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Pomoc dla 
przedsiębiorców

Strona seniora 

#TORYwolucja  
zgodnie z planem

s. 13

s. 18

s. 6

Jak działa Wrocław
w stanie epidemii

Koronawirus  
– kolejne ograniczenia
Obostrzenia, które dotyczą Polaków w związku z epidemią koro-
nawirusa, zostały 9 kwietnia przez rząd przedłużone. Pojawiły 
się także następne, jak obowiązkowe zasłanianie ust i nosa, nie-
koniecznie maseczkami, w miejscach publicznych. Wiemy też, że 
egzaminy ósmoklasistów i maturalne nie odbędą się w normal-
nych terminach. Co jeszcze trzeba wiedzieć o  stanie epidemii, 
który obowiązuje w kraju od 20 marca?

s. 9

Wrocław dziękuje 
medykom!

s. 3

Lekarze, pielęgniarki, personel z  każdego szpitalnego odcinka – 
w  czasie epidemii koronawirusa pracują z  ogromnym poświęce-
niem, by ratować zdrowie i życie pacjentów. Często w ekstremalnie 
trudnych warunkach, również narażając się na zakażenie wirusem. 
Bywa, że w ogóle nie widują swoich rodzin. Wyrazy wdzięczności za 
to trudno wyrazić słowami. Oprócz wielkich podziękowań, miasto 
stara się o konkretną pomoc dla służb medycznych.

Jubileusz Maxa 
Berga
Wrocławska wizytówka – Hala Stulecia 
to niejedyna w mieście i na Dolnym Ślą-
sku pamiątka po kreatywnym archi-
tekcie, od którego urodzin w  połowie 
kwietnia mija 150 lat. Przypominamy, 
jak to z jego największym dziełem było.

s. 7
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#pomagamlekarzom

Codziennie od 11 marca br. w relacjach na żywo na swoim profilu facebookowym i za pośrednictwem strony na oficjalnym portalu miasta – ww.wroclaw.
pl/prezydent-wroclawia/ – Jacek Sutryk mówi o sytuacji w naszym mieście podczas epidemii koronawirusa. Rekordową oglądalność miał raport, wyświe-
tlony przez 286 tys. internautów.  

Od tamtej pory na spotkania  
z prezydentem  „przychodzi” kilka 
tysięcy  internautów  ( jednocześnie 
audycje ogląda nawet 7 tys. osób)  
i okazuje się, że nie tylko są to miesz-
kańcy Wrocławia, ale osoby z całego 
kraju i także z zagranicy – które nie 
tylko słuchają tego, co Jacek Sutryk 
ma do powiedzenia na temat ak-
tualnej sytuacji i podejmowanych 
przez miasto kroków w czasie epi-
demii, ale i na gorąco zadają nurtu-
jące ich pytania. I prezydent stara się 
do nich również na gorąco odnosić 
na tyle, na ile to możliwe w 30-min. 
przekazie. 

„Proszę Was, nie wychodźcie 
z domów”

Ten apel prezydenta pojawia się  
w każdym spotkaniu live na Fa-
cebooku, które zaczyna się o 18.30. 
Czasem w jednej relacji Jacek Sutryk 
przywołuje go kilkakrotnie, wyja-
śniając, dlaczego to jest teraz takie 
ważne.

Czy wrocławianie go „słuchają”? 
Jak sam przyznaje w codziennych 
raportach – w przeważającej więk-
szości tak. Ale podaje też przykła-
dy wątpliwej samodyscypliny osób 
w różnym wieku i związanej z tym 
reakcji służb, w tym straży miejskiej, 
na nieodpowiedzialne zachowania.

„Informuję, przypominam, 
dziękuję, pozdrawiam...”

– Wszystkie zakazy, wprowa-
dzone od kwietnia, obowiązu-
ją nadal. Część z nich jeszcze 
przez tydzień, inne przez dwa. 
Matury i egzaminy ósmoklasi-
sty przesunięte na czerwiec oraz 
obowiązkowe zakrywanie ust 
i nosa to najważniejsze informacje  
z dzisiaj – tak na przykład, po 
serii przywitań z obserwatora-
mi relacji live, zaczął jeden z ra-
portów dnia Jacek Sutryk. Potem 
nastąpiły kolejne informacje  
o bieżącym życiu miasta, w tym 
sprawach trudnych, i rady, jak je 
rozwiązywać, a także o tym, jak 
pracują różne miejskie jednostki.

Jak w każdej relacji, są komunika-
ty o samopomocy wśród miesz-
kańców, wsparciu, płynącym ze 
strony różnych firm, instytucji, 
wolontariuszy np. dla wrocław-
skiej służby zdrowia – za co każ-
dorazowo, także imiennie, prezy-
dent dziękuje.

Często poruszanym tematem jest 
pakiet pomocowy dla wrocław-
skich przedsiębiorców, którzy  
w związku z epidemią utraci-
li nie tylko możliwość działal-
ności, ale już notują duże straty  

z tego powodu. Prezydent też przy-
pomina, że jednym z kół ratunko-
wych dla miasta, by mogło działać 
na rzecz swoich mieszkańców,  
a oni w pełni z niego korzystać, są 
wpływy z PIT-u, i prosi, by to wła-
śnie we Wrocławiu płacić podatki.

Powtórki i wersje dla 
niesłyszących

Paradoksalnie, mimo że życie  
w mieście w pewnym stopniu 
„zamarło”, spraw związanych 
z jego funkcjonowaniem wcale nie 
ubyło – zmienił się jedynie sposób 
podejścia do nich w dobie kryzy-
su związanego z epidemią – i nie 
trzeba być prorokiem, że nowych 
i to wielkich problemów dopiero 
przybędzie. O tym także przypo-
mina Jacek Sutryk, komentując 
codziennie sytuację w Polsce, Eu-
ropie i na świecie. 

Spotkania prezydenta z miesz-
kańcami na żywo na Facebooku są 
też dostępne na oficjalnym portalu 
miasta www.wroclaw.pl. Z każdej 
relacji powstaje następnie raport 
dnia, w którym można ponow-
nie posłuchać Jacka Sutryka via 
kanał na YouTube. Tam również  
jest do obejrzenia wideo z udzia-
łem tłumacza języka migowego –  
z informacjami o  działaniach 

w mieście w związku z koronawi-
rusem. Raporty tłumaczone są na 
języki ukraiński i angielski. 

Jest i coś dla najmłodszych wro-
cławian – prezydent w roli czyta-
jącego bajki. – Bardzo brakuje mi 
cotygodniowych spotkań z setka-
mi przedszkolaków we wrocław-
skim ratuszu. Postanowiłem więc 
zorganizować wspólne czytanie 
bajek… – wyjaśnia Jacek Sutryk  
i codziennie o 13.00 na profilu FB,  
a potem właśnie na YouTube za-
chęca dzieci do oglądania i słu-
chania znanych i lubianych ma-
gicznych opowieści. Prezentuje 
też ich niezwykłe prace plastycz-
ne i zaprasza do kolorowania ob-
razków, które także na  sutryk.pl 
dzieci mogą sobie pobrać. 

Na swojej stronie i na Facebooku 
Jacek Sutryk prowadzi też lekcje, 
oczywiście o Wrocławiu. I tak za-
interesowani z „pierwszej ręki” 
mogą poznać np. ciekawą historię 
ratusza, zaglądając przy tym do 
jego zakamarków.

Szanowni Państwo,

wiem, że Państwo czują podobnie. Ktoś nam ukradł wiosnę, 
a przecież tak lubimy spacerować i chcielibyśmy cieszyć się 
coraz cieplejszym powietrzem. Ktoś ukradł ją restaurato-
rom, tym, którzy zajmują się turystyką. Nie ma chyba bran-
ży, której nie dotknąłby kryzys... Może nawet nie ktoś, a coś:  
COVID-19. Ten sam złodziej ukradł nam święta. Te z najbliższymi, 
z rodziną. 

Tego czasu już nie odzyskamy, ale 
wierzę, że nauczy nas czegoś. Tego, 
jak ważne są chwile z ludźmi, któ-
rych kochamy. I jak niewiele trzeba, 
żeby te chwile stracić. I gdy ta – jak 
mówią ekonomiści – „hibernacja” 
się zakończy, zrobimy wiele, by cie-
szyć się każdą z takich chwil. Moc-
niej i pełniej.

Bardzo Państwu dziękuję za odpo-
wiedzialność. Wiem, że codziennie 
powtarzam: „zostańmy w domach” 
– mam nadzieję, że nie tylko z tym 
będę się Państwu kojarzył po cza-
sie pandemii. Bardzo dziękuję, że 
w większości zostajemy, poza tymi 
sytuacjami, gdy wyjścia są absolut-
nie niezbędne. To bardzo ważny ele-
ment naszej odpowiedzialności i so-

lidarności. Dzięki temu wyrzeczeniu 
spowalniamy rozprzestrzenianie 
się wirusa, a co za tym idzie – daje-
my szansę medykom na zapewnie-
nie odpowiedniej opieki wszystkim, 
którzy będą jej potrzebować.

Urząd Miejski pracuje bez przerw 
– jak podległe mu jednostki i spół-
ki. Opracowaliśmy pakiety wspar-
cia dla przedsiębiorców – na mia-
rę praw, jakie miasto ma w tym 
zakresie, także dla instytucji kul-
tury, sportu i NGO-sów. Używamy 
wszystkich narzędzi wsparcia, jakie 
posiadamy jako samorząd. 

Szczegóły wszystkich miejskich 
ofert znajdą Państwo w tym biule-
tynie oraz na stronie www.wroc-

law.pl, dziękuję, że odwiedzają ją 
Państwo tak licznie – zespół re-
dakcyjny stara się dostarczać tam 
jak najszybciej aktualne i spraw-
dzone informacje o życiu miasta 
w tym trudnym czasie. Aby nasze 

działania były skuteczne, byśmy 
mieli z czego je zrealizować, proszę 
o Państwa wsparcie w formie rozli-
czania podatku we Wrocławiu, dziś 
to szczególnie ważne (czytaj: s. 14). 
Od każdego z nas zależy to, jaki bę-

dzie Wrocław po czasie pandemii. 
Wrocław, który znamy i kochamy!

Ktoś nam ukradł wiosnę Głos Prezydenta

Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia

Raporty dnia prosto z ratusza

www.sutryk.pl 

Transmisja live

Podsumowanie działań Wrocławia 
w związku z koronawirusem

codziennie

godzina 18:30
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Raport prezydenta  
codziennie o 20.30

Podsumowanie dnia  
codziennie od 19.40
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#zostajęwdomu

Lekarze, pielęgniarki, personel z każdego szpitalnego odcinka – w czasie epidemii pracują z ogromnym poświęceniem, by ratować zdrowie i życie pacjen-
tów. Często w ekstremalnie trudnych warunkach, także narażając się na zakażenie wirusem. Trzeba ich wspierać!

Nie wiemy, jak długo swoją tyta-
niczną pracę będą musieli jesz-
cze wykonywać. Tym zaś, którzy 
walczą z koronawirusem, stojąc 
w pierwszym szeregu, dziś może-
my tylko dziękować. Także w tak 
symboliczny sposób, jak czyni to 
Wrocław – na banerach, plakatach 
czy na powstających filmach.

Dziękujemy Wam, 
gdziekolwiek jesteście!

– Myślę, że określenie „biały per-
sonel” zostanie z nami po tych 

dniach na zawsze. Jest ono szerokie. 
Zawiera w sobie wszystkich, o któ-
rych szczególnie dzisiaj myślimy: 
medyków, laborantów, ratowników, 
każdego człowieka, dzięki któremu 
działa system medyczny. Dzięku-
jemy Wam, gdziekolwiek jesteście! 
Jesteście naszymi wielkimi bohate-
rami – powtarza wielokrotnie Jacek 
Sutryk, prezydent Wrocławia.

#Zostańwdomu dla medyka 

Prezydent apeluje również nie-
zmiennie do wrocławian: – Bądź-

my odpowiedzialni i zostańmy 
w domach. Musimy to zrobić dla 
siebie, ale także po to, by nie mar-
nować ciężkiej pracy całego „bia-
łego personelu”. 

Stosowanie się do zasad kwa-
rantanny ma kolosalne znacze-
nie nie tylko dla naszych rodzin, 
sąsiadów, a także nieznajomych, 
z którymi możemy mieć kontakt. 
Społeczny dystans jest bardzo 
ważny, bo znacząco zmniejsza 
ryzyko rozprzestrzeniania się wi-
rusa SARS-CoV-2. To tym samym 

ogromne wsparcie dla ratujących 
ludzkie życie. 

Ponad 4,5 mln zł od miasta,  
by pomóc szpitalom 

Każda para rękawic, maseczki, 
płyny do dezynfekcji, kombine-
zony są dziś dla służb medycz-
nych na wagę złota. Dostarczają 

je spontanicznie wrocławianie, 
przekazują rozmaite firmy. Na 
pomoc przeznaczono także środki 
z miejskiego budżetu, przekazane 
przez władze Wrocławia.

Żaden z wrocławskich szpitali nie 
jest instytucją zarządzaną przez 
magistrat, mimo to prezydent Ja-
cek Sutryk zdecydował o finanso-
wym wsparciu dla nich w związku 
z epidemią. Dzięki niemu zakupio-

no dwie nowoczesne karetki, wy-
posażone w specjalistyczny sprzęt, 
m.in. respiratory, dyfuzory, oraz 
środki ochrony osobistej dla perso-
nelu siedmiu wrocławskich. 

– Te ambulanse to tak naprawdę 
mobilne sale intensywnej terapii 
– mówi prezydent Sutryk. Jedna 
karetka trafiła do Uniwersytec-
kiego Szpitala Klinicznego, dru-
ga do Szpitala Wojskowego przy  
ul. Weigla.

Placówka przy ul. Koszarowej 
otrzymała z miejskich zapasów 
4,5 tys. różnego rodzaju mase-
czek, ponad 12 tys. rękawic nitry-
lowych i ponad 3 tys. fartuchów, 
przyłbic i kombinezonów. Miasto 
planuje wydać następne prawie 
800 tys. zł na rzecz szpitali. Za  
450 tys. zł kupi wyposażenie labo-
ratorium w automat do pipetowa-
nia i dwa rodzaje testów dla szpita-
la przy ul. Borowskiej.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc 
przy ul. Grabiszyńskiej dostanie 6 
aparatów do tlenoterapii wysoko-
przepływowej, wartych 115 tys. zł, 
natomiast Dolnośląskie Centrum 
Onkologii otrzyma 200 tys. zł dla 
na środki ochrony (maski, gogle, 
kombinezony, przyłbice).

Wrocław dziękuje medykom!  

Jak pracują 
wrocławianie 
w czasie 
pandemii

Na takie plakaty można się natknąć w różnych częściach miasta
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Miasto kupuje sprzęt do ratowania chorych na COVID-19:

• szpital przy ul. Borowskiej – aparat do pozaustrojowego natleniania 
krwi, do którego można podłączyć 20 osób za blisko 1 mln zł oraz testy 
za 100 tys. zł

• szpital przy ul. Kamieńskiego – tzw. kapsuła do przewożenia osób 
zakażonych za 45 tys. zł 

Na użytek sześciu wrocławskich szpitali, w tym DCChP przy 
ul. Grabiszyńskiej i szpitala przy ul. Koszarowej, za 1,5 mln zł zostanie 
zakupiony nw. sprzęt

• 4,5 tys. kombinezonów

• 2 tys. indywidualnych zestawów ochrony osobistej

• ok. 50 tys. maseczek i 11,5 tys. maseczek z filtrem

• 24 tys. fartuchów

• 111 tys. sztuk innego rodzaju wyposażenia

• 500 litrów płynu do dezynfekcji
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Karetka dla Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego. 
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8 kwietnia o godz. 20.30 na elewacji Stadionu Wrocław pojawił się pokaz laserowy – jako wyraz podziękowania dla 
personelu medycznego, walczącego z pandemią koronawirusa. Kilkuminutowe „show”, przygotowane nieodpłatnie 
przez firmę Visual Sensations z Wielkopolski, było także apelem do mieszkańców, żeby zostali w domach, bo to ogra-
nicza liczbę zakażeń oraz w efekcie przeciążenie placówek służby zdrowia.

Mimo że okoliczności są nienor-
malne, wielu wrocławian wyko-
nuje swoje zawodowe obowiązki 
jak każdego dnia. Chodzą do pracy 
ze świadomością, że to, co robią, 
ma też wpływ na życie innych 
mieszkańców. Za to wszyscy 
jesteśmy im wdzięczni.

Mateusz 
Cebula
kierowca 
MPK 
Wrocław 

Zdajemy sobie sprawę 
z powagi sytuacji i robimy 
wszystko, co tylko w naszej 
mocy, by korzystanie z ko-
munikacji miejskiej było jak 
najbardziej bezpieczne dla 
pasażerów. Takie odpo-
wiedzialne zadanie daje 
mi poczucie, że także moja 
praca jest niezwykle waż-
na, bo przecież wiele osób 
codziennie na nas polega.

Piotr 
Najder
pracownik 
poczty

Każdego dnia dostarczamy 
korespondencję do miesz-
kańców, ale i na przykład 
prasę, jak ostatnio miejski 
biuletyn, który trafił do 
skrzynek m.in. osób star-
szych. Pracujemy w ręka-
wiczkach ochronnych oraz 
w maseczkach na twa-
rzach. Jednak również cały 
czas narażamy się na spo-
tkanie z koronawirusem.

dr n. med.  
Małgorzata Szym-
czyk-Nużka
zastępca dyrektora 
ds. medycznych 

w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

Krew potrzebna jest każdego dnia i nie 
zmieni tego żadna pandemia. Choć część 
planowanych w szpitalach zabiegów ope-
racyjnych została odwołana, to nadal wie-
lu pacjentów po wypadkach, przeszcze-
pach i w trakcie leczenia onkologicznego 
potrzebuje krwi, której nie da się niczym 
zastąpić. Drodzy Krwiodawcy, dziękuje-
my, że jesteście i każdego dnia niesiecie 
pomoc, za wiarę w drugiego człowieka 
i nadzieję na lepsze jutro.

Grzegorz 
Madejczak
ratownik medyczny

W przypadku nagłego zagrożenia 
zdrowia lub życia ludzi jako zespół 
ratownictwa medycznego przyby-
wamy pierwsi na miejsce wezwania, 
by zabezpieczyć i podtrzymać naj-
ważniejsze funkcje życiowe, czyli 
oddychanie i pracę serca, do czasu, 
gdy będzie możliwe przekazanie 
pacjenta szpitalowi. W przypadku 
zakażenia lub podejrzenia kontaktu 
z osobą, która może być potencjal-
nym nosicielem wirusa, zawsze za-
kładamy odzież ochronną. Dziś no-
simy ją w zasadzie bez przerwy.
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#pomagamlekarzom
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W trudnym czasie epidemii również między innymi psy i koty potrzebują naszej pomocy. 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu prosi o karmę i apeluje o to, aby nie 
wyrzucać czworonogów w obawie, że mogą swoich właścicieli zarazić koronawirusem, bo 
tak nie jest. 

Z powodu obecnego kryzysu 
i obostrzeń związanych ze stanem 
epidemii schronisko we Wrocła-
wiu oczywiście wstrzymało ado- 
pcje. Dlatego dla wielu zwierza-
ków, które mogłyby znaleźć nowy 
dom i kochających właścicieli jest 
to teraz niemożliwe. Schronisko 
natomiast, nieodmiennie, musi 
swoich podopiecznych wyżywić 
i utrzymać w odpowiednich wa-
runkach higienicznych.

Władze schroniska proszą więc 
przede wszystkim o karmę dla 
zwierząt – zamawianie jej przez 

internet i przesyłanie na adres 
schroniska: 

TOZ  
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt we Wrocławiu,  
ul. Ślazowa 2, 51-007 Wrocław.   
Każda pomoc się liczy. 

Zwierzęta nie przenoszą korona-
wirusa na człowieka. Potwierdzają 
to naukowcy, tacy jak profesor Ta-
deusz Frymus z Wydziału Medy-
cyny Weterynaryjnej SGGW, który 
na portalu gov.pl wyjaśnia, skąd 
wzięły się jednak  watpliwości. 

Stało się tak, gdy wykryto ludz-
kiego koronawirusa u psa z Hong-
kongu. 

Ale to nie pies był zarażony, tyl-
ko jego właściciel, który „sprze-
dał” wirusa swojemu pupilowi. 
Koronawirus dostał się do dróg 
oddechowych zwierzaka, dlatego 
test dał wynik pozytywny. Osta-
tecznie wirus zniknął, bo nie był 
w stanie się namnażać. Najpraw-
dopodobniej więc to... ludzie zara-
żają zwierzęta.

www.wroclaw.pl

Zwierzęta ze schroniska proszą o pomoc!

Prezydent miasta zapowiedział 
wprowadzenie pakietu działań 
na rzecz rodziny, kultury, spor-
tu i sektora NGO. Na tę pomoc 
miasto planuje przeznaczyć do 
końca roku 12 mln zł. Jest ona 
skierowania głównie do osób  
i podmiotów, których działal-
ność została ograniczona lub  
uniemożliwiona przez epide-
mię. Katalog nie jest zamknięty  
i będzie modyfikowany wraz 
ze zmieniającą się sytuacją. Kto 
skorzysta na tej pomocy?

NGO, które działają w loka-
lach gminnych będą zwolnione  
z czynszów do końca stanu epi-
demii (zapłacą symboliczną 
złotówkę). Zwolnienie nie doty-
czy tylko tych organizacji, które 
mają te opłaty wliczone w dotacje 
miejskie.

Artyści, którzy od miasta wy-
najmują pracownie na działal-
ność w dziedzinie kultury i sztu-
ki – do końca stanu epidemii 
zapłacą symboliczny czynsz (1% 
obecnych opłat).

Kluby i organizacje sporto-
we, korzystające z miejskich hal  
i obiektów sportowych, zostają 
zwolnione z kosztów rezerwa-
cyjnych czy operacyjnych (do 
końca epidemii).

Rodziny. Miasto rozszerzy po-
radnictwo specjalistyczne i ro-
dzinne (psycholog, pedagog, po-
moc prawna itp.).

– Tych instrumentów we Wro-
cławskim Programie Interwen-
cji Społecznej jest więcej – będę 
o nich sukcesywnie informował 
– zapowiada prezydent Sutryk.

Więcej: www.wroclaw.pl/wpis

W ograniczenie epidemii koronawirusa zaangażowali się specjaliści z wrocławskich uczelni oraz placówek medycznych. 
Szczególną uwagę przyciągają dziś dwa „gorące” nazwiska – profesorów  Marcina Drąga i Krzysztofa Simona 

Głośno jest o ustaleniach zespołu 
chemików, pracujących pod kie-
runkiem prof. Marcina Drąga z Po-
litechniki Wrocławskiej.

– W pełni zbadaliśmy jeden z naj-
ważniejszych medycznie enzy-
mów w nowym wirusie – proteazę 
SARS-CoV-2 Mpro, i porównali-
śmy z proteazą z SARS z 2003 roku 
– wyjaśnia prof. Marcin Drąg.  
– Zahamowanie działania tego 
enzymu natychmiast powoduje, że 
wirus ginie. Gdyby opracować lek, 
który by hamował jego aktywność, 
to praktycznie zabijemy korona-
wirusa.

Wrocławski naukowiec jest lau-
reatem Nagrody FNP za rok 2019, 
nazywanej polskim Noblem, 
współpracuje z najbardziej reno-
mowanymi ośrodkami naukowy-
mi na całym świecie.

Tęgie głowy vs. wirus 

Natomiast zespół badaczy eks-
pertów w dziedzinie badań kli-
nicznych i specjalistów chorób 
zakaźnych z Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu popro-
wadzi prace nad zastosowaniem 
chlorochininy u chorych z po-
twierdzoną infekcją COVID-19.

– To od dawna nam znany lek 
antymalaryczny, podawa-
ny w przewlekłych chorobach  
reumatycznych – wyjaśnia  
prof. Piotr Ponikowski, p.o. rek-
tor Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu. – Wierzymy, że 
jego podanie zmniejszy ryzyko 
zapalenia płuc, ostrej niewydol-
ności oddechowej, a tym samym 
konieczność leczenia na oddzia-
le intensywnej terapii. Chcemy 

sprawdzić, czy ten lek zmniejszy 
progresję choroby.

Program wrocławian został za-
twierdzony jako część działań 
konsorcjum powołanego przez 
Agencję Badań Medycznych i Mi-
nisterstwo Zdrowia.

Tylko szczerze o epidemii

We Wrocławiu twarzą wal-
ki z epidemią koronawirusa jest  

prof. Krzysztof Simon, ordynator 
Oddziału Zakaźnego Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego im. J. 
Gromkowskiego, konsultant woje-
wódzki w dziedzinie chorób zakaź-
nych.

Prof. Simon wielokrotnie mówił, że 
państwo nie było dobrze przygo-
towane do walki z epidemią. Naj-
większą dolegliwością były braki 
sprzętu jednorazowego użytku.

Naukowiec dobrze ocenia ogól-
ne zasady, dotyczące ogranicze-
nia kontaktów społecznych, czyli 
zamknięcie kin, restauracji, od-
wołanie wydarzeń masowych. 
Lecz ma wątpliwości, związa-
ne np. z zakazem wchodzenia do 
lasu, uważa go za niepotrzebny.  
Prof. Simon wyjaśnia, że liczba 
rozpoznanych przypadków zaka-
żeń koronawirusem to zaledwie 
ułamek liczby osób zakażonych.  
– Większość przechodzi zakażenie 
bezobjawowo – mówi wrocławski 
lekarz.

Tomasz Wysocki

Wrocławski 
Program 
Interwencji 
Społecznej Wrocławscy naukowcy

walczą z SARS-CoV-2
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Zwierzaki z przytuliska zawsze potrzebują pomocy, a teraz 
nieporównywalnie bardziej
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#zostajęwdomu

www.sektor3.wroclaw.pl

Wrocławskie NGO-sy szyją maseczki, pomagają potrzebują-
cym, prowadzą e-zajęcia dla dzieci. W imieniu mieszkańców 
i służb medycznych – dziękujemy! Jesteście wielcy. Publi-
kujemy poniżej kilka przykładów Waszych działań. Z uwagi 
na trudną sytuację, zwracamy się także z prośbą do innych 
NGO o włączenie się w działania pomocowe.

Wyposażają Wrocław 
w środki ochrony osobistej

Maseczki dla personelu medycz-
nego szyje dziś ponad 90 kobiet 
z całego Wrocławia. W ciągu 10 dni 
na przełomie marca i kwietnia do-
starczyły ich 5267 (najwięcej, bo 
1250 do szpitala przy Borowskiej), 
na 14 kwietnia liczba ta przekro-
czyła 10 tysięcy. Dzięki wsparciu 
sponsorów pozyskano także 600 
przyłbic, rozpoczyna się szycie 
kombinezonów. W projekt zaanga-
żowały się Stowarzyszenie Eduka-

cji Krytycznej, Złotnickie Centrum 
Spotkań i Rewir Twórczy.  

– To jest działalność oddol-
na, wzmacniająca panie szyjące. 
Mamy dwa lokale od miasta, sieć 
sponsorów, pilnujemy bezpie-
czeństwa – mówi Kamila Kamiń-
ska-Sztark ze Stowarzyszenia 
Edukacji Krytycznej.

Pomagają bezdomnym

Busem, użyczonym przez wro-
cławskie MPK, streetworkerzy 
z Fundacji Homo Sacer rozwożą 

żywność i środki opatrunkowe dla 
osób bezdomnych. Każdego wie-
czoru docierają Streetbusem do 
około 200 potrzebujących. – Co 
wieczór, na każdym z przystan-
ków, pojawiają się nowe twarze 
i nawet ci, którzy do tej pory po-
trafili wyżywić się sami, przy-
chodzą po pomoc – mówi Andrzej 
Ptak z Fundacji Homo Sacer, ob-
sługującej Streetbusa.

Żeby przetrwać izolację

Ogromnie ważną dziś pracę 
wykonują także ci, dzięki któ-

rym łatwiej nam poradzić sobie 
z przymusową izolacją. I tak, na 
przykład, Teatr na Bruku zor-
ganizował wirtualne zajęcia te-
atralne, natomiast Fundacja 
Hobbit – internetowe korepety-
cje, a Rewir Twórczy – warsztaty 

kulinarne prowadzone w sieci. Nie 
sposób wymienić wszystkich ini-
cjatyw. Dziękujemy za nie – i pro-
simy o więcej!
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Od kilku lat nasze miasto prowadzi konsultacje społeczne, do udziału w których zaprasza wszystkich mieszkańców. Tema-
ty dotyczą tego, co ważne (jaka powinna być strategia polityki społecznej w stolicy Dolnego Śląska, nowe inwestycje, jak 
odnowić podwórko w centrum miasta) – wszystko to, co wpływa na jakość życia we Wrocławiu.

Korzystanie z pojazdów napędza-
nych prądem i innymi paliwami 
alternatywnymi to nie utopijna 
wizja – to dzieje się już teraz. Dość 
wspomnieć, że coraz więcej krajów 
planuje wprowadzić zakaz sprze-
daży aut z silnikami spalinowymi 
w perspektywie 10 czy 20 lat.

Wrocławska strategia 
rozwoju elektromobilności

W środę, 29 kwietnia 2020 r., od-
będzie się – bezpieczne! – spot- 

kanie dla wrocławian i wrocła-
wianek, dotyczące „Wrocławskiej 
strategii rozwoju elektromobil-
ności”. 

Do powstania tego dokumentu 
zobowiązuje Ustawa o elektro-
mobilności i paliwach alterna-
tywnych, z której wynika też, że 
gminy, liczące ponad 50 tysięcy 
mieszkańców, powinny stopnio-
wo zwiększać liczbę: pojazdów 
elektrycznych, wykorzysty-
wanych do zadań publicznych, 

autobusów zeroemisyjnych 
w komunikacji miejskiej czy 
ogólnodostępnych stacji łado-
wania pojazdów elektrycznych. 
Zmiany te muszą być wprowa-
dzone przed 2030 r.

Innowacyjna i bezpieczna 
forma spotkania

Ze względu na epidemię nie zbie-
rzemy się w sali. Natomiast mamy 
przyjemność zaprosić Państwa na 
wideospotkanie konsultacyjne 

29.04.2020 r., środa, godz. 17.30 
–  transmisja na żywo będzie 
prowadzona na stronach:

www.facebook.com/wroclaw-
-rozmawia 
www.wroclaw.pl/rozmawia

Zapraszamy serdecznie. Pań-
stwa zdanie ma znaczenie!

Maria Rudnicka

Organizacje pozarządowe w czasach zarazy

Pojazdy na prąd, czyli konsultacje 
społeczne o elektromobilności

Osoby  
z niepełnosprawnościami  
vs. epidemia

Orzeczenia o niepełnosprawno-
ści/stopniu niepełnosprawności, 
których ważność upływa po 8.03 br., 
zachowują ją do upływu 60. dnia od 
odwołania stanu epidemii, ale nie 
dłużej niż do dnia wydania nowego 
orzeczenia.
W przypadku wniosku o wydanie 
orzeczenia o niepełnosprawno-
ści/stopniu niepełnosprawności, 
w czasie do upływu 90. dnia od od-
wołania stanu epidemii, zespół orze-
kający może rozpatrzyć wniosek bez 
udziału zainteresowanego lub dziec-
ka, lekarz – przewodniczący składu 
orzekającego – uzna dołączoną do 
wniosku dokumentację medyczną 
za wystarczającą do wydania oceny 
bez konieczności przeprowadzenia 
badania.
Karty parkingowe dla osób z niepeł-
nosprawnościami zachowują waż-
ność do 60. dnia od odwołania stanu 
epidemii. 
Uwaga: przedłużenie ważności orze-
czeń następuje z mocy ustawy i nie 
wymaga w tej sprawie zaświadczenia 
zespołu orzekającego. 
Kontakt z Powiatowym Zespołem 
ds.  Orzekania o Niepełnosprawności:  
71 78 22 360 do 363, e-mail:  zon@
mops.wroclaw.pl, pocztą: pl. Solidar-
ności 1/3/5, 53-611 Wrocław.
W siedzibie Zespołu, pl. Solidarności 
1/3/5, III piętro – przed pok. 316 wy-
stawiono skrzynkę, do której moż-
na składać wnioski i pisma. Obsłu-
ga klientów odbywa się natomiast 
w godz. 10.00-13.00.
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#pomagamlekarzom

Na budowie trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór widać już 
pierwsze torowiska. Rośnie wiadukt przy ul. Smoleckiej i nad Robotniczą. 
18 kwietnia inwestycja weszła w kolejny etap.

Nastąpiły dwie ważne zmiany: zamknię-
ty został fragment placu Orląt Lwowskich 
oraz odcinek ul. Robotniczej, gdzie po-
wstaje nowy wiadukt.

Plac Orląt Lwowskich jest nieprzejezdny 
na odcinku od ul. Sokolniczej do ul. Ro-
botniczej, a objazd został poprowadzony 
ul. Nabycińską do ul. Robotniczej. Nato-
miast kierowcy od placu Legionów w kie-
runku placu Jana Pawła II jadą objazdem 
przez ulice Sądową i Podwale.

Zmiany dotyczą również linii autobu-
sowych kursujących w tamtym rejonie, 
a konkretnie linii: 122, 127, 144, 149, 240 
i 250.

18 kwietnia została wprowadzona też 
ważna zmiana na  ul. Robotniczej. W nocy 

z piątku na sobotę drogowcy wyłączyli 
z ruchu fragment tej ulicy, od wjazdu na 
teren Wrocławskiego Parku Biznesu do 
ulicy Wagonowej. Wykonawca będzie pro-
wadził tam prace związane z przebudową 
sieci podziemnych oraz budową 160-me-
trowego wiaduktu nad torami kolejowy-
mi, którym na nowej trasie przejadą tram-
waje i autobusy. Kierowcom, jadącym od 
ul. Strzegomskiej, wyznaczono objazdy: 
ulicami nowym łącznikiem ul. Strzegom-
skiej i Otyńskiej (tzw. Nowobabimojską) 
i Fabryczną do Wagonowej. Na tym odcin-
ku prace planowane są do końca wakacji.

Zmiany dotyczą również komunikacji 
miejskiej. Od 18.04.2020 r. (sobota) plano-
wane jest wprowadzenie zmiany tras linii 
autobusowych: 106, 107, 109, 132, 142, 148, 
149, 206, 249 i 609. 

Remonty rozjazdów tramwajowych na trzech dużych skrzyżowaniach. Kompleksowa przebudowa torowiska przy węźle Dworzec Wrocław Główny. Przy-
gotowania do przebudowy trasy tramwajowej na al. Hallera i prac przy Żmigrodzkiej. Do tego codzienne remonty na wrocławskich torowiskach. #Torywolu-
cja MPK nie zatrzymuje się.

Na początku kwietnia wrocław-
skie Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji otworzyło oferty 
w przetargu na remont torowisk 
na trzech dużych skrzyżowa-
niach. Wszystkie mieszczą się 
w zakładanym budżecie. 

Priorytetowe lokalizacje

Chodzi o wymianę rozjazdów na 
skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego 
i Świdnickiej, na pl. Dominikań-
skim od ul. św. Katarzyny oraz na 
skrzyżowaniu ul. Podwale i Sądo-
wej od strony ul. Muzealnej. Inwe-
stycje łącznie zostały wycenione 
na ponad 4,3 mln złotych.

Jednocześnie spółka właśnie ogło-
siła przetarg na kompleksowy re-
mont torowiska w okolicach Dwor-
ca Wrocław Główny. Na tym dużym 
węźle komunikacyjnym oprócz to-
rów, wymieniona zostanie również 
nawierzchnia jezdni, a na skrzy-
żowaniu wykonawca zainstaluje 
nowe rozjazdy i wyremontuje sieć 
trakcyjną. Przetarg jest w toku.

MPK kompletuje także dokumen-
tację na inne duże inwestycje. 
Zakończone są już przetargi na 
projekty dla remontów na al. gen. 
Józefa Hallera, przebudowy pętli 
Zawalna i prac przy ulicy Żmi-
grodzkiej.

Rekordowy budżet

W tym roku na utrzymanie i na-
prawy tras tramwajowych Wro-
cław wydaje rekordową sumę  
80 mln złotych. 

– W ten sposób odpowiadamy na 
najpilniejsze wyzwania. Zmie-

niamy również formułę przepro-
wadzania remontów torowisk. 
Chciałbym, aby odbywały się one, 
jeśli oczywiście warunki pogodo-
we na to pozwolą, w cyklu cało-
rocznym. Te największe prace na-
dal będą głównie skoncentrowane 
w miesiącach wakacyjnych, ale 
mniejsze inwestycje mają trwać 

cały rok – mówi prezydent Wro-
cławia Jacek Sutryk.

Na rok 2020 MPK zaplanowało re-
mont 6,5 km tras tramwajowych. 
Montaż 15 nowych rozjazdów, re-
monty pętli tramwajowych na Bi-

skupinie i Karłowicach. Wymianę 
najbardziej zniszczonych słupów 
trakcyjnych i sieci. W planach jest 
łącznie 70 przetargów związanych 
z inwestycjami torowymi.  

Janusz Krzeszowski

#TORYwolucja trwa  
– ważne inwestycje torowe zgodnie z planem

Komunikacja we Wrocławiu

www.wrocław.pl/komunikacja

Pasażerowie, którzy w związku 
z epidemią zrezygnowali z podróży 
komunikacją miejską, mogą zawie-
sić lub anulować bilet na Urbancard 
i odzyskać pieniądze.

Bilet zakodowany na karcie Urban-
card lub legitymacji studenckiej 
można albo anulować, albo za-
wiesić. Wniosek w tej sprawie 
wystarczy wysłać drogą elektro-
niczną na adres: bok@urbancard.
pl. W zgłoszeniu należy podać:  
nr. karty, imię i nazwisko, rodzaju 
biletu, z którego rezygnujemy. 

Podobna możliwość istnie-
je przy biletach okresowych na 
linie międzygminne. Jednak 
tam odpowiedni wniosek trze-
ba pobrać ze strony konkretnej 
firmy, obsługującej dane linie.  
Więcej: wroclaw.pl/komunikacja

Możesz 
zawiesić swoją 
Urbancard

TAT kolejny etap
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Jedną z zaplanowanych na ten rok inwestycji torowych jest kompleksowy remont węzła tramwajowego pod Dworcem Wrocław Główny
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17 kwietnia 1870 r. urodził się Max Berg, architekt i wizjoner, który na stałe wpisał się w historię Wrocławia. Jego największym dziełem jest zabytkowa, 

wzniesiona w latach 1911–1913, Hala Stulecia. To jednak niejedyny obiekt autorstwa niemieckiego twórcy, który obecnie możemy podziwiać w stolicy Dol-

nego Śląska.

„Mamy to!” – wykrzyknął być 
może Max Berg, stojąc na placu 
budowy w ówczesnym Breslau 
w grudniu 1912 r. – tam gdzie 
jeszcze niedawno znajdował się 
sąsiadujący z ogrodem zoolo-
gicznym tor wyścigów konnych. 
Po niespełna 13 miesiącach prac 
budowlanych, na sześć tygodni 
przed założonym terminem, mo-
numentalna Hala Stulecia została 
ukończona. Nowatorski projekt, 
którego realizacja pochłonęła 

blisko 2 mln marek (dziś byłaby 
to oszałamiająca kwota ponad 
40 mln złotych), okazał się naj-
większym dziełem urodzonego 
w Szczecinie architekta, który  
17 kwietnia 2020 r. ukończyłby 
150 lat.

Max Berg – niepokorny 
wizjoner

W 1911 r. w ówczesnym Breslau 
ogłoszono konkurs na projekt te-
renów wystawowych i rozbudo-
wy części ogrodu zoologicznego. 
W odpowiedzi przyszły 43 koncep-
cje, jednak żadna z nich nie speł-
niła oczekiwań władz miasta. Max 
Berg, pełniący funkcję miejskiego 
radcy budowlanego, zapropono-
wał własne, choć kontrowersyjne 
rozwiązanie. Aby przekonać ko-
misję do zaprezentowania swojego 
pomysłu użył najnowszych tech-
nik przekazu wizualnego, jakim 
były wówczas przezrocza. Władze 
od razu zatwierdziły projekt.

Głosy krytyki zaczęły pojawiać się, 
kiedy konstrukcja Hali zaczęła na-
bierać kształtu. Modernistyczna 
forma porównywana była do od-
wróconego kosza na ziemniaki, ka-
pelusza czy tortu. Obawy wiązano 
także z samą konstrukcją Hali. Do-
szło nawet do sytuacji, w której ro-
botnicy, obawiając się o stabilność 
struktury budowli, bali się usunąć 
śruby rozprężające szalunek żeber 
Hali. Max Berg miał wyjść przed 
Halę Stulecia, gdzie spotkał przy-
padkowego przechodnia, któremu 
zaoferował opłatę w zamian za od-
kręcenie pierwszej śruby luzującej 
szalunek.

Marzenia o drapaczach 
chmur

Wiele z projektów Berga nigdy nie 
zostało zrealizowanych. Architekt 
podziwiał wielkie miasta amery-
kańskie z ich wieżowcami i plano-
wał wzniesienie takich konstrukcji 
w starannie wytypowanych punk-
tach w mieście: w sąsiedztwie du-
żych placów, nad wodą lub przy 
terenach przemysłowych, tak by 
nie zacieniały zabudowy mieszka-
niowej.

Do realizacji większości jego 
śmiałych pomysłów nie doszło, 
ponieważ wywołały bardzo dużo 
dyskusji i sporów. Jeden z wie-
żowców miał np. stanąć w samym 
sercu wrocławskiego Rynku. Berg 
wyobrażał go sobie jako giganta 
mierzącego 93 metry, przewyż-
szającego wieżę kościoła św. Elż-
biety o dwa metry. Mimo pozy-
tywnej opinii specjalnie powołanej 
komisji budowlanej, prezydent nie 
wyraził zgody na budowę, uznając 
projekt za zbyt kontrowersyjny.

Upamiętnienie architekta

Max Berg, wraz ze swoją żoną 
Edelgarde Gerlach, po przyjeździe 
do Breslau zamieszkał w willi przy 
ulicy Kopernika 19. Jak przystało 
na architekta, przebudował swój 
nowy dom, wzorując się na budyn-
kach mieszkalnych, które powsta-
wały wówczas w Anglii.

Willa istnieje do dziś. 24 stycznia 
2014 r. prezydent Wrocławia Rafał 
Dutkiewicz odsłonił tablicę, którą 
z inicjatywy mieszkańców zamon-
towano na ogrodzeniu otaczającym 
dom, aby upamiętnić postać wybit-
nego architekta.

Hala Stulecia to najbardziej zna-
ne dzieło Maxa Berga, ale to nie-
jedyny projekt, który architekt 
zrealizował we Wrocławiu. Jego 
autorstwa są również:

• Miejski szpital dla niemowląt 
przy ul. Hoene-Wrońskiego

• Budynek łaźni miejskiej  
przy ul. Curie-Skłodowskiej

• Elektrownie wodne na Odrze: 
północna i południowa

• Kaplica na cmentarzu  
Osobowickim

• Fasada LO nr IV przy  
ul. Świstackiego

• Kiosk nad fosą u zbiegu  
ul. Podwale i Kołłątaja

150. rocznica urodzin Maxa Berga – twórcy Hali Stulecia
Historie warte zapamiętania
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Magdalena Piasecka,  
prezes Hali Stulecia: 

Max Berg był twórcą cierpliwym 
i wytrwałym, ale także bezkom-
promisowym i kontrowersyjnym. 
W jednym ze swoich dzieł pisał: 
„U podstaw wszelkiej twórczości 
leżą matematyczne, kosmiczne 
proporcje”. 

Dziś, stojąc pod żebrowaną kopułą 
Hali Stulecia, nie sposób nie zgo-
dzić się, że Max Berg, wznosząc 
swoją „katedrę demokracji”, wy-
niósł architekturę do rangi sztu-
ki. Mam ogromną przyjemność, 
z wieloma współpracownika-
mi, dbać o to miejsce. Wkładamy 
w tę pracę całe serce, bo wiemy, 
jak bardzo Hala jest wyjątkowa. 
Mam nadzieję, że Max widzi na-
sze starania i przychylnie patrzy 
na nas, gdziekolwiek jest.

Rekordy Hali Stulecia 

W 2006 r. Hala Stulecia zosta-
ła wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO jako wybitne 
osiągnięcie architektury XX w.

W momencie powstania w roku 1913 
Hala była budynkiem zwieńczo-
nym największą na świecie kopułą 
o średnicy 65 metrów.

Organy Wielkie, które zamonto-
wano we wnętrzu Hali, powstały 
w rekordowym czasie 10 miesięcy. 
Miały 200 rejestrów i liczyły 16 706 
piszczałek, co czyniło je prawdzi-
wym gigantem wśród innych tego 
typu instrumentów.

Powierzchnia Hali Stulecia wynosi 
5500 mkw. W całym budynku jest 
wiele kilometrów kabli. Szacuje się, 
że gdyby wymontować je wszyst-
kie, to po rozłożeniu dotarlibyśmy 
nawet do miejscowości Brzeg, od-
dalonej od centrum Wrocławia  
o 50 kilometrów!

W całym budynku są 694 okna, 
z czego 368 okien jest zabytko-
wych, zachowała się w nich orygi-
nalna stolarka okienna, wykonana 
ze sprowadzonego z Australii ma-
honiu żelazowego, charakteryzu-
jącego się wyjątkową twardością 
oraz odpornością na ostre wiatry, 
mrozy i deszcze.



8

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 7 – KWIECIEŃ 2020

#pomagamlekarzom

MAŚLICE: 
Pomysł + współpraca = nowy park

ZAKRZÓW: 
Skatepark na Królewskiej „się betonuje”

Mieszkańcy wrocławskich Maślic już niebawem będą mogli cieszyć się nowym parkiem. Warta niemal 470 tys. zł inwestycja to pierwszy etap realizacji pro-
jektu WBO.  

– Zebraliśmy zgrany i pracowi-
ty zespół WBO – zaznacza Ewa 
Wojewoda, radna osiedlowa i ko-
ordynatorka Zespołu ds. WBO na 
Maślicach. – Razem ustaliliśmy 
strategie marketingowe i kolejność 
ich wdrażania oraz narzędzia, 
które je dopełnią. Była to praca  
u podstaw: rozmowy, happeningi, 
prezentacje, sprzątanie terenu we 
współpracy z ZZM oraz lokalnymi 
liderami i działaczami społeczny-
mi, za które bardzo dziękuję – do-
daje.

Więcej mieszkańców, 
większe potrzeby

Park Maślicki będzie miejscem 
odpoczynku dla każdego miesz-
kańca. Powstaną tam m.in. siłow-
nia plenerowa, ogrodzony wy-
bieg dla psów, drewniana pergola, 
liczne ławki, górka ze zjeżdżalnią   
i kącik edukacji przyrodniczej.

Mówi Sławomir Czerwiński, prze-
wodniczący zarządu osiedla Ma-

ślice: – Od 2012 roku osiedle Ma-
ślice jest w rozbudowie i z roku na 
rok zwiększa liczbę mieszkańców. 
Na podstawie dokumentów pla-
nistycznych z lat 2006-2007, po-
wstające nowe inwestycje miesz-
kaniowe zabierają dotychczasową 
przestrzeń zieloną – tworzy się 
nowa tkanka miejska. Dlatego 
obok terenów nadrzecznych, le-
śnych czy łąk kwietnych potrzeb-
ne są na osiedlu parki w różnej 
formie. Park przy ul. Królewiec-
kiej to inwestycja wyczekiwana 
od dawna.

 Zieleń i bezpieczeństwo

Twórcy parku zaprojektowali 
go tak, że ogrodzenie pojawi się 
tylko od strony południowo-za-
chodniej, tam gdzie graniczy on 
z torami czynnej linii kolejowej. 
Z uwagi na bezpieczeństwo użyt-
kowników, przewidziano w przy-
szłości ogrodzenie panelowe, do-
datkowo obsadzone żywopłotem 
grabowym.

Jak informuje Zarząd Zieleni Miej-
skiej, w pierwszym etapie tworze-
nia parku (od kwietnia bieżącego 
roku) wykonane zostaną m.in.: 
alejka parkowa, górka z dwiema 
zjeżdżalniami, trawniki i chodnik 

przy ul. Królewieckiej. Zamonto-
wane będą również  ławki i kosze 
na śmieci. 

Drzewa, nieprzeznaczone do wy-
cinki, zostaną zabezpieczone,  

natomiast żywopłot, kolidujący  
z projektowanym chodnikiem, 
zostanie przesadzony w inne 
miejsce.

www.wroclaw.pl

Będziemy mieli nowy skatepark. Trwa rozbudowa zakrzow-
skiego parku Jedności. Na tym, już drugim, etapie inwestycji, 
powstaje ponad 150-metrowy tor dla rolkarzy.  

Równolegle rośnie nowy obiekt, 
wyposażony w przeszkody o nie-
codziennych nazwach, jak quoter 
pipe, plaza, bank, poręcz, wallride 
czy manualpad – zainteresowani 
z pewnością bezbłędnie rozszyfrują 
te terminy. 

Zarząd Zieleni Miejskiej przewiduje, 
że harmonogram inwestycji umoż-
liwi wypróbowanie tych superin-
stalacji już latem br. Koszt wszyst-

kich prac II etapu wynosi  ponad  
540 tys. zł.

Więcej rekreacji  
w parku Jedności

Wykonawca zadania, firma Park-M 
Poland, jest w trakcie betonowania 
toru (o pow. 159,27 mkw.), co ozna-
cza, że nawet w tych trudnych cza-
sach zamierza dochować terminów. 

Inwestycja obejmuje zagospo-
darowanie części terenu przy  
ul. Królewskiej i jest kontynuacją 
zrealizowanego w 2017 r. parku 
Jedności, który powstał na zdzicza-
łym obszarze w sąsiedztwie osiedli 
mieszkaniowych. 

Budowa skateparku do jazdy na ro-
werach, deskorolkach i hulajnogach 
(o pow. ok. 384 mkw) oraz toru rol-
kowego o nawierzchni bitumicz-
nej wokół z pewnością znacznie 

uatrakcyjni ten teren. Zwłaszcza że 
to jedyny tego typu element rekre-
acji w okolicy.

Są już zieleń i mała 
architektura 

Na przełomie listopada i grudnia 
ub.r. zakończyła się realizacja I etapu 
prac na Zakrzowie. Zwieńczyły ją na-
sadzenia 1265 szt. krzewów wzdłuż 
ul. Borzuchowskiej i Wiedeńskiej, 
ale zadanie objęło także wykona-

nie ścieżek o łącznej powierzchni  
1300 mkw., trawników i oświetlenia. 
Pojawiły się też elementy małej ar-
chitektury: ławki, kosze na śmieci, 
stojaki rowerowe.

Trzeba dodać, że inwestycja  
w parku Jedności to wynik rozstrzy-
gnięć WBO 2018, w którym znalazł 
się projekt, dotyczący tego przed-
sięwzięcia.

Zarząd Zieleni Miejskiej
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Maślicki park ma zaspokajać potrzeby coraz liczniejszych w tej okolicy mieszkańców 

FO
T.

 Z
ZM

 W
R

O
C

ŁA
W

Mimo trudności spowodownych epidemią wykonawca realizuje swoje zadanie

FO
T.

 Z
ZM

 W
R

O
C

ŁA
W



9

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 7 – KWIECIEŃ 2020

#zostajęwdomu

Od 20 marca br. w całym kraju trwa stan epidemii. Oznacza to, że minister zdrowia może za po-
mocą rozporządzeń wprowadzać różne ograniczenia, dotyczące m.in. sposobów przemiesz-
czania się czy obowiązku wykonywania określonych czynności higienicznych. Do 16 kwietnia  
w kraju obowiązywało szereg ograniczeń, poluzowanie niektórych z nich nastąpi 20 kwietnia.

W dalszym ciągu: 
•  zamknięte są instytucje 

kultury, restauracje, zakłady 
fryzjerskie, kosmetyczne 
i tatuażu

• ograniczona jest działalność 
galerii handlowych 
i wielkopowierzchniowych 
sklepów budowlanych

• odległość między pieszymi 
powinna wynosić min. 2 metry

• w godz. 10.00-12.00 sklepy, 
apteki i punkty usługowe 
obsługują tylko seniorów 
powyżej 65. r.ż., apteki mogą 
w tych godz. obsługiwać także 
młodszych, ale w sytuacji 
nagłego zagrożenia życia lub 
zdrowia

• w komunikacji publicznej 
– tramwajach i autobusach 
– przebywa tylko połowa 
pasażerów – zajęte maks. co 
drugie miejsce siedzące

• jest obowiązek zakrywania 
nosa i ust w miejscach 
publicznych (maseczka, szalik, 
chustka itp.)

Do 26 kwietnia:
• zamknięte są szkoły, uczelnie, 

przedszkola i żłobki – nauka 
i studia odbywają się zdalnie

• zawieszony jest pasażerski ruch 
lotniczy i międzynarodowy 
ruch kolejowy

• przedłużony jest zasiłek 
opiekuńczy dla rodziców     

Do 3 maja:
• zamknięte są granice RP (prawo 

do ich przekraczania mają m.in. 
obywatele RP, cudzoziemcy, 
którzy są małżonkami albo 
dziećmi obywateli RP, osoby 
z prawem stałego lub czasowego 
pobytu na terenie RP lub 
pozwoleniem na pracę) 

• obowiązuje co najmniej 
14-dniowa kwarantanna dla 
osób wjeżdżających do Polski

Do odwołania:
• przełożone są egzaminy 

ósmoklasisty i maturalny 

• zawieszone jest podstawianie 
kontenerów na odpady 
wielkogabarytowe

• nie odbywają się imprezy 
kulturalne i inne wydarzenia 
masowe, w tym sportowe

Od 20 kwietnia:
• otwarte zostają lasy i parki, 

skwery, ale  korzystanie 
z placów zabaw jest zabronione 

•  w sklepach do 100 mkw. 
mogą przebywać 4 osoby na 
stanowisko kasowe, w sklepach 
powyżej 100 mkw. –  1 osoba na 
powierzchni 15 mkw.

• pracownicy sklepów poddawani 
będą kontroli zdrowia

• w kościołach będzie mogła 
przebywać 1 osoba na 15 mkw.

• obowiązku zakrywania ust 
i nosa nie będą mieli rolnicy

• zakaz poruszania się bez opieki 
osoby dorosłej będzie dotyczył 
osób poniżej 13. roku życia

• otwarte zostają cmentarze dla 
odwiedzających groby

– Musimy nauczyć się żyć z epide-
mią. Nie wiemy, kiedy wygaśnie. 
Jedyna pewna data to wynalezienie 
szczepionki. Musimy się nauczyć  
żyć z zasadami bezpieczeństwa 
przez najbliższy rok, półtora – do-
daje minister zdrowia Łukasz Szu-
mowski.

Jest epidemia – są obostrzenia
Koronawirus

Jak działa Wrocław
w stanie epidemii

We Wrocławiu działa bez-
płatna, telefoniczna pomoc 
dla osób, które nie radzą sobie 
z  obecną sytuacją i  potrzebują 
wsparcia psychologa. Do od-
wołania dyżurują oni pod pię-
cioma numerami telefonów:  
538 579 554, 538 579 555,  
538 579 556, 538 579 557,  
538 579 558.

Dodatkowo pomoc w  soboty 
i  niedziele (24 h/dobę) oraz od 
poniedziałku do piątku w  godz. 
16.00-8.00 pod nr. stacjonar-

nym 71 799 68 55.

Infolinie dla swoich klientów 
uruchomił także Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Bezpłatne 
wsparcie psychologa można uzy-
skać od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30-15.00, nr. telefonów:  
71 78 22 437 oraz  71 78 23 590.  
 
Bezpłatną pomoc online i  przez 
telefon oferują również pry-
watne poradnie. Odpowied-
nich informacji szukaj na:  
www.wroclaw.pl. 

Nie zapominij!

Warto  
wiedzieć

Chroń dłonie 
rękawiczkami

W  sklepie, w  aptece, 
w komunikacji miejskiej, 
tam gdzie mają dostęp 
inni.

Osłona ust  
i nosa

Obowiązkowo, gdy wy-
chodzisz z  domu i  poru-
szasz się w  przestrzeni 
publicznej.

Senior  
na zakupach

Godz. 10.00-12.00 to czas 
zarezerwowany na za-
kupy tylko dla osób po-
wyej 65. roku życia.

Myj i dezynfekuj 
ręce

Jak najczęściej i min. 
przez 30 sekund bardzo 
dokładnie z użyciem 
mydła.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
we Wrocławiu

Infolinia 800 19 500. Można tak-
że dzwonić pod:  71 361 46 91 lub 
92, 693 900 908, 781 400 199, 
887 811 060. Telefony czynne od 
poniedziałku do piątku w  godz. 
 7.30-22.00

Działa też całodobowy nu-
mer czynny 7 dni w  tygodniu:  
603 720 579.

Narodowy Fundusz  
Zdrowia

800 190 590 – numer infolinii 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
dotyczącej postępowania w sytu-
acji podejrzenia zakażenia koro-
nawirusem.

Dolnośląski Oddział NFZ

Dolnośląski NFZ również zachęca 
do załatwiania większości spraw 
drogą korespondencyjną lub on-
line.

Sprawy pilne (dla klientów): 
tel. 71 7979 175

Skargi i wnioski: 
tel. 71 79 79 110  
e-mail: skargi@nfz-wroclaw.pl

Ubezpieczenie dobrowolne: 
tel. 71 79 79 130  
e-mail: wf01@nfz.gov.pl

Szpitale

Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. J. Gromkowskiego 
przy ul. Koszarowej

Infolinia 1 – 519 338 486, Infoli-
nia 2 – 571 356 746 (codziennie 
8.00-20.00)

Klinika Pediatrii i Chorób Infek-
cyjnych Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego we Wrocławiu 
ul. Chałubińskiego 2-2a  
tel. 71 770 31 59

www.wroclaw.pl/pomoc-psychologiczna

Pomoc medyczna

Pomoc psychologiczna
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Działania Wrocławia 
w czasie epidemii

Lokale gastronomiczne w cza-
sie pandemii są zamknięte dla 
klientów, mogą tylko sprze-
dawać posiłki na wynos lub 
dowozić jedzenie do domów. 
W tym trudnym czasie chcemy 
pomóc wrocławskim restau-
ratorom – na miejskim porta-

lu stworzyliśmy bazę restau-
racji, barów, kawiarni, gdzie 
bezpłatnie umieszczane są 
informacje na temat działają-
cych placówek gastronomicz-
nych, które dowiozą posiłki.  
w w w.wroclaw.pl/wroclaw-
-na-wynos

W związku z pandemią koro-
nawirusa odwołano wszyst-
kie wydarzenia, również te 
dla seniorów. Zamknięto 
Centrum Seniora oraz Punk-
ty Informacyjne WCS przy  
pl. Solidarności i  pl. Domini-
kańskim. Aby uzyskać dodat-
kowe informacje co do odwo-

ływanych zajęć oraz zaleceń 
Ministerstwa Zdrowia, NFZ, 
GIS i  urzędu, seniorzy mogą 
skorzystać ze specjalnego Te-
lefonu Seniora – 71 344 44 44 
(czynny od poniedziałku do 
piątku w  godz. 9.00-15.00) 
oraz 888 999 335 (7/7, godz. 
9.00-18.00).

We Wrocławiu uruchomiono 
Centrum Wsparcia Przedsię-
biorców. Osoby, prowadzące 
swoją działalność, mogą w nim 
zasięgnąć informacji oraz zło-
żyć wniosek w zakresie ulg od 
podatku od nieruchomości, 
podatku od środków trans-
portowych i podatku rolnego. 
Wszystkie sprawy można za-

łatwić telefonicznie (pod nu-
merami: 71 777 72 87, 71 777 73 
10, 71 777 74 26, od poniedział-
ku do piątku w godzinach 7.45- 
-15.45) lub e-mailowo: pomoc.
firma@um.wroc.pl (adres służy 
do składania wniosków) oraz 
centrum.firma@um.wroc.pl 
(przeznaczony do udzielania 
informacji).

Miasto przygotowało specjal-
ny pakiet pomocowy dla wro-
cławskich przedsiębiorców. 
Zawieszenie opłat czynszo-
wych, odroczenie podatku 
od nieruchomości lub roz-
łożenie opłat na raty i umo-
rzenie odsetek od nich – to 
niektóre z ulg, o jakie mogą 
ubiegać się przedsiębiorcy. Ze 

specjalnych rozwiązań mogą 
skorzystać m.in. właściciele 
lokali gastronomicznych, ho-
teli i ośrodków kulturalnych, 
salonów kosmetycznych, 
księgarń, sklepów z odzie-
żą, salonów obuwniczych 
czy sklepów ze sprzętem go-
spodarstwa domowego.
Więcej na s. 13.

Na podstawie rozmów z in-
stytucjami kultury, organiza-
cjami pozarządowymi oraz 
analiz rozwiązań przyjmo-
wanych w innych miastach 
Wrocław wypracował kata-
log najważniejszych działań 
pomocowych. Prezydent za-
powiada przekazanie na ten 
cel do końca roku 12 mln zł. 

Z pakietu  będą mogły głów-
nie skorzystać  głównie osoby 
i podmioty, których działanie 
zostało ograniczone lub unie-
możliwione przez epidemię. 
Katalog działań miasta nie 
pozostaje zamknięty i będzie 
modyfikowany, zależnie od 
zmieniającej się sytuacji.

#WrocławNaWynos

Wsparcie dla seniorów

#CentrumPrzedsiębiorców #PakietSpołeczny #PakietPomocowy
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#zostajęwdomu

Działania Wrocławia 
w czasie epidemii

specjalnych rozwiązań mogą 
skorzystać m.in. właściciele 
lokali gastronomicznych, ho-
teli i ośrodków kulturalnych, 
salonów kosmetycznych, 
księgarń, sklepów z odzie-
żą, salonów obuwniczych 
czy sklepów ze sprzętem go-
spodarstwa domowego.
Więcej na s. 13.

Wrocławskie firmy dzielą się 
swoją wiedzą online i za dar-
mo wspierają swoimi usługa-
mi innych przedsiębiorców. 
W związku z panującą pande-
mią została uruchomiona baza 
wsparcia i pomocy, gdzie wid-

nieją bezpłatne konsultacje 
z zakresu marketingu czy na-
wet lekcje tańca. Akcja została 
zapoczątkowana przez Agen-
cję Rozwoju Aglomeracji Wro-
cławskiej i wrocławski startup 
ChallengeRocket.

Miasto to żywy organizm  
i mimo licznych ograniczeń  
działa. Wiele instytucji zmieni-
ło godziny pracy albo zamknę-
ło swoje biura dla mieszkań-
ców, ale sporo spraw można 
załatwić przez telefon albo 
internet. Apelujemy jednak – 
odłóżmy ich załatwianie, aż 
sytuacja wróci do normy!

Urząd Miejski

Centra Obsługi Mieszkańca czynne są od 
godz. 8.00 do 13.00; Urząd Stanu Cywilnego 
w  godz. 8.00-15.00; COP przy ul. Kotlarskiej 
41, COM IV przy al. M. Kromera 4 oraz Punkt 
Rejestracji Pojazdów przy al. Karkonoskiej 45 
są zamknięte. 

Spółki miejskie

Przyjmowanie interesantów w biurach 
spółek miejskich jest zawieszone (np. 
MPWiK, ZZK, TBS, Wrocławskie Miesz-
kania, ZDiUM). Spółki zachęcają do kon-
taktu e-mailowego lub telefonicznego.  
Umarza się odsetki za spóźnienia w opłatach, 
które należy dokonać w  od 1 kwietnia aż do 
momentu odwołania w kraju stanu epidemii. 
Osobom, które opłacą zapłacą zaległy czynsz 
do końca 2020 r. i złożą wniosek o umorzenie 
odsetek – zostaną one umorzone.

Komunikacja

Tramwaje i  autobusy kursują wg zmienio-
nych rozkładów jazdy. W  każdym pojeździe 
jednorazowo może podróżować liczba pa-
sażerów równa połowie miejsc siedzących: 
np. 25 pasażerów w autobusie przegubowym,  
30 pasażerów w  tramwaju jednowagono-
wym, 10 pasażerów w  każdym wagonie 
tramwaju dwuwagonowego.

Ze względów bezpieczeństwa wyłączona jest 
klimatyzacja.

Rozwożący jedzenie dla bezdomnych Street-
bus pozostaje na ulicach Wrocławia do końca 
maja.

Parkingi Park&Ride są otwarte.

Cmentarze

Nekropolie komunalne i  parafialne są za-
mknięte do odwołania. W  uroczystościach 
pogrzebowych może uczestniczyć tylko naj-
bliższa rodzina. 

Odbiór śmieci

Ekosystem zawiesił zbieranie odpadów wiel-
kogabarytowych. Bez zmian odbierane są 
odpady komunalne. W  odbiór śmieci zaan-
gażowanych jest ok. obecnie 450 osób, które 
pracują w dzień i w nocy.

Miasto pracuje 
inaczej

COVID-19

#WROinspiruje

Wirtualne spacery i  koncer-
ty w  internecie – to niektóre 
propozycje instytucji kultury 
i  grup wrocławskich w  cza-
sie kwarantanny. Szkoły jogi 
transmitują zajęcia online, 
Hydropolis prezentuje filmiki 
z  eksperymentami do wspól-
nego wykonania w warunkach 
domowych, a kluby Firlej i Ver-
tigo zapraszają na koncerty 

internetowe. Z  kolei Stadion 
Wrocław i Muzeum Pana Tade-
usza zapraszają na wirtualne 
spacery, a  Muzeum Narodowe 
codziennie prezentuje jed-
no z  dzieł (obrazy, szkło itp.), 
a  jego znaczenie wyjaśniają 
pracownicy muzeum. Można 
także skorzystać z opcji wirtu-
alnego spaceru z  przewodni-
kiem po Wrocławiu

#KulturaOnLine

W  serwisie poświęconym 
koronawirusowi na stronie 
www.wroclaw.pl oraz na Mes-
sengerze Urzędu Miejskiego 
został uruchomiony wro-
cławski chatbot. To wirtu-
alny, samorządowy doradca, 
u  którego zasięgnąć można  
informacji w czasie pandemii. 
Twórcami Chatbota Wrocła-

wia – dodajmy, pierwszego 
takiego w  Polsce – jest KODA 
Bots. Mieszkańcy podczas 
rozmowy z  chatbotem mogą 
sprawdzić różne aktualne 
dane, zapisać się na codzien-
ne powiadomienia czy zdobyć 
informacje na temat tego, jak 
spędzać czas w domu w czasie 
kwarantanny.

#ChatbotWrocław

Ze względu na wprowadze-
nie stanu epidemii większość 
jednostek Urzędu Miejskiego 
pracuje w  ograniczonym za-
kresie. Wrocławianie swoje 
sprawy mogą załatwić, nie 
wychodząc z domu, korzysta-
jąc z  Internetowego Centrum 

Obsługi Mieszkańca czy plat-
formy EPUAP. Ponadto można 
kontaktować się telefonicz-
nie, pod numerem telefonu  
71 777 77 77 – operatorzy li-
nii Urzędu Miejskiego pracu-
ją od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-15.45.

#UrządOnline
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#pomagamlekarzom

Wrocławskie akcje i zbiórki społeczne
We Wrocławiu nie brakuje życzliwych osób, które spontanicznie 
organizują akcje i zbiórki dla najbardziej potrzebujących miesz-
kańców naszego miasta. Także te wspierające szpitale i perso-
nel medyczny. Oto niektóre z nich do znalezienia na Facebooku.

Widzialna ręka – Wrocław

To oddolna akcja mieszkańców 
miasta, w ramach której ofero-
wana jest nawet najdrobniejsza 
pomoc wrocławianom. Zasady 
grupy są proste: „Okazuje się, że 
potrzebujesz zakupów lub masz 
ważną sprawę do załatwienia. 
Potrzebujesz opieki dla dziecka 
(…) piszesz tu”.

Wrocław kwarantanna 
– grupa wsparcia/
koronawirus

Dołączając do tej grupy, można 
uzyskać pomoc np. w codziennych 
zakupach, wyjaśnieniu niejasnych 
kwestii związanych z epidemią, ale 
też otrzymać wsparcie psycholo-
giczne czy poradę lekarską. Z drugiej 

strony, kto chce i może pomóc, pro-
szony jest o kontakt na FaceBooku.

Wrocław szyje maski dla 
medyków

To akcja szycia maseczek dla pra-
cowników wrocławskiej służby 
zdrowia, skierowana do wszyst-
kich, którzy potrafią szyć, mają 
czas i chcą pomagać. Na specjal-
nie utworzonej grupie na Fb znaj-
dują się instrukcję, jak szyć i gdzie 
przesyłać uszyte maseczki.

Przyłbice 3D dla lekarzy – 
okręg wrocławski

Jedną z najszybciej rozwijających 
się akcji jest własnoręczne kon-
struowanie przyłbic ochronnych 
dla lekarzy za pomocą drukarek 3D. 

Mogą je tworzyć wszyscy chętni, 
którzy są w stanie pomóc je spraw-
nie wykonać.

 WzywamyPosiłki

Dostarczyć posiłki personelowi 
medycznemu walczącemu z pan-
demią koronawirusa – taka misja 

przyświeca tej inicjatywie. W akcji 
biorą udział (pro bono): restaura-
cje, firmy cateringowe i producen-
ci żywności. . 

Dobra Karma Wraca – ufunduj 
posiłek potrzebującym

Akcja sponsorowania i rozdawania 

posiłków osobom najuboższym, 
niepełnosprawnym i przebywają-
cym na kwarantannie. Fundusze 
na jedzenie zbierane są na stronie  
w w w.zrzutka.pl/zdobrakarma-
wraca. Dania przyrządzane są we 
wrocławskim lokalu gastrono-
micznym, potem trafiają do do-
mów potrzebujących.
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Miasto wdrożyło pakiet pomocowy dla wrocławskich 
przedsiębiorców. Zawieszenie wnoszenia opłat za czynsz 
lub opłat za dzierżawę terenu, odroczenie podatku od nie-
ruchomości, rozłożenie tych opłat na raty czy umorzenie 
odsetek od nich – m.in. w tym zakresie przedsiębiorcy mogą 
ubiegać się o wsparcie w związku z epidemią koronawirusa. 

– Wiemy, że potrzeb jest wie-
le, dlatego ten zakres pomocy 
będziemy starali się zwiększać  
– deklaruje prezydent Wrocławia 
Jacek Sutryk.

Z miejskiej pomocy skorzystać 
mogą m.in. właściciele restaura-
cji, kawiarni, hoteli czy salonów 
kosmetycznych. To propozycja 
również dla prowadzących księ-
garnie, sklepy z odzieżą, salony 
obuwnicze czy też ze sprzętem 
gospodarstwa domowego.

Zwolnienia z opłat w handlu 
i usługach

27 marca br. prezydent Ja-
cek Sutryk podpisał zarządze-
nie określające zasady zwolnień 
z opłat na rzecz miasta dla przed-
siębiorców, prowadzących usługi 
oraz handel.

Ci, którzy zostali zmuszeni do 
zamknięcia swojej działalności 
prowadzonej w lokalach użytko-
wych lub na gruntach należących 
do gminy, mogą ubiegać się o ob-
niżenie miesięcznego czynszu do 
wysokości symbolicznej złotówki. 

Natomiast przedsiębiorcy, pro-
wadzący ogródki gastronomiczne 
na terenach gminnych, zostaną 
całkowicie zwolnieni z opłat.

– Z oferty mogą skorzystać ci, 
którzy nie mają wobec gmi-
ny zaległości w opłacaniu opłat 
i czynszów większych niż dwu-
miesięczne – podkreśla Marcin 
Urban, skarbnik Wrocławia, i do-
daje, że ta forma wsparcia będzie 
obowiązywać co najmniej do 
czasu odwołania stanu epidemii, 
zaś jej ewentualne przedłużenie 
uzależnione będzie od sytuacji 
gospodarczej.

Podatek od nieruchomości  
i opłata prolongacyjna na 
nowo

Od kwietnia br., przy aproba-
cie miejskich radnych, Wro-
cław wprowadza także zwol-
nienie z płacenia podatku od 
nieruchomości miesięcznie lub 
kwartalnie dla tych przedsię-
biorców, którzy teraz nie za-
rabiają. Na jak długo? Zgodnie  
z założeniami wprowadzonej 
przez  rząd tzw. tarczy antykry-

zysowej – nie dłużej niż do końca 
bieżącego roku. 

Miasto rezygnuje również z opłaty 
prolongacyjnej, czyli tej za rozło-
żenie podatku na raty lub odro-
czenie terminu jego zapłaty. Jak 
mówi skarbnik miasta Marcin 
Urban, „są to odsetki liczone od 
rozterminowanych zobowiązań”. 
Co ważne, opłata prolongacyjna 
dotyczy nie tylko przedsiębiorców, 
ale wszystkich podatników. Przy 

czym nie odnosi się ona, na przy-
kład, do rozłożonego na raty czyn-
szu w mieszkaniach komunalnych. 
Jest  bowiem związana ze zobo-
wiązaniami podatkowymi wobec 
gminy Wrocław, w szczególności  
z podatkiem od nieruchomości.

Centrum Wsparcia 
Przedsiębiorców

Od 23 marca br. działa Centrum 
Wsparcia Przedsiębiorców. Sprawy 

związane z ulgami podatkowy-
mi oraz od zobowiązań cywilno-
prawnych,  adresowane do miasta, 
można załatwiać w dni powszednie 
w godz. 7.45-15.45 pod numerami 
telefonów:  71 777 72 87, 71 777 73 10,  
71 777 74 26. 
Wnioski   można składać:   
pomoc.firma@um.wroc.pl 
Informacje:  
centrum.firma@um.wroc.pl 

www.wroclaw.pl

Miejski pakiet pomocowy  
i centrum wsparcia dla przedsiębiorców

Biznes we Wrocławiu

...wyjaśnia Bożena Bronowicka, dyrektor Wydziału Spraw 
Obywatelskich UM Wrocławia

Co i jak teraz można załatwić 
w magistracie?

– W Centrach Obsługi Mieszkańca 
można załatwić sprawy związa-
ne z rejestracją pojazdów, prawem 
jazdy,  meldunkiem, dowodem oso-
bistym, nadaniem numeru PESEL, 
ewidencją działalności gospodar-
czej. Czynna jest kancelaria urzędu, 
gdzie można składać koresponden-
cję w pozostałych sprawach. Jednak 
wiele z nich można załatwić zdalnie 
– szczegóły w BIP UM Wrocławia: 
bip.um.wroc.pl/artykul/888/44755/
co-moz n a-z a l at w ic-w-u r z e-
dzie-zdalnie. Zachęcamy też do 
kontaktu telefonicznego w ra-
zie wątpliwości, czy nasza wizyta 
w urzędzie jest konieczna.

Jakie ograniczenia obowiązują 
petentów, którzy mimo wszyst-
ko przyjdą do urzędu?

– Do obiektów Urzędu Miejskie-
go (jednym czynnym wejściem) 
wpuszczane są przez funkcjo-
nariuszy straży miejskiej tyl-
ko osoby, u których nie zostanie 
stwierdzona gorączka. W  COM 
może jednorazowo przebywać 
tylu interesantów, ile jest czyn-
nych okienek. Kasy urzędu są za-
mknięte. 

Wszelkie należności wobec gmi-
ny można wpłacać bez prowizji 
we wszystkich oddziałach PKO BP 
w granicach administracyjnych 
Wrocławia. Opłaty za rejestra-

cję pojazdów i prawo jazdy moż-
na wnosić na stanowisku obsługi 
kartą przez usługę Info-Car. 

Czy pracownicy i klienci mogą 
się czuć się bezpiecznie w urzę-
dzie?

– Oprócz pomiaru temperatury 
i zapobieganiu kumulowaniu się 
dużej liczby klientów, przy wej-
ściu do każdej sali obsługi znaj-
dują się pojemniki ze środkiem do 
dezynfekcji rąk. Na stanowiskach 
obsługi bezpośredniej są zamon-

towane osłony z pleksi. Pracow-
nicy zaopatrzeni są w rękawiczki 
i maseczki ochronne, płyny do 
dezynfekcji rąk. Blaty biurek, po-
wierzchnie, z którymi mają kon-
takt klienci, są dezynfekowane 
przez serwis sprzątający.

Jak działa dzisiaj 
Urząd Miejski...
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Pandemia koronawirusa zmienia obecnie świat. Zmienia także 
Wrocław. Sytuacja budżetowa jest poważna, dzisiaj bardziej niż 
kiedykolwiek od każdego z nas zależy nasze miasto. Dlatego hasło 
kampanii promującej rozliczanie podatków we Wrocławiu brzmi: 
„Od Ciebie zależy Wrocław”. Nasz Wrocław – to, jakim zobaczymy 
go, gdy pandemia minie.

– Proszę tych z was, którzy z Wro-
cławiem się związali, a jeszcze nie 
rozliczają tu podatków, o to, żeby 
w zeznaniu podatkowym uwzględ-
nili swój adres zamieszkania – to nie 
musi być meldunek – i rozliczyli się 
w naszym mieście. Was nie będzie to 
kosztowało ani złotówki więcej, a dla 
Wrocławia będzie to duże wsparcie – 
apeluje prezydent Jacek Sutryk.

Normalnie prawie połowa podatków 
dochodowych rozliczanych w na-
szym mieście zasila jego budżet, dla-
tego każdy z nas, kto się do tego faktu 
przyczynia, może sobie powiedzieć: 
Dzięki mnie Wrocław się rozwija! 
Radzimy, by nie czekać na ostatnią 
chwilę, jak wielu z nas miewa w zwy-
czaju, i złożyć swoje zeznanie podat-
kowe do 30 kwietnia (do 31.05 jest zaś 
czas na ewentualną korektę).

Sprawdź, jak wybrać 
Wrocław!

Aby rozliczyć się we Wrocławiu, nie 
trzeba być tu zameldowanym – wy-
starczy, że w zeznaniu podatkowym 
wpisze się wrocławski adres, ponie-
waż do celów podatkowych liczy się 
miejsce zamieszkania, a nie zamel-
dowania.

Dzięki platformie ePit rozliczysz się 
sprawnie i szybko bez pomocy do-
datkowych programów czy skom-
plikowanych obliczeń. Zmiana miej-
sca rozliczania swoich podatków 
jest banalnie prosta i sprowadza się 
do kilku prostych kroków – o tym 
wszystkim przeczytasz na s. 16-17.

Na co przeznaczane są 
pieniądze z PIT-u

Wrocław otrzymał prawie 1,5 mld zł 
z PIT-u za ubiegły rok (424 tys. osób). 
To 30% wszystkich miejskich do-
chodów. Za równowartość wpływów 
z PIT-u można zatem zrealizować 
m.in. cztery takie trasy jak TAT, zbu-
dować 430 km dróg i kupić 150 tram-
wajów.

To także niemalże równowartość 
tego, co rocznie Wrocław wydaje na 
oświatę – utrzymanie wszystkich 
placówek ze świetlicami oraz na bu-
dowę nowych.

– Takich inwestycji mogłoby być 
jeszcze więcej, gdyby więcej miesz-
kańców rozliczało PIT we Wrocła-
wiu. Dlatego to tak ważne i będę 
was do tego przekonywał również 
w kolejnych dniach – dodaje Jacek 
Sutryk.

Warto przypomnieć, że decyzją rzą-
du PIT został obniżony z 18% na 17%. 
Zwolnieni z odprowadzania podatku 
są również młodzi do 26. roku życia. 
Dodatkowo, w związku z epidemią, 
Wrocław straci ok. 10-15% dochodów 
z PIT-u.

– Szacujemy, że w wyniku epidemii 
wpływy do miejskiego budżetu mogą 
być mniejsze nawet o pół miliarda 
złotych – twierdzi Marcin Urban, 
skarbnik miasta.

Co można sfinansować dzięki 
twojemu PIT-owi

Katalog korzyści, który mamy dzięki 
rozliczeniu z PIT tylko jednej osoby, 

jest bardzo długi. Można dzięki temu 
np. zapewnić utrzymanie dziecka 
w rodzinnym domu dziecka, przez 
rok utrzymywać rower miejski lub 
plac zabaw, a także osiem psów czy 
kotów w schronisku. To także prawie 
500 km przejazdów autobusu MPK 

oraz nasadzenie i trzyletnia pielę-
gnacja dwóch drzew.

A wyobraź sobie, gdyby rozliczyło się 
3 tys. osób więcej? Można by sfinan-
sować budowę nowego przedszkola. 
A 10 tys. podatników? Powstałaby 

10-kilometrowa trasa rowerowa.  
30 tys. osób? Będzie 5-kilometrowa, 
podwójna trasa tramwajowa.

Jak wracają do nas pieniądze 
z PIT-u

Sami, my wrocławianie, decydujemy, 
na co wydać pieniądze pochodzące 
m.in. z rozliczeń podatkowych. Do 
dyspozycji jest Budżet Obywatelski 
(w 2020 r. to 25 mln zł) czy Fundusz 
Osiedlowy (40 mln zł). Równowartość 
niemal 7% całego przychodu z PIT 
zazwyczaj przeznaczamy na budżet 
dla NGO-sów. Powstają też Centra 
Aktywności Lokalnej. Za równowar-
tość budżetu moglibyśmy zbudować 
po trzy CAL-e na każdym, nawet naj-
mniejszym wrocławskim osiedlu.

Co zyskujesz, rozliczając PIT  
we Wrocławiu?

Dla wszystkich mieszkających i pła-
cących we Wrocławiu podatki jest 
przeznaczony program „Nasz Wro-
cław”, zachęcający mieszkańców do 
aktywnego spędzania wolnego czasu 
oraz udziału w życiu miasta. Oznacza 
to, że masz dostęp do atrakcyjnych 
zniżek w obszarze m.in. kultury, 
sztuki, sportu, rozrywki czy eduka-
cji, proponowanych przez 50 partne-
rów programu, z wejściem obniżo-
nym od 10% do 50%.

Płacąc podatki we Wrocławiu, zy-
skujesz nie tylko zniżki w ramach 
„Naszego Wrocławia”, ale też moż-
liwość udziału w akcji promocyjnej 
„Nasz Wrocław 365”, dzięki której 
każdy zarejestrowany uczestnik 
otrzymuje darmowe wejścia do po-
pularnych wrocławskich atrakcji.

W pierwszej edycji akcji swoją ofertę 
w formie kuponów udostępniło pię-
ciu partnerów: Aquapark, Zoo Wro-
cław, Hydropolis, WKS Śląsk Wro-
cław oraz Wrocławski Tor Wyścigów 
Konnych Partynice. 

Szczegóły znajdziesz na  
wroclaw.pl/nasz-wroclaw

Od Ciebie zależy Wrocław

5

#RozliczPIT

Na co idą nasze podatki?
Można to sprawdzić w kalkulatorze mieszkańca na stronie wroclaw.pl,

w specjalnym serwisie Budżet Wrocławia 2020.
Wystarczy wpisać swoje zarobki.

łączna kwota, która
trafia do budżetu miasta
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Piłkarski Śląsk Wrocław zapra-
sza do akcji #WszyscyZaŚląskiem, 
która powstała w odpowiedzi na 
apele kibiców o możliwość finan-
sowego wsparcia klubu. 

Teraz fani drużyny mogą na-
być specjalne vouchery, które 
w przyszłości wymienią na bi-
lety na mecze PKO BP Ekstra-
klasy. Włodarze Śląska wspólnie 
z piłkarzami postanowili również 
w części zamrozić swoje pensje. 
– Nie wszyscy muszą kochać piłkę, 
nie wszyscy muszą kochać Śląsk, 
ale ten klub to 75 lat historii Wro-

cławia – mówi prezydent Jacek 
Sutryk.

Jeden voucher kosztuje 19,47 zł 
(nawiązanie do roku założenia 
WKS-u). Będzie on uprawniał do 
odbioru wejściówki na jeden mecz 
Śląska do końca sezonu 2020/2021.
Każdy kibic może nabyć dowolną 
liczbę voucherów. Zakup 10 będzie 
upoważniał do odbioru biletu VIP. 

Piłkarze WKS-u – z własnej ini-
cjatywy – zamrozili znaczną 
część swoich wynagrodzeń. Od 
teraz będą otrzymywać od 15% do 
30% pensji podstawowej. Zmianie 
nie ulegną wynagrodzenia tylko 
najmłodszych piłkarzy.

– To inicjatywa rady drużyny, 
która świadczy o odpowiedzial-
ności zawodników i charakte-
rze naszego zespołu – podkreśla 

Piotr Waśniewski, prezes Śląska 
Wrocław. 

Bartosz Moch

WKS Śląsk Wrocław:  
specjalne vouchery i obniżenie pensji
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Jak to działa? 

1. Wejdź na stronę 
WszyscyZaSlaskiem.pl.

2. Podaj swoje dane oraz 
zaznacz liczbę voucherów.

3. Zaakceptuj regulamin i kliknij 
w przycisk „Zakup”.

4. Kody voucherów otrzymasz 
na adres e-mail.

5. Zrób zrzut ekranu 
i pochwal się w mediach 
społecznościowych 
#WszyscyZaŚląskiem.

Może tak być, że nawet jako rodowici wrocławianie tych miejsc i historii po prostu nie znamy. Paradoksalnie, czas epidemii 

pozwoli nam  te zaległości nadrobić. Wszyscy inni zaś też mają okazję – co prawda nie osobiście – ale za pośrednictwem 

internetu obejrzeć zakątki naszego miasta. Jeszcze przyjdzie czas, żeby zrobić to na żywo.

Wirtualne spacery z przewodni-
kami to inicjatywa Biura Promocji 
Miasta i Turystyki Urzędu Miej-
skiego. Zaprasza ono mieszkańców 
Wrocławia oraz wszystkich jego 
gości, by udali się na wędrówkę po 
dolnośląskiej stolicy w czasie, gdy 
mamy ograniczenia w związku 
z epidemią koronawirusa i nie ma 
możliwości odbywania wspólnych 
wycieczek.

Zaufaj znawcom miasta

Wirtualnego oprowadzania po 
Wrocławiu podjęli się przewodni-
cy miejscy, którzy nie tylko mają 
dużą wiedzę o jego bogatej histo-
rii, ale zajmująco potrafią o niej 
opowiadać. Pierwszy wirtualny 
spacer live po sercu miasta – czyli 

wrocławskim Rynku – mogliśmy 
odbyć z Arkadiuszem Försterem, 
przewodnikiem po Wrocławiu, hi-
storykiem sztuki i dziennikarzem. 
Zastrzegł on co prawda na począt-
ku, że opowiedzieć o wrocławskim 
Rynku w pół godziny, „to mniej 
więcej tak, jak wybrać się do Rzy-
mu i chcieć w jeden dzień zoba-
czyć to miasto”, co jest po prostu 
niemożliwe, ale wszyscy, którzy 
uczestniczyli 3 kwietnia od godz. 
17.00 we wrocławskim spacerze, 
na pewno się nie zawiedli. O Ryn-
ku było dużo, ciekawie, z polotem…

Spaceruj przez cały 
kwiecień

Na kolejne „wypady” w miasto 
zwiedzających zabrali dotychczas 

4 kwietnia Michał Karczmarek – 
szlakiem wrocławskich krasnali,  
5 kwietnia – Beata Wers, która 
opowiedziała o dwóch najważ-
niejszych wyspach Starego Mia-
sta, a 11 kwietnia Wojciech Zalew-
ski w kilkadziesiąt minut zdołał 
przedstawić niezwykle bogatą hi-
storię Wrocławia.

Wszystkie wycieczki odbywają się 
na żywo na fanpage’u Visit Wroc-
law, więc gdy do nich dołączymy 
zaraz na początku, możemy się 
przekonać, że spoza kadru słychać 
nieraz głosy realizatorów, którzy 
robią ostatnie przymiarki do tego, 
żeby transmisja na facebook.com/
visitwro się udała. Oczywiście, ci, 
którzy nie będą mogli stawić się na 
„zbiórkę” wycieczki danego dnia 

o określonej godzinie, mogą po-
tem – i ile razy zechcą – odbyć ją 
sami, ponieważ wszystkie spacery 
są również dostępne na wroclaw.
pl/TV na Vimeo oraz na visitwroc-
law.eu. 

Spotkajmy się w maju

W maju również będzie można 
wybrać się na wirtualną wycieczkę 
po mieście. Spacery zaplanowa-
ne są na dni powszednie: pon.-pt 
o godz. 17.00 i w sob.-nd. o 11.00. 
Poniedziałkowe wędrówki odby-
wać się będą w językach angiel-
skim, niemieckim i ukrańskim, te 
w soboty natomiast adresowane 
będą do dzieci.

www.wroclaw.pl

Zwiedzaj Wrocław wirtualnie z przewodnikiem!

17.04, piątek, godz. 11.00:  
Hala Stulecia – 150. rocznica 

urodzin Maxa Berga,  
przew.: Bogna Piter

17.04, piątek, 17.00:  
Ostrów Tumski, czyli 

wrocławski Watykan, przew.: 
Arkadiusz Förster 

18.04, sobota, 11.00: 
Wielokulturowe dziedzictwo, 

przew.: Beata Wers

19.04, niedziela, 11.00:  
Główna arteria miasta, czyli 

rzecz o ulicy Świdnickiej, 
przew.: Monika Trznadel

4th April, Monday, 5 PM  
(in English):  

The curiosities from Wrocław 
Market Square, city guide: 

Arkadiusz Förster

22.04, środa, 17.00:  
Ogród Japoński, oprowadza 

pracownik obiektu

23.04, czwartek, 17.00: 
Wizyta w Zoo Team  

egzotyczna przestrzeń 
Wrocławia,  

przew.: Andrzej Piróg

24.04, piątek, 17.00: 
Sprawiedliwość i śmierć, 

przew.: Michał Karczmarek

25.04, sobota, 11.00: 
Wrocławska kuźnia umysłów, 

przew.: Monika Trznadel

26.04, niedziela, 11.00:  
Dwie fary miejskie – fakty 

i legendy, przew.:  
Wojciech Zalewski

24th April, Monday, 5 PM  
(in English): 

Multicultural heritage of 
Wrocław, city guide: Beata 

Wers

30.04, czwartek, 17.00: 
Kolejkowo  magiczny świat 
w miniaturze, oprowadza: 

Kamil Słowiński

Wirtualne spacery po 
Wrocławiu w kwietniu
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Roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do skarbu państwa. Duża jego część zostaje prze-
kazana gminie, w której został rozliczony. Dla Wrocławia to blisko 48%. Pieniądze te przeznaczane są 
później m.in. na budżet obywatelski, trasy rowerowe, transport publiczny, edukację czy utrzymanie 
zieleni. Aby rozliczyć się we Wrocławiu, nie trzeba być tu zameldowanym – wystarczy w zeznaniu po-
datkowym wpisać wrocławski adres, ponieważ do celów podatkowych liczy się miejsce zamieszka-
nia, a nie zameldowania! Jeśli jeszcze nie rozliczasz podatków we Wrocławiu, sprawdź, jak to zmienić!

Jak rozliczyć PIT
Poradnik

Wejdź na platformę e-PIT:

https://epit.podatki.gov.pl/

a następnie zaloguj się wybraną metodą:

• wprowadzając swój numer PESEL 

oraz kwotę przychodów za rok 2018 

oraz 2019

• logując się poprzez profil zaufany 

w ramach platformy ePUAP   

https://pz.gov.pl

1
krok

Po zalogowaniu na platformie e-PIT 

zobaczysz szczegóły twojego rocznego 

zeznania podatkowego, wypełnione 

automatycznie na podstawie danych 

w systemie. Aby rozliczyć swój podatek 

we Wrocławiu, wybierz „Edytuj 

pozostałe dane”.

2
krok

Następnie musisz dokonać tylko dwóch 

zmian:

1. podać adres zamieszkania we 

Wrocławiu,

2. wybrać urząd skarbowy odpowiedni 

dla twojego miejsca zamieszkania. 

Skorzystaj z prostej wyszukiwarki: 

www.wroclaw.pl/urzad-skarbowy

3
krok
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Jak rozliczyć PIT
Podczas zmiany adresu zamieszkania, 

formularz podpowie ci poszczególne 

dane, które możesz w prosty sposób 

uzupełnić dzięki wbudowanej 

wyszukiwarce.

4
krok

Po zmianie danych, zaktualizowane 

informacje pojawią się w szczegółach 

twojego rozliczenia. 

 

Aby przesłać swój PIT wybierz  

„Akceptuj i wyślij”.

Pamiętaj także o przekazaniu swojego 

1% na Organizacje Pożytku Publicznego.

5
krok

we Wrocławiu

Uwaga

Jeżeli wypełniasz zeznanie podatkowe 

w wersji papierowej, wystarczy, że na 

pierwszej stronie:

1. wpiszesz urząd skarbowy odpowiedni  

dla twojego miejsca zamieszkania,

2. jako adres zamieszkania podasz swój 

wrocławski adres WROCŁAW
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Seniorzy są grupą szczególnie narażoną nie tylko na chorobę Covid-19, ale i na 
działania przestępcze, dokonywane przez tych, którzy paskudnie wykorzy-
stują obecną sytuację, by np. wyłudzać pieniądze czy dane osobowe.

Oszuści wynajdują różne sposoby 
na pozyskanie informacji – ofe-
rują środki neutralizujące koro-
nawirusa (choć takie nie istnieją) 
lub „cudowne” środki uzdrawia-
jące, telefonicznie podszywają się 
pod banki i instytucje publiczne, 
podają się za  stróżów prawa czy 
urzędników.

Często trafiają wprost do naszych 
domów w roli różnych „fachow-
ców” od napraw sprzętów elek-
trycznych, wodociągów lub in-
kasentów. Nie wpuszczajmy ich, 
a o każdej podejrzanej wizycie in-
formujmy policję.

Czego trzeba przestrzegać:

• Nie udostępniaj i nie powielaj 
wiadomości, które nie pocho-

dzą z oficjalnych źródeł (gov.
pl, policja.pl itp.). W ten sposób 
zatrzymujesz roznoszenie się  
fałszywych wiadomości

• Nie przekazuj spontanicznie 
darowizn na cele charytatywne 
i apeli o pomoc (np. na leczenie 
osoby zarażonej COVID-19) – 
zawsze weryfikuj wiarygod-
ność organizacji

• Nie odpowiadaj na wiadomo-
ści o podejrzanej treści (oferty 
„cudownych” leków, szczepio-
nek itp.)

• Nie otwieraj linków i załącz-
ników (w poczcie e-mailowej 
albo SMS-ach) od adresatów, 
których nie znasz, lub które 
budzą wątpliwości 

Bezpieczne korzy-
stanie z aplikacji 
„Kwarantanna do-
mowa”

Pamiętaj:

• Nadawcą wiado-
mości jest zawsze: 
Kwarantanna

• SMS-y nie zawie-
rają linków, próśb 
o wpłaty, numerów 
kont i telefonów

• Wiadomości za-
wsze odnoszą się 
do bezpłatnej apli-
kacji „Kwarantan-
na domowa”

Osoby starsze w czasie panującej epidemii, jako grupa najbardziej narażona na zarażenie wirusem, szczególnie potrzebują 
naszego wsparcia. 

Chodzi tu zwłaszcza o pomoc 
sąsiedzką w robieniu zaku-
pów. Praktycznie na każdym 
osiedlu działają wolontariu-
sze gotowi wesprzeć najstar-
szych wrocławian – swoich 
sąsiadów. Akcję wsparcia dla 
nich prowadzą między in-
nymi rady osiedla, harcerze, 
członkowie fundacji i organi-
zacji pozarządowych. 

Od Oporowa po Księże

Przykładowo, na Oporowie, 
najstarszym mieszkańcom 
miasta Rada Osiedla pomaga 
wspólnie z fundacją Integer- 
Arte i Towarzystwem Przyja-
ciół Oporowa. 

– Mamy sporą grupę wolonta-
riuszy. Jesteśmy nawet gotowi 
rozszerzyć działalność poza nasz 
rejon, jeżeli będzie taka potrze-
ba. Zrobimy zakupy, pomożemy 
zaopiekować się pupilem, zała-
twić urzędową sprawę za seniora 
– mówi przewodnicząca zarządu 
osiedla Dobrosława Binkowska. 

Pomoc w postaci wyprowadzenia 
psa na spacer czy wykupienia le-
karstw w aptece oferuje również 
Rada Osiedla Księże. Z kolei akcję 
pod nazwą „Zakupy dla seniora” 

zainicjowali studenci z Duszpa-
sterstwa Akademickiego Waw-
rzyny oraz pracownicy Radia Ro-
dzina.

W każdym calu pomocni

Najstarsi mieszkańcy nasze-
go miasta mogą znaleźć pomoc 
w Centrach Aktywności Lokalnej 
(CAL-e) albo u prężnie działają-
cych wolontariuszy z grupy „Wi-
dzialna ręka – Wrocław”. 

Każdy kto ma dostęp do inter-
netu, może napisać do nich, cze-
go potrzebuje. Szczególnie mile 
„widziani” są zaś wrocławianie 
w wieku senioralnym.

Wsparcie w postaci dobrych 
uczynków proponuje również 
wrocławska fundacja „Weź po-
móż” – wspólnie z harcerzami 
i pracownikami wrocławskie-
go MPK wspiera tych, którzy nie 
mogą wyjść z domu. 

– Z każdym dniem zgłasza 
się do nas coraz więcej osób, 
głównie to mieszkańcy po 70.  
roku życia, którzy nie mają jak 
zrobić zakupów. Boją się wyjść 
z domu. Na szczęście mamy 
wolontariuszy w całym Wro-
cławiu, którzy na bieżąco do-
noszą im produkty spożywcze 
i niezbędne lekarstwa – mówi 
Jan Piontek, szef fundacji.

www.wroclaw.pl

Oszustwa na koronawirusa są jak epidemia  
Nie daj się jej!

Pomoc sąsiedzka dla seniorów
Strona seniora

Sporo osób starszych jest zdanych tylko na siebie. Może właśnie mieszkają blisko was
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Jeśli pisze do Ciebie Kwarantanna – przeczytaj

Przypominamy:
Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego 
monitoruje seniorów 
w wieku 90+ oraz 
kombatantów Armii 
Krajowej. 

Działa również  
Telefon Seniora 

71 344 44 44  
(pn-pt w godz. 9.00-15.00)   
888 999 335   
(codziennie godz. 9.00-18.00) 

pod którym udzielane 
są bieżące informacje, 
m.in. zalecenia Ministra 
Zdrowia, NFZ, GIS 
i Urzędu Miejskiego 
Wrocławia.



19

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 7 – KWIECIEŃ 2020

#zostajęwdomu

Контактний телефон до інфекційного 
відділення PSSE (Повітова 

Санітарно-епідемологічна Служба) 
у Вроцлаві:  693 900 908, (телефон 

працює 7 днів на тиждень, 
цілодобово).

Дорослі особи можуть звернутися
до приймальні Воєвудського 

Спеціалізованого Шпиталю ім. Й. 
Громковського у

Вроцлаві, вул. Кошарова 5 
(Інфекційне відділення), тел. +48 519 

338 486, y

вихідi днi: 571 356 746 (8.00-20.00)
Для дітей: Клініка Педіатрії та

Інфекційних Хвороб Медичного 
Університету у Вроцлаві, вул. 

Халубінського 2-2а,
тел. 71 770 31 51

Свої звернення та запитання
можна керувати на інфолінію 
Державного Фонду Охорони 

Здоров’я (NFZ): 800
190 590

Coronavirus 2019-nCOV
Due to the coronavirus epidemic, the safety measures are being continued. 

Some of them (the closure of shopping malls, bars, restaurants and leaving the 

house only to go to work or a shop) are applied until April 19 but the government 

communications should be followed.

The obligation to cover the 
mouth and nose will be intro-
duced on April 16.

Schools are closed until April 
26, and the borders are closed 
until May 3. Depending on the 
situation, these restrictions 
may be extended.

Some of restrictions (a.o. the 
closure of shopping malls, 
bars, restaurants and leaving 
the house only to go to work 
or a shop) are applied until 
April 19 but the government 
communications should be 
followed.

Information in English

WroMigrant – contact 
details

 from Monday to Friday from 
8.00 to 16.00 by e-mail (wro-
migrant@wcrs.wroclaw.pl),

WroMigrant consultant by 
phone on +48 735 969 992 and 
+48 538 579 521

Messenger:  
m.me/wromigrant

The Mayor of Wroclaw, Ja-
cek Sutryk, summarises me-
asures related to the coro-
navirus taken by the City on 
his Facebook profile every 
day at 18:30. The summary is 
also available in English on:  
www.wroclaw.pl/en.

Actions in Wroclaw

special service related to the 
coronavirus in English: www.
wroclaw.pl/en/coronavirus-
-special-service, nurseries, 
kindergartens and schools, 
tram stops and MPK vehicles 
are being disinfected  the aid 
package for Wroclaw entre-
preneurs (a. o. real estate tax 

relief, rent for PLN 1, summer 
gardens free of charge),

a number of matters to the 
Office (recruitment to schools 
and kindergartens, scholar-
ship applications) can be pro-
ceeded online.

Free psychological 
consultations in English

Special helpline for English 
speakers has been esta-
blished by the Municipality 
and Wroclaw Health Centre.

tel.: 538 579 557 
available

on Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday 
between 9:00 and 15:00

on Friday 
between 15:00 and 20:00.

В зв’язку зі спалахом епідемії коронавірусу, введено додаткові правила 
безпеки. Так, від 16 квітня набирає сили обов’язок закривати ніс та рот. 
До 26 квітня будуть зачинені всі школи, а до 3 травня - зовнішні кор-
дони, але залежно від ситуації дані заборони можуть бути продовжені.
Частина обмежень (такі як:

закриття торгово-розва-
жальних центрів, барів, рес-
торанів, вихід тільки на

роботу або здійснення поку-
пок) буде зобов’язувати до 19 
квітня, тому варто

слідкувати за інформацій-
ними оголошеннями уряду.

Інформаційна

підтримка для мігрантів 
під час епідемії

ІнфоЦУКР:  

• години роботи: з 14:00 до 
20:00 (понеділок, середа, 
п’ятниця), та з 10:00 до 
14:00 (вівторок і четвер); 

• контактні телефони: 
571 330 203 (постійний 
номер), 510 011 846 
(тимчасовий номер);

• електронна пошта:  
infocukr@fundacjaukra-
ina.eu. 

WroMigrant 

• з :00 до 16:00 з понеділка 
по п’ятницю; 

• контактні телефони: +48 
735 969 992 та +48 538 579 
521

• електронна пошта: wro-

migrant@wcrs.wroclaw.pl

Щодня о 18:30 Мер міста Вро-
цлава Яцек Сутрик у своєму 
Facebook профілі підсумовує 
діяльність міста, пов’язану з 
коронавірусом. Звіти можна 
прочитати українською мо-
вою на

веб-сайті: 
www.wroclaw.pl/ua

Заходи Вроцлава:

Коронавірус - спеціальний 
сервіс, досутпний також 
українською мовою на  www.
wroclaw.pl/ua/

проводиться дезінфекція 
дитячих садочків, дошкіль-
них навчальних закладів 
та шкіл, а також зупинок та 
громадського транспорту 
MPK

пакет допомоги для вро-
цлавських підприємців 
(звільнення від податку не-
рухомості або орендна плата 
за 1 зл, подвір’я гастроно-
мічних закладів також без 
оплат); 

адміністраційно-формаль-
ні справи (вступ до шкіл та 
дошкільних закладів, за-
явки на стипендію), можна 
вирішити через інтернет.

Особи, які перебувають в 
Польщі по безвізу, що варто 
знати?

Новий проект щодо розши-
рення так званого “Анти-
кризового щиту” передба-
чає продовження законного 
перебування

(до 30 днів з дня закінчення 
епідемії). Якщо ви залиши-
лися в Польщі 14 березня

2020 року, на основі:

• безвізового в’їзду;

• Шенгенської візи.

То після набуття юридичної 
сили даних нововведень:

• перебування на території 
Польщi протягом 30 днів 
з дня закінчення епідемії 
- буде легальним;

• можна легально виїхати з 
Польщі;

• для легального 
перебування в Польщі 
на термін, довший 
ніж 30 днів, необхідно 
подати заяву на дозвіл на 
тимчасове проживання.

У всіх випадках термін по-
дання заяви на отримання 
дозволу на проживання - 30 
днів з дня скасування епіде-
міологічного стану.

Коронавірус 2019-nCoV

Contact to Epidemiology Ward PSSE 
(Sanitary-Epidemiological Station) in 

Wroclaw:
24/7 by phone on +48 693 900 908

 Adults: Izba Przyjęć Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. J. Grom-
kowskiego, 5 Koszarowa Street, Wroc-

law (Infectious Diseases Ward),  tel.: +48 
519 338 486, weekdays tel.: +8 571 356 

746 (from 8:00 to 20:00).
Children: Klinika Pediatrii i Chorób Infek-
cyjnych UM, 2-2a Chałubińskiego Street, 

Wroclaw, tel.: +48 71 770 31 51

+48 800 190 590 – helpline of National 
Health Fund dedicated to proceeding in 
case of suspicion of being infected with 

coronavirus
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„Rodzinne niedziele z WTL-em”, 
przygotowany specjalnie na czas 
kwarantanny. W wybrane niedzie-
le na stronie teatru (/teatrlalek.
wroclaw.pl/live/) można nieod-
płatnie obejrzeć jeden ze spektakli.

Teatr Muzyczny Capitol
Cały czas na stronie www.teatr-
-capitol.pl dostępny jest spektakl 
„Śmierdź w górach” w reżyserii 
Konrada Imieli i Cezarego Stud-
niaka – „skamerowany” w 2008 r. 
To dawka absurdu, uśmiechu, hu-
moru.

Teatr Ad Spectatores
Na kanale YouTube udostępnia 
komedię „Kwarantanna”, której 
akcja rozgrywa się w 1963 r., gdy 
we Wrocławiu szalała epidemia 
ospy, a bohaterem jest dzienni-
karz Polskiej Kroniki Filmowej, 
realizujący reportaż o Służbie 
Bezpieczeństwa.
 
Opera Wrocławska
Na kanale YouTube Opera udo-
stępnia bezpłatnie swoje spekta-
kle. Obejrzymy m.in. „Kopciusz-
ka” G. Rossiniego, dla dzieci jest 
„Pchła szachrajka”, dla fanów ba-
letu „Wieczór polski”. 

Centrum Historii Zajezdnia
Dla tych, którzy jeszcze nie zdą-
żyli obejrzeć – genialna wysta-
wa główna „Wrocław 1945-2016” 
(www.zajezdnia.org/virtual-to-
ur/index.html) i wiele innych 
atrakcji.

Hydropolis
Przygotowało zadania do wyko-
nania w domu – zabawy, cieka-
wostki i inspiracje. Na profilu FB 
(facebook.com/hydropoliswroc-
law/) dowiecie się m.in., jak wy-
konać środki czystości, dlaczego 
tak ważne jest częste mycie rąk 
i jak domowym sposobem spraw-
dzić odczyn substancji.

Narodowe Forum Muzyki
W sali koncertowej na razie ci-
sza, ale na FB NFM-u sporo fan-
tastycznej muzyki. Zamieszczone 
są transmisje i nagrania – w po-
stach na fanpage’u Forum znaj-
dziecie opisy płyt oraz link do 
całości nagrań w serwisie stre-
amingowym Spotify. Wystarczy 
kliknąć. Na nfm.wroclaw.pl moż-
na też oglądać koncerty i mate-
riały audio-wideo w trybie tzw. 
premiery.

Miejska Biblioteka 
Publiczna
Wiele atrakcji dla czytelników (na 
stronie www.biblioteka.wroc.pl), 
a przede wszystkim możliwość 
bezpłatnego korzystania z Legi-
mi, czyli zbioru ponad 60 tysięcy 
e-booków i audiobooków. – Kla-
syka, bestsellery, nowości, w su-
mie 3,5 miliona stron do czytania, 
a wiadomo, że my kochamy we 
Wrocławiu książki – zachęca do 
lektury prezydent Jacek Sutryk.

Wszyscy doskonale to wiemy – na razie zostajemy w domach. Do 

odwołania. To nie oznacza, że musimy rezygnować z wielu przy-

jemności. Mamy dla Was dobre wyjście – propozycje, a wśród 

nich jak nie rozstawać się z życiem kulturalnym miasta.

Działa w sieci i ma wiele ofert dla 
stęsknionych za koncertami, do-
brymi lekturami, ciekawymi roz-
mowami z ludźmi kultury: 

Barbara 
Na FB Barbary (https://www.face-
book.com/barbarakultura/) m.in.  
Akademia Miejska, czyli rozmo-
wy Joanny Panciuchin z Micha-
łem Dudą z Muzeum Architektury 
(30.04, godz. 18.00). Kwietniowa 
Kuchnia dla Opornych (18.04, 
godz. 18.00) poświęcona będzie 
rozmowie o przyszłości wrocław-

skiej gastronomii w kontekście 
bieżących wydarzeń. Regularnie 
pojawiają się warsztaty Kasi Bury 
oraz Olgi Budzan w ramach cyklu 
Tektura i Papier oraz Haftujemy.

Europejskia Noc Literatury 
Na FB Europejskiej Nocy Litera-
tury (https://www.facebook.com/
ENLWroclaw/) czekają literac-
kie rekomendacje, podpowiedzi, 
gdzie w sieci można znaleźć dar-
mowe e-booki i audiobooki.  

Wrocławski Teatr Lalek
W marcu teatr zainaugurował cykl 

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 79 02

Taxi Senior 
794 123 124

Ważne telefony 
– pozostałe
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