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WCT Spartan odnawia 
centrum sportowe dla 
wrocławian
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Konkurs akcji „Zmień 
piec”. Wygraj remont 
swego mieszkania s. 19s. 3 s. 22

Mamo, tato 
ja chcę do 

przedszkola!
s. 11-14

Budują, karmią, ratują. Dzień 
niesamowitych Kobiet

s. 8
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Вроцлав займає 
високу позицію 
у рейтингу міст 
майбутнього



2

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 8 (28) – MARZEC 2021

#AkcjaRekrutacja2021
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Szanowni Państwo,

blisko dwa i pół roku temu – aż sam się 
dziwię, kiedy zleciał ten czas – zdecy-
dowali Państwo, że całą swoją aktyw-
ność mam skupić na pracy dla naszego 
miasta. Tak się zresztą dzieje, czy to 
we Wrocławiu, czy poza nim. To „poza 
nim” nabiera dzisiaj szczególnego zna-
czenia.

Samorządowcy, aby skuteczniej zabie-
gać choćby o środki na rozwój miejsc 
powierzonych ich trosce, muszą być 
słyszalni w Warszawie, muszą być 
rozpoznawalni w Unii Europejskiej. 
Dlatego zrzeszamy się w organizacje 
samorządowe, takie jak Unia Metro-
polii Polskich, do której należy 12 pre-
zydentów największych polskich miast 
z potencjałem aglomeracyjnym, a więc 

takich, które silnie oddziałują na cały 
region, będąc jego stolicami.

Dzisiaj w naszym biuletynie poznają 
Państwo tematy, którymi zajmuje się 
Unia. Choć poczynań tak jej, jak i wielu 
innych organizacji, jak choćby Związ-
ku Miast Polskich, nie obserwują Pań-
stwo na co dzień, to z punktu widzenia 
skuteczności pracy dla Wrocławia są 
one niezwykle ważne. Podobnie, jak te 
skierowane do wewnątrz regionu, gdzie 
zrzeszamy się, aby wspólnie skutecz-
niej zabiegać o środki z Funduszy Unij-
nych m.in. w popandemicznym progra-
mie odbudowy.

W samym Wrocławiu ruszamy nato-
miast z rekrutacją do przedszkoli – 
także o niej przeczytają Państwo w tym 
numerze. Mam nadzieję, że najmłodsi 

mieszkańcy naszego miasta rozpoczną 
swoją przygodę z rówieśnikami w spo-
kojniejszym i bezpieczniejszym już 
czasie.

A przedszkola, i wiele jeszcze innych 
przestrzeni miejskich, działają tak-
że dzięki Państwu i wpływom z Pań-
stwa podatków. I dlatego ośmielam się 
przypomnieć raz jeszcze – rozliczajcie 
Państwo swoje podatki we Wrocławiu, 
dzięki nim miasto, z którego wspólnie 
korzystamy, będzie mogło lepiej służyć 
każdemu z nas.

Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia

Co nowego w sieci

Pogoda

FB.com/RedakcjaWroclawPL FB.com/barbarakulturaFB.com/ekosystem.wroc
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Aktualności

Większe boisko ze sztuczną nawierzchnią, nowoczesna ścianka tenisowa, korty i siłownia nie tylko dla szkółek spor-
towych, ale też dla mieszkańców Szczepina i całego Wrocławia. Przy ul. Lubińskiej 53 trwa modernizacja Centrum 
Treningowego Spartan. Odnowiony obiekt pozwoli wrocławianom zadbać o kondycję przez cały rok.

Cała inwestycja podzielona została 
na dwa etapy. 

Pierwszy obejmuje remont i wy-
mianę zużytej nawierzchni płyty 
boiska na sztuczną trawę. W efek-
cie powstanie duże i nowoczesne 
pole do gry o wymiarach 62,4 m 
długości i 30 m szerokości. 

– Całe boisko podzielone zostanie 
na trzy mniejsze o wymiarach 30 
m na 20 m, co sprawi, że korzy-
stać z niego będzie mogła jeszcze 
większa liczba mieszkańców. Wo-
kół boiska zamontowane zosta-
ną sześciometrowe piłkochwyty. 
Będzie też nowe, energooszczęd-
ne oświetlenie – wylicza Maciej 
Moczko z Wrocławskiego Centrum 
Treningowego Spartan. 

Jednak by zbudować większe bo-
isko, trzeba było rozebrać starą 

ściankę tenisową. To zaniepokoiło 
wielu wrocławian. Jednak przed-
stawiciele spółki WCT Spartan 
uspokajają, że w miejsce starej po-
wstanie nowa i będzie nowocze-
śniejsza. 

Nowoczesna technologia

– Mamy świadomość, że ścianka 
była popularna wśród użytkowni-
ków naszego obiektu, dlatego z niej 
nie rezygnujemy – wyjaśnia Ma-
ciej Moczko. – Wręcz przeciwnie. 
Docelowo udostępnimy wrocła-
wianom lepszą ściankę, nieopodal 
kortów tenisowych. Będzie ona 
wykonana w nowoczesnej techno-
logii z tenisowym wybiegiem.

Spartan przyznaje, że nowa ścian-
ka będzie nieco krótsza niż po-
przednia (12 x 4 m), ale dla tego 
typu ścianek to obecnie standard. 

– Z pewnością spełni oczekiwania 
wrocławskich tenisistów – uważa 
Maciej Moczko. 

Obiekt całoroczny

Drugi etap inwestycji polegać bę-
dzie na budowie hali pneumatycznej 
nad powstałymi boiskami. Dzięki 
niej korzystać będzie można z nich 
przez cały rok, bez względu na wa-
runki atmosferyczne.

Wyremontowane boiska piłkarskie 
pod balonem zostaną udostępnione 
zarówno mieszkańcom, jak i klu-
bom czy szkółkom piłkarskim, któ-
re prowadzić będzie spółka Spartan. 

– Zależy nam, aby zapewnić wro-
cławianom w pełni profesjonalne 
boiska. Wkrótce każdy, kto będzie 
chciał na Szczepinie zapisać dziec-
ko do szkółki czy w grupie zagrać 

w piłkę, będzie miał taką możliwość. 
Tego typu inwestycji w tym rejonie 
brakowało – podkreśla Moczko. 

Bezpłatne atrakcje 

Dotychczasowa koncepcja centrum 
sportowego nie zostanie zmieniona. 
Nadal do dyspozycji mieszkańców, 
oprócz zmodernizowanych boisk, 
pozostaną: ścianka tenisowa, bież-
nia lekkoatletyczna, plac zabaw, 
korty i hale tenisowe oraz siłownia. 

– W najbliższym czasie wypra-
cujemy takie zasady korzystania 
z obiektu, które będą optymal-
ne i dla mieszkańców, i dla nas, 
jako zarządcy obiektu – zapewnia 
przedstawiciel WCT Spartan. Łączny 
koszt inwestycji – wraz z budową 
hali – to ok. 2 mln zł. 

Monika Dubec

Spartan modernizuje centrum sportowe

Zakończenie pierwszego etapu modernizacji planowane jest do połowy kwietnia 2021 roku, natomiast II etapu – do końca wakacji 
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Gdy puściły mrozy, a na dworze wyraźnie wyczuwa się wiosnę, we wrocławskich parkach 
i nad Odrą zrobiło się tłoczno. Szczególnie uczęszczana jest Wyspa Słodowa, gdzie młodzi 
ludzie tłumnie imprezowali ostatnio bez maseczek i utrzymywania dystansu społecznego.

Nieformalne imprezy odbywają-
ce się w ostatnich dniach lutego 
na Wyspie Słodowej pokazały, jak 
bardzo młodzież lekceważy obo-
strzenia sanitarne wprowadzone 
w związku z epidemią. 

Przepisy są jednoznaczne

– Jest to ogólnodostępna prze-
strzeń publiczna, dlatego również 
tam konieczne jest zachowanie 
dystansu i noszenie maseczek – 
mówi Waldemar Forysiak, rzecz-
nik prasowy wrocławskiej Straży 
Miejskiej. – Za nieprzestrzega-
nie tego obowiązku grozi mandat 
w wysokości do 500 zł. Cały czas 
prowadzimy kontrole, zwracamy 
uwagę osobom ignorującym po-
wszechnie obowiązujące zasady.

Teren ten kontrolowany jest tak-
że przez policję, która tylko jed-
nego dnia wystawiła 54 mandaty 
uczestnikom odbywających się 
tam imprez. Pojawił się nawet 
wniosek o zamknięcie Wyspy Sło-
dowej. 

Zamknięcie to nie 
rozwiązanie

– Gromadzenie się ludzi na Wy-
spie Słodowej to problem, które-
go nie da się rozwiązać poprzez 
zamknięcie tego terenu – wyja-
śnia Marek Szempliński, rzecznik 
prasowy Zarządu Zieleni Miejskiej 
we Wrocławiu. – Przy obecnej po-
godzie i różnych odgórnych ogra-
niczeniach powiększenie ludzkich 
skupisk obserwujemy na wszyst-

kich podległych nam obiektach. 
Zamknięcie każdego z nich ozna-
cza jednak wzrastający tłok na po-
zostałych.

Warto pamiętać, że w całym kraju 
liczba osób zakażonych Covid-19 
rośnie z każdym dniem. Jeśli w dal-
szym ciągu lekceważone będą obo-
strzenia sanitarne, chorych będzie 
przybywać. Wówczas nie tylko na 
Warmii i Mazurach, ale również 
na Dolnym Śląsku może zostać 
wprowadzony ponowny lockdown. 
Dlatego wychodząc z domu, za-
wsze należy pamiętać o założeniu 
maseczki (nie wolno już używać 
przyłbic i szali) i zachowaniu dy-
stansu od innych osób.

Katarzyna Wiązowska

Na Wyspie Słodowej obowiązują maseczki i dystans

Zostały niecałe 2 tygodnie, aby 
uregulować podatek: leśny, rol-
ny i od nieruchomości. W tym 
roku nie ma możliwości rozli-
czenia należności w Urzędzie 
Miejskim. Zamiast tego można 
to zrobić w 20 placówkach PKO 
Banku Polskiego na terenie ca-
łego miasta i 6 w placówkach 
w: Bielanach Wrocławskich, 
Jelczu-Laskowicach, Kątach 
Wrocławskich, Oleśnicy, Oławie 
i Siechnicach, na każdej po-
czcie, a także w Internecie. Bez 
prowizji opłatę można wnieść 
za pośrednictwem Platformy 
Informacyjno-Płatniczej Wro-
cławia PLIP i bankowości elek-
tronicznej. Termin uregulowa-
nia należności mija 15 marca. 
Gdy wysokość podatku wynosi 
do 100 złotych, mieszkaniec 
uiszcza całą opłatę w marcu. 
Gdy należność przekracza 100 
zł, płatność może być rozłożona 
na cztery raty.

Wypożycz sprzęt 
za darmo

Przy ul. Lutra 2-8 mieści się 
bezpłatna Wypożyczalnia 
Sprzętu Rehabilitacyjnego i Po-
mocniczego prowadzona przez 
Fundację Ewangelickie Centrum 
Diakonii i Edukacji im. ks. Mar-
cina Lutra i współfinansowana 
przez miasto. Fundacja ser-
decznie zaprasza mieszkańców 
do korzystania. Sprzęt można 
wypożyczyć na maksymalnie 6 
m-cy po wniesieniu zwrotnej 
kaucji. Aby wypożyczyć urzą-
dzenie, potrzebne jest zaświad-
czenie lekarskie. Szczegóły pod 
numerem tel. 736 050 069.

Ureguluj podatki 
w banku i online
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Wyspa Słodowa to ulubione miejsce wiosennych spacerów
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Partycypacja / NGO

Na terenie byłej zajezdni Dą-
bie, czyli w Czasoprzestrze-
ni przy ul. Tramwajowej 1-3, 
powstaje ogród społeczny. 
Stowarzyszenie Tratwa za-
prasza wszystkich, którzy 
chcą go tworzyć do wspólnej 
pracy.

We wrocławskim Centrum Kultury 
Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych 
„Czasoprzestrzeń” jest wiele te-
renów zielonych. Rosną tam licz-
ne drzewa, krzewy i kwiaty, które 
potrzebują opieki. To świetna oka-
zja, aby spędzić czas wśród zieleni 
i zrelaksować się w wyjątkowym 
miejscu. 

Integracja na powietrzu

Tworząc kolejne zielone miejsce, 
organizatorzy projektu nie tyl-
ko przyczyniają się do tego, aby 
mieszkańcom żyło się lepiej. Dzięki 
tej inicjatywie wolontariusze zysku-
ją nowe umiejętności oraz spędzają 
więcej czasu na świeżym powietrzu. 
W tym miejscu odbywać się będą 
także gry i zabawy dla społeczności 
lokalnej, prowadzone będą warsz-
taty z kompostowania, robienia 
hoteli dla owadów czy budek dla 
ptaków.

Ogród społeczny posłuży integracji 
mieszkańców, umożliwi organi-
zowanie grilli lub pikników. Będzie 
miejscem miłego spędzania czasu 
z rodziną i znajomymi. Wydzielone 

zostaną w nim przestrzenie prze-
znaczone do uprawiania sportu, 
m.in. do gry w boule, treningów jogi 
i tai-chi. Wieczorem czynny będzie 
bar i strefa gastronomiczna. 

– Odbywać się tu będą również 
kameralne koncerty, warsztaty 
dla różnych grup odbiorców oraz 
przedstawienia i animacje dla dzie-
ci. W ciepłych miesiącach planuje-
my także uruchomienie kina ple-
nerowego – opowiada Anna Basiak 
z Czasoprzestrzeni.

Z miłości do natury

W projekcie tworzenia ogrodu 
społecznego od samego początku 
biorą udział ochotnicy. Inicjatywa 
ta narodziła się w 2018 r., kiedy 
prace za halami Czasoprzestrzeni 

rozpoczęli wolontariusze przeby-
wający tu w ramach europejskie-
go projektu Erasmus+. Chcieli oni 
w nowej przestrzeni urzeczywist-
nić pewną ideę, która z powodze-
niem jest realizowana w ich ro-
dzinnych krajach.

Specjaliści pomogą

Do projektu „Szykujemy ogród na 
wiosnę!” zaproszeni zostaną spe-
cjaliści z różnych dziedzin, m.in. ds. 
ogrodnictwa (doradzą, jak założyć 
kompostownik) czy owadów, bo 
w planach jest budowa specjalnych 
hoteli. W planach na kolejne mie-
siące są także warsztaty i prelekcje.

Koordynatorzy przedsięwzięcia za-
kładają, że poszczególnymi skrzy-
niami zaopiekują się różne grupy: 

uczniowie, studenci, dzieci i mło-
dzież ze świetlic środowiskowych 
i pasjonaci ogrodnictwa. Oprócz 
wymiaru edukacyjnego, miejsce ma 
mieć charakter integracyjny.

Spotkania dla osób, które chcą do-
łączyć do tworzenia ogrodu, będą 
organizowane regularnie. War-
to śledzić Facebooka Czasoprze-
strzeni. Wolontariusze zajmą się 
uprawą warzyw: groszku, fasoli, 
marchewki, buraków, pomidorów 
oraz papryki. Zadbają też o kwiaty 
i rabatki. Do zagospodarowania jest 
szesnaście skrzyń permokulturo-
wych, które mają w sumie 120 mkw. 
Sprzęt do prac ogrodowych jest na 
miejscu, należy jedynie przynieść 
swój strój roboczy.

Joanna Leja

W zajezdni Dąbie rośnie ogród społeczny

Światowy Dzień NGO 2021 we Wrocławiu
27 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Dla miasta pozostają one nieocenionym partne-
rem w realizacji wielu zadań. We Wrocławiu działa ponad 4100 NGO-sów: fundacji, stowarzyszeń i klubów. 

Organizacje pozarządowe, w skró-
cie NGO, pracują na rzecz Wrocła-
wia, praktycznie we wszystkich 
sferach życia – z korzyścią dla 
mieszkańców.  

Dzięki nim możliwe jest prowa-
dzenie m.in. ośrodków pomocy 
społecznej, kuchni charytatyw-
nych czy punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Wrocławskie 
NGO realizują także zlecane przez 
gminę konsultacje społeczne 
i prowadzą osiedlowe Centra Ak-
tywności Lokalnej. Zajmują się 
też wieloma innymi działaniami 
z zakresu kultury, edukacji, wy-
chowania, sportu i innych

W ubiegłym roku już od pierwsze-
go lockdownu włączyły się także 
w walkę z pandemią koronawi-
rusa. Kiedy w kwietniu 2020 roku 
pojawiła się potrzeba udostępnie-
nia zasobów NGO organizatorom 
akcji pomocowych, na apel Dol-
nośląskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych odpowiedziało 
ponad 100 NGO-sów. 

Organizacje społeczne błyska-
wicznie zareagowały także na 
dotkliwe na pierwszym etapie 
pandemii braki w zaopatrzeniu 
i problemy organizacyjne. Koor-
dynowały akcje szycia maseczek 
i produkcji przyłbic, szkoliły na-
uczycieli z obsługi narzędzi on-

line, organizowały zbiórki środ-
ków higienicznych. 

Wydział Partycypacji Społecznej 
prowadzi bazę danych o orga-
nizacjach pozarządowych – Ge-
nerator NGO. Według stanu na 
dzień 31  grudnia 2020 roku, 

siedzibę w naszym mieście ma 
dokładnie 4139 organizacji po-
zarządowych, w tym między 
innymi 482 fundacje, 2124 sto-
warzyszenia rejestrowe i 139 
klubów sportowych.

Maciej Wołodko
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Nowe Centra Aktywności Lo-
kalnej  (CAL) powstały na 
Księżu, Karłowicach-Różan-
ce i Psim Polu-Zawidawiu. 
W CAL Księże realizowane 
są różnego rodzaju zajęcia 
i warsztaty dla mieszkańców: 
biegi plenerowe, gimnastyka, 
warsztaty kulinarne, nauka 
gry na gitarze. CAL mieści się 
przy ulicy Rybnickiej 39-41 na 
Księżu Małym w nowo wybu-
dowanym budynku. Tel. 506 
064 947. E-mail: cal.ksieze@
gmail.com. DuoSfera to Cen-
trum Aktywności Lokalnej 
stworzone dla mieszkańców 
osiedla Karłowice-Różanka. 
Działają tu osiedlowe Centrum 
Informacji Kulturalnej i Spo-
łecznej, Inkubator Pomysłów 
Lokalnych oraz Pracownia 
warsztatowa „Zrób to sam”. 
DuoSfera znajduje się w roz-
budowanym w ubiegłym roku 
budynku Rady Osiedla Kar-
łowice-Różanka przy ulicy 
Bałtyckiej 8. Tel. 691 033 783. 
E-mail: kontakt@emma.org.
pl. W lutym tego roku swoją 
działalność zainaugurowa-
ło także Centrum Aktywności 
Lokalnej Psie Pole-Zawida-
wie. Nowy CAL znajduje się 
przy ul. Kiełczowskiej 43. Jest 
tu Punkt Informacyjny oraz 
Punkt Porad, organizowane są 
wykłady, szkolenia, warsztaty 
czy spacery dla mieszkańców. 
Tel. 71 794 78 91 i 793 868 528. 
E-mail: cal@opiekaitroska.pl.

Trwają konsultacje społeczne 
poświęcone urządzeniu par-
ku Krzyckiego, położonego 
w dolinie Olszówki Krzyckiej. 
Warto zapoznać się z kon-
cepcjami zagospodarowania 
tego terenu i wyrazić swoją 
opinię. Dobrą okazją będzie 
udział w spotkaniu, które od-
będzie się 7 marca br. (nie-
dziela) w godz. 14.00-17.00 
w punkcie konsultacyjnym na 
rogu ulic Przyjaźni i Krzyckiej 
(w reżimie sanitarnym). Cały 
czas można również zgłaszać 
swoje uwagi i opinie za pomo-
cą formularza internetowego 
na stronie www.wroclaw.pl/
rozmawia/jak-urzadzic-par-
k-krzycki-zglos-opinie. For-
mularz będzie aktywny do 14 
marca. Park Krzycki to kolejny, 
obok Klecińskiego, Grabiszyń-
skiego oraz Tysiąclecia, park, 
który zostanie zlokalizowany 
w rejonie rzeki Ślęzy. Aktualna 
koncepcja zlewni przewiduje 
rozwiązania służące natural-
nej retencji wód opadowych. 
Część planowanych rozlewisk 
powstanie na terenie przyszłe-
go parku. Obecny etap konsul-
tacji poświęcony jest koncepcji 
urządzenia północnej części 
parku Krzyckiego (położonej 
pomiędzy R.O.D „Dolinka” 
a ul. Życzliwą). 

Trzy nowe CAL-e

Park przy 
Krzyckiej

Piknik rodzinny Wianki 2019, zorganizowany przez radę osiedla Karłowice-Różanka 
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W Czasoprzestrzeni (ul. Tramwajowa 1-3) trwają przygotowania do stworzenia ogrodu społecznego
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Konsorcjum Chemeko-System oraz ENERIS Ekologicz-
ne Centrum Utylizacji to nowy odbiorca odpadów ko-
munalnych na Krzykach. Na początku marca zastąpiło 
ono firmę, która zajmowała się tym do tej pory – FBSer-
wis Sp. z o.o.

Zmiana odbiorcy śmieci oznacza 
wymianę wszystkich pojemników, 
która potrwa najpóźniej do połowy 
marca. Z tego względu selektywna 
zbiórka odpadów na części nieru-
chomości jednorodzinnych może 
czasowo odbywać się przy użyciu 
worków dostarczanych przez no-
wego wykonawcę usługi. 

Harmonogram bez zmian

– Jeśli w jakimś miejscu tymcza-
sowo pojawią się pojemniki obu 
firm, prosimy o zapełnianie tych 
oznaczonych logiem Chemeko-
-System/Eneris – mówi Paweł 
Szot z wrocławskiej spółki Eko-
system, zajmującej się oczyszcza-
niem miasta. – Harmonogramy 
odbioru odpadów pozostają bez 
zmian i są dostępne na stronie 
Ekostsemul. 

Z kim się kontaktować

Zgłoszeń dotyczących podstawień 
pojemników, odbioru odpadów 

lub harmonogramu mieszkańcy 
mogą dokonywać poprzez for-
mularz znajdujący się na www.
kontakt.ekosystem.wroc.pl  lub 
na profilu facebookowym spółki 
Ekosystem.

W związku ze zmianami do końca 
marca infolinia spółki Ekosystem 
71 75 86 911 będzie czynna od 
poniedziałku do piątku, od godz. 
7.30 do godz. 17.30. Z nowym 
odbiorcą odpadów można kon-
taktować się przez Biuro Obsługi 
Klienta przy ul. Jerzmanowskiej 8 
we Wrocławiu, e-mail: bok.wroc-
law@eneris.pl.

– Przepraszamy mieszkańców za 
wszelkie utrudnienia związane 
z obecną sytuacją. Z góry dzięku-
jemy też za wyrozumiałość – do-
daje Paweł Szot.

Katarzyna Wiązowska

Stopniał śnieg i na trawnikach ukazał się wyjątkowo nieładny widok – niezliczone psie kupy. Choć coraz więcej właścicieli czworonogów sprząta po swoich 
pupilach, to wciąż jeszcze zdarzają się tacy, którzy tego nie robią. Tymczasem za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara nawet do 500 zł.

Sprzątanie po psie to podstawowy 
obowiązek każdego właściciela 
czworonoga. Choć w Polsce nie 
ma ogólnokrajowych przepisów, 
które regulowałyby tę kwestię, to 
zgodnie z obowiązującym prawem 
każda gmina uchwala własny re-
gulamin określający obowiązki 
osób utrzymujących zwierzęta 
domowe. Jego celem jest m.in. 
ochrona przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do użyt-
ku wspólnego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. 
dotyczącej utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie miasta, 
za nieuprzątnięcie odchodów po 
swoim psie, właściciel może zo-
stać ukarany przez funkcjonariu-
szy Straży Miejskiej mandatem 
w wysokości nawet 500 zł.

Psia kupa, ludzka sprawa

Sprzątanie po własnym czworo-
nogu jest konieczne we wszyst-
kich miejscach przeznaczonych 
do użytku publicznego, w szcze-
gólności takich jak: drogi, chod-
niki, podwórka, parki i inne tereny 
zielone.

Odchody zwierząt należy umiesz-
czać w koszach ulicznych, w po-
jemnikach na zmieszane odpady 

komunalne lub w pojemnikach 
przeznaczonych specjalnie do 
tego celu. Każdy wrocławianin 
podczas spaceru z psem powi-
nien być zaopatrzony w woreczek 
bądź papierową torebkę, aby móc 
niezwłocznie posprzątać jego od-
chody. Obowiązek ten nie dotyczy 
jedynie osób korzystających z po-
mocy psów asystujących.

– Nasi strażnicy przeprowadzają 
rutynowe kontrole tych miejsc, 
gdzie można spotkać mieszkań-
ców Wrocławia spacerujących 
wraz ze swoimi pupilami – mówi 
Waldemar Forysiak, rzecznik pra-
sowy wrocławskiej Straży Miej-
skiej. – Otrzymujemy również 
zgłoszenia dotyczące niesprzą-
tania po psach od zatroskanych 
sąsiadów, ale także rad osiedli. 
Zauważyliśmy, że dbanie o czy-
stość w tym względzie zależy od 
dzielnicy. Największa liczba zgło-
szeń dotyczy miejsc, gdzie prze-
waża zabudowa wielorodzinna 
lub kamienice, jak np. Biskupin, 
Ołbin, Nadodrze, Przedmieście 
Oławskie, Popowice i Kozanów. 
Na szczęście widać, że ludziom 
zaczyna to przeszkadzać i coraz 
bardziej dbają o swoje otoczenie. 
Niestety, wciąż jeszcze zdarza się, 
że musimy wystawić mandat za 
takie wykroczenie. Średnio wynosi 
on 200-300 zł

Strażnicy miejscy, jak i przedsta-
wiciele Urzędu Miejskiego, prowa-
dzą działania edukacyjne zarówno 
w placówkach oświatowych, jak i na 
spotkaniach organizowanych przez 
rady osiedli, gdzie odbiorcami są 
głównie osoby dorosłe.

– Na szczęście coraz więcej wro-
cławian sprząta po swoich czworo-
nogach, choć wciąż jeszcze są tacy, 
którzy tego nie robią – mówi Mar-
cin Wierzba, starszy specjalista ds. 
zwierząt domowych w Biurze Wro-
cław Bez Barier Urzędu Miejskiego 
Wrocławia. 

Tego trzeba uczyć

– Od 2009 roku nieustannie pro-
wadzimy akcje informacyjne za-
chęcające do sprzątania po swoich 
czworonogach. Rozdawaliśmy wo-
reczki na psie odchody, wydaliśmy 
książeczkę dla dzieci. Cały czas 
prowadzimy zajęcia edukacyjne 
w szkołach i przedszkolach, pod-
czas których uczymy, jak właściwie 
opiekować się zwierzętami. Przy-
chodzimy na nie z psem, mamy na-
wet sztuczną kupę, aby pokazać, jak 
się z nią obchodzić. Lekcje te cieszą 
się dużą popularnością. Mamy ka-
lendarz wypełniony już do maja.

Zajęcia pozwalają wyrobić po-
zytywny nawyk bezwzględnego 

sprzątania po swoim psie. Często 
później to właśnie dzieci dają do-
bry przykład dorosłym, np. wrę-
czając woreczek osobie, która nie 
posprzątała po pupilu.

Jeśli nie pan, no to kto?

Do kogo jednak należy obowią-
zek posprzątania psich odchodów, 
jeśli nie zrobi tego jego właści-

ciel?– Musi się tym zająć właściciel 
terenu lub zarządca nieruchomo-
ści – wyjaśnia Dorota Witkowska, 
rzeczniczka prasowa wrocławskiej 
spółki Ekosystem. – To właśnie do 
nich należy uprzątnięcie wszystkich 
zanieczyszczeń, jakie pojawiają się 
na należących do nich chodnikach, 
trawnikach i zieleńcach. 

Katarzyna Wiązowska

Z miasta

Nowy odbiorca śmieci na Krzykach wymienia kubły

www.ekosystem.wroc.pl

Posprzątaj po swoim psie – sam przecież nie potrafi
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Luśka nie musi wstydzić się za swoją panią, bo ta po niej sprząta
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Samochody nowego odbiorcy Chemeko-System/Eneris już pojawiły się na ulicach Krzyków
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Komunikacja

Za kilka miesięcy zakończy się remont ul. Złotnickiej. Wrocławskie Inwestycje podpisują 
umowę z wykonawcą drugiego etapu przebudowy.

– Kończymy procedurę przetar-
gową na remont fragmentu na-
wierzchni ul. Złotnickiej. Chodzi 
o 200-metrowy odcinek w złym 
stanie technicznym od ul. Rajskiej 
do ul. Wielkopolskiej – tłumaczy 
Krzysztof Świercz z Wrocławskich 
Inwestycji.

To kolejny odcinek ul. Złotnickiej, 
który zostanie przebudowany. 
Wcześniej wyremontowano frag-
ment od ul. Kosmonautów do ul. 
Rajskiej.

– Tamto zadanie zrealizowano 
w ramach Wrocławskiego Budże-
tu Obywatelskiego za ok. 900 tys. 
zł. Kolejny zakres remontu to 400 
tys. zł – wylicza Świercz. – To 

ważna droga dla Złotnik i miesz-
kańców korzystających z dojazdu 
do ul. Kosmonautów i do centrum 
miasta.

Wykonawca na przeprowadze-
nie prac budowlanych ma cztery 
miesiące od momentu podpisania 
umowy. Jezdnia zostanie wyci-
szona, jednakże zgodnie z zale-
ceniem konserwatora zabytków, 
pozostanie część istniejącej na-
wierzchni.

Urzędnicy z Wrocławskich Inwe-
stycji zauważają, że kierowcy na 
tym odcinku często jeżdżą zbyt 
szybko, co zwiększa hałas w oko-
licy, gdy samochody poruszają się 
po kostce granitowej. 

Dlatego przebudowa poprawi nie 
tylko komfort podróży kierowcom, 
ale również zwiększy jakość życia 
mieszkańców.

Na czas prac ten odcinek zostanie 
zamknięty i wytyczone zostaną 
objazdy. WI zapowiada, że miesz-
kańcy Złotnik zostaną poinfor-
mowani o zmianach. Te czekają 
również pasażerów autobusów 
komunikacji miejskiej. Za remont 
odpowiadać będzie firma PUB 
BRUKPOL S.C. ze Strzelc Wielkich. 
Kolejne oferty przebudowy tej dro-
gi złożyły dwie spółki z Wrocławia: 
Rotomat Sp. z o.o. i PW Radpol Sp. 
z o.o.

Piotr Bera
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Złotnicka do wyciszenia

MPK prowadzi prace modernizacyjne na trzech torowiskach: w pobliżu zajezdni Borek, na Podwalu i przy Dolmedzie.
Będą zmiany w rozkładach jazdy MPK kilku linii tramwajowych i autobusowych. 

Chodzi o skrzyżowanie ul. Po-
wstańców Śląskich i Kutnow-
skiej pomiędzy przystankiem 
„Orla” a zajezdnią „Borek”. 
W tym miejscu położone zo-
staną nowe szyny. Wymiany 
doczeka się też wyboista na-
wierzchnia przejazdu tramwa-
jowego.

– Niemal przez cały czas trwa-
nia remontu będzie możliwe 
kursowanie tramwajów do pętli 
Krzyki i Klecina, bo zamknięta 
będzie tylko jedna nitka trasy. 
Dzięki specjalnej nakładce to-

rowej tramwaje przejadą z jed-
nego toru na drugi, co umożliwi 
wprowadzenie ruchu wahadło-
wego. Objazdy będą wprowadzo-
ne wyłącznie na czas montażu 
i demontażu tego urządzenia, 
ale będzie się to odbywało tylko 
w weekendy – podkreśla Bartosz 
Naskręski z MPK Wrocław.

Zielone torowisko  
przy Dolmedzie

Torowcy pracują już na ul. Złoto-
ryjskiej, która będzie łącznikiem 
pomiędzy trasą autobusowo-

-tramwajową na Nowy Dwór i ul. 
Legnicką. Tutaj MPK wymieni 
rozjazd przed skrzyżowaniem 
z ul.  Legnicką (na wysokości 
przystanku Dolmed) i szyny – aż 
do skrzyżowania z ul. Strzegom-
ską. Na tym odcinku powstanie 
wyciszone zielone torowisko.

Zakres prac kończy się w miejscu, 
w którym rozpoczyna się plac bu-
dowy TAT. Terminy zakończenia 
robót na obu budowach są skoor-
dynowane, więc podróżni nie mu-
szą przejmować się zmianą tras ani 
rozkładów jazdy. 

Prace torowe prowadzone są też 
na skrzyżowaniu Podwala, Krup-
niczej i Sądowej. Zamontowany 
zostanie mechanizm elektronicz-
ny umożliwiający przestawienie 
zwrotnicy bez potrzeby wysiada-
nia z tramwaju. Rozjazd zostanie 
też odwodniony. 

Zmiany w komunikacji MPK 
w weekend 6–7 marca

Przez na remont na ul. Powstańców 
Śląskich MPK wprowadza zmiany 
dotyczące m.in. kursowania tram-
wajów linii 2, 6 i 17 i autobusów li-
nii 702. Tramwaje linii 2 i 17 pojadą 
od ul. Powstańców Śl. przez al. Hal-
lera i ul. Grabiszyńską do pętli przy 
cmentarzu Grabiszyńskim, a tram-
waje linii 7 zostaną skierowane od 
ul. Powstańców Śl. przez al. Hallera 
do pętli Grabiszynek.

Na odcinku Powstańców Ślą-
skich/Hallera – Krzyki – Po-
wstańców Śl./Hallera zostaną 
uruchomione kursy zastępczej 
linii autobusowej nr 702. Dodat-
kowo na odcinku Krzyki – Kle-
cina – Krzyki pojedzie tramwaj 
zastępczy linii 77.  

Piotr Bera

Uwaga! Remont torowisk, będą zmiany
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Remont torowiska na skrzyżowaniu Podwala, Krupniczej i Sądowej – wymiana zwrotnicy

Kostka prawie całkowicie zostanie zastąpiona przez asfalt

Co najmniej kilka miesięcy 
potrwa remont tunelu pół-
nocnego pod pl. Dominikań-
skim. Prace zaplanowano na 
wakacje.

Tunele samochodowe pod pl. 
Dominikańskim pochodzą 
z 1978 roku. Oznacza to wie-
le lat eksploatacji i potrzebę 
przeprowadzenia generalnego 
remontu.

– Tunel południowy (po stro-
nie dawnego PZU) znajdował 
się w gorszym stanie tech-
nicznym i był remontowany 
już w 2013 r. – przypomina 
Ewa Mazur z Zarządu Dróg 
i Utrzymania Miasta. – Teraz 
przyszła kolej na tunel pół-
nocny [bliżej Galerii Domini-
kańskiej – przyp. red.]. Prace 
remontowe zajęłyby 6 mie-
sięcy, przy całkowitym wyłą-
czeniu obiektu z ruchu na trzy 
miesiące.

Dokładny termin rozpoczęcia 
prac nie jest jeszcze znany, 
lecz ZDiUM planuje rozpocząć 
je w czerwcu i zakończyć we 
wrześniu, gdy spada natęże-
nie ruchu. 

Zakres prac przewiduje m.in.: 
wymianę oświetlenia tunelu, 
montaż nowej elewacji, roz-
biórkę i odtworzenie frag-
mentów murów żelbetowych, 
wymianę i naprawę dylatacji, 
naprawę kanałów odwodnie-
nia, oczyszczenie systemu 
odwodnienia, zabezpiecze-
nie antykorozyjne balustrad 
i konstrukcji stalowych.

Przetarg na realizację zadania 
zostanie ogłoszony na przeło-
mie marca i kwietnia bieżące-
go roku.

Pl. Dominikański – 
tunel do liftingu
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Kolejny zimowy sezon Wro-
cławskiego Roweru Miej-
skiego za nami. Na wiosnę 
powrócą nie tylko standar-
dowe jednoślady, ale i ro-
wery elektryczne, rowery 
dziecięce, tandemy i cargo. 
Sprawdź ceny i ... korzystaj! 

Wrocławski Rower Miejski to al-
ternatywny środek transportu, 
umożliwiający szybkie porusza-
nie się po Wrocławiu. Jest dobrym 
uzupełnieniem komunikacji miej-
skiej w mieście, ale też świetnym 
rozwiązaniem na spędzanie wol-
nego czasu.

Od 1 marca Nextbike w ramach 
Wrocławskiego Roweru Miejskiego 
udostępnił ponad 2000 rowerów 
na wynajem. 

To znacznie więcej niż w sezo-
nie jesienno-zimowym. Jednak 
mniejsza liczba pojazdów nie 
zniechęciła użytkowników, którzy 
w tym czasie chętnie wypożyczali 
jednoślady.

Statystyki wypożyczeń w okresie 
jesienno-zimowym:

 ◼ 11.2020 – 86 628

 ◼ 12.2020 – 40 221

 ◼ 01.2021 – 28 878

 ◼ 02.2021 – 32 820

 ◼ 03.2021 – 2 972

Jak korzystać?

Aby skorzystać z roweru miej-
skiego, wystarczy przejść przez 
trzy proste kroki, które pozwolą 
na swobodne poruszanie się po 
mieście.

Rejestracja w systemie WRM, to 
pierwszy krok, podczas którego 

wypełniasz formularz, akceptu-
jesz regulamin i wpłacasz opłatę 
inicjalną (10 zł). Po wykonaniu 
tych działań, otrzymasz SMS 
z numerem PIN, który będzie Ci 
niezbędny do dalszego korzysta-
nia z WRM.

Opłata, którą zasilasz swoje konto, 
to minimum 10 zł, aby usługa ro-
weru miejskiego była aktywna, na 
koncie zawsze powinno być saldo 
w tej kwocie. 

Wybierz rower, którym chcesz 
przemieszczać się po mieście, i za 
pomocą aplikacji zeskanuj kod QR 
umieszczony na rowerze lub wpisz 
numer roweru i wypożycz rower.

Rowery można wypożyczyć, ko-
rzystając z aplikacji, terminalu lub 
sparowanej z kontem karty RFID. 
Dodatkowo wypożyczenie jest 
możliwe za pośrednictwem Cen-
trum Kontaktu, które jest czynne 
przez całą dobę pod numerem 71 
738 11 11.

Użyj aplikacji Nextbike

Aplikacja Nextbike daje możliwość 
szybkiego wypożyczenia rowe-
ru, sprawdzenia lokalizacji stacji, 
zrobienia rezerwacji wybranego 
środka transportu oraz spraw-
dzenia stanu konta. Jest dostępna 
na wszystkie systemy operacyjne: 
Android, iOS i Windows Phone.

Może tandem lub cargo? 

Poza standardowymi rowerami IV 
generacji mieszkańcy Wrocławia 
będą mogli skorzystać z rowerów 
niestandardowych. W ofercie jest 
ich dokładnie 65.

Wypożyczyć będzie można:

 ◼ rowery familijne typu cargo,

 ◼ tandemy,

 ◼ rowery elektryczne,

 ◼ rowery typu składak,

 ◼ handbike, 

 ◼ rowery dziecięce (bez opłat za 
wypożyczenie).

Wszystkie rowery niestandar-
dowe, w tym dziecięce, po wcze-
śniejszej rezerwacji przez użyt-
kownika zostaną dostarczone do 
wybranej stacji w centrum oraz we 
wschodniej, południowej, północ-
nej i zachodniej części Wrocławia. 
Cena za wypożyczenie roweru nie 
uległa zmianie. Za godzinę jazdy 
zapłacimy 4 złote. Pierwsze 20 mi-
nut jest za darmo.

Joanna Leja

Wrocławski Rower Miejski: nowy sezon rozpoczęty
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Do dyspozycji wrocławian w nowym sezonie będzie ponad dwa tysiące rowerów: zwykłych, elektrycznych, tandemów i cargo

ROWER STANDARDOWY ROWER TOWAROWY CARGO

CENNIK WROCŁAWSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO 2021 

ROWER ELEKTRYCZNY ROWER TYPU HANDBIKE

ROWER DZIECIĘCY

Opłata za 
wypożyczenie

od 1. do 20. 
minuty 0 zł

od 21. do 
60. minuty 2 zł

druga 
i każda 
kolejna 
rozpoczęta 
godzina

4 zł/godz.

Opłata za przekroczenie 
12 godzin wypożyczenia 300 zł

Opłata za kradzież, utratę 
lub zniszczenie 3690 zł

Opłata za 
wypożyczenie

od 1. do 4. 
godziny 5 zł/godz. 

od 5. do 24. 
godziny bez opłat 

25. i każda 
kolejna 
rozpoczęta 
godzina

5 zł/godz.

Opłata za przekroczenie 
48 godzin wypożyczenia 500 zł

Opłata za kradzież, utratę 
lub zniszczenie 17 220 zł

Opłata za 
wypożyczenie

od 1. do 72. 
godziny

bez 
opłat

Opłata za przekroczenie 
72 godzin wypożyczenia 500 zł

Opłata za kradzież, utratę 
lub zniszczenie 30750 zł

Opłata za 
wypożyczenie

od 1. do 48. 
godziny

bez 
opłat

Opłata za przekroczenie 
48 godzin wypożyczenia 350 zł

Opłata za kradzież, utratę 
lub zniszczenie 2460 zł

Opłata za 
wypożyczenie

od 1. do 4. 
godziny

2,50 zł/
godz.

od 5. do 24. 
godziny bez opłat

25. i każda 
kolejna rozpo-
częta godzina

2,50 zł/
godz.

Opłata za przekroczenie 
72 godzin wypożyczenia 500 zł

Opłata za kra-
dzież, utratę 
lub zniszcze-
nie roweru 
typu:

składak 2460 zł

tandem 3690 zł

towarowy 
(cargo) 9225 zł

towarowy (car-
go) elektryczny 13 530 zł

l.wroclaw.pl/rower-miejski2021
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My wrocławianki 

Słaba płeć? A skądże! Ich pasja, cierpliwość, poświęcenie i zapał do pracy to niezaprzeczalny dowód na to, że kobiety są silne i niezależne. Przeko-
najcie się sami. Z okazji zbliżającego się Święta Kobiet, które przypada w poniedziałek – 8 marca – poznajcie historie niezwykłych wrocławianek.

Hollywoodzka gwiazda Marilyn 
Monroe śpiewała, że diamenty są 
najlepszym przyjacielem kobiety. 
W przypadku naszych bohaterek 
ta teoria się jednak nie 
sprawdza. Ważniejsze jest 
dla nich wsparcie męż-
czyzny, zdrowie, radość 
i satysfakcja z pracy.

Operatorka żurawia

Wydaje się, że praca na 
budowie i na wysokości to 
nie jest zawód dla kobie-
ty. Nic bardziej mylnego. 
25-letnia  Aleksandra 
Gogolewska z Księża Ma-
łego już od czterech lat 
jest operatorką żurawia 
wieżowego. To pierwsza 
kobieta we Wrocławiu, 
która zdobyła uprawnie-
nia, by pracować w tym 
zawodzie. Co najważniej-
sze – mimo przeciwności 
i ekstremalnych warun-
ków – praca wciąż daje jej 
satysfakcję. 

 – Zachęcił mnie do niej 
mój  przyjaciel ,  który 
również pracuje w tym zawo-
dzie – opowiada Ola. Egzamin 
państwowy na obsługę żurawi 
wieżowych składa się z części 
teoretycznej i praktycznej. W tej 
pierwszej trzeba odpowiedzieć 
na wylosowany zestaw pytań. 
Egzaminatorzy z Urzędu Dozoru 
Technicznego w przypadku Oli 
byli bardziej dociekliwi i pytali 
ją ponad godzinę. Podczas części 
praktycznej trzeba było bezpiecz-
nie przetransportować ładunek 
z punktu A do B. – Udało mi się 
cały egzamin zdać za pierwszym 
razem – mówi z dumą Ola. 

80 metrów nad ziemią

Nie powinno się pracować na 
żurawiu w czasie wichury, czasem 
jednak operator nie zdąży na czas 
się ewakuować ze swego miej-
sca pracy. – Zdarzyło mi się już 
przeżyć nocną burzę na żurawiu. 
Wiedziałam, że nie mogę zejść na 
dół i że pioruny często trafiają w  
żurawie. Siedziałam więc w kabi-
nie i się modliłam – opowiada. 

Druga niebezpieczna sytuacja, 
która miała miejsce na początku 
jej pracy na żurawiu, to moment, 
kiedy zawisła prawie 80 metrów 
nad ziemią na jednej ręce. W trak-
cie wchodzenia na dźwig, ostat-
nia drabinka lekko się przesunęła 
i dziewczyna straciła równowagę. 
Zawisła na jednej ręce prawie 80 
metrów nad ziemią! Szybko udało 

jej się podciągnąć. Gdyby nie so-
lidne rękawice i szybkość reakcji, 
różnie mogłoby się to skończyć...

 – Ponosimy codziennie odpo-
wiedzialność za życie wielu osób, 
pracujących na budowie. Często 
ludzie nie zdają sobie sprawy, 
że jesteśmy narażeni bardziej na 
zmęczenie psychiczne niż fizycz-
ne.  Bez operatora 
żurawia budowa nie 
posuwałaby się do 
przodu. Ufamy tylko 
sobie i cała odpowie-
dzialność spoczywa 
na naszych barkach. 
Jeżeli  coś  pójdzie 
niezgodnie z pla-
nem, to nie mamy 
możliwości ucieczki. 
A to sprawia, że ten 
zawód jest bardzo 
n i e b e z p i e c z n y  – 
podkreśla Ola.

Łagodzi obyczaje

M i m o  n i e ł a t w e g o 
z a w o d u ,  O l a  w i -
dzi też w nim wiele 
plusów. Przyznaje, 
że miło jest, gdy jej 
pojawienie  s ię  na 
jakiejkolwiek budo-
wie od razu – przy-
najmniej odrobinę 
– poprawia kultu-
rę osobistą męskiej 
części załogi. W pra-
cy ma wspaniałe wi-
doki, a często też może podziwiać 
piękne zachody słońca. W wolnym 
czasie Ola uprawia sport: jogę, 

boks, wspinaczkę górską. Ideal-
nym prezentem na Dzień Kobiet 
byłoby dla niej dobre jedzenie 

wegańskie. 

Ciężki kawałek chleba

Wysoka temperatura i wilgot-
ność powietrza, para bucha 
z pieca, do tego  trzeba mieć 
krzepę, żeby wyrobić ciasto 
czy udźwignąć 30 kg bochen-
ków chleba naraz. Powiedze-
nie „ciężki kawałek chleba” 
nie wzięło się z niczego. Pie-
karz to trudny zawód, są jed-
nak kobiety, które podjęły się 
tego wyzwania.

Iwona Krajewska razem z mę-
żem prowadzą od 2005 roku 
piekarnię Złoto Nadodrza. 
– Z zawodu nie jestem pie-
karzem, skończyłam admini-
strację. Wżeniłam się w pie-
karnię – śmieje się. 

Musiała przeczytać mnó-
stwo książek i spędzić przy 
piecu wiele dni i nocy, żeby 
nauczyć się fachu. – Można 
powiedzieć, że po prostu za-

mieszkaliśmy na początku w pie-
karni, nawet łóżeczko dziecięce tu 
wstawiliśmy. To były trudne cza-
sy, podnosiliśmy biznes z ruiny, 
bardzo dużo piekarni wtedy się 
zamykało. Teraz też ciężko jest 

znaleźć piekarza, ciągle ich bra-
kuje na rynku – opowiada Iwona 
Krajewska.

Wolnych chwil ma mało, jak to 
przy prowadzeniu firmy. Spoczy-
wa na niej duża odpowiedzialność 
i myśli ciągle krążą przy pracy. Ale 
jeśli tylko ma możliwość, to stara 
się odizolować, pojechać w góry, 
wybrać się na rower czy popływać.  
Jej marzenie to bardzo dobrze 
funkcjonujący zespół w piekarni. 
A prywatnie – uważa, że jeśli jest 
zdrowie, to jest wszystko, oby był 
też spokój i jedność 
w rodzinie. Tego życzy 
sobie w Dniu Kobiet.

Jakie,  je j  zdaniem, 
cechy powinien mieć 
mężczyzna? – Przede 
wszystkim powinien 
być wsparciem dla ko-
biety, okazywać sza-
cunek i miłość oraz 
opiekować się rodziną. 
Ale, jak trzeba, to wie-
dzieć, kiedy pomilczeć 
– śmieje się.

Stanie przy 
piecu? O tak!

Ekonomistka z zawo-
du, ale z zamiłowania 
też piekarz. Magda-
lena Jurdziak-Smal, 
która prowadzi razem 
z mężem Piekarnię 
Rzemieślniczą #chleb 
przy ul. Suwalskiej na 
Maślicach, pochodzi 
z  r o d z i n y  z  o d p o -
wiednimi tradycjami. 
Jej dziadek miał pie-
karnię w Wielkopol-
sce, a jej tato już jako dziecko po-
magał tam piec chleb. Zarówno 
w niej, jak i w jej mężu ta pasja do 
wypieków sprawiła, że otworzyli 
w 2017 roku piekarnię z natural-
nym pieczywem, bez ulepszaczy.

 – Przygoda zaczęła  się  rok 
wcześniej. Chcieliśmy dobrze 
przygotować się do prowadzenia 
własnego biznesu, więc najpierw 
zgłębialiśmy tajniki wypieków 
u naszej koleżanki. Porzuciliśmy 
pracę w korporacji i założyliśmy 
swoją piekarnię. Rzemieślnictwo 
wróciło w łaski, a dobrze wyko-
nana praca daje nam dużo sa-
tysfakcji. Chcemy mieć poczucie, 
że robimy coś pożytecznego dla 
ludzi, produkty najlepszej jakości 
– tłumaczy Magdalena.

Swoją pasją – ona  i mąż – zdążyli 
zarazić już dwie córki, które coraz 
częściej zaglądają do piekarni. 
Magda bardzo ceni sobie życzli-
wość, którą otrzymuje od ludzi, 
i życzy, by Dzień Kobiet był dla 
wszystkich Dniem Radości. 

Profesja dla anioła

Z zawodu ratowniczka medyczna, 
ale od 17 lat pracuje jako dyspo-
zytorka w pogotowiu. Oktawia 
Pastuszka codziennie pomaga 
ratować komuś  życie. Praca dys-
pozytorki to wielka  odpowie-
dzialność. Trzeba też mieć dużo 
cierpliwości i posiadać ogromną 
zdolność komunikacji. 

 – Odbieram zgłoszenia od róż-
nych osób. Czasem największą 
trudność sprawia komunikacja. 
Jedni dzwonią w panice, co ich 
obezwładnia w podaniu potrzeb-
nych informacji, inni – z groź-
bami i skargami. Rzadko zdarzają 
się przypadki, że ktoś dziękuje – 
opowiada Oktawia. 

Takim przykładem był  wpis 
w mediach społecznościowych 
pewnej kobiety, która dziękowa-
ła aniołowi za pomoc. Jej syno-
wi zatrzymało się serce. Telefon 
pogotowia ratunkowego przy 
Strzegomskiej odebrała Oktawia 
Pastuszka i poinstruowała kobie-
tę, co ma robić do czasu przyjaz-
du karetki. Mężczyźnie udało się 
uratować życie. – Pamiętajmy, 
że nawet aniołowi można pomóc, 
zachowując zimną krew podczas 
zgłoszenia, rzeczowo podając  in-
formacje i współpracując z dys-
pozytorem – uśmiecha się pani 
ratownik.  

Redakcja

Budują, karmią, ratują – one ciężkiej pracy się nie 
boją. Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet

Oktawia Pastuszka jest z zawodu 
ratownikiem. Jako dyspozytor 

pogotowia ratunkowego udziela 
pierwszej pomocy przez telefon 

Aleksandra Gogolewska buduje 
teraz bloki przy Marchwitzastrasse 

w Berlinie. Za kilka dni przeniesie się na 
lotnisko Tegel, stawiać tam nowy hotel
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Magdalena Jurdziak-Smal, 
ekonomistka z wykształcenia, 

z radością wróciła do zawodu 
wykonywanego przez jej dziadka 
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Jesteśmy organizacją zrzeszającą 12 największych polskich miast, ale działamy nie tylko w ich interesie, ale także i gmin otaczających te miasta 
i tworzących ich obszary metropolitalne. Naszym głównym celem jest zaś rozwój naszych małych ojczyzn i stałe polepszanie jakości życia mieszkań-
ców – zapowiada Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, prezes zarządu Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Czym zajmuje się Unia Metropolii 
Polskich?
Unia Metropolii Polskich im. Paw-
ła Adamowicza jest ogólnopolską 
organizacją jednostek samorządu 
terytorialnego. Tworzy ją 12 naj-
większych polskich miast, które 
są jednocześnie centrami obsza-
rów metropolitalnych w swoich 
regionach. 

Jaką siłę przebicia może mieć or-
ganizacja skupiająca jedynie 12 
samorządów?
Może nie jesteśmy najliczniejszą 
ogólnopolską organizacją samo-
rządową, ale w naszych 12 mia-
stach żyje, uczy się i pracuje aż 18 
proc. ludności Polski, czyli prawie 
7 mln osób. Jeżeli doliczymy do 
tego otaczające nasze miasta gmi-
ny, tworzące z nimi tzw. obszary 
metropolitalne, to okaże się, że 
Unia Metropolii Polskich repre-
zentuje samorządy, w których 
mieszka aż 41 proc. (15,6 mln) 
ludności naszego kraju. Trzeba też 
pamiętać, że to w naszych mia-
stach, np. we Wrocławiu, Białym-
stoku, Rzeszowie czy Szczecinie, 
koncentruje się instytucjonalny 
i ludzki kapitał rozwojowy kraju. 
W naszych miastach i obszarach 
metropolitalnych powstaje też 
gros Produktu Krajowego Brut-
to Polski. Jeżeli popatrzymy na 
te dane, to jesteśmy organiza-
cją, z którą dobrze jest się liczyć 
i współpracować.

Ta współpraca pomiędzy mia-
stami UMP nabrała szczególnego 
wymiaru w ostatnim roku.
Ta współpraca zawsze była dla nas 
ważna, ale – faktycznie – w ciągu 
ostatniego roku stała się jeszcze 
intensywniejsza. To taki para-
doks, że w czasach powszechnego 
lockdownu my, prezydenci miast 
UMP bardzo się do siebie zbliżyli-
śmy. Po prostu ciężkie czasy pan-
demii COVID-19 zacieśniły naszą 
współpracę, pojawiły się liczne 
nowe problemy, które trzeba było 
na bieżąco rozwiązywać. Stąd 
zrodził się też pomysł naszych 
cotygodniowych spotkań online. 
Omawiamy na nich takie sprawy, 
jak pomoc dla przedsiębiorców, 
problemy służby zdrowia i pomo-
cy społecznej czy edukacji w cza-
sach COVID-19. Wymieniamy się 
doświadczeniami w zakresie or-

ganizacji usług publicznych, jak 
transport publiczny czy gospodar-
ka odpadami. Ustalamy też wspól-
ne stanowiska i działania wobec 
polityki obecnego rządu, która nie 
jest prosamorządowa.

Ustalacie, jak kłócić się z rządem 
o pieniądze?
Nie nazwałbym tego kłótnią, to 
poważny spór, którego tło sta-
nowi wizja naszego kraju. Jaki on 
ma być? Czy chcemy Polski silnie 
scentralizowanej, w której o pie-
niądzach – a więc i o rozwoju da-
nego miasta, regionu czy gminy 
decydują polityczne sympatie 
i antypatie? Czy też chcemy Pol-
ski samorządnej i zdecentrali-
zowanej, w której to mieszkańcy 
mają decydujący głos i największy 
wpływ na kształtowanie swojego 
najbliższego otoczenia. A pienią-
dze? Te, oczywiście, są bardzo 
ważne. Bez odpowiedniego fi-
nansowania nie może być mowy 
o rozwoju. Dlatego domagamy się 
od rządu, aby zadania, które mia-
sta i gminy realizują, a rząd zobo-
wiązał się finansować, były opła-

cane w wystarczającym stopniu. 
Tak się, niestety, nie dzieje. Naj-
lepiej pokazuje to przykład oświa-

ty. Koszt polegającej na likwidacji 
gimnazjów reformy i ostatnich 
podwyżek dla nauczycieli to 6,6 
mld zł. Tyle w latach 2017-2018 
samorządy musiały dołożyć z wła-
snych dochodów, które powinny 
zostać przeznaczone na inwesty-
cje, na rozwój miast i gmin.

Jeżeli chodzi o dyskusje budżeto-
we, to chyba żaden rząd nie jest 
łatwym partnerem.
To prawda, dlatego w naszych 
działaniach opieramy się na fak-

tach. Jesteśmy zawsze dobrze, 
merytorycznie przygotowani, 
mamy wyliczenia zrobione przez 
najlepszych ekspertów. Tych, na 
szczęście, nie brakuje, choćby 
w wydziałach finansowych na-
szych miast.

Jesteśmy także otwarci na współ-
pracę z ekspertami zewnętrznymi, 
spoza samorządu terytorialnego. 
Dlatego tak chętnie podejmu-
jemy działania z organizacjami 
skupiającymi przedsiębiorców 
i pracodawców, jak np. Konfede-
racja Lewiatan czy z naukowcami 
z uniwersytetów i ośrodków aka-
demickich. 

Unia Metropolii Polskich działa 
także aktywnie na arenie mię-
dzynarodowej.
Przede wszystkim dbamy o in-
teresy naszych miast i obszarów 
metropolitalnych na forum Ko-
mitetu Regionów Unii Europej-
skiej. Mamy tam naszych stałych 
przedstawicieli: panią prezydent 
Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz 
i panią prezydent Łodzi, Hannę 

Zdanowską. W Komitecie Regio-
nów z ramienia UMP zasiada także 
pan prezydent Bydgoszczy Rafał 
Bruski i ja.

Mamy też przedstawicieli w Kon-
gresie Władz Lokalnych i Regio-
nalnych Rady Europy (CLRAE), 
najstarszym tego typu zgroma-
dzeniu w Europie, zrzeszającym 
ponad 200 tysięcy samorządów 
z 47 państw.

Współpracujemy też z miastami 
i metropoliami w Europie i na 
świecie. Podpatrujemy najlepsze 
rozwiązania i staramy się je ada-
ptować do naszych warunków. 
Ale też i sami mamy się czym po-
chwalić. Zainteresowanych odsy-
łam do naszej publikacji „Dobre 
Praktyki Wielkich Miast”.

Jakie korzyści dla mieszkańców 
płyną z życia w metropolii?
Metropolia to rozbudowany sys-
tem transportu publicznego, 
sprawniejsze i szybsze połącze-
nia na podstawie jednego biletu, 
wspólna walka o czyste środowi-
sko i powietrze, skoordynowane 
planowanie przestrzenne, współ-
praca przy realizacji inwestycji, 
wspólne planowanie przebiegu 
dróg i rozwój zrównoważonej 
mobilności. Korzyści jest wiele.

Aby jednak metropolia mogła 
powstać, konieczne jest działa-
nie ustawodawcy. Tylko bowiem 
ustawą można metropolię po-
wołać. Szlak został już przetarty, 
mamy powołany ustawą Gór-
nośląsko-Zagłębiowski Zwią-
zek Metropolitalny. W Sejmie na 
uchwalenie czekają dwie kolejne 
ustawy metropolitalne: dla wo-
jewództwa łódzkiego i dla wo-
jewództwa pomorskiego. Unia 
Metropolii Polskich wspierała 
i wspiera te inicjatywy.

Niestety, obecna władza nie chce 
dostrzec korzyści, jakie dla miesz-
kańców płyną z rozwoju samorzą-
du terytorialnego, decentralizacji 
i właśnie metropolitalnej współ-
pracy między samorządami. Mam 
jednak głęboką nadzieję, że to się 
wkrótce zmieni.

Rozmawiał Michał  
Cyrankiewicz-Gortyński

Unia Metropolii Polskich

Jesteśmy organizacją 
zrzeszającą 12 

największych polskich 
miast, ale działamy nie tylko 
w ich interesie, ale także 
i interesie gmin otaczających 
te miasta i tworzących ich 
obszary metropolitalne

Największe miasta Polski zawalczą o pieniądze
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Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, aktualny prezes zarządu Unii Metropolii Polskich 
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Wrocławskie pokolenia

23 lutego br. wiceprezy-
dent Wrocławia Jakub 
Mazur w imieniu nieobec-
nego prezydenta Jacka 
Sutryka uhonorował leka-
rzy medalami „Zasłużony 
dla Wrocławia” i „Super 
Diamentami”. 

– Chylę nisko czoło przed pań-
stwa profesjonalizmem, zasłu-
gami, ogromną wiedzą, a także 
umiejętnością dzielenia się swoją 
pracą pro publico bono. Dziękuję 
za wielkie serce, za humanita-
ryzm, za to, że tym, którzy tego 
potrzebują, ofiarowujecie nie tyl-
ko umysł, ale dobre słowo, życz-
liwość, cierpliwość i uśmiech – 
który w tych ciężkich momentach 
staje się po prostu bezcenny. We 
Wrocławiu cenimy sobie to, że je-
steśmy otwarci i serdeczni, a pań-
stwo swoim życiem udowadniają, 
że są elitą tego otwartego serca – 
mówił wiceprezydent Mazur. 

Adresaci tych podziękowań zebrali 
się w siedzibie Dolnośląskiej Izby 
Lekarskiej w obecności gospoda-
rza tego miejsca Pawła Wojcie-
chowskiego oraz prorektora ds. 
klinicznych Uniwersytetu Me-
dycznego im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu prof. dr. hab. Szymona 
Dragana. Wiceprezydent Jakub 
Mazur uhonorował dziesięć osób. 

„Zasłużony dla Wrocławia – 
Merito di Wratislavia”

dr n. med. Danuta Wendycz-Do-
malewska – specjalistka labora-
toryjnej immunologii medycznej 
we wrocławskim Uniwersytec-
kim Szpitalu Klinicznym, kieru-
je Laboratorium Biologii Mole-
kularnej 

dr n. med. Sylwia Serafińska – 
zastępca ordynatora I Oddzia-
łu Zakaźnego Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. 
J. Gromkowskiego i asystent-
ka w Klinice Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii UMed we Wrocła-
wiu 

prof. dr hab. n. med. Waldemar 
Goździk – kierownik Kliniki 
Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii USK przy ul. Borowskiej 

dr n. med. Wojciech Barg – kie-
rownik Katedry i Kliniki Chorób 
Wewnętrznych, Pneumonologii 
i Alergologii Uniwersytetu Me-
dycznego im. Piastów Śląskich

prof. dr hab. n. med. Grzegorz 
Mazur  – kierownik Katedry 
i Kliniki Chorób Wewnętrznych, 

Zawodowych, Nadciśnienia Tęt-
niczego i Onkologii Klinicznej 
i kierujący oddziałem w Uniwer-
syteckim Szpitalu Klinicznym

prof. dr n. med. Jarosław Drob-
nik – naczelny epidemiolog Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicz-
nego we Wrocławiu

dr n. med. Janusz Sokołowski 
– kieruje Szpitalnym Oddziałem 
Ratunkowym w DSS im. Marci-
niaka we Wrocławiu i jest kon-
sultantem wojewódzkim w dzie-
dzinie medycyny ratunkowej, 
wykonuje też obowiązki lekarza 
dyżurnego Ośrodka Tlenoterapii 

Super Diamenty 

kpt. Renata Mycio – oficer pra-
sowa 16. Dolnośląskiej Brygady 

Obrony Terytorialnej, główny 
koordynator szczepień z ra-
mienia 16. Dolnośląskiej Bryga-
dy Terytorialnej, w środowisku 
wojskowym nazywana „aniołem 
wrocławskich seniorów”

lek. stomatolog Radosław Ja-
dach  – przygotował szczegó-
łowe i restrykcyjne protokoły 
postępowania w gabinetach sto-
matologicznych, które zosta-
ły udostępnione nieodpłatnie 
wszystkim stomatologom w Pol-
sce i za granicą, nagrał także 8 
filmów edukacyjnych dla lekarzy 
na czas COVID-19, wraz ze swo-
im zespołem wspomagał sanepid 
oraz NFZ w stworzeniu procedur 
przyjmowania i leczenia stoma-
tologicznego pacjentów na kwa-
rantannie oraz z pozytywnym 
testem na koronawirusa 

lek. chirurg stomatolog Jacek 
Ćwirko – gdy w Polsce ogłoszono 
pandemię, zdecydował – wraz z 
asystentką Martą Wites – o nie-
przerywaniu działalności i niesieniu 
pomocy dentystycznej z zachowa-
niem reżimu sanitarnego, zawsze 
był dostępny pod telefonem na 
każde wezwanie cierpiących – cały 
czas utrzymuje otwarty gabinet

Na temat bohaterów tej edycji 
Wrocławskiej Księgi Pamięci wy-
powiedziano wiele superlatywów. 
Oni sami zgodnie jednak przyzna-
ją, że honory, których dostąpili 23 
lutego br. osobiście, są udziałem 
zespołów ludzi, wykonujących te-
raz swoją pracę w ochronie zdro-
wia w sposób zasługujący na naj-
wyższy szacunek i uznanie.

Małgorzata Wieliczko

Wszyscy, którzy mają problemy z poruszaniem się w wirtualnym świecie i obsługą nowoczesnego sprzętu, mogą zadzwonić lub umówić się na konsultację 
z wolontariuszami IT, działającymi przy Wrocławskim Centrum Rozwoju Spłecznego – Wrocławskim Centrum Seniora.

Wolontariusze IT udzielają bez-
płatnych, indywidualnych porad 
wszystkim, mającym trudności 
w korzystaniu z Internetu lub 
obsługiwaniu sprzętu kompute-
rowego (laptopów, tabletów, te-
lefonów komórkowych itp.).  Po-
mogą nie tylko opanować obsługę 
sprzętu, ale także podpowiedzą, 
jak założyć konto na Facebooku 
czy jak zalogować się na spotka-
nie online.

Działają mimo pandemii

Od kilku miesięcy prowadzą m.in. 
warsztaty podnoszące kompe-
tencje cyfrowe zarówno młodzie-
ży, jak i seniorów. W ramach ich 
działań odbyło się także spotkanie 
dotyczące bezpieczeństwa w in-

ternecie. Ze względu na pandemię 
wolontariusze IT przenieśli całą 
swoją działalność do Internetu.

Online i pod telefonem

Ponadto działa telefoniczny dy-
żur wolontariuszy IT. Trzy razy 
w tygodniu każdy mieszkaniec 
Wrocławia może zadzwonić pod 
numer telefonu 538 579 553. We 
wtorek w godzinach 11.00-12.00, 
w środę w godzinach 16.00-17.00 
i w czwartek  w godzinach 10.00-
12.00. Tam także wolontariusze 
wspierają wszystkie osoby po-
trzebujące pomocy w porusza-
niu się po cyfrowym świecie (np. 
w tworzeniu maili i korzystaniu 
z poczty elektronicznej lub poru-
szaniu się po internecie). 

Przeciw wykluczeniu

Umiejętności cyfrowe w obecnym 
czasie, gdy większość wydarzeń 
odbywa się online, są szczególnie 
ważne. Umożliwiają korzystanie 
z oferty kulturalnej i społecznej, 
pozwalają stworzyć poczucie bli-
skości. Wolontariusze IT nie tylko 
sami zapraszają na organizowa-
ne przez siebie wydarzenia, ale 
przede wszystkim są otwarci na 
zgłaszane potrzeby. Zachęcają do 
tego wszystkie grupy, które dzia-
łają w ramach organizacji pozarzą-
dowych, stowarzyszeń czy klubów 
seniora. Potrzeby w tym zakresie 
można zgłaszać, pisząc na adres: 
dobrowsieci@wcrs.wroclaw.pl.

Agata Zięba

Smartfon przeraża? Wolontariusz pomoże zdalnie 

Wiedza, oddanie, kreatywność w walce z COVID-19
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Wszyscy uhonorowani zgodnie podkreślali, że ten sukces jest załugą całego zespołu, w którym pracują, i wielu współpracowników 
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Jak zalogować się do systemu elektronicznej rekrutacji
I Logowanie
kandydat niebiorący nigdy udziału w rekrutacji do placówek 
prowadzonych przez miasto i inne organy prowadzące oraz 
kandydaci uczęszczający obecnie do wrocławskich przedszkoli i szkół

II Logowanie dla kandydatów bez nr PESEL
kandydat niebiorący nigdy udziału w rekrutacji do placówek 
prowadzonych przez miasto i inne organy prowadzące oraz 
kandydaci uczęszczający obecnie do wrocławskich przedszkoli i szkół

1. Wejdź na rekrutacje.edu.wroclaw.pl

2. Zaloguj się do systemu: wpisz nr PESEL oraz imię i nazwisko  
    dziecka. Kliknij „Wprowadź wniosek”. 

3. Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji. 

4. W następnym kroku nadaj własne hasło do logowania. 

5. Po wypełnieniu wniosku możesz ponownie zalogować się na         
     konto w celu dokonania ewentualnej korekty.   
  

1. Wejdź na rekrutacje.edu.wroclaw.pl

2. Zaloguj się do systemu: wpisz nr paszportu/karty pobytu, 
    imię i nazwisko dziecka, datę jego urodzenia i płeć. 
    Kliknij „Wprowadź wniosek”. 

3. Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji.

4. W następnym kroku nadaj własne hasło do logowania. 

5. Po wypełnieniu wniosku możesz ponownie zalogować się 
     na konto w celu dokonania ewentualnej korekty.

24 marca i  14 maja to terminy, w  których zaczy-
na się we Wrocławiu elektroniczna rekrutacja – naj-
pierw do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych 
w  podstawówkach, potem do szkół podstawowych. Jak 
zrobić to najprościej? Podpisując wniosek za pomocą pro-
filu zaufanego, nie ruszając się z domu.

Najważniejsze, to nie przegapić 
terminu na wypełnienie wnio-
sku w elektronicznym systemie 
rekrutacji i złożyć go do placów-
ki pierwszego wyboru. Rodzice 
przyszłych przedszkolaków mogą 
zrobić to do 31 marca, rodzice 
kandydatów do klas I w szkole 
podstawowej mogą to zrobić do 
20 maja.

Przedszkola i oddziały 
przedszkolne w SP

Rekrutacją przedszkolną objęte 
są dzieci urodzone w latach 2015-
2018, mieszkające we Wrocławiu 
i których rodzice ubiegają się dla 
nich o miejsce w przedszkolu po 
raz pierwszy lub chcą zmienić 
placówkę. Liczbę miejsc do grup 
wiekowych określają dyrektorzy 
przedszkoli.

Rodzice od 24 do 31 marca powinni 
złożyć w systemie elektronicznej 
rekrutacji wniosek, który pod-
piszą elektronicznie (za pomocą 
profilu zaufanego) lub wydruku-
ją i dostarczą z załącznikami do 
placówki I wyboru. W przypadku 
każdego kandydata należy wybrać 
trzy przedszkola. Rodzic wypełnia 
listę placówek wg swoich prefe-
rencji, zaczynając od tej, której 
wybór jest dla niego najważniej-
szy, tj. od placówki I wyboru. Jeśli 
kandydatowi zabraknie punktów, 

ma jeszcze szansę dostać się do 
placówki II i III wyboru.

Kolejność zgłoszeń i forma zło-
żenia wniosku nie ma znaczenia. 
Liczy się wyłącznie liczba zgro-
madzonych punktów przez kan-
dydata.

Klasy I w SP

Do rekrutacji do szkół podstawo – 
wych przystępują dzieci, miesz – 
kające we Wrocławiu: 7-latki (ur. 
2014) i 6-latki (ur. 2015), które 
w roku szkolnym 2020/21 reali-
zowały wychowanie przedszkolne 
lub mają opinię poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej o możli-
wości rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej.

Rodzice od 14 do 20 maja powinni 
złożyć w systemie elektronicznej 
rekrutacji zgłoszenie/wniosek, 
który podpiszą elektronicznie lub 
wydrukują go i dostarczą z załącz-
nikami do placówki I wyboru.

Wszystkie dzieci mają zapewnio-
ne miejsce w szkole obwodowej 
– zgodnie ze swoim miejscem 
zamieszkania – i przyjmowane są 
do niej na podstawie zgłoszenia, 
które jest też oświadczeniem woli 
nauki w danej szkole. Dlatego, je-
śli chcemy wprowadzić zgłoszenie 
w elektronicznym systemie rekru-

tacji, należy wybierać wyłącznie 
szkołę obwodową.

Jeśli zaś chcemy ubiegać się dla 
dziecka o  miejsce poza szko-
łą obwodową, w elektronicznym 
systemie rekrutacji, wypełniając 
wniosek, należy wskazać maksy-
malnie trzy szkoły, z czego ostat-
nią musi być szkoła obwodowa, 
gdzie dziecko ma zagwarantowa-
ne miejsce.

Kolejność zgłoszeń i forma zło-
żenia wniosku nie ma znaczenia. 
Liczy się wyłącznie liczba zgro-
madzonych punktów przez kan-
dydata.

Placówki integracyjne

Dla dzieci z orzeczeniem o po-
trzebie kształcenia specjalne-
go są przygotowane miejsca 
w  oddziałach integracyjnych 
(patrz wykazy na s. 12-13). Rekru-
tacja do nich odbywa się w tym 
samym czasie, co do oddziałów 
ogólnodostępnych– także za po-

średnictwem elektronicznego sys-
temu rekrutacji.

Wydrukuj i zanieś lub 
podpisz cyfrowo w domu

Nowością podczas rekrutacji 
w 2021 roku jest możliwość złoże-
nia wniosku w pełni elektronicz-
nie. Departament Edukacji Urzędu 
Miejskiego Wrocławia postarał się, 
aby podczas pandemii rodzic nie 
musiał iść osobiście z wydruko-
wanym wnioskiem rekrutacyjnym 
do przedszkola lub szkoły.

Można wszystko załatwić nie ru-
szając się sprzed ekranu domo-
wego komputera. Wystarczy mieć 
profil zaufany. Wtedy rodzic może 
podpisać wniosek cyfrowo. Powi-
nien jednak pamiętać, że aby sko-
rzystać z podpisu zaufanego, musi 
załączyć w systemie dokumenty 
potwierdzające spełnienie okre-
ślonych kryteriów.

O tym, jakie pliki należy dołączyć, 
poinformuje system elektronicz-

nej rekrutacji. Jeśli wniosek będzie 
niekompletny, rodzic od razu zo-
stanie o tym poinformowany.

Gdyby jednak rodzic załączył nie-
właściwy dokument do wniosku 
podpisanego przez profil zaufany, 
komisja rekrutacyjna działająca 
w szkole/przedszkolu I wyboru 
wezwie go w formie elektronicznej 
do uzupełnienia braków. Informa-
cję taką rodzic odnajdzie na koncie 
ucznia po powtórnym zalogowa-
niu się do systemu rekrutacyjnego.

Złożenie wniosku w formie elek-
tronicznej, podpisanego przez 
profil zaufany, to duże ułatwienie. 
Rodzice, którzy nie są jego po-
siadaczami, mogą złożyć wydru-
kowany wniosek w sekretariacie 
szkoły/przedszkola pierwszego 
wyboru.

Jak założyć profil zaufany?  
Instrukcję znajdziesz na:
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Rekrutacja 
do przedszkoli 
i szkół 
podstawowych 
2021

l.wroclaw.pl/profil-zaufany

rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Grupa „Obłoczki” z Przedszkola nr 41 im. Jana Pawła II przy ulicy Dobrej 16 we Wrocławiu
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Kryteria, terminy i zasady rekrutacji 2021

24
III

rozpoczęcie wypełniania 
wniosków w systemie i składania 
wniosku w placówce

23
IV

sprawdzenie listy 
zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

27
IV

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w placówce

31
III

zakończenie wypełniania 
wniosków w systemie i składania 
wniosku w placówce

26
IV

złożenie ewentualnej 
rezygnacji z miejsca 
w placówce

30
IV

sprawdzenie listy 
przyjętych i nieprzyjętych 
w placówce

Pierwszy etap rekrutacji

Kryteria określone ustawą 

Prawo oświatowe

Liczba 

punktów

Wielodzietność rodziny kandydata 

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci).
200

Niepełnosprawność kandydata. 200

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 200

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 200

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 200

Samotne wychowywanie kandydata (oznacza to wychowywanie 

dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem 

sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

200

Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 200

Kryterium dodatkowe wprowadzone przez miasto Wrocław

Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie 

wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje 

w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne 

lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

50

Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje 

w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność gospodarczą.

40

Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic 

samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie 

podatkowe PIT za rok 2020 w urzędzie skarbowym we 

Wrocławiu (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym 

Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu).

30

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej 

dzieci lub zgłoszenie dziecka, mającego rodzeństwo korzystające 

z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających 

w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego); 

nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację 

w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2020/21.

10

Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego 

wpisanego do rejestru prowadzonego przez prezydenta miasta, 

zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub 

dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu 

dziennych opiekunów, prowadzonego przez prezydenta miasta.

5

Dochód na osobę w rodzinie dziecka:

a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej 

100 proc. kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2020 r., poz. 

111, z późn. zm.) – 1 pkt, 

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100 proc. 

kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2020 r., poz. 111, z późn. 

zm.), liczbę punktów oblicza się, dzieląc tę kwotę przez dochód na 

osobę w rodzinie dziecka – poniżej 1 pkt.

0,1-1

Dziecko zamieszkujące na terenie 
Wrocławia

Rekrutacja do placówek publicznych i niepublicznych
Dzieci urodzone w roku 2015 mogą rekrutować 
się do oddziału przedszkolnego w szkole podsta-
wowej, czyli do tzw. zerówki.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka 
do przedszkola publicznego lub niepublicz-
nego. W elektronicznym systemie rekrutacji: 

rekrutacje.edu.wroclaw.pl znajdą ofertę placó-
wek publicznych, prowadzonych przez mia-
sto Wrocław, oraz placówek publicznych, pro-
wadzonych przez fundacje, stowarzyszenia, 
spółki i osoby fizyczne. Opłata za uczęszczanie 
dziecka w placówkach publicznych, prowadzo-
nych przez inne podmioty, jest taka sama jak 

w przedszkolach publicznych, prowadzonych 
przez miasto Wrocław.

Rekrutacja do placówek niepublicznych, prowa-
dzonych przez inne podmioty, odbywa się poza 
elektronicznym systemem, według zasad przy-
jętych przez daną placówkę.

Przedszkola 
integracyjne:
Przedszkole nr 12, ul. Zgodna 10-14

Przedszkole nr 68, ul. Jana Długosza 29

Przedszkole nr 89, ul. Oporowska 1

Przedszkole nr 93, ul. Grochowa 15

Przedszkole nr 125, ul. Ścinawska 10

Przedszkola 
z oddziałami integracyjnymi:
Przedszkole nr 8 w ZSP nr 12, ul. Suwalska 5

Przedszkole nr 29 w ZSP nr 6, ul. Gałczyńskiego 8

Przedszkole nr 35, ul. gen. K. Pułaskiego 20a

Przedszkole nr 97 w ZSP nr 8, ul. Składowa 2-4

Przedszkole nr 109, ul. Nowowiejska 80a

Rekrutacja uzupełniająca – 
z wykorzystaniem systemu elektronicznego

14
VI

rozpoczęcie wypełniania 
wniosków w systemie i składania 
wniosku w placówce

23
VI

sprawdzenie w przedszko-
lu listy zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

25
VI

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w placówce

16
VI

zakończenie wypełniania 
wniosków w systemie i składania 
wniosku w placówce

24
VI

złożenie ewentualnej 
rezygnacji z miejsca 
w placówce

29
VI

sprawdzenie listy 
przyjętych i nieprzyjętych 
w placówce

31
VIII

ostateczne listy 
przyjętych i nieprzyjętych 
do placówki

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 2021

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
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Kryteria, terminy i zasady rekrutacji 2021

zakończenie składania 
wniosku w placówce

sprawdzenie w szkole 
listy zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

złożenie ewentualnej 
rezygnacji z miejsca 
w placówce

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w placówce

sprawdzenie listy 
przyjętych i nieprzyjętych 
w placówce

rozpoczęcie składania 
wniosku w placówce

Rekrutacja uzupełniająca – 
bez wykorzystania systemu elektronicznego

Kryterium
Liczba

punktów

Kandydat zamieszkujący* 

we Wrocławiu.
500

Kandydat uczęszczający w roku szkolnym 2020/21 do przedszkola 

w zespole szkolno-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły 

w tym zespole.

200

Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 

domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
50

Kandydat mający rodzeństwo w wybranej 

szkole lub przedszkolu (także działających 

w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno – – 

przedszkolnego). 

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo 

kończy edukację w szkole lub przedszkolu 

w roku szkolnym 2020/21.

dwoje 

lub więcej 

rodzeństwa

22

jeden brat 

lub siostra
21

Kandydat mający rodzeństwo zgłaszane 

jednocześnie do klasy I w tej samej szkole.

dwoje 

lub więcej 

rodzeństwa

11

jeden brat 

lub siostra
10

Kandydat mający rodzeństwo poniżej 18. 

roku życia, pozostający we wspólnym 

gospodarstwie domowym.

dwoje 

lub więcej 

rodzeństwa

3

jeden brat 

lub siostra
2

Kryteria rekrutacyjne 
do klasy I szkoły podstawowej

* Miejscem zamieszkania kandydata jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego 
z  rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu 
zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska 
przysługuje na równi obojgu rodzicom, mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce 
zamieszkania kandydata jest u  tego z  rodziców, u  którego kandydat stale przebywa. 
Jeżeli kandydat nie przebywa stale u  żadnego z  rodziców, jego miejsce zamieszkania 
określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
DzU z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.).

www.wroclaw.pl/portal/edukacja

Obowiązek szkolny
Dziecko jest objęte obowiązkiem 
szkolnym od 7. roku życia do ukoń-
czenia ósmej klasy szkoły podsta-
wowej. Kandydaci mają zapewnio-
ne miejsce w szkole obwodowej, 
ze względu na swoje miejsce za-
mieszkania, i przyjmowani są do 

niej na podstawie zgłoszenia, które 
jest jednocześnie oświadczeniem 
woli nauki w tej szkole. W tym celu 
kandydaci podczas wyboru szkół 
w elektronicznym systemie rekru-
tacji wybierają wyłącznie szkołę 
obwodową.

Szkoły podstawowe 
z oddziałami integracyjnymi:
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kowalska 105 

Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Janiszewskiego 14

Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Zachodnia 2

Szkoła Podstawowa nr 26 w ZSP nr 12, ul. Suwalska 5

Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Grochowa 36-38

Szkoła Podstawowa nr 58, w ZSP nr 8,ul. Składowa 2-4

Szkoła Podstawowa nr 75 w ZS nr 21, ul. Ignuta 28

rozpoczęcie wypełniania 
wniosków w systemie i składania 
wniosku w placówce

zakończenie wypełniania 
wniosków w systemie i składania 
wniosku w placówce

sprawdzenie listy 
zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

złożenie ewentualnej 
rezygnacji z miejsca 
w placówce

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w placówce

sprawdzenie listy 
przyjętych i nieprzyjętych 
w placówce

Pierwszy etap rekrutacji

ostateczne listy 
przyjętych i nieprzyjętych 
do placówki

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2021

do szkół podstawowych
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Zapewnienie miejsc dla wrocławskich przedszkolaków 
to jeden z  najważniejszych priorytetów Miasta. Oferta 
miejsc skierowana do rodziców systematycznie poszerza 
się, a  pieniądze przeznaczone na oświatę są inwestycją 
w przyszłość Wrocławia.

W związku z rosnącymi potrze-
bami mieszkańców w 2020 roku 
powstało 1830 nowych miejsc 
w  przedszkolach publicznych. 
W 2021 planowane jest utworzenie 
kolejnych 1040. Dzięki temu oferta 
skierowana do rodzica jest coraz 
bogatsza.

Miasto stara się wyjść naprzeciw 
rodzicom, którzy zamieszkują nowe 
osiedla, nie zapominając o tych, 
którzy związali swoje losy zawodo-
we z międzynarodowymi firmami 
znajdującymi się w centrum Wro-
cławia.

Dodatkowo w 2021 roku udało się 
zachęcić 35 przedszkoli prowadzo-
nych przez inne organy założyciel-
skie do wzięcia udziału we wspól-
nej rekrutacji.

Takie działanie powoduje, że ro-
dzice mogą szybko i  wygodnie 
skorzystać z ofert tych placówek 
w jednym systemie.

Nie trzeba zatem szukać informa-
cji na stronach internetowych po-
szczególnych przedszkoli – wy-
starczy wejść na jedną: rekrutacje.
edu.wroclaw.pl w celu sprawdzenia 
kompleksowej oferty.

Oprócz podłączania do wspólnej 
rekrutacji już istniejących placó-
wek, w dalszym ciągu powsta-
ją nowe przedszkola – zarówno 
te prowadzone przez miasto, jak 
przez inne podmioty.

Nowe przedszkola gminne w roku 
szkolnym 2021/22:

 ◼ nowy budynek 8-oddziałowego 
przedszkola na 200 miejsc przy 
ul. Dębickiej 31;

 ◼ nowy budynek 6-oddziałowe-
go przedszkola na 150 miejsc 
przy ul. Osobowickiej 127.

Nowe przedszkola prowadzone 
przez inne organy (zostaną uru-
chomione w nowym roku szkol-
nym i wezmą udział w rekrutacji 
elektronicznej) to:

 ◼ Publiczne Przedszkole Wro-
cławskie Skauty IV ul. Dubois 
33-35a – 125 miejsc,

 ◼ Publiczne Przedszkole Wro-
cławskie Skauty V ul. Błotna 18 
– 125 miejsc,

 ◼ Publiczne Przedszkole Leśne 
Zuchy ul. Swojczycka 69 – 150 
miejsc,

 ◼ Publiczne Przedszkole Mar-
chewkowe Pole ul. Rezedowa 
80 – 250 miejsc.

Nowe miejsca w przedszkolach

 ◼ Samotne wychowywanie

W jaki sposób udokumentować 
samotne wychowywanie dziecka?
Należy załączyć w systemie lub 
złożyć do placówki prawomocny 
wyrok sądu rodzinnego, orzekający 
rozwód lub separację, lub akt zgo-
nu, a także wypełnić oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziec-
ka i niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 ◼ Wielodzietność

Czy można zaznaczyć kryterium 
wielodzietności, jeśli dzieci z po-
przedniego związku wychowują 
się w innym domu (z drugim ro-
dzicem)?
Nie. Chodzi o troje i więcej dzieci 
w jednym gospodarstwie domo-
wym.

Czy można zaznaczyć kryterium 
wielodzietności, jeśli dziecko 
ukończyło 18. rok życia?
Tak, jeżeli jest to dziecko uczące 
się i wychowywane we wspólnym 
gospodarstwie domowym.

Czy rodzina wychowująca obecnie 
dwoje dzieci, która spodziewa się 
kolejnego dziecka, uznawana jest 

za rodzinę wielodzietną?
Jeśli powiększenie rodziny nastąpi 
w okresie składania wniosku re-
krutacyjnego, to rodzice mogą za-
znaczyć kryterium wielodzietności. 
Jeśli urodzenie nastąpi po terminie 
składania wniosków rekrutacyj-
nych, rodzice nie będą mogli sko-
rzystać z tego kryterium.

 ◼ Dochód

Dochód brutto czy netto?
Należy wpisać dochód netto, co do 
grosza (nie należy zaokrąglać do-
chodu).

Z których miesięcy?
Z dowolnych trzech z 6 poprze-
dzających złożenie wniosku (nie 
muszą być kolejne), przy czym 
dochód matki i ojca należy podać 
z tych samych miesięcy.

Jakie zarobki należy wpisać, jeżeli 
są one w walucie obcej?
Należy dokonać przeliczenia do-
chodu na złotówki po średnim kur-
sie NBP na 24 marca 2021 r.

 ◼ Zamieszkiwanie

Co w przypadku, gdy ktoś wie, że 
przeprowadzi się do Wrocławia po 

terminie rekrutacji elektronicznej 
i na przykład od lipca 2021 roku 
będzie to jego miejsce zamiesz-
kania?
Jeśli ma już dokument, który po-
twierdza, że jego miejsce zamiesz-
kania będzie we Wrocławiu, to 
może wziąć udział w elektronicznej 
rekrutacji.

Czy trzeba być zameldowanym we 
Wrocławiu?
Nie, nie trzeba być zameldowa-
nym. Rodzic, wypełniając wnio-
sek w systemie, wpisuje aktualny 
adres zamieszkania. Na potrzeby 
rekrutacji przyjmuje się, że za-
mieszkanie może być potwier-
dzone: a) zameldowaniem stałym, 
b) zameldowaniem czasowym na 
dzień 01.09.2021 r., c) innym doku-
mentem (np. umową przedwstęp-
ną z deweloperem, aktem nota-
rialnym zakupu nieruchomości, 
umową najmu).

 ◼ Zatrudnienie rodziców

Jak długo ważne jest zaświadcze-
nie o zatrudnieniu?
Zaświadczenie wystawione od 
stycznia 2021 r. jest ważne przez 
cały okres rekrutacji, czyli do 31 
sierpnia 2021 r.

C z y  u m o w a - z l e c e n i e  l u b 
o dzieło są traktowane jako praca 
i można wskazać je w formularzu 
rekrutacyjnym?
Każda umowa (zlecenie, o dzieło, 
działalność gospodarcza itd.) jest 
traktowana jako praca.

Czy osoba na urlopie macierzyń-
skim lub wychowawczym jest 
traktowana jako zatrudniona?
W przypadku osób, będących na 
urlopach macierzyńskich lub wy-
chowawczych – są to osoby po-
zostające w stosunku pracy. Osoby 
takie po zaznaczeniu odpowied-
niego kryterium są zobligowane 
do dołączenia zaświadczenia o za-
trudnieniu przy składaniu doku-
mentacji w placówce. Jeżeli osoba 

prowadzi działalność gospodarczą, 
składa odpowiednie oświadczenie.

 ◼ Niepełnosprawność

Czy dziecko niepełnospraw-
ne można rekrutować tylko do 
przedszkola integracyjnego?
Nie, można wybrać również przed-
szkola ogólnodostępne.

Czy punkty za niepełnosprawność 
rodziców sumują się?
Są dwa kryteria do wyboru: albo 
oboje rodzice są niepełnosprawni, 
albo jeden. Nie można zaznaczyć 
obu tych kryteriów jednocześnie. 
Za niepełnosprawność rodziców 
maksymalnie można otrzymać 
200 pkt.

Rodzice pytają – Departament Edukacji odpowiada

     WAŻNE INFORMACJE

Pytania w sprawie rekrutacji:

• Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca: 
tel. 71 777 77 77 w godz. 8.00 – 15.45

• bezpośrednio do przedszkoli i szkół, 
które biorą udział w rekrutacji

Interaktywna mapa rekrutacji 2021

l.wroclaw.pl/mapa-rekrutacji2021
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Przedszkole przy ul. Dębickiej 31 to inwestycja za około 9 milionów złotych

Dobudowany segment będzie skomunikowany łącznikiem z budynkiem istniejącym szkoły. Koszt 
rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Osobowicka 127 to ok. 22 mln złotych
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Dla mieszkańca

Choć pogoda chwilami nie rozpieszcza, przez chmury przebijają się pierwsze promienie słońca zwiastujące wiosnę. We Wrocławiu zaczęły pokazywać 
się już krokusy i przebiśniegi. Wrocławscy działkowcy rozpoczęli prace porządkowe w ogródkach.

Polacy przyzwyczajeni są do czte-
rech podstawowych pór roku, jed-
nak według fenologii, czyli nauki 
zajmującej się badaniem zmian 
w środowisku, w zależności od po-
gody może być ich nawet osiem. 
Wraz z końcem lutego wkroczyli-
śmy w tzw. etap przedwiośnia.

Na wrocławskich trawnikach już 
można cieszyć oczy fioletowymi 
i żółtymi krokusami, a także bia-
łymi przebiśniegami. Tymczasem 
w Ogrodzie Botanicznym...

Podziwiaj, nie zrywaj

W Ogrodzie Botanicznym Uni-
wersytetu Wrocławskiego poja-
wiły się pierwsze przedwiosenne 
rośliny i owady, takie jak pszczoły 
czy motyle-cytrynki. Można spo-
tkać tam choćby znane wszystkim 
przebiśniegi, a tak właściwie śnie-
życzki przebiśniegi. 

Opowiedziała nam o nich pracują-
ca w Ogrodzie Botanicznym UWr  
Jolanta Kochanowska: – Te kwit-
nące na biało rośliny występują 
licznie w dużych kępach. Rosną 
najczęściej pod krzewami i drze-
wami zrzucającymi liście na zimę. 
Co ciekawe, przebiśniegi są pod 
ochroną, nie ze względu na prze-
kształcenia siedlisk naturalnych 
dokonywanych przez człowieka, 
ale dlatego, że są atrakcyjne – za-
czął przekształcać ich naturalne 
siedliska. Ludzie zrywają je, two-
rzą z nich bukiety, a nawet sprze-
dają. Nie jest to jednak legalne, 
chyba że hoduje się je we własnym 
ogrodzie. W Polsce kwitnie rów-
nież śnieżyczka Elwesa, gatunek 

pochodzący z Półwyspu Bałkań-
skiego. Jest bardzo podobny do 
naszej krajowej śnieżyczki – różni 
go tylko kształt zielonej plamki na 
płatkach i wysokość.

Jako jeden z pierwszych krzewów 
na wiosnę rozwija się wawrzynek 
wilczełyko. Wyjątkowe jest to, że 
najpierw na gałązkach pojawiają 
się różowe kwiaty (czasami bia-
łe), a dopiero potem liście. Oprócz 
tego, że to piękna roślina, jest też 
silnie trująca zarówno dla ludzi, 
jak i zwierząt. Tylko ptaki mogą 
spożywać jej owoce. Wawrzynek 
wilczełyko, podobnie jak przebi-
śniegi, jest pod ochroną z powodu 
swojej atrakcyjności. 

– Ludzie często zrywają gałązki 
wawrzynka i wkładają je do wazo-
nów, aby zdobiły im mieszkania. 
Zapominają przy tym, że ich urok 

jest krótkotrwały. Wytrzymują 
zaledwie kilka dni. Tymczasem 
można się nacieszyć ich pięknem 
podczas spacerów po lesie – przy-
pomina Jolanta Kochanowska.

Ciekawą rośliną jest też ciemier-
nik. Kiedy wszystkie kwiaty roślin 
przedwiośnia są raczej drobne, 
jego potrafią osiągnąć nawet 8 cm 
szerokości. 

–  W  O g r o d z i e  B o t a n i c z n y m 
znajduje się ponad 40 gatunków 
i odmian ciemiernika o płatkach 
barwy białej, śmietankowej, zie-
lonkawej, różowej i purpurowej. 
Rosną one zazwyczaj w kępie po 10 
kwiatów, choć zdarza się, że jest 
ich więcej. Aby się rozrosły, po-
trzebują kilku lat – niekiedy trze-
ba im pomóc – wyjaśnia pani bo-
tanik. – Ciekawym gatunkiem jest 
też ciemiernik cuchnący – swoją 

nazwę zawdzięcza specyficznemu 
zapachowi, jaki wydzielają jego 
kłącza – dodaje.

Do Ogrodu od 1 kwietnia

Ogród Botaniczny otworzy się 1 
kwietnia. Bilet normalny będzie 
kosztował 20 zł, ulgowy – 10 zł, 
rodzinny – 5 zł za osobę. 

Działkowcy na start

W okresie przedwiośnia na dział-
kach najlepiej wykonać prace 
porządkowe po zimie. – Wszel-
kie prace ogrodnicze na rabatach 
musimy wykonywać ostrożnie, 
tak, aby nie uszkodzić wychodzą-
cych na powierzchnię gleby roślin, 
na których nam zależy – ostrze-
ga Kochanowska. Można zgra-
bić liście, przyciąć trawy ozdob-
ne czy usunąć zaschnięte części 

nadziemne bylin. Po zimowych 
cięciach krzewów „płaczących” 
sokami (np. winnik) można zająć 
się innymi krzewami i pnączami, 
takimi jak róża czy milin, zwany 
czasem trąbą. Wybór właściwej 
pory cięcia jest ważny dla kon-
kretnych gatunków. Decyduje 
o kondycji rośliny przez cały okres 
jej rozwoju – o obfitości kwitnie-
nia, a następnie owocowania. 

Wbrew pozorom pracy w ogrodzie 
jest dużo, wiele jednak zależy od 
temperatury. – Im więcej zrobi się 
teraz na działce, tym mniej pracy 
trzeba będzie włożyć w porząd-
kowanie jej w okresie wiosen-
nym. Najważniejsze, aby wyrywać 
chwasty na bieżąco, bo w pełni 
wiosny pojawi się ich o wiele więcej 
– przypomina Kochanowska. 

Marlena Urbaniak

E-lekcje nie muszą być nudne – zapraszamy do zoo
Żołądek wilka jest bardzo rozciągliwy, bo służy jako torba, w której matka przynosi je-
dzenie młodym – to jedna z setek ciekawostek, które znalazły się na lekcjach z zoo.

Ogród zoologiczny opracował wy-
brane tematy na zlecenie Centrum 
Kształcenia Zawodowego. 

 – Jesienią 2020 r. CKZ zaprosiło 
nas do złożenia oferty na stworze-
nie i opracowanie materiałów edu-
kacyjnych, które miałyby pomóc 
nauczycielom w przygotowaniu 
niestandardowych zajęć przyrod-
niczych. Zadanie nie było proste, 
bo Centrum wymagało efektu na 
bardzo wysokim poziomie mery-
torycznym, jednocześnie ciekawe-
go dla uczniów. Podjęliśmy się go, 
ponieważ edukacja w tym zakresie 
to nasz chleb powszedni. Każdego 
roku w zajęciach na terenie zoo 
bierze udział około 20 tys. uczniów 

– mówi Marta Zając-Ossowska, 
dyrektor Wydziału Edukacji Zoo 
Wrocław

Do dyspozycji nauczycieli jest 9 
prezentacji, 9 kart pracy oraz 14 
filmów edukacyjnych, w których 
główną rolę odgrywają zwierzę-
ta z wrocławskiego zoo. Wszystko 
można pobrać bezpłatnie na Wro-
cławskiej Platformie Edukacyjnej 
(WPE). Celem lekcji jest wzbogaca-
nie podstawy programowej z bio-
logii i przyrody dla uczniów klas 
IV-VIII szkół podstawowych.

WPE, administrowana przez Cen-
trum Kształcenia Zawodowego, 
stanowi bezcenną bazę dydaktycz-

ną dla nauczycieli i uczniów wro-
cławskich szkół, korzysta z niej ok. 
70 proc. placówek (tj. 60 000 użyt-
kowników). Platforma umożliwia 
szkołom realizację kształcenia 
w formie zdalnej. – Filmy, zdjęcia 
i prezentacje są nieodłącznym ele-
mentem nauki w tym wyjątkowym 
dla edukacji czasie – mówi Jaro-
sław Delewski, dyrektor Depar-
tamentu Edukacji UM Wrocławia. 
Dlatego warto skorzystać z udo-
stępnionych materiałów i uatrak-
cyjnić lekcje. 

Redakcja

FO
T.

 Z
O

O
 W

R
O

C
ŁA

W

ZD
JĘ

C
IA

: T
O

M
A

SZ
 H

O
ŁO

D

Wrocławski Ogród Botaniczny – już pojawiają się 
pierwsze kwiaty przedwiośnia, pszczoły i motyle

Wawrzynek wilczełyko, śnieżyca wiosenna, ciemiernik – te rośliny już kwitną we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym UWr

Z lekcji w zoo dowiesz się, że żołądek wilka mieści 9 kg jedzenia
www.pe.edu.wroclaw.pl
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Od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r. można składać PIT za 2020 r. Nie każdy wie, że roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do Skarbu Państwa. 
Duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony. Dlatego warto rozliczać się we Wrocławiu i korzystać ze swoich pieniędzy.

Środki, które wpływają do gminy, 
przeznaczone są m.in. na transport 
publiczny, trasy rowerowe, eduka-
cję czy utrzymanie zieleni. We Wro-
cławiu rozliczający się mają jeszcze 
dodatkowe korzyści w specjalnym 
programie dla mieszkańców.

Dołącz do Naszego 
Wrocławia

W programie Nasz Wrocław moż-
na zarejestrować się za pośrednic-
twem formularza na stronie www.
wroclaw.pl/nw-rejestracja lub 
w aplikacji mobilnej Nasz Wrocław 
dostępnej w sklepach Google Play 
lub App Store. Podczas rejestracji 
należy podać pełne dane osobowe 
i opcjonalnie numer posiadanej 
karty URBANCARD. Po zakończo-
nej rejestracji należy potwierdzić 
status podatnika. Aby to zrobić, 
należy zalogować się na swoje kon-
to Nasz Wrocław i dodać Urzędo-
we Potwierdzenie Odbioru (UPO) 
– plik w formacie xml lub numer 
referencyjny. Podatnicy, którzy nie 
potwierdzą statusu do 30 czerwca 
br., stracą tymczasowo możliwość 
korzystania z benefitów dostępnych 
w programie.

Rozlicz się, aby mieć więcej

Kto zapisał się do programu, już 
wie, jakie są korzyści. Kto tego 
jeszcze nie zrobił, może liczyć na 
bezpłatne wejściówki do 7 miej-
skich atrakcji (szczegóły na gra-
fice) plus pakiet zniżek do niemal 
60 restauracji, kawiarni i sklepów 
oraz bilety imienne okresowe MPK 
z 25-procentowym rabatem. Wy-
starczy zapisać się do programu 
Nasz Wrocław i potwierdzić, że pła-
cimy podatki we Wrocławiu. Osoby, 
które rozliczają się w naszym mie-
ście, mają też inne korzyści np. do-
datkowe punkty podczas rekrutacji 
dziecka do żłobka czy przedszkola. 

Zobacz, jakie to proste

Najlepiej i najszybciej rozliczyć 
się przez Internet – w 5 minut, 
bez wychodzenia z domu i kolejek. 
W e-Urzędzie już czeka nasz wy-
pełniony PIT. Możemy też zrobić 
to klasycznie, wypełniając druk 
i przesyłając go do Urzędu Skar-
bowego. 

Jak elektronicznie rozliczyć PIT? 
Wejdź na stronę www.podatki.gov.

pl/pit/twoj-e-pit i zaloguj się do 
e-Urzędu Skarbowego. Możesz to 
zrobić przez login.gov.pl na trzy 
sposoby – za pośrednictwem:

 ◼ profilu zaufanego – sprawdź, 
jak założyć na pz.gov.pl,

 ◼ e-dowodu – to dowód osobisty 
z warstwą elektroniczną, by 
z niego skorzystać, użyj apli-
kacji mobilnej albo czytnika 
podłączonego do komputera,

 ◼ bankowości elektronicznej – 
zaloguj się do swojego banku 
w Internecie i wybierz e-Urząd 
(więcej na www.mojeid.pl).

Lub swoimi danymi podatkowy-
mi – w tym celu przygotuj: PESEL, 
kwotę przychodu z rozliczenia za 
2019 r., kwotę przychodu z jednej 
informacji od płatników za 2020 
r. (np. z PIT-11 od twojego praco-
dawcy), kwotę nadpłaty/podatku 
do zapłaty z rozliczenia za 2019 r.

Do e-Urzędu zalogujesz się tak-
że przez aplikację mObywatel 
– w tym celu ściągnij aplikację, 
aktywuj ją za pomocą profilu za-

ufanego, a następnie zeskanuj kod 
QR.

Pobierz UPO

Po złożeniu deklaracji, warto po-
brać Urzędowe Potwierdzenie Od-
bioru (UPO). Jest to dowód na to, 
że nasza deklaracja została do-
starczona do urzędu. Po 24 godzi-
nach pojawi się na naszym profilu 
lub otrzymamy go na nasz adres 
e-mail. 

UPO znajdziesz na stronie www.
podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit 
(zaloguj się do e-Urzędu) w bocz-
nym menu. Wybierz Twoje usłu-
gi, a potem Twój e-PIT. Na nowej 
podstronie, z zakładek na górze 
wybierz Złożone dokumenty, 
a następnie rok rozliczenia podat-
ku dochodowego. Na dole strony 
znajduje się przycisk do pobrania 
pliku UPO. Plik UPO w wersji XML 
lub numer referencyjny z tego 
dokumentu będzie nam też po-
trzebny do potwierdzenia statusu 
wrocławskiego podatnika w pro-
gramie Nasz Wrocław.

Nie daj się zaskoczyć, 
sprawdź dane

Urząd skarbowy w systemie in-
ternetowym przygotowuje każ-
demu z nas gotowy do przesłania 
PIT. Tworzony jest na podstawie 
danych przekazanych przez pra-
codawców. Z dniem 1 maja PIT-y, 
które nie zostały wcześniej wysła-
ne w systemie, zostają rozliczone 
automatycznie. Trzeba podkre-
ślić, że za błędy, które mogą się 
pojawić w rozliczeniu (złe dane, 
np. adres) odpowiadamy my. 
Dlatego warto się wcześniej za-
logować, sprawdzić poprawność 
PIT-a, podać wrocławski adres 
zamieszkania i właściwy Urząd 
Skarbowy, a także wskazać na co 
przeznaczymy 1 proc. swojego 
podatku. Wyszukiwarkę Urzędów 
skarbowych znaleźć można na 
stronie www.wroclaw.pl, a listę 
wrocławskich organizacji pożyt-
ku publicznego, które można wpi-
sać w rozliczeniu, opublikujemy 
w kolejnym numerze. 

Redakcja

Dla mieszkańca

www.wroclaw.pl/urzad-skarbowy-wroclaw-wyszukiwarka

do Aquaparku Wrocław

do ZOO Wrocław

do Hydropolis na mecze WKS Śląsk Wrocław

Zniżki do niemal  
60 restauracji, 
kawiarni i sklepów 
przez cały rok

Tańsze imienne bilety  
okresowe MPK

Raz w roku 
7 bezpłatnych  
wejściówekdo Hali Stulecia

na pływalnię Orbita

na Stadion Wrocław

NOWY 
PARTNER

Rozlicz PIT we Wrocławiu, zapisz się do programu
Nasz Wrocław i  korzystaj ze swojego miasta taniej 

Co daje Nasz Wrocław?
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Dla mieszkańca

Wrocławski ZUS organizuje serie bezpłatnych konsultacji tele-
fonicznych. Od 5 do 12 marca br. specjaliści odpowiadać będą na 
pytania związane m.in. z: rocznymi deklaracjami dla emerytów 
i rencistów, ulgami podatkowymi czy funkcjonalnością PUE.

Akcja wrocławskiego Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych skiero-
wana jest zarówno do emerytów 
i rencistów, jak i osób pracujących 
na umowach czy prowadzących 
działalność gospodarczą.

Bezpłatne konsultacje odbywać się 
będą od najbliższego piątku (5.03) 
przez tydzień. Specjaliści dwugo-
dzinne dyżury pełnić będą pod nu-
merem telefonu 71 300 60 07.

– To odpowiedź na zapotrzebo-
wanie naszych klientów. Tema-
tykę telefonicznych konsultacji 
ustaliliśmy na podstawie pytań 
mailowych i telefonicznych, jakie 
trafiają do ZUS. Mamy nadzieję, że 
osoby, które skorzystają z tych po-
rad, uzyskają wszelkie odpowiedzi 
– mówi Iwona Kowalska-Matis, 
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku.

Harmonogram tematów i dyżu-
rów (godz. 10.00 – 12.00):

 ◼ 5 marca – deklaracje 
podatkowe PIT za 2020 r. dla 
emerytów i rencistów,

 ◼ 8 marca – informowanie ZUS 
o zawarciu umowy o dzieło – 
zmiana od 1 stycznia 2021 r.,

 ◼ 9 marca –  
funkcjonalność PUE,

 ◼ 10 marca – ulga na start, 
preferencyjne składki, mały 
ZUS +,

 ◼ 11 marca – zasady 
sporządzania oraz 
korygowania dokumentów 
zgłoszeniowych 
i rozliczeniowych,

 ◼ 12 marca – ulga na start, 
preferencyjne składki, mały 
ZUS +.
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Bezpłatne porady ekspertów ZUS przez telefon

Ciepłe posiłki otrzymają seniorzy, osoby samotne i uczniowie, którzy ze względu na brak nauczania stacjonarnego, nie mają finansowanych obiadów 
w szkołach. W tym roku wrocławski MOPS rozda ich blisko 140 tysięcy, na co przeznaczy prawie 1,3 miliona złotych.

Obiady zaczęły być dostarczane 
do potrzebujących od 1 marca. 
Akcja potrwa do 31 grudnia 2021 
roku. – Sytuacja z początku pan-
demii pokazała, jak wielu miesz-
kańców potrzebowało pomocy 
w formie ciepłego posiłku. Także 
wcześniej widzieliśmy potrzebę 
wdrożenia takiej formy pomocy. 
W roku 2021 stało się to możli-
we i od 1 marca rozpoczęliśmy 
w mieście nową formę pomocy, 
to znaczy dostarczania gorącego 
posiłku do miejsca zamieszkania 
– tłumaczy Michał Szydłowski, 
zastępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej we 
Wrocławiu.

Posiłki są rozwożone we wszystkie 
dni robocze i w soboty. Natomiast 
na niedziele i święta będą dostar-
czane z wyprzedzeniem w sobotę 
lub w ostatni dzień roboczy przed 
świętami. Będą przygotowywane 
tak, by później było łatwo je pod-
grzać.

Dwudaniowe obiady

Jadłospisy są układane na 10 
kolejnych dni. W każdym z nich 
ujęte są dania składające się 
z zupy i ziemniaków, kaszy lub 
ryżu oraz mięsa i surówki lub 
warzyw gotowanych, oraz posiłki 
rybne i mączne (takie jak pierogi, 
makarony, naleśniki itp.). 

Minimalna wartość kaloryczna 
obiadu to 1000 kalorii.

Obiady zostały sfinansowane 
z programu „Posiłek w szko-
le i w domu”, z częściowym 
udziałem środków rządowych 
i samorządowych. Jedzenie 
przygotowuje i rozwozi wyło-
niona w przetargu firma EKO 
KATERING Sp. z o.o.

MOPS pomaga od 2020

W  2020 roku, w okresie od 
kwietnia do maja, MOPS roz-
woził posiłki dla osób star-
szych i niepełnosprawnych. 
Skorzystało z nich 217 osób, 
do których dostarczono łącz-
nie prawie 7 tys. posiłków. Na 
ten cel przeznaczono ponad 
100 tys. złotych pochodzących 
ze środków na przeciwdziała-
nie COVID-19.

Również wiosną MOPS do-
starczał dania od sponsorów 
(łącznie 1122 posiłków dla 32 
osób), a w styczniu do klien-
tów ośrodka trafiła żywność 
dystrybuowana w porozumie-
niu z Caritas i MPK Wrocław. 

Z kolei w okresie świątecznym 
do mieszkańców w potrzebie 
trafiło 5 tys. świątecznych 
paczek sfinansowanych przez 
Miasto Wrocław kwotą 400 
tys. złotych, a przygotowywa-
nych i dystrybuowanych przez 
organizacje pozarządowe.

Redakcja
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Twój sąsiad potrzebuje ciepłego posiłku? Zgłoś go pracownikowi jednego z 7 Zespołów Terenowej 
Pracy Socjalnej. Właściwy wskaże osoba z sekretariatu MOPS, tel. 71 782 23 00 do 03 w godz. 8-19
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Nasze osiedla

„Kobiece ręce” to nowy 
projekt fundacji Made in 
Brochów przeznaczony nie 
tylko dla kobiet mieszkają-
cych na brochowskim osie-
dlu, ale również dla pozo-
stałych wrocławianek.

Celem fundacji jest stworzenie 
grupy wspierającej kobiety na 
Facebooku, a także przeprowa-
dzenie cyklu warsztatów z tańca 
intuicyjnego, emisji głosu czy sa-
moobrony.

W kobiecym kręgu

W planach jest 12 spotkań. Warsz-
taty mają rozpocząć się 27 marca 
i zakończyć w grudniu 2021 roku. 
Uczestniczki będą widywać się co 
2-3 tygodnie w sobotnie poran-
ki. Każde spotkanie rozpocznie 
się krótką sesją jogi i relaksacji. 
Kobiety będą mogły nauczyć się 
białego śpiewu używanego w pie-
śniach ludowych,  sposobów re-
gulowania stresu czy asertywnej 
komunikacji. W planach jest także 
spotkanie z dwoma wrocławski-
mi aktywistkami. Zajęcia zakoń-
czą się realizacją  wymyślonego 
przez uczestniczki projektu spo-
łecznego dla brochowian. Jeżeli 

obostrzenia na to pozwolą, na 
miejscu będzie można zostawić 
pod opieką wolontariuszy swoje 
dzieci. 

Skąd pomysł

Inspiracją do stworzenia warsz-
tatów były dawne obrządki ko-
biet, takie jak wspólne śpiewa-
nie, darcie pierza czy przędzenie 
wełny. – We Wrocławiu brakuje 
takich miejsc, w których kobiety 

po prostu mogłyby ze sobą poroz-
mawiać, a przy okazji mogły zro-
bić coś dobrego – mówi Ewelina 
Seklecka z fundacji Made in Bro-
chów. – Stąd pomysł na spotkania 
w kobiecym kręgu – dodaje.

Jak się zapisać?

Zapisy na warsztaty wciąż trwają. 
Przewidywana liczba uczestników 
to 12. Do projektu mogą zgłaszać 
się tylko osoby pełnoletnie. Nie 

liczy się kolejność zgłoszeń, tyl-
ko to, co przyszłe uczestniczki 
będą mogły zaoferować grupie. 
Na warsztaty można się zapisać 
przez maila: fundacja@made-
inbrochow.wroclaw.pl albo pod 
numerem  tel. 511 380 078. Po-
zostałe osoby mogą dołączyć do 
grupy na Facebooku: Kobiece ręce 
– wspierajmy się na Brochowie.  

 
Marlena Urbaniak

BROCHÓW 
Dołącz do kobiecych kręgów

SOŁTYSOWICE 
Już niedługo ruszy budowa żłobka
Na przełomie kwietnia i maja ma ruszyć budowa żłobka na Sołtysowicach. Prace projektowe wciąż trwają. Oprócz 
żłobka w budynku znajdzie się filia nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także sala wielofunkcyjna. 

Nowy żłobek, który powstanie 
przy ul. Sołtysowickiej 9a, bę-
dzie miał 1766 mkw. Znajdzie 
się w nim 5 oddziałów z miej-
scem dla 150 dzieci. Planowa-
na jest także droga dojazdowa, 
która zostanie jednak wyko-
nana w późniejszym terminie. 
W budynku zastosowane zosta-
ną ekologiczne i energooszczęd-
ne rozwiązania, takie jak pane-
le fotowoltaiczne czy skrzynki 
rozsączające. Znajdzie się rów-
nież miejsce na nasadzenia wy-

równujące i uzupełniające, czyli 
m.in. drzewa oraz rabaty.  

Biblioteka i sala 
wielofunkcyjna

W budynku pojawi się przeniesio-
na filia nr 41 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej z ul. Sołtysowickiej 48, 
która z powodu pandemii została 
na stałe zamknięta. Nowa biblio-
teka będzie przystosowana do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Na miejscu znajdzie się 

bogaty zbiór książek – lektury ze 
starej biblioteki również zosta-
ną przeniesione. Budynek będzie 
także wyposażony w salę wie-
lofunkcyjną, z której skorzystają 
radni Rady Osiedla Sołtysowice, 
a także tutejsi mieszkańcy. 

Kiedy żłobek będzie 
gotowy?

Przetarg na budowę żłobka i bi-
blioteki został rozstrzygnięty już 
w 2020 roku. Miasto wybrało 

ofertę złożoną przez wrocławską 
spółkę HARAS. Budowę zreali-
zuje Zarząd Inwestycji Miejskich 
we Wrocławiu. Prace projektowe 
wciąż trwają, ale zakończą się 
jeszcze w marcu. Inwestycja ma 
kosztować ok. 12 mln zł. Plano-
wany termin oddania budynku 
do użytku to II połowa 2022 roku. 
Terminy mogą jednak ulec zmia-
nie – wszystko zależy od obo-
strzeń. 

Marlena Urbaniak
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Tak będzie wyglądał żłobek połączony z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sołtysowickiej 9a

„Kobiece ręce” to nie tylko warsztaty, ale przede wszystkim spotkania w doborowym gronie

Prace w parku Widawskim 
trwają od połowy stycznia tego 
roku, z powodu niskich tem-
peratur nie mogły być jednak 
prowadzone na bieżąco. Teraz, 
kiedy zrobiło się cieplej, zo-
stały wznowione. Wykonawcy 
są w trakcie wykańczania ście-
żek spacerowych, wykonywa-
nia nasadzeń, a także montażu 
ławek, koszy na śmieci i stoja-
ków na rowery.  Park Widawski 
jest jedynym większym tere-
nem zielonym osiedla Widawa. 
Już w latach 70. XX w. służył 
mieszkańcom jako teren re-
kreacyjny. W małej części był 
zagospodarowany w 2015 roku, 
teraz prace są kontynuowane. 
Realizacja jest częścią projektu 
„Zielona Lipa i Widawa”, który 
został zgłoszony do Wrocław-
skiego Budżetu Obywatelskiego 
w 2018 roku. Wykonawcą jest 
zespół Form.ica.

Wzdłuż ul. Koziej na Maślicach 
ma powstać 1,2-kilometrowa 
ścieżka pieszo-rowerowa. Pro-
jekt uwzględnia także łącznik 
do szkoły przy ul. Lubelskiej, 
który ma poprawić bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży. 
Budowa zostanie podzielona 
na 5 odcinków, z których każ-
dy będzie miał od 90 do 400 
metrów długości. Planowana 
jest nawierzchnia asfaltowa 
lub mineralna. Pojawi się ona 
na wschodniej części ul. Ko-
ziej na kolektorze ściekowym 
albo zostanie poprowadzona 
między drzewami. Prace mają 
się zakończyć w grudniu 2023 
roku. Projekt został zgłoszony 
do WBO w 2020 roku. Budżet to 
750 tys. zł.

Ruszyły prace nad nową in-
westycją – park Rekreacyjny 
Mikołowska na osiedlu Stra-
chocin-Swojczyce-Wojnów. 
Pierwszy etap ma polegać na 
stworzeniu ogrodzonego pla-
cu zabaw dla młodszych dzie-
ci, a także placu rekreacyjnego 
dla dzieci starszych, na którym 
znajdzie się miejsce na „smo-
czą górkę” ze zjeżdżalniami. 
Pomysł związany jest z osie-
dlową legendą o smoku Stra-
chocie. Powstanie także strefa 
spacerowa. Przewiduje się, że 
praca nad pierwszym etapem 
zakończy się latem tego roku. 
Park ma spełniać oczekiwania 
każdej grupy wiekowej i osób 
aktywnych sportowo. Inicja-
torem projektu jest organiza-
cja non-profit – Grupa z pasją. 
Będzie on realizowany z  fun-
duszy WBO.

Rewitalizacja 
parku 
Widawskiego

Droga rowerowa 
na Maślicach

Park rekreacyjny 
ze Strachotą
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Zmień piec

Chodzisz do piwnicy bez końca, brudzisz się węglem, martwisz smogiem wydobywającym z komina. A kiedyś i tak trzeba ten piec wymienić, bo będzie 
mandat, więc... Odpowiedz ciekawie na pytanie konkursowe, zgarnij pieniądze na remont i pozbądź się kopciucha z maksymalną dopłatą. Dobry plan?

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1/2

DANE KONTAKTOWE 

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

PYTANIE KONKURSOWE „Dlaczego chcesz zmienić piec?”

Numer telefonu

Adres e-mail 

Dalsza część formularza z drugiej strony

Dlaczego chcesz wymienić piec? Napisz dwa zdania, 
wygraj konkurs i odśwież mieszkanie za 14 tys. zł

KONKURS

voucher 200 zł na zakupy w OBI5x

 remont mieszkania o wartości 14 000 zł
(w tym projekt oraz materiały z OBI o wartości 3500 zł)

2x
Do wygrania:

Wymień z nami piec
i odśwież mieszkanie!

Szczegóły na

www.zmienpiec.pl/konkurs
ORGANIZATOR:

„Pół pokoju pył przesłaniał człowiek wciąż 
ze ścierką ganiał. Chociaż ciepło, to te dymy 
już okropnie nas męczyły...”. Tak swoją wier-
szowaną odpowiedź zaczęła w poprzednim 
konkursie akcji „Zmień piec” jedna z lau-
reatek. Ty możesz wygrać główną nagrodę 
używając prozy. 

Wystarczy od 2 do 10 zdań, wpisanych na 
kuponie konkursowym (patrz niżej). Kon-
kurs skierowany jest do osób, które planu-
ją w ciągu najbliższych miesięcy wymienić 
źródło ciepła na paliwa stałe na ogrzewanie 
ekologiczne. Najlepsze dwie odpowiedzi zo-
staną nagrodzone wykonaniem drobnego 
remontu mieszkania po wymianie pieca. 
Zwycięzca konkursu otrzyma remont wraz 
z profesjonalnym projektem o wartości 
14 tys. zł. Dodatkowo, 5 osób dostanie od nas 
bony na 200 zł do marketu remontowo-bu-
dowlanego OBI na zakup roślin oczyszczają-
cych powietrze. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 kwietnia br. 
za pomocą formularza na stronie www.
zmienpiec.pl lub kuponu zamieszczonego 
w biuletynie Wrocław.pl, który należy do-
starczyć osobiście lub pocztą (liczy się data 
dostarczenia) pod adres: ARAW, pl. Solny 14, 
50-062, Wrocław, z dopiskiem „Zmień piec”.
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Wrocławskie pokolenia

Uniwersytet Wrocławski z nową nagrodą naukową 
Laureat Nagrody Heisiga dostanie 200 tys. złotych
Nagroda została ustanowiona 19 lutego, w dniu Święta Nauki Polskiej. Inicjatorem jej utworzenia i fundatorem jest prof. Norbert Heisig – lekarz, uro-
dzony w 1933 r. w Breslau. Kandydatów wskażą senaty szkół wyższych, które biorą udział w programie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Profesor Norbert Heisig to nie-
miecki lekarz, który urodził się 
w 1933 roku w Breslau. Studiował 
medycynę i filologię klasyczną 
na uczelniach we Fryburgu, Ty-
bindze i Hamburgu. W 2000 roku 
przeszedł na emeryturę i zaanga-
żował się m.in. we wsparcie śro-
dowiska akademickiego Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. To w dużej 
mierze dzięki jego staraniom 
uzyskano pieniądze na remonty 
zabytkowych gmachów, w tym 
renowację fresków w Oratorium 
Marianum. Jest honorowym pre-
zesem Polsko-Niemieckiego To-
warzystwa Uniwersytetu Wro-
cławskiego.

Dla kogo nagroda

Intencją prof. Heisiga jest wyróż-
nienie uczonego, który prowadzi 
badania na światowym poziomie. 
Nagroda wynosi 200 tys. zł i pod 
względem finansowym to naj-
wyższe w Polsce wyróżnienie za 
dokonania naukowe. Wyróżnienie 
będzie przyznawane co dwa lata.

Pierwszego laureata Nagrody 
Heisiga poznamy w październi-
ku tego roku. Wyłoni go kapituła 
powołana przez rektora Uniwer-
sytetu Wrocławskiego.

 – W tej chwili senaty 20 pol-
skich uczelni debatują, jakie 
zgłosić kandydatury. 200 tysię-
cy złotych to najwyższa polska 
nagroda dla naukowca. Co istot-
ne, laureat będzie mógł zrobić 
z pieniędzmi, co mu się podoba 
– tłumaczy profesor Przemy-
sław Wiszewski, rektor Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. To zna-
czy, że nagrody nie trzeba wydać 
na kolejne projekty naukowe ani 
sprzęt do badań.

Światowy wyścig 

Prof. Eugeniusz Zych, prorek-
t o r  U n i w e r s y t e t u  W r o c ł a w -
skiego ds. badań naukowych, 
mówi: – Chcemy, aby najlep-
sze polskie uczelnie, takie jak 
Uniwersytet Wrocławski, brały 
udział w światowym wyścigu 

naukowym. Nasi fizycy, che-
micy, biotechnolodzy, ale także 
przedstawiciele nauk społecz-
nych i humanistycznych często 
są członkami najlepszych świa-
towych zespołów badawczych.

Mały Nobel

Nagroda już jest określana jako 
„mały Nobel” lub „polski No-
bel”. – Chcielibyśmy, by miała 
taki prestiż. Wiadomo, że lokal-
nie kandydatury zgłoszą poza 
Uniwersytetem także Politech-
nika Wrocławska i Uniwersytet 
Przyrodniczy. Ale na zgłoszenia 
czekamy też z pozostałych 17 
polskich uczelni badawczych – 
mówi rektor Wiszewski. 

Nazwisko laureata lub laureat-
ki nagrody zostanie ogłoszone 
1 października 2021 r. podczas 
uroczystej  Inauguracji  Roku 
Akademickiego na Uniwersytecie 
Wrocławskim.

Tomasz Wysocki
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Prof. Norbert Heisig, fundator nagrody zwanej małym Noblem 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2/2
Pamiętaj, aby do formularza dołączyć zdjęcie swojego pieca

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym do Konkursu „Wymień z nami piec i odśwież mieszkanie” organizowanym przez 
Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą: pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, dla 
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

Oświadczam, że przed zgłoszeniem do Konkursu „Wymień z nami piec i odśwież mieszkanie” 
organizowanego przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą: pl. Solny 14, 
50-062 Wrocław, zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie 
www.zmienpiec.pl/konkurs, w tym z treścią zawartych w nim oświadczeń i zgód wymaganych 
od uczestnika Konkursu, akceptuję jego treść i przedmiotowe zgody wyrażam.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych z związku z przeprowadzaniem Konkursu 
Wymień z nami piec i odśwież mieszkanie” (dalej jako: „Konkurs”) jest Agencja Rozwoju Aglomeracji 
Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław (dalej „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora można kontaktować się 
z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem 
Ochrony Danych, e-mail: rodo@araw.pl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadze-
niem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a  w  szczególności  w  celu  wyboru  zwycięskich  zgłoszeń  przez  
Komisję  oraz  -  w  przypadku  Laureatów  Konkursu  -  przyznania  i  wysyłki  Nagrody,  
prowadzenia  komunikacji elektronicznej w tym zakresie oraz w celach podatkowych i rozliczeniowych. 
Jeżeli Administrator będzie planował dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w innym celu, 
zostanie Pani/Pan, o tym poinformowana/y.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

konieczność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
w przypadku Laureatów Konkursu 
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:

upoważnionych pracowników Administratora;

podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, obsługi 
prawnej, obsługi informatycznej;

kontrahentów Administratora, którzy otrzymają Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do 
umożliwienia tym kontrahentom komunikacji 
z Panią/Panem;

właściwy organ podatkowy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administrator do momentu zakończenia realizacji celów 
wskazanych w pkt. 3 albo wcześniejszego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie  danych  
osobowych).  Administrator  może  zachować  niezbędną, ograniczoną część danych osobowych w 
przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres 
do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla celów 
sprawozdawczości podatkowej  i rozliczeniowej). 

W  zakresie  przewidzianym  przepisami  prawa  przysługuje  Pani/u  prawo  do  żądania dostępu  do  swoich  
danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz  prawo do żądania przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych 
osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 
siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie 
niemożnością wzięcia udziału w Konkursie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać 
profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA

Data i podpis:

Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Konkursu do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć zdjęcia 
źródła ciepła oraz lokalu (w formie elektronicznej lub wywołane/wydrukowane w kolorze), 
w szczególności pomieszczenia, w którym znajduje się źródło ciepła. W przypadku formularzy 
podsyłanych pocztą, decydujący jest termin wpłynięcia zgłoszenia, a nie data wysyłki.

INFORMACJE O ŹRÓDLE CIEPŁA I LOKALU

Liczba pieców na paliwa stałe w mieszkaniu

Rodzaj budynku mieszkalnego, w którym 
zlokalizowane jest źródło ciepła

Liczba osób wspólnie zamieszkujących w lokalu, 
w którym zlokalizowane jest źródło ciepła

1 2 3 i więcej

budynek 
jednorodzinny

budynek 
wielorodzinny
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Kultura

Na graffiti z postaciami zerkającymi na nas z okien można natknąć się w najróżniejszych zakątkach Wrocławia. Wykonał je Filip SKONT Niziołek w 2016 roku 
w ramach akcji Bibliopolis. 11 portretów pisarzy, poetów, myślicieli i księgarzy powstało na zlecenie Wrocławskiego Domu Literatury, gdy Wrocław przejął 
dwa tytuły – Europejskiej Stolicy Kultury i Światowej Stolicy Książki UNESCO, i został Miastem Biblioteką.

Tadeusz Różewicz
Sejm ustanowił 2021 Rokiem Ta-
deusza Różewicza, na październik 
br. przypada bowiem 100. rocznica 
urodzin mocno związanego z Wro-
cławiem artysty. 

Stanisław Lem
Z okazji 100. rocznicy urodzin tego 
najwybitniejszego polskiego pisarza 
science fiction, filozofa i futurologa, 
Sejm zdecydował, że 2021 będzie 
również Rokiem Stanisława Lema. 

Stanisław Dróżdż
Wrocławski poeta i  animator 
polskiego nurtu poezji konkret-

nej. Znany wrocławia-
nom z napisu „Było Jest 
B ę d z i e ”  n a  M u z e u m 
Współczesnym przy pl.  
Strzegomskim i innych 
instalacji w mieście.

Rafał Wojaczek
Określano go jako 
poetę wyklętego. 
Zmarł w wieku 26 
lat. Jego grób jest 
na cmentarzu św. 
Wawrzyńca. W lipcu 
2019 r. miasto prze-
kazało Ossolineum 
59 l istów Rafała 
Wojaczka. 

Helmut Kajzar
D r a m a t o p i s a r z , 
reżyser teatralny, 

eseista. Swój debiut drama-
turgiczny i reżyserski miał 
na dwóch wrocławskich sce-
nach – teatrów Polskiego 
i Współczesnego. 

Edyta Stein 
Była filozofką i fenomenolo-
giem, po przejściu na katoli-
cyzm wdziała habit karme-
litanki bosej. Zginęła w komorze 
gazowej w Auschwitz-Birkenau. 
Beatyfikowana i kanonizowana 
przez polskiego papieża. Jej wro-
cławski dom stoi przy ul. Nowo-
wiejskiej 38. Niedaleko jest też 
ulica jej imienia.    

Lothar Herbst
Jego imieniem nazwane jest studio 
radiowe w Katedrze Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej UWr, od 
kilku lat ma też swoją ulicę. Był po-
lonistą – pracownikiem Instytutu 
Filologii Polskiej, poetą i opozycjo-
nistą.  

Marianna Bocian
Poetka przez wiele lat związana 
z Wrocławiem. Absolwentka polo-
nistyki i filozofii na UWr, propa-
gatorka poezji konkretnej. Znana 
także ze swojej działalności opo-
zycyjnej. 

Wilhelm Bogumił Korn
Księgarz i wydawca – 
urodził się i zmarł we 
Wrocławiu. Był dostaw-
cą książek dla bibliotek 
króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego 
i Uniwersytetu Wileń-

skiego. Publikował 
po niemiecku, ale 
i  np.  podręczni-
ki do nauki języka 
polskiego.  

Angelus Silesius
... czyli Anioł Ślą-
zak.  Pomnik po-
ś w i ę c o n y  t e m u 
mistykowi i poecie 
stoi od roku 2007 
na dziedzińcu Ossolineum. 
Był zakonnikiem w klasz-
t o r z e ,  m i e s z c z ą c y m  s i ę 
w obecnym budynku Osso-
lineum, a w krypcie pobli-
skiego kościoła św. Macieja 
został pochowany. 

Bruno Schulz
Portret powstał dodatkowo, 
rok po świętowaniu w 2016 
r. Schulz za życia z Wrocła-

wiem, co prawda, związków nie 
miał, ale od 2012 r. mamy słynny, 
międzynarodowy Bruno Schulz. 
Festiwal. 

Tymoteusz Karpowicz
W dawnym wrocławskim domu 
Tymoteusza Karpowicza i jego 
żony Marii jest teraz siedziba 
Fundacji Olgi Tokarczuk. Karpo-
wicz – czołowy twórca poezji lin-
gwistycznej, prozaik, dramaturg 
i tłumacz – z Wrocławiem związał 
się w 1949 r. 

W s z y s t k i e  p o r t r e t y  i  b o n u s 
z podwórka przy Roosevelta na 
Nadodrzu można zobaczyć na 
naszej stronie internetowej.

Małgorzata Wieliczko

Marta Kisiel: Lockdown mi nie przeszkodził
Najnowszą powieść „Dywan z wkładką” napisała niemal błyskawicznie, podczas pandemii. 
Wydawnictwo W.A.B. już musiało zlecić dodruk, bo książka jest bestsellerem w miesiąc od 
premiery. W rozmowie z wroclaw.pl Marta Kisiel opowiada, co ją inspiruje, jak tworzy swoje 
postaci, jakie ma plany.

Nową książkę „Dywan z wkładką” 
pisała podczas lockdownu, w sytu-
acji dość nietypowej… z dynamicz-
nym 4-latkiem u boku. Ale kiedy 
już przykleiła się do komputera, nie 
wstała, dopóki nie postawiła ostat-
niej kropki. 

Dla wytchnienia

„Dywan z wkładką” to kryminal-
no-familijna historia w pogodnym 
nastroju. Marta Kisiel przyzna-
je, że powstała jako wytchnienie, 
okazja do pośmiania się. – Z każ-
dym kolejnym wybuchem bądź 
wpadką głównej bohaterki, Tere-
ski Trawnej, spuszczałam z siebie 
troszkę pary. To jedna z takich 
książek, po której czuć, że spra-
wiały autorowi niebywałą frajdę 
–mówi sama autorka.

O ludziach

Przyznaje, że nie zakładała, że 
powstanie książka w określonym 
gatunku. Nie jest to jednak peł-
nokrwisty kryminał. To przede 
wszystkim komedia – jest trup, 
tajemnica, poszukiwanie odpo-
wiedzi, kto zabił, ale ważniejsza 
od tego wątku okazuje się historia 
relacji rodzinnych. 

– Lubię, spotykając ludzi, zbie-
rać różne okruszki: powiedzon-
ka, zwyczaje, anegdoty, stroje, 
sposób mówienia, poruszania się 
i wplatam w tekst. Takie drobia-
zgi sprawiają, że postać staje się 
żywa. W przypadku tej książki 
bardzo dużo wzięłam z własnego 
życia – przyznaje autorka „Dy-
wanu z wkładką”.

Między wierszami

W nowej książce w autorce odezwa-
ła się też dyplomowana polonistka. 
Jest wiele literackich odniesień: Te-
reska marzy o Mickiewiczowskiej 
wsi, pojawiają się nawiązania do 
Kubusia Puchatka. Czytelnicy będą 
mieli niesamowitą frajdę z tropie-
nia tych skojarzeń. Są one jednak tak 
wplecione w tekst, żeby nawet ktoś, 
kto nie rozpozna cytatu czy nawią-
zania, był rozbawiony. 

Marta Kisiel już siada do kontynu-
acji „Dywanu z wkładką”. Wahała 
się, czy wrócić do tych bohaterów, 
ale doszła do wniosku, że skoro Te-
reska już się rozpędziła, to trzeba ją 
docenić.

Magdalena Talik
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Marta Kisiel, wrocławska pisarka fantasy, tłumaczka, absol-
wentka polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Niezwykłe portrety na wrocławskich murach:  
Gdzie ich szukać, kto na nich jest i skąd się wzięły?

l.wroclaw.pl/portrety-na-murach
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#AkcjaRekrutacja2021

Dla obcokrajowca
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Вроцлав займає високу позицію у рейтингу 
міст майбутнього
Слід звернути увагу на те, що Вроцлав займає високу позицію у глобальному рейтингу міст, де 
найкраще втілювати у життя прямі іноземні інвестиції (англ. foreign direct investment – FDI). Ра-
порт опублікувало щомісячне видання «fDi Magazine», що належить до групи «Financial Times». 
Столиця Нижньої Сілезії зайняла 15 місце серед міст світу, а також 1 місце у категорії «малі та 
середні міста».

У 2021 р. найкращими містами 
для прямих іноземних інвес-
тицій є Сінгапур, Лондон та 
Дубай – це виникає з рейтингу 
Global Cities of the Future (Гло-
бальні міста майбутнього). У 
рейтингу ми знайдемо 25 міст, 
а серед них – 2 з однієї країни, 
тобто Польщі. Вроцлав займає 
15 місце, а Варшава – 20.

Міста майбутнього – найкращі 
для прямих іноземних інвес-
тицій, TОП 25

1.Сінгапур, 2.Лондон, 3.Дубай,  
4.Амстердам, 5.Дублін, 6.Гон-
конг, 7.Нью-Йорк, 8.Шанхай, 

9. Париж, 10.Токіо, 11.Пекін, 12. 
Абу-Забі, 13.Бангалор, 14.Мюн-
хен, 15.Вроцлав, 16.Цюріх,  
17.Торонто, 18.Сеул, 19.Хью-
стон, 20.Варшава, 21.Чикаго, 
22. Москва, 23.Сан-Франциско, 
24.Вільнюс, 25.Монреаль

На думку аналітиків, резуль-
тат Польщі є дещо вищий, аніж 
її реальне економічне значен-
ня. Однак, Польща вважається 
місцем, де є кадри, які мають 
високій рівень освіти, а та-
кож країною, де інвестування 
коштів буде доволі продук-
тивне. Автори рапорту звер-

тають увагу також на те, що у 
Польщі знаходиться 14 спеці-
альних економічних зон, зав-
дяки яким інвестори можуть 
скористатися низьким рівнем 
оподаткування та допомогою з 
державних фондів.

Наше місто зайняло: 6 місце, 
якщо йдеться про економічний 
потенціал, 9 – якщо йдеться 
про людський капітал та стиль 
життя, 2 – якщо йдеться про 
продуктивність коштів, 10 – 
якщо йдеться про комунікації 
та 1 – якщо йдеться про місто, 
приязне для розвитку бізнесу.

New price-list of parking fees 
from 1st March 2021
At the beginning of March, the amount of parking fees in Wroclaw will change. A relevant 
resolution has just been adopted by the Wroclaw City Council. The currently valid prices 
have not changed for several years. This decision is supposed to increase the rotation of 
cars in the paid parking zone in the city centre.

The current zones A and B in the 
Wroclaw city centre will be includ-
ed in the city centre paid parking 
zone. Parking fees will be collected 
in this zone every day from Monday 
to Sunday from 9:00 a.m. till 8:00 
p.m. (currently: on weekdays from 
Monday to Friday from 9:00 a.m. till 
6:00 p.m.).

Parking fees in Zone A will amount 
to 

 ◼ 7.00 PLN first hour, 

 ◼ 3.60 PLN – second hour, 

 ◼ 4.30 PLN – third hour, 

 ◼ 7.00 PLN – fourth and each 
next hour).

Parking fees in Zone B will amount 
to 

 ◼ 5.00 PLN per hour

 ◼ 5.20 second hour,

 ◼ 5.50 third hour, 

 ◼ 5.00 PLN – fourth and each 
next hour).

Parking fees in Zone B will amount 
to [The paid parking zone will be 
established within the borders of 
the current Zone C. Parking fees will 
be collected there on weekdays from 
Monday to Friday from 9:00 a.m. till 
6:00 p.m. (unchanged)]

 ◼ 3.00 PLN per hour

 ◼ 3.10 second hour,

 ◼ 3.30 third hour, 

 ◼ 3.00 PLN – fourth and each next 
hour).FO
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Новий цінник оплат за паркування від 1 бе-
резеня 2021 р.
Зона платного паркування в 
центрі міста

Нинішні зони А та В, що знахо-
дяться безпосередньо у центрі 
міста Вроцлава, включено до 
зони платного паркування у 
середмісті. Оплати за парку-
вання стягуватимуться що-
денно, від понеділка до неділі, 
від 9.00 до 20.00 (нині це від-
бувається у робочі дні від по-

неділка до п’ятниці, від 9.00 до 
18.00).

Оплата за паркування у зоні А 
становитиме 

 ◼ 7,00 зл. за першу годину,

 ◼ 7,30 зл. за другу годину,

 ◼ 7,70  зл. за третю годину

 ◼ 7,00 зл. за четверту і кожну 

наступну годину паркуван-
ня).

Оплата за паркування у зоні B 
становитиме

 ◼ 5,00 зл. за першу годину,

 ◼ 5,20 зл. за другу годину,

 ◼ 5,50 зл. за третю годину,

 ◼ 5,00 зл. за четверту і кожну 

наступну годину паркуван-
ня).

Зона платного паркування 
(зараз це зона C)

Зона платного паркування буде 
встановлена у межах ниніш-
ньої зони C. Оплата за парку-
вання у ній стягуватиметься 
від понеділка до п’ятниці, з 
9.00 до 18.00 год. (без змін).

Оплата за паркування у зоні 
платного паркування стано-
витиме 

 ◼ 3,00 зл. першу годину, 

 ◼ 3,10 зл. за другу годину, 

 ◼ 3,30 зл. за третю годину, 

 ◼ 3,00 зл. за четверту і кожну 
наступну годину паркуван-
ня).

У перші дні березеня у Вроцлаві зміниться розмір оплат за паркування. Відповідну ухвалу прийняла міська 
рада Вроцлава. Ціни, що є зараз, не змінювалися більше десяти років. Завдяки цьому рішенню повинен збіль-
шитися поперемінний автомобільний рух у зоні платного паркування в центрі міста.

Wroclaw ranks high among global cities of the future
Wroclaw has achieved a high place in the FDI’s (Foreign Direct Investment) Global Cities of the Future ranking. The report was published by the fDi 
Magazine monthly from the Financial Times Group. The capital of Lower Silesia achieved 15th place in the world and top spot in the Mid/Small Cities 
category.

According to the Global Cities of 
the Future ranking, the best cit-
ies for direct investments in 2021 
were Singapore, London and Du-
bai. The ranking comprised 25 
cities, including two from Poland. 
Wroclaw achieved 15th place and 
Warsaw ranked 20th.

Best cities of the future for direct 
investments (TOP 25)

1.Singapore, 2.London, 3.Dubai, 
4.Amsterdam, 5.Dublin, 6.Hong 
Kong, 7.New York, 8 . S h a n g h a i , 
9.Paris, 10.Tokyo, 11.Beijing,  
12.Abu Zabi, 13.Bangalore, 14.Mu-

nich, 15.Wroclaw, 16.Zurich, 
17.Toronto, 18.Seoul, 19.Houston, 
20.Warsaw, 21.Chicago, 22.Mos-
cow, 23.San Francisco, 24.Vilnius, 
25.Montreal

In the opinion of analysts, Po-
land’s result is slightly better 

than its actual economic posi-
tion. However, Poland keeps up 
its reputation as a place with 
educated staff and good cost-ef-
fectiveness. The authors of the 
report also notice that there are 
14 special economic zones in Po-
land that offer lower taxes and 

public aid to potential investors. 
Wroclaw achieved 6th place for 
Economic Potential, 9th place 
for Human Capital and Lifestyle, 
2nd place for Cost Effectiveness, 
10th place for Connectivity and 
1st place for Business Friendli-
ness.
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

To nie był dobry sezon koszykarek Ślęzy Wrocław, które po latach sukcesów tym razem okupowały dolne rejony tabeli 
w Energa Basket Lidze Kobiet.

– Czujemy duży niedosyt. Stać nas 
było na o wiele lepszy wynik. Podsu-
mowałabym ten sezon jako bardzo 
cenną lekcję, którą musimy przyjąć 
z pokorą – ocenia kończący się se-
zon zasadniczy Julia Tyszkiewicz, 
niska skrzydłowa Ślęzy.

Do fazy play-off wejdzie 
osiem najlepszych drużyn. 
Wrocławiankom do awansu 
zabrakło kilku punktów.

– Dla nas najważniejsze jest 
to, że Ślęza Wrocław wciąż 
występuje w Energa Basket 
Lidze Kobiet. Mogliśmy po-
dzielić los Wisły Kraków czy 
Widzewa Łódź – klubów 
z tradycjami, które posta-
nowiły wycofać się z rozgry-
wek. My podjęliśmy rękawicę 
i walczymy dalej – ocenia ten 
sezon Michał Rygiel, rzecznik 
prasowy klubu.

Trudna przebudowa

Wrocławianki jeszcze w 2017 
r. zdobyły mistrzostwo Polski, 

a rok później sięgnęły po brązowy 
medal. Teraz przed utytułowanym 
klubem trudny okres.

– Ten sezon i być może jeszcze 
jeden-dwa kolejne to rozgrywki 
na przeczekanie trudnych czasów 

pandemicznych. Wierzę, że Ślę-
za powróci niedługo na należne jej 
miejsce – czyli do strefy medalowej 
– dodaje Rygiel.

Wrocławianki mogłyby walczyć 
o play-offs, ale kilka meczów prze-

grały w ostatnich minutach, a nawet 
sekundach mimo wysokiego prowa-
dzenia. Utrzymanie wyniku to jeden 
z elementów, który trzeba poprawić.

–  Czy to był pech? Nie wiem, jako 
sportowiec na pewno mogę przy-

znać, że brakowało nam 
często zimnej krwi czy też 
doświadczenia – uważa 
Tyszkiewicz. – Chciałabym 
odmienić losy meczu w Po-
znaniu, który przegrałyśmy 
po dogrywce. W trzy minuty 
odrobiłyśmy dużą stratę (13 
punktów – przyp. red.), do-
prowadzając do dogrywki. To 
była szaleńcza pogoń i na-
prawdę żałuję, że całe serce 
i zdrowie, które zostawiłyśmy 
na parkiecie, nie przełożyło 
się na wygraną.

Rygiel podkreśla jednak, że 
trener Arkadiusz Rusin zbu-
dował zespół z ambicjami. 
I to jest dobry prognostyk na 
przyszłość. 

Piotr Bera

 – Po poprzednim, wyjątkowo udanym, sezonie dla Śląska, naszym celem było zrobienie kolejnego kroku naprzód. Myślę, że 
ostatnie wyniki wymagają głębokiej analizy z naszej strony – mówi prezes piłkarskiego Śląska Piotr Waśniewski.

W tegorocznych spotkaniach 
Śląsk gra poniżej oczekiwań – 
w lidze drużyna odniosła jedno 
zwycięstwo w pięciu spotkaniach. 
Co może być przyczyną tego, że 
zawodnicy zatracili formę, którą 
prezentowali jeszcze w końcówce 
2020 roku?

Piotr Waśniewski, prezes WKS Ślą-
ska Wrocław: – Po poprzednim, 
wyjątkowo udanym, sezonie, na-
szym celem było zrobienie kolej-
nego kroku naprzód. Całe piękno 
i niewdzięczność sportu polega 
jednak na tym, że na końcu jest się 
ocenianym przez pryzmat wygra-
nego lub przegranego meczu. My-
ślę, że potrzeba tu znacznie głębszej 
analizy.

Wielu kibiców stoi murem za tre-
nerem Lavičką, wskazując za win-
nych piłkarzy. Czy szkoleniowiec 
ma nadal tak silną pozycję w ze-
spole, że spokojnie może przygo-
towywać się do najbliższego meczu 
i nie ma tematu jego zmiany?

 – Praca każdego klubu sporto-
wego odbywa się pod dużą presją 
kibiców i opinii publicznej. Trener 
i zawodnicy WKS-u mają zapew-
nione odpowiednie warunki do 
treningów, spełniające standardy 
klubu, którego ambicją jest gra 
w europejskich pucharach. Cie-
szy mnie też, że nasz trener ma 

wsparcie kibiców i liczę, że po-
może to w zwycięstwie w każdym 
z kolejnych meczów.

Śląsk boryka się z problemami 
w ofensywie. Przyczynę można 
upatrywać w środku pola i na-
pastnikach. Latem możemy spo-
dziewać się kilku zmian na tych 
pozycjach? 

 – Każdy z 11 piłkarzy na murawie 
realizuje założenia sztabu. Dru-
żyna funkcjonuje jako jeden orga-

nizm – dlatego odpowiedzialność 
za zdobywanie bądź stratę bramek 
należy rozłożyć na cały zespół. 
Budowanie drużyny jest procesem 
długodystansowym. Obserwujemy 
sytuację i, uwzględniając ograni-
czenia budżetowe, będziemy po-
dejmować decyzje transferowe.

Śląsk Wrocław to jednak nie tyl-
ko pierwszy zespół. Spory sukces 
na swoim koncie zapisali ostatnio 
piłkarze akademii.

 – Zgadza się, nasi wychowanko-
wie zwyciężyli w Turnieju o Puchar 
Prezesa PZPN w kategorii do 12 lat. 
To duże osiągnięcie naszych mło-
dych zawodników i cieszymy się, że 
tak głośno zrobiło się o nich w całej 
Polsce. To także potwierdzenie do-
brze wykonywanej pracy w naszej 
akademii. Miejmy nadzieję, że już za 
parę lat będziemy podziwiać umie-
jętności tych chłopaków w meczach 
Ekstraklasy na Stadionie Wrocław.

Rozmawiał: Patryk Załęczny

Sport

Niedosyt koszykarskiej Ślęzy
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Zarząd klubu eWinner Gwar-
dia Wrocław poinformował 
o zwolnieniu z roli pierwszego 
szkoleniowca trenera Krzysz-
tofa Janczaka. Jego obowiązki 
przejął dotychczasowy trener 
koordynator Mark Lebedew. 
Australijczyk w przeszłości 
z sukcesami prowadził m.in. 
kluby PlusLigi.

Żużlowcy Betard Sparty Wro-
cław wchodzą w ostatni etap 
przygotowań do rozpoczęcia 
sezonu 2021 w PGE Ekstra-
lidze. Pierwsze treningi na 
motocyklach zaplanowano na 
Stadionie Olimpijskim na po-
czątek marca. Przed inaugura-
cyjnym meczem w Grudziądzu 
drużyna rozegra 4 sparingi.

Drużyna koszykarskiego Ślą-
ska Wrocław wzmocniła strefę 
podkoszową. Kontrakt z WKS-
-em do czerwca 2022 roku 
podpisał mierzący 211 cm Ma-
ciej Bender.

#VolleyWrocław z drugim ty-
tułem w kategoriach młodzie-
żowych w tym sezonie. Nie tak 
dawno z mistrzostwa Dolne-
go Śląska cieszyły się juniorki 
klubu, a kilka dni później po 
srebrny medal sięgnęły junior-
ki młodsze.

Tydzień w skrócieRollercoaster Śląska Wrocław

FO
T.

 K
R

YS
TY

N
A

 P
Ą

C
ZK

O
W

SK
A

 /
 W

K
S 

ŚL
Ą

SK
 W

R
O

C
ŁA

W

Prezes Śląska Piotr Waśniewski uważa, że obecna forma zawodników wymaga głębszej analizy

Koszykarską Ślęzę czekają zmiany i starania o powrót do czołówki

WYDARZENIA 
SPORTOWE
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Wrocławski
Niezbędnik
Telefony alarmowe, 
infolinie we Wrocławiu

Numer ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego WOPR (numer ratunkowy nad 

wodą): 601 100 100

Stały dyżur Centrum Zarządzania 
Kryzysowego: 71 770 22 22

Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia

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. 7.00-14.00)

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 klien-
ta 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

REDAKCJA
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www.wroclaw.pl, 
e-mail: biuletyn@araw.pl

Redaktor naczelna 
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„Ojeja” – premiera w Teatrze 
Lalek

„OJEJA! albo o dziewczynce, któ-
ra nie znała własnego imienia” to 
najnowsze przedstawienie duetu 
Maria Wojtyszko – Jakub Krofta, 
twórców wielokrotnie nagradza-
nych spektakli „Piekło – niebo” 
czy „SAM – przygotowanie do 
życia w rodzinie”. To spektakl dla 
całej rodziny, rozgrywający się 
w baśniowej scenerii, ale dotyka-
jący spraw bliskich wszystkim ro-
dzicom i dzieciom. Przedstawienie 
stawia pytania o to, co nazywamy 

sukcesem, a co porażką, czy je-
dyną drogą do szczęścia jest nie-
ustanny rozwój i czy rzeczywiście 
wszystko da się ulepszyć? Pracy 
nad przedstawieniem towarzy-
szy seria filmów prezentujących 
twórców i dokumentujących pro-
ces powstawania premiery, które 
publikowane są w mediach spo-
łecznościowych i na stronie in-
ternetowej Wrocławskiego Teatru 
Lalek. Premiera spektaklu odbę-
dzie się w sobotę 6 marca o godzi-
nie 17.00. Kolejne przedstawienia 
będzie można zobaczyć 7, 12, 13, 
14 marca. 

„Jorcajt – czas chasydów” 
w Muzeum Etnograficznym 

Od 5 lutego w Muzeum Etnogra-
ficznym można obejrzeć naj-
nowszą wystawę „Jorcajt – czas 
chasydów”. Osią prezentacji jest 
fotograficzny zapis z uroczysto-
ści jorcajtu – modlitw przy grobie 
cadyka w rocznicę jego śmierci. 
Wystawa, pod opieką kuratorską 
Joanny Kurbiel, przybliża temat 
odwiedzających Polskę chasydów 
– powracających do ziem przod-
ków. Na ekspozycji obejrzeć moż-
na ok. 170 fotografii Joanny Sido-

rowicz, Dariusza Gawrońskiego, 
Piotra Krasa i Jerzego Sobola, od 
lat dokumentujących tego typu 
uroczystości na kirkutach w Lelo-
wie, Leżajsku, Radomsku, a nawet 
w Humaniu i Bracławiu na terenie 
dzisiejszej Ukrainy, gdzie znajduje 
się kolebka chasydyzmu. Muzeum 
Etnograficzne znajduje się przy 
ul. R. Traugutta 111/113. Czynne 
jest od wtorku do soboty w godz. 
10.30–16.00, a w niedzielę w godz. 
10.00–18.00. Bilet normalny kosz-
tuje 10 zł, ulgowy 8 zł, a grupowy 
i rodzinny po 5 zł/os. Dzieci do 7 
r.ż. wchodzą za darmo.

Wrocław od nowa – posłu-
chaj o historii miasta 

W 1945 r.  niemieckie miasto 
Breslau zostaje polskim Wrocła-
wiem. To, co widzą przybywający 
tam osadnicy, to ogrom ruin, a to, 
co czują, to niepewność i strach. 
O tym, jak wyglądało życie we 
Wrocławiu zaraz po II wojnie 
światowej, opowiada nowy projekt 
„Wrocław od nowa 1945 i potem” 
zrealizowany przez studentów 
historii UWr wraz z Ośrodkiem 
Pamięć i Przyszłość. Spośród wie-

lu kwestii, związanych z historią 
miasta, twórcy wybrali tematy, 
z których powstały audycje ra-
diowe, często opatrzone cennymi 
nagraniami archiwalnymi. Każ-
dy odcinek ma formę rozmowy 
z ekspertem w danej dziedzinie. 
Powstało 15 części tej opowieści. 
Audycji od 7 marca będzie można 
posłuchać na antenie Akademic-
kiego Radia LUZ. Nagrania będą 
również dostępne w formie pod-
castów na stronie Ośrodka Pamięć 
i Przyszłość oraz platformie an-
chor.fm/historiadouslyszenia. 

IL
. M

AT
ER

IA
ŁY

 O
R

G
A

N
IZ

AT
O

R
A

FO
T.

 M
AT

ER
IA

ŁY
 O

R
G

A
N

IZ
AT

O
R

A
IL

. M
AT

ER
IA

ŁY
 O

R
G

A
N

IZ
AT

O
R

A

Współpraca Wrocławia i Dolnego Śląska z Gruzją i wspólna 
historia łącząca oba narody – o tych sprawach opowiadają 
dwie plenerowe wystawy, które można zobaczyć we Wro-
cławiu. Tak miasto podsumowuje kilkuletnie kontakty z Batu-
mi, stolicą Adżarii.

Efektem wzajemnych relacji są 
wspólne projekty samorządowe, 
kulturalne i biznesowe oraz działa-
jący we Wrocławiu pierwszy w Pol-
sce Konsulat Honorowy Gruzji.

Obie wystawy można zobaczyć do 12 
marca br. przy ul. Świdnickiej.  Koło 
galerii BWA – „Przyjaźń polsko-
-gruzińska i niepodległość Gruzji” 
dr David Kolbaia ze Studium Euro-
py Wschodniej Uniwersytetu War-
szawskiego przygotowaną przez 
Biuro Współpracy z Zagranicą UM 
Wrocławia z okazji 100-lecia uzna-
nia przez Polskę niepodległości 
Gruzji. Przy Hotelu Monopol – wy-
stawę przygotowaną przez samo-
rząd województwa dolnośląskiego 

z okazji 5. rocznicy współpracy Dol-
nego Śląska z Adżarią. Ekspozycja 
zostanie także pokazana w kilku 
dolnośląskich miastach, a na koniec 
zaprezentowana szerokiej publicz-
ności w Adżarii.

– We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku 
mieszka około 10 tysięcy obywateli 
Gruzji. Dzięki współpracy możemy 
przybliżać innym mieszkańcom 
ich kulturę. Ponadto nasze miasta 
mogą się dużo od siebie nauczyć 
w różnych dziedzinach – mówi Ewa 
Gołąb-Nowakowska, dyrektor Biu-
ra Współpracy z Zagranicą Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.

Jarosław Ratajczak

Wrocław – Gruzja. Przyjaźń i współpraca

FO
T.

 T
O

M
A

SZ
 H

O
ŁO

D


