. Swoje pro-

dukty i  technologie pokażą także ta-
kie globalne marki, jak: Selena, 3M, 
BSH, Mondelez, WABCO czy Whirl- 
pool. W  strefie startupów zobaczymy 
m.in. model satelity, który w  ramach 
projektu DREAM poleciał w  kosmos. 
To dzieło wrocławskiej spółki techno-
logicznej Scanway. Nie zabraknie rów-
nież atrakcji dla najmłodszych miesz-
kańców, jak m.in. stoisko Kolejkowa, 
VRhalla czy RoboStrefy.

Made in Wrocław – bezpłatne targi, chętnie odwiedzane przez mieszkańców

Zgarnij nagrody!

17 października zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
na targi Made in Wrocław do 
Centrum Kongresowego przy 
Hali Stulecia. Zarejestruj się 
wcześniej na stronie interne-
towej wydarzenia i odbierz 
atrakcyjne nagrody. Wśród 
nich są: bilety do aquaparku, 
Hydropolis, vouchery na mecze 
Śląska Wrocław czy bony do 
wybranych restauracji. 

Bezpłatne targi innowacji

Kreatywni wrocławianie: Cafe Równik

Cafe Równik to pierwsza 
w Polsce kawiarnia, w której 
barmanami i kelnerami są 
osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną.

Klubokawiarnia przy ul. Jedności Na-
rodowej 47 na wrocławskim Nadodrzu 
działa od czerwca 2018 r. Jak podkre-
ślają właściciele, to miejsce otwarte 
dla wszystkich. Kawiarnię prowadzi 
Stowarzyszenie Twórców i  Zwolen-
ników Psychostymulacji, które od  
1994 r. zajmuje się terapią dzieci  
z zaburzeniami rozwojowymi.

To właśnie podopieczni stowarzyszenia 
pracują obecnie jako kelnerzy w  Cafe 
Równik, a  wypełnianie codziennych 
obowiązków to dla nich kolejna forma 
terapii.

Goście mogą odwiedzać kawiarnię 
przez siedem dni w  tygodniu w  godzi-
nach 10.30-20.00. W  menu znajdziemy 
m.in. lody, zupy, dania obiadowe, cia-
sta, sałatki, desery, pierogi, naleśniki, 
jajecznicę, tosty oraz kawy, herbaty 
i soki. W Cafe Równik organizowane są 
koncerty, spotkania autorskie, szkole-
nia i  wykłady. Jednak najważniejszym 
celem działalności klubokawiarni jest 
terapia mowy i sfery intelektualnej nie-
pełnosprawnego personelu, która dała 
efekty lepsze od najśmielszych oczeki-
wań terapeutów.

Tomasz Wysocki 
portal www.wroclaw.pl

Załoga Cafe Równik przy ul. Jedności Narodowej 47 czeka codziennie na gości w godz. 10.30 – 20.00

30 Kreatywnych  
Wrocławia

Wyróżnienia przyznawane 
przez UM Wrocławia, laureata-
mi są znakomici naukowcy,  
artyści, społecznicy i biznes-
meni związani z Wrocławiem.

Więcej na stronie  
internetowej: 

www.wroclaw.pl/30-kreatywnych-wroclawia

made-in-wroclaw.pl/targi

Obecnie w  kolejce do zatrudnienia 
w  Cafe Równik czekają już 33 osoby 
niepełnosprawne.

Laureaci 30 Kreatywnych 
Wrocławia 2019

Ekipa Cafe Równik znalazła się wśród 
laureatów tegorocznej edycji projektu 
30 Kreatywnych Wrocławia. Obecność 
ekipy Cafe Równik podczas gali wrę-
czania wyróżnień wywołała nadzwy-
czajne emocje. Jeden z  szefów firmy 
Syntoil, Bogdan Sztaba (również lau-
reat wyróżnienia), wyznał wzruszony: 
– Dużo podróżuję po świecie i niewiele 
mnie już zaskakuje, ale to, co robicie  
w  Cafe Równik, jest czymś niezwy-
kłym – powiedział Bogdan Sztaba  
i  głęboko pokłonił się ze sceny ekipie 
kawiarni.
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Centra dla lokalnych 
społeczności

Centra aktywności lokalnej to insty-
tucje, firmowane i  finansowane przez 
miasto Wrocław.

– Ich celem jest zaproszenie wrocła-
wian do współpracy na rzecz swoich 
osiedli – mówi Joanna Warecka ze 
Stowarzyszenia Żółty Parasol, które 
odpowiada za tworzenie sieci centrów  
we Wrocławiu. – Przestrzenie otwar-
te są na działania mieszkańców,  
organizacje sąsiedzkich spotkań 
i  lokalnych inicjatyw – dodaje. We 
Wrocławiu działa ich już kilka i do-
skonale się sprawdzają.

Działają na rzecz  
mieszkańców  
w różnym wieku 

CAL oferują zajęcia dla dzieci, młodzie-
ży, dorosłych oraz seniorów. Zależnie od 
konkretnych potrzeb mogą także two-
rzyć szerszą ofertę działań o  charak-
terze partycypacyjnym we współpracy 
z lokalnymi partnerami. A wszystko po 
to, aby działać na rzecz lokalnych spo-
łeczności poprzez zacieśnianie więzi 
i  stwarzanie warunków do wspólnego, 
odpowiedzialnego budowania osiedlo-
wej rzeczywistości. 

Centra aktywności lokalnej to miejsca, w których począwszy od najmłod-
szych, a kończąc na seniorach, mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia mogą 
spotykać się, uczyć, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, ale także 
wspólnie działać na rzecz swoich osiedli.

W CAL Rewir Twórczy na Strachocinie 
swoje miejsce mają seniorzy w  klubie 
„Dojrzali Wspaniali”, a  także dzieci 
i  młodzież w  klubie „Smocza Twier-
dza”. Rewir oferuje zajęcia artystyczne: 
ceramikę, rękodzieło, malarstwo i  ry-
sunek, warsztaty dziennikarskie i  te-
atralne, aktywności relaksacyjne: jogę, 
pilates, salsę, tai chi, choreoterapię, 
zajęcia z  nowych technologii, seanse 
filmowe, koncerty, zajęcia sportowe. 
Nowością w  Rewirze jest infopunkt 
społeczno-kulturalny Wrocław 
Wschód, w  którym można kupić 

bilety do kina, teatru oraz opery, a tak-
że zdobyć informacje na temat wyda-
rzeń miejskich. 

Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. 
Chopina to miejsce, gdzie mieszkań-
cy mają głos i wpływ na to, co dla nich 
ważne – każdy może przedstawić swo-

je umiejętności, zdolności i  osiągnię-
cia. Miejsce otwarte dla wszystkich lu-
dzi z pomysłami na wspólne spędzenie 
czasu i realizację lokalnych inicjatyw. 

W  Ołbińskim Centrum Aktywności 
Lokalnej przy ul. Wyszyńskiego dzia-
łają Biblioteka Sąsiedzka, Spółdziel-
nia Kinowa Ołbin, Centrum Informacji 
Kulturalnej, prowadzone są rozmaite 
sąsiedzkie inicjatywy, zajęcia i  wy-
kłady. To tutaj odbywają się spotkania 
Partnerstwa dla Ołbina, spotkania sa-
morządów uczniowskich oraz nara-
dy lokalnych liderów. W  tym samym 
miejscu działają również Klub Seniora 

z szeroką ofertą zajęć komputero-
wych i Centrum Aktywności Dzie-
ci i Młodzieży. 

W  CAL na Ołtaszynie przy  
ul. Pszczelarskiej do dyspozycji 
jest sala widowiskowa oraz sale: 
taneczna i  plastyczna. Miejsce 

jest stałą siedzibą Teatru Na Bruku, 
którego artyści organizują dla młod-
szych i  starszych warsztaty teatral-
ne. Spotykają się tu rodzice z dziećmi, 
seniorzy i  młodzież. Organizowane  
są debaty i konsultacje społeczne.

Miasto Wrocław razem z  lokalnymi 
partnerami planuje otwarcie kolejnych 
CAL, m.in. na Księżu Małym, Maślicach 
i Przedmieściu Oławskim.

Tomasz Wysocki 
portal www.wroclaw.pl

Rada i kongres kultury
W przyszłym roku we Wrocławiu zacznie działać Rada Kultu-
ry przy prezydencie, zorganizowany zostanie także Kongres 
Kultury.

Zadaniem rady będzie m.in. ocena, czy 
szef danej instytucji, którego kontrakt 
dobiega końca, wywiązał się z zadania, 
wypełnił misję. Rekomendacja od Rady 
Kultury pomogłaby prezydentowi pod-
jąć decyzję o np. przedłużeniu umowy. 

– W radzie zasiadać będą osoby, repre-
zentujące różne środowiska i instytucje 
kultury, organizacje pozarządowe, ar-
tyści oraz ci, którzy z  kulturą czują się 
związani – wyjaśnia Bartłomiej Świer-
czewski, dyrektor Departamentu Spraw 
Społecznych UM Wrocławia.

Skład rady zostanie ostatecznie podany 
podczas Kongresu Kultury, planowa-
nego na pierwszy kwartał 2020 r. – Za-
leży nam na tym, by wybrać radę demo-
kratycznie i  społecznie. Ponad połowa 
jej członków zostanie zatem wybrana 
na kongresie – zapowiada Bartłomiej 
Świerczewski, podkreślając, że ogrom-
nie ważne jest rozreklamowanie tej 
inicjatywy w środowisku ludzi związa-
nych z kulturą. 
Ostatecznie wrocławska Rada Kultury 
ma liczyć 15 osób.

Przyjdź na kongres, pomóż 
ratownikom wodnym

„WROśnij we WROcław”
19 października br. czwarta edycja wydarzenia, w czasie 
którego mieszkańcy powiększą miejski drzewostan o kolej-
nych 350 drzew.

To rekord. Dotąd posadzono już 618 
drzew. Drzewa sadzą rodzice lub opie-
kunowie dzieci urodzonych w ostatnim 
czasie. 

Akcję zainicjował wrocławski radny 
miejski Dominik Kłosowski, kolej-
ne trzy zorganizowały Zarząd Zieleni 
Miejskiej i  Wrocławskie Centrum Roz-
woju Społecznego. Tej jesieni drzewa 

będą sadzone na tzw. Polanie Karłowic-
kiej przy ul. Kasprowicza – 100 sztuk 
i  w  obrębie ulic Żmigrodzkiej i  Pako-
sławskiej – 250 sztuk. Więcej informa-
cji: wcrs.wroclaw.pl

Wydarzeniu, wzorem ubiegłych edy-
cji, mają towarzyszyć atrakcje dla naj-
młodszych, zmęczeni nasadzeniami  
będą mogli posilić się z food trucków.

Drugi międzynarodowy kongres „Economy of a Water City” 
odbędzie się 3 i 4 października br. we Wrocławiu.

W  Centrum Kongresowym przy Hali 
Stulecia spotkają się specjaliści, którzy 
będą rozmawiać o  możliwościach wy-
korzystania zasobów wodnych w  mia-
stach oraz ich wpływie na jakość życia 
mieszkańców.
Tematem kongresu będzie szeroko ro-
zumiana ekonomia miast wodnych. 
Miasta wodne traktują wodę jak waż-
ną składową swego rozwoju - nie tylko 
jako surowiec, ale także jako element 
krajobrazu, kultury i  gospodarki. Stąd 
wzięło się hasło: WODA – MIASTO – JA-
KOŚĆ ŻYCIA.

Kongres jest wydarzeniem otwartym, 
dlatego każdy zainteresowany może 
wziąć udział w  dyskusji. Zwłaszcza że 
dotyczy ona nas wszystkich: staty-
styczny Polak zużywa około 200–300 
litrów wody dziennie. 

Wstęp na kongres kosztuje 49 zł, a ca-
łość zysków z biletów przeznaczona jest 
na działalność wrocławskiego oddziału 
Ratownictwa Wodnego Rzeczpospoli-
tej. Szczegółowy program na stronie: 
watercity.com.pl

Tribute To Aretha Franklin
To koncert w hołdzie zmarłej w sierpniu 2018 r. amerykań-
skiej piosenkarki – Arethy Franklin. 

W trakcie swojej wieloletniej kariery ar-
tystka wylansowała takie przeboje, jak: 
„Respect”, „How I  got Over”, „Think” 
czy „Free Way of Love”.

Największe przeboje królowej soulu 
i  gospel zabrzmią w  nowej, rozrywko-
wo-jazzowej stylistyce, przeplatanej 
elementami rapu. Na scenie wystąpią 
Ewa Uryga – dama polskiego gospel, 
soulu i jazzu, rapujący londyńczyk - Roy 
Bennett oraz 17-osobowy zespół muzy-

ków, zaproszonych przez pomysłodaw-
cę projektu Krzysztofa Witkowskiego. 

Wykonywane podczas koncertu naj-
większe przeboje Arethy Franklin, za-
aranżowane w nowej stylistyce, nic nie 
stracą ze swojego pierwotnego charak-
teru. Nałożenie się różnych stylów mu-
zycznych pozwoli dotrzeć do szerszego 
grona publiczności, a  cały koncert za-
brzmi świeżo i nowocześnie.

Koncert 23 października w Imparcie, godz. 19.30. 
Wstęp biletowany.

Centra aktywności lokalnej oferują zajęcia dla dzieci, dorosłych oraz seniorów

Ołbińskie Centrum  
Aktywności Lokalnej  
ul. Wyszyńskiego 75A

Centrum Aktywności  
Lokalnej Zacisze-Zalesie  
ul. Chopina 9a

1

2

Centrum Aktywności Lo-
kalnej i Kultury Ołtaszyn 
ul. Pszczelarska 22

4

Brochowskie Centrum 
Aktywności Lokalnej 
Brochów 
ul. Koreańska 1a

5

Centrum Aktywności 
Lokalnej Rewir Twórczy 
Strachocin 
ul. Swojczycka 118

6

Centrum Kultury Aka-
demickiej i Inicjatyw 
Lokalnych Dąbie 
ul. Tramwajowa 1/3

7
Centrum Aktywności  
Tarnogaj  
ul. Gazowa 22

3
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Parki kieszonkowe

ta Bartyna-Zielińska z  Biura Ochrony 
Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego 
Wrocławia.

Zielone śródmieście  
Wrocławia

Bardzo ważnym elementem projektu 
jest zaangażowanie w  niego samych 
mieszkańców. W  pierwszym etapie 
zostali oni poproszeni o  wskazanie 

miejsc na Ołbinie, które powinny zna-
leźć się w projekcie. Za pośrednictwem 
strony internetowej nadesłano ponad 
120 propozycji, z  których wybrano 
ostatecznie 7 lokalizacji. 

Rozpoczęła się realizacja zazieleniania 
podwórek:

• park kieszonkowy nr 1 (teren 
ograniczony ul. Rychtalską, Jed-

ności Narodowej i fragmentem ul. 
Ustronie),

• park kieszonkowy nr 2 (część po-
dwórka pomiędzy ul. Daszyńskie-
go, Żeromskiego i Orzeszkowej),

• park kieszonkowy nr 3 (część po-
dwórka zlokalizowanego pomiędzy 
ul. Daszyńskiego, Lompy, Orzesz-
kowej i Jaracza),

• park kieszonkowy nr 4 (dziedziniec 
między kamienicami przy  
ul. Walecznych pomiędzy ul. Prusa 
i Reja),

• park kieszonkowy nr 5 (obszar przy 
skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej 
i Prusa),

• park kieszonkowy nr 6 (podwórze 
ograniczone ul. Nowowiejską, Że-
romskiego, Orzeszkowej i Barlic-
kiego),

• park kieszonkowy nr 7 (obszar przy 
ul. Wygodnej, między  
Nowowiejską a Żeromskiego).

Na podwórkach na Ołbinie, w celu pod-
noszenia bioróżnorodności, wykonane 
zostaną zastępcze siedliska dla owa-
dów i  innych bezkręgowców, w  tym 
owadów zapylających, a  także zain-
stalowane stałe karmniki dla ptaków 
i  wiewiórek oraz domki dla małych 
ssaków, np. jeży.

– Poprawie ulegną warunki środo-
wiskowe roślin, czyli zwiększenie 
dostępności wody, powietrza i  skład-
ników odżywczych. Zastosowana zo-
stanie m.in. mała retencja, np. niecki 
retencyjne, muldy chłonne lub ogrody 
deszczowe z  charakterystycznymi ro-
ślinami wodnymi – wymienia Joanna 
Kiernicka-Allavena z  Biura Ochrony 
Przyrody i Klimatu UM Wrocławia. 

Ołbin

Powodzie, susze, upały, zła jakość po-
wietrza – to problemy, z którymi w ob-
liczu postępujących zmian klimatu 
borykają się europejskie miasta. Ogra-
niczone możliwości działania w  ob-
szarze zwartej zabudowy w  dużych 
metropoliach sprawiają, że potrzebne 
są nowe rozwiązania i pomysły, w któ-
rych zaprojektowaniu ma właśnie 
pomóc projekt Grow Green. Na jego 
potrzeby zawiązało się konsorcjum, 
złożone z  23 partnerów z  dziewięciu 
państw, którego liderami są trzy euro-
pejskie miasta: Manchester, Walencja 
i  Wrocław. W  stolicy Dolnego Śląska 
w najbliższym czasie zazieleni się kil-
ka podwórek na Ołbinie oraz ulica Da-
szyńskiego.

– Zagospodarowanie podwórzy na Oł-
binie pozwoli nam przetestować roz-
wiązania oparte na naturze, czyli tzw. 
usługi ekosystemowe, umożliwiające 
lokalne zagospodarowanie i  wyko-
rzystanie wód opadowych, stworzenie 
oaz zieleni, dających schronienie przed 
upałem i lokalne obniżenie temperatu-
ry, tak by zwiększyć odporność miasta 
na zmiany klimatu – mówi Małgorza-

Siedem parków kieszon-
kowych oraz zielona ulica 
Daszyńskiego powstają  
w śródmieściu Wrocławia 
w ramach projektu Grow 
Green. Dzięki temu Ołbin 
wkrótce stanie się jesz-
cze bardziej zielony.

Bartosz Moch 
portal www.wroclaw.pl

Ryneczek Jemiołowa  
– otwarcie nowego targowiska

by, aby takich miejsc w  mieście było 
więcej.

– Oprócz funkcji handlowej, takie 
miejsca są ważne ze względów spo-
łecznych. Ludzie się poznają, budowa-
ne są więzi i relacje, na których mi tak 

bardzo zależy. Obecnie pracujemy nad 
projektem osiedli kompletnych i chce-
my tworzyć takie przestrzenie wspólne 
dla mieszkańców – mówi prezydent.

Teren boiska po dawnym LO nr V przy 
ul. Grochowej 13, który został za-

gospodarowany na targowisko i  te-
ren rekreacyjny, rusza już nie tyl-
ko z  nowym operatorem (ARENA  
Sp. z o.o.), ale też z nową nazwą – Ry-
neczek Jemiołowa.

– Spośród nadesłanych zgłoszeń wy-
brano nazwę, najbardziej odpowia-
dającą społecznie i  kulturowo temu 
miejscu. W  ślad za nową inwestycją 
przenoszą swoje miejsca handlowe 
kupcy z  Jemiołowej, którzy na dziko 
od lat handlowali wokół PSS SPOŁEM. 
Operator zagwarantował im nowe 
miejsca na targowisku – mówi Edyta 
Niebiańska, Biuro Rozwoju Gospodar-
czego UM Wrocławia.

Było boisko, jest targowisko

Dawne boisko liceum przeistoczyło się 
w przyjazny plac targowy i miejsce re-
kreacji. Miasto sfinansowało adaptację 
terenu oraz montaż niezbędnych do 
funkcjonowania handlu instalacji, zie-
leni i elementów małej architektury.

Prezydent Jacek Sutryk od początku 
zapowiadał, że teren po dawnym LO 
będzie przestrzenią współdzieloną, 
gdzie przedsiębiorcy i lokalna społecz-
ność egzystują na równych prawach. 
Jest to pierwsze we Wrocławiu takie 
targowisko – prototyp – miejsce użyt-
kowane wspólnie przez handlowców 

i  mieszkańców, biznes, Radę Osiedla 
oraz osoby prywatne. Inwestycja po-
chłonęła ponad 900 tys. zł.

Handel od poniedziałku  
do soboty

W  godzinach 8.00-17.00 od ponie-
działku do piątku (od 1 października 
w  godz. 8.00-16.00), w  soboty 8.00- 
-14.00 można na targowisku kupować 
i  sprzedawać – towary branży mie-
szanej, przemysłowej i spożywczej, ale 
miasto oczywiście nie narzuca tu ni-
czego. Decyzję, czym będzie się tu han-
dlowało, pozostawia kupcom i  klien-
tom.

Nowe targowisko ma mieć także inną 
funkcję – rekreacyjną (w  niedziele 
i  późnymi popołudniami w  tygodniu). 
Z kolei Rada Osiedla myśli o organizo-
waniu tam m.in. spotkań dla mieszkań-
ców.

Gajowice

Pomysł otwarcia targowiska chwalą 
okoliczni mieszkańcy.

– Brakowało placu, na który można 
przyjść i  w  porządnych warunkach 
coś kupić – mówi Magdalena Stawor-
ko z  ul. Lwowskiej, która na otwarcie 
przyszła z synem.

– Dobra robota, tak powinno być. Taki 
plac był nam potrzebny – dodaje star-
sza pani z okolic ul. Jemiołowej.

– Aż się prosiło o takie miejsce, targo-
wisko, które kiedyś było przy Grocho-
wej, nie spełniało żadnych standardów, 
teraz mamy w  końcu coś dla siebie – 
mówią panie Irena, Edyta i Elwira.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, 
otwierając nowe targowisko – Ryne-
czek Jemiołowa, podkreślił, że chciał-

We wrześniu br. kupcy 
i wrocławianie świętowa-
li nowy rozdział w handlu 
na osiedlu Gajowice. Przy 
udziale licznych miesz-
kańców otwarto Ryne-
czek Jemiołowa.

Jarosław Ratajczak 
portal www.wroclaw.pl

W pierwszej kolejności na podwórkach wykonywane są prace przygotowawcze

Pomysł otwarcia targowiska chwalą okoliczni mieszkańcy
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Na Swojczycach powstaje 
magiczny park Czarna Woda

Ścieżki na palach,  
jak w dżungli

Teren, na którym powstaje park, to 
niezwykle piękny i  naturalny zakątek 
Wrocławia. Dlatego wszystkie pra-
ce i  ingerencja w  niego odbywają się 

tak, aby podkreślić ten charakter. Bu-
dowlańcy używają naturalnych ma-
teriałów, głównie drewna i  kamienia. 
Część obumarłych drzew i  pni, które 
nie będą zagrażać bezpieczeństwu lu-
dzi, pozostanie na terenie, spełniając 
nadal swoją funkcję w  ekosystemie. 

Przy ścieżkach budowanych z  drewna 
i  wzniesionych nad terenem na pa-
lach mają powstać tablice informa-
cyjne o  występujących tam gatunkach 
zwierząt. W  parku zostaną ustawione 
pojemniki na śmieci, ławki oraz leża-
ki, pozwalające na podziwianie natu-

ry. Ścieżki drewniane uzupełnią aleje, 
wykonane z  kruszywa. Powstać tam 
ma również ścieżka z  szarogłazów na 
wzór górskich alejek.

Piękne widoki będzie można oglą-
dać także z  drewnianych pomostów, 
które powstaną nad wodą. Jeden bę-
dzie o  charakterze czysto widoko-
wym, drugi, tzw. leżakowy, zejdzie 
praktycznie nad taflę wody i  bę-
dzie idealny do odpoczynku. W  ra-
mach pierwszego etapu prac parkowa 
ścieżka połączy się specjalną kładką  
z ul. Ludową.

W parku Zarząd Zieleni Miejskiej w ra-
mach inwestycji dokona także nasa-
dzeń nowych drzew, krzewów, pnączy, 
bylin i traw ozdobnych.

Prace pod nadzorem  
dendrologa i ornitologa

Prace prowadzi firma Tribud z Rogoży 
pod nadzorem dendrologa Radosła-
wa Urbana oraz ornitolog Katarzyny 
Jasnosz. Przed przystąpieniem do in-
westycji każde związane z  wycinką 
drzewo zostało indywidualnie oce-
nione właśnie przez tych specjalistów. 
W konsultowaniu brała udział też Rada 
Osiedla i liderka projektu WBO. Roboty 
mają zakończyć się pod koniec listo-
pada.

Co istotne, jest to inwestycja w całości 
prowadzona już według wytycznych 
z „Karty informacyjnej do standardów 
ochrony drzew w inwestycjach”, którą 
wprowadził Wrocław, aby jeszcze le-
piej chronić zieleń.

Strachocin-Swojczyce-Wojnów

To miejsce ma szansę na miano jed-
nego z  najbardziej klimatycznych we 
Wrocławiu. Pierwszy etap prac, prowa-
dzonych w ramach WBO, ma zakończyć 
się jesienią. 

Park Czarna Woda to zielony teren 
między ulicami: Swojczycką, Gospo-
darską, Miłoszycką i  Ludową. Pełno 
tam starych drzew, ptaków, jest też 
mały staw, który jest pozostałością 
starorzecza Odry. Do tej pory miejsce 
nieco zaniedbane i  odwiedzane przez 
nielicznych. Teraz w ramach Wrocław-
skiego Budżetu Obywatelskiego pięk-
nie się zmienia i  będą mogli z  niego 
korzystać wszyscy.

Prace są realizowane w trudnym tere-
nie, mocno zadrzewionym i  wąskim. 
– Najpierw wymagał przeprowadzenia 
prac porządkowych, m.in. usunięcia 
śmieci i gruzu oraz wycinki martwych 
lub zamierających drzew – mówi Alek-
sandra Zienkiewicz z  Zarządu Zieleni 
Miejskiej, który prowadzi inwestycję.

Drewniane kładki na pa-
lach, pomosty nad wodą 
i ścieżki z małą architek-
turą wokół stawu.  
Na Swojczycach powstaje 
park Czarna Woda.

Janusz Krzeszowski 
portal www.wroclaw.pl

Za rok nowe baseny w aquaparku

z  Katowic. To rodzinna firma, która 
działa na rynku od 31 lat i  wcześniej 
była podwykonawcą koncernu Skanska 
podczas budowy aquaparku. Ostatnio 
wybudowali m.in. baseny zewnętrzne 
w  Ostrowcu Świętokrzyskim i  Knuro-
wie.

Wrocławski aquapark jest już jednym 
z  największych tego typu obiektów 
w  Polsce. Rocznie odwiedzają go pra-
wie 2 miliony gości. Składa się z  ba-
senów wewnętrznych, zewnętrznych, 
zjeżdżalni, saunarium z ogrodem sau-
nowym, fitnessu i siłowni, plaż i miejsc 

Huby

Około pięciu miesięcy potrwają prace 
związane z projektami i pozwoleniami. 
Kolejne pół roku to budowa.

– Prace budowlane chcemy rozpocząć 
w  listopadzie br. Obiekty powinny być 
gotowe do końca czerwca przyszłego 
roku – mówi Władysław Sobiech, pre-
zes zarządu PPUH Transcom Sp. z  o.o. 

Rusza rozbudowa wro-
cławskiego aquaparku. 
Już podczas wakacji 
w 2020 r. goście obiektu 
będą mieć do dyspozycji 
dodatkowe baseny zew- 
nętrzne, budynek prze-
bieralni z 564 szafkami 
wraz z zapleczem sani-
tarnym i kasy biletowe. 

Jarosław Ratajczak 
portal www.wroclaw.pl

do wypoczynku. Jednak w  sezonie, jak 
podkreślają przedstawiciele aquapar-
ku, są dni, gdy w szatniach brakuje wol-
nych miejsc.

Dlatego Zarząd Wrocławskiego Parku 
Wodnego S.A. chce zagospodarować 

dodatkowy fragment terenu, znajdują-
cy się w jego północno-zachodniej czę-
ści. Graniczy on bezpośrednio z  ulicą 
Petrusewicza od strony północnej, a ze 
Wzgórzem Andersa od strony zachod-
niej. Powstaną tam dwa zewnętrzne 
baseny wraz z  budynkiem szatniowo-
-sanitarnym, budynkiem technicz-
nym, kasami i powiększonym terenem 
zielonym.

Jeszcze więcej zieleni  
i nowy parking

Na nowo zagospodarowanym obsza-
rze pojawią się dodatkowo 22 drzewa,  
2,5 tys. krzewów i traw ozdobnych, po-
nad 700 mkw. trawnika.

Parking przy aquaparku będzie więk-
szy. WPW S.A. chce wydzierżawić plac 
przy ulicy Petrusewicza przy markecie  
Kaufland. Do końca października poja-
wią się tam szlabany, a parking będzie 
dostępny tylko dla gości aquaparku. 
Ponieważ coraz więcej klientów przy-
jeżdża jednośladami, powiększono 
obecny parking dla motocykli oraz po-
wstanie jeszcze jeden – przy Basenie 
Sportowym.

Rozbudowę finansuje Wrocławski Park 
Wodny. Jego prezes, Grzegorz Kalisz-
czak, podkreśla, że są ewenementem 
w skali kraju, placówką, do której gmi-
na nie tylko nie musi dokładać, ale która 
od lat wychodzi na plus.

Budowa kładki na palach nad stawem starorzecza Odry

W wakacje 2020 r. do dyspozycji gości będą dodatkowe baseny zewnętrzne z zapleczem 
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Magda Talik
portal www.wroclaw.pl

Numer ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

Centrum Powiadamiania Ratunkowe-
go WOPR (numer ratunkowy nad wodą):  
601 100 100

Stały dyżur Centrum Zarządzania 
Kryzysowego: 71 770 22 22

Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia:

Wrocławski 
Niezbędnik
Telefony alarmowe, 
infolinie we Wrocławiu

Pogotowie energetyczne: 991  
(połączenie bezpłatne, dostępne także  

z tel. komórkowych)

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie ciepłownicze: 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
994  

(czynne przez całą dobę, bez numeru  

kierunkowego, połączenie bezpłatne)

Telefony awaryjne  
we Wrocławiu

Centrum Informacji Turystycznej:   
71 3443 111  
(PN-PT: 9.00-19.00)

Punkt informacji dla obcokrajowców:  
71 77 24 950

Infolinia MPK:   
71 321 72 71 , 71 321 72 70  
(PN - PT 7.00-20.00)

Infolinia Urzędu Miejskiego  
Wrocławia:  71 777 77 77 

Infolinie we Wrocławiu

Widzisz dym ze spalania odpadów, 
zgłoś to! Telefon alarmowy: 986  
(całodobowy) lub 71 310 06 46  
(w godz. 07.00-14.00) 

Biuro Rzeczy Znalezionych:  
71 376 08 96  
(ŚR: 8.30-16.00, w pozostałe dni robocze  

w godz. 8.00-14.00)

Biuro Obsługi Pasażera MPK Wro-
cław: 71 321 72 71  
(PN-PT: 8.00-20.00)

Telefoniczne centrum obsługi klienta 
MPWiK: 71 34 09 655  
(ŚR: 8.00-17.00, w pozostałe dni robocze  

w godz. 8.00-15.00)

Zgłoś awarię do ZDiUM:   
71 376 00 22 , 19501 

Miejski Rzecznik Konsumentów:  
71 777 75 59

Taxi Senior 
794 123 124

Ważne telefony  
– pozostałe

Twoja największa baza wydarzeń 
z Wrocławia i okolic

Dzieci to najbardziej 
wymagająca publicz-
ność, o czym wiedzą 
doskonale organizato-
rzy siódmego Między-
narodowego Festiwalu 
Teatrów dla dzieci 
„Dziecinada”. 

Od 3 do 6 października br. można zabrać 
swoje pociechy do Impartu na fanta-
styczne spektakle z Polski, Niemiec, Ja-
ponii, Wielkiej Brytanii. Przedstawienia 
przygotowano dla różnych grup wieko-
wych, od 3-latków do nastoletnich wi-
dzów. 

Pojawią się także spektakle dostoso-
wane dla widzów niewidomych czy 
o  wyjątkowych potrzebach poznaw-
czych. Artyści odwiedzą hospicjum do-
mowe i  szpitale, a  specjalnymi gośćmi 
festiwalu będą dzieci z  domu dziecka.   
Finał Dziecinady, plenerowe wydarze-

nie na scenie w  parku Grabiszyńskim 
(na Górce Skarbowców), zaplanowa-
no na niedzielę, 6 października. Start 
o  12.00 i  wyjątkowo bogaty program, 
a w nim 6 spektakli teatrów ze Szwaj-
carii, Słowacji i  Wrocławia (choćby 

CRZ Krzywy Komin przy ul. Du-
bois zaprasza seniorów do udzia-
łu w  6-dniowym szkoleniu z  obsługi 
komputera. W  programie podstawowe 
umiejętności posługiwania się kompu-
terem, przeglądarką internetową, pocz-
tą elektroniczną oraz programem Skype.  
Spotkania: 1, 8, 15, 22, 29 października  
i 5 listopada. Zapisy.

Oprócz tradycyjnych średniowiecznych 
atrakcji, jak koncerty, rzemieślnicy 
i  bractwa rycerskie, będzie można do-
świadczyć teatru w  średniowiecznym 
wydaniu.
Będzie się można również przejść po 
jarmarku kupieckim i  wziąć udział 
w warsztatach. 

11 listopada 2019 r. o  godz. 17.00 wy-
startuje Wrocławski Bieg Niepodległo-
ści. Start i metę zaplanowano w Rynku, 
a  trasa zostanie wytyczona w  samym 
sercu miasta. Dystans do pokonania  to 
10 km. Limit uczestników ustalono na 
3000 biegaczy.

Szczegóły: www.wroclawmaraton.pl

Szkolenia podstawowe z  udzielania 
pierwszej pomocy, m.in. jak poradzić 
sobie z  utratą przytomności, oparze-
niem czy zadławieniem. Szkolenia są 
bezpłatne i  prowadzą je wykształceni 
ratownicy medyczni. Zajęcia są dosto-
sowane do poziomu wiedzy i  umiejęt-
ności grupy. Zapisy na stronie WCRS.

Koncert zorganizowany w  hołdzie dla 
zmarłej w  sierpniu 2018 r., amerykań-
skiej piosenkarki – Arethy Franklin. 
Premiera 23 października, godz. 19.30  
w  Imparcie przy ul. Mazowieckiej. 
Wykonawcami będą: Ewa Uryga, Roy 
Bennett, oraz 17-osobowy zespół za-
proszonych przez Krzysztofa Witkow-
skiego artystów. 

1 października o  godzinie 19.00 w  Hali 
Stulecia rozpocznie się koncert „Tri-
bute to Tercet Egzotyczny”. To koncert 
poświęcony pamięci Izabeli Skrybant-
-Dziewiątkowskiej – legendy zespołu 
i Wrocławia. Bezpłatne zaproszenia do-
stępne od 23 września we wrocławskim 
Ratuszu, Sukiennice 9. Wstęp na kon-
cert od godziny 18.00.

Od 1 października

Bezpłatne zajęcia:  
Komputer dla seniora 
CRZ Krzywy Komin

6 października | 11.00-19.00

Jarmark Jadwiżański  
na Leśnicy
Centrum Kultury Zamek

11 listopada | 17.00

Wrocławski Bieg 
Niepodległości
Rynek

Od 3 października 

Wrocławska Akademia 
Pierwszej Pomocy
WCRS

23 października | 19.30

Tribute To Aretha  
Franklin
Impart

1 października | 19.00

Koncert „Pamelo żegnaj”
Hala Stulecia

Koncert „Pamelo żegnaj”

Tribute To Aretha Franklin

Jarmark Jadwiżański na Leśnicy

Festiwal „Dziecinada” dla najmłodszych

o  tresowaniu dinożarła czy jeżyku, 
który nie bał się marzyć), a  także pięć 
warsztatów (teatralno-scenograficz-
nych, muzycznych i cyrkowych). Dzień 
pełen teatralnych wrażeń zakończy 
Wielka Teatralna Parada.

Spektakle w  Imparcie są płatne  
(ok. 15 zł), na plenerowe jest wstęp 
wolny. Szczegóły na stronie festiwalu 
www.dziecinada.wroclaw.pl

Festiwal „Dziecinada” to nauka i zabawa
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Więcej wydarzeń na go.wroclaw.pl


