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Szanowni Państwo,

bardzo dobrze pamiętam zeszło-
roczną Wielkanoc. Pamiętam nasze 
lęki i obawy, pamiętam też nasze 
apele mówiące o tym, że Wrocław 
i wiosna zaczekają na nas. Okazało 
się, że musiały poczekać dłużej niż 
ktokolwiek z nas był nawet skłonny 
przypuszczać. Nie pierwszy zresztą 
raz piszę do Państwa w podobnym 
duchu, wiedząc, na jaką próbę cier-
pliwości wystawił nas ten niełatwy 
czas. Nas, naszych najbliższych, 
seniorów, drobnych przedsiębior-
ców, którzy na co dzień wznoszą 
z nami Wrocław, branże turystycz-
ną i gastronomiczną, które pospołu 
budowały turystyczny wizerunek 
naszego miasta. Chcę – myślę, że 
wszyscy chcemy – wierzyć, że ta 
trzecia fala będzie ostatnią, z jaką 
przyjdzie nam się mierzyć i wkrót-
ce wyjdziemy na powrót do świata. 
Cieszyć się sobą i cieszyć się Wro-
cławiem.

W całym tym dziwnym czasie nie 
zatrzymaliśmy się jednak. Nie 
przypuszczałem nigdy, że poczu-
cie dumy z Wrocławia, który ko-
cham, może u mnie wzrosnąć, ale 
czas pandemii, w którym objawiła 
się ta ogromna międzyludzka so-
lidarność, sprawił, że poznałem na 
nowo ogromny potencjał nasze-
go miasta. Owszem, wiedziałem 
o nim już wcześniej z pracy z niesa-
mowitymi ludźmi i ze współpracy 
z wielkimi społecznikami w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej 
czy w Departamencie Spraw Spo-
łecznych, ale czasami taki właśnie 
trudniejszy czas pomaga nam te 
oczywistości, które powszednieją, 
odkryć na nowo.

Dziękuję Państwu za to. Dziękuję za 
to poczucie dumy z ludzi radzących 
sobie w trudnym czasie i dziękuję 
w imieniu tych, którzy z Państwa 

pomocy i życzliwości korzystają. 
Wierzę, że pomimo wszystko jako 
wspólnota wyjdziemy z tej sytuacji 
wzmocnieni. Mam nadzieję, że sta-
nie się to jak najszybciej.

Cieszę się, że ten numer biuletynu 
zagościł w Państwa domach. Zale-
ży mi, żeby docierać z informacją 
o tym, co się we Wrocławiu dzieje, 
do każdego z Państwa. Dlatego za 
pośrednictwem biuletynu każdego 
tygodnia informujemy o ważnych 
miejskich projektach, jak „zmień 
piec” czy „płać podatki we Wrocła-
wiu”. Z myślą o Państwu, owszem, 
ale także z myślą o tych wszystkich, 
z którymi się tą wiedzą Państwo 
podzielą. I zapraszam też do tego. 
Zapraszam do rozmów o Wrocła-
wiu w Państwa domach, wśród 
przyjaciół. Miasto takie jak Wro-
cław żyje dzięki Państwa dynamice, 
pomysłom, rozmowom. Tak rozu-
miem Wrocław – wspólną sprawę.

Pod rozwagę chciałbym pozosta-
wić jeszcze jedną kwestię. Wiedzą 
Państwo, że nie boję się o tym mó-
wić w sposób bardzo bezpośred-
ni. Z powodu pandemii dochody 
miasta uległy obniżeniu. Nie tylko 
zresztą we Wrocławiu. To natu-
ralna sytuacja, gdy miasto wdraża 
programy pomocowe, a przedsię-
biorcy generują mniejsze dochody. 
To, co nas niepokoi, to kolejne pla-
ny rządowe, które te dochody mogą 
obniżyć jeszcze bardziej. Krajowy 
Program Odbudowy, szumnie za-
powiadany za pośrednictwem me-
diów państwowych, nie ma jasnych 
kryteriów przydziału środków. 
Wszyscy wiemy, że będzie, ale de-
cyzje o dystrybucji znacznej części 
środków będą czysto uznaniowe. 
To trochę tak, jakby ogłoszono, 
że ze względu na trudną sytuację 
pandemiczną są dodatkowe pie-
niądze z budżetu (a więc ze wspól-
nej kasy, na którą każdy się złożył) 

dla każdego z Państwa. A zaraz 
potem dodano, że nie zostaną one 
rozdzielone po równo, czy też np. 
względem Państwa wydatków 
z zeszłego roku, ale przez decyzję 
jakiegoś nieznanego państwowego 
urzędnika. W przypadku funduszy 
unijnych Wrocław może straci na 
tym setki milionów złotych. Ta-
kie środki to konkretne inwestycje 
w drogi, szkoły, Centra Aktywności 
Lokalnej, Kluby Seniora, komuni-
kację miejską.

Dlatego z takim zaangażowaniem 
samorządowcy zrzeszają się, by 
walczyć o przejrzystość finanso-
wania swojej pracy. W takim dol-

nośląskim zrzeszeniu zebrało się 
nas już kilkudziesięciu i wciąż do-
łączają kolejne osoby. Zrzeszenia 
nie są wyrazem jakichś naszych 
politycznych aspiracji, a jedynie 
próbą ochrony interesu miesz-
kańców w takich właśnie, jak ta 
opisana powyżej, bulwersujących 
sytuacjach.

Pozwólcie Państwo, że zakończę 
tym, co dla nas we Wrocławiu jest 
dzisiaj, ale i zawsze, chyba naj-
ważniejsze – nadzieją:

Święta Wielkiej Nocy w naszej tra-
dycji w sposób szczególny przyno-
szą nadzieję. Niech zatem takimi 

pozostaną także w tym szczegól-
nym, trudnym, roku. Niech nio-
są radość, która odpędza smutki, 
niech dają nadzieję wbrew prze-
ciwnościom.

Życzę Państwu 
wszystkiego, co dobre,

Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia

Pogoda na święta
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Aktualności

Rekrutacja do wrocławskich przedszkoli już się zaczę-
ła i potrwa do 31 marca. Spokojnie, liczy się nie kolejność 
zgłoszeń, lecz punktacja. Najprościej złożyć wniosek przez 
internet, podpisując go za pomocą profilu zaufanego.

Rekrutacją przedszkolną objęte są 
dzieci urodzone w latach 2015-18, 
mieszkające we Wrocławiu i któ-
rych rodzice ubiegają się dla nich 
o miejsce w przedszkolu. Liczbę 
miejsc do grup wiekowych okre-
ślają dyrektorzy przedszkoli.

Wniosek elektronicznie

Rodzice do 31.03 br. powinni złożyć 
w systemie rekrutacyjnym wnio-
sek, który podpiszą elektronicz-
nie (za pomocą profilu zaufanego) 
lub wydrukują i dostarczą z za-
łącznikami do placówki I wyboru. 
W przypadku każdego kandydata 
należy wybrać trzy przedszkola. 
Rodzic wypełnia listę placówek 

wg swoich preferencji, zaczynając 
od tej, której wybór jest dla niego 
najważniejszy (placówka I wybo-
ru). Jeśli kandydatowi zabraknie 
punktów, ma jeszcze szansę dostać 
się do placówki II i III wyboru.

Zaufaj profilowi

Nowością podczas rekrutacji 
w tym roku jest możliwość złoże-
nia wniosku w pełni elektronicznie, 
podpisując go za pomocą profilu 
zaufanego. Jak go założyć? Dowiesz 
się tego ze strony internetowej po-
święconej tegorocznej rekrutacji do 
przedszkoli.

Redakcja

Rodzicu, zapisz dziecko do przedszkola
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Bez obrzędu mycia nóg w Wielki Czwartek, a Najświętszy Sakrament zamiast na ołtarz adoracji trafi do tabernaculum, 
jak po każdej mszy świętej. W Wielki Piątek nie będzie można oddać czci krzyżowi przez ucałowanie, lecz jedynie ge-
stem przyklęknięcia i skinienia głową. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę – tylko na świeżym powietrzu.

Ks. abp Józef Kupny wydał wła-
śnie dekret organizacji Wielkiego 
Tygodnia dla księży proboszczów 
we wszystkich parafiach wro-
cławskiej archidiecezji. – Ogól-
na zasada mówi o tym, żebyśmy 
zachowali wszelkie zasady bez-
pieczeństwa wyznaczone przez 
władze państwowe, a także wy-
pełniali zalecenia stolicy apo-
stolskiej i Konferencji Episkopa-
tu Polski – tłumaczy ks. dr Rafał 
Kowalski, rzecznik archidiecezji 
wrocławskiej.

Według hormonogramu

I dodaje, że pomimo trudnych wa-
runków powinniśmy zadbać o to, 
aby te najważniejsze dla chrze-
ścijan dni przeżyć w sposób god-
ny i piękny. – Mamy świadomość, 
że weźmie w nich udział mniejsza 
liczba wiernych, jednak niezależ-
nie od tego, będziemy celebrować 
najważniejsze wydarzenie naszej 
chrześcijańskiej wiary, dlatego 
należy tę liturgię przygotować 
i przeżywać z należytą czcią – 
podkreśla. Liturgie Wielkiego Ty-
godnia będą odbywać się zgodnie 
z harmonogramem parafii.

Inny Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek na pewno we 
wrocławskich parafiach nie bę-
dzie obrzędu obmywania nóg. Po 
skończonej liturgii Najświętszy 
Sakrament zostanie schowany – 
jak w czasie każdej mszy świętej 
– do tabernaculum. Nie będzie 

zatem procesyjnego przeniesie-
nia do ołtarza adoracji, zwanego 
przez wiernych ciemnicą.

Wielki Piątek

Wierni nie będą mogli oddać czci 
krzyżowi przez ucałowanie. – 
Będzie wolno podejść do krzyża, 
przyklęknąć, ewentualnie oddać 
cześć przez gest skinienia głową 
– tłumaczy ks. dr Kowalski. Ten 
element liturgii księża powinni 
tak przygotować, aby wierni mogli 

zachować bezpieczne odległości 
między sobą.

Święcenie pokarmów

Tylko i wyłącznie poza kościołami, 
czyli na placach przykościelnych, 
przy kapliczkach, krzyżach – tak, 
aby uniknąć gromadzenia się ludzi 
w zamkniętym pomieszczeniu. – 
Każdy może dokonać obrzędu 
błogosławieństwa przed posiłkiem 
w niedzielę Zmartwychwstania 
– przypomina ks. dr Kowalski. 

Ksiądz arcybiskup zachęca pro-
boszczów, aby umożliwili wier-
nym udział duchowy we wszelkich 
liturgiach. Ale także, by przypo-
mnieli, że wszelkie liturgie spra-
wowane pod przewodnictwem 
biskupa w kościele katedralnym 
będą transmitowane przez me-
dia katolickie. Wszyscy ci, którzy 
pozostaną w domach, będą mo-
gli w ten sposób połączyć się ze 
wspólnotą wierzących.

Anna Aleksandrowicz

Wielki Tydzień w parafiach wrocławskich
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Policja sprawdza 
maseczki

Wrocławska policja sprawdza, 
czy pasażerowie w tramwajach 
i autobusach noszą maseczki 
zakrywające usta i nos. Kon-
trole wynikają z rozprzestrze-
niającej się pandemii. Zgodnie 
z przyjętymi zasadami, pasażer 
ma obowiązek zasłaniania ust 
i nosa w pojazdach publicznego 
transportu zbiorowego oraz za-
chowania bezpiecznego odstępu 
od innych podróżnych. Jeśli pa-
sażer nie będzie miał maseczki, 
otrzyma ją od policjantów i zo-
stanie upomniany.

Biblioteki 
zamknięte

Z powodu pandemii, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej we Wrocławiu zdecydował 
o zamknięciu wszystkich filii do 
9 kwietnia br. Terminy zwrotów 
zbiorów nieprzeterminowa-
nych zostaną przedłużone do 30 
kwietnia br., terminy odbioru 
rezerwacji zostaną zmienione. 
Za okres zamknięcia opłaty za 
przetrzymanie nie będą nalicza-
ne. Funkcjonuje także całodobo-
wa wrzutnia przy Mediatece, od 
ul. Widok. Działania on-line od-
bywają się bez zmian. Wszelkie 
informacje dostępne są na stro-
nie biblioteka.wroc.pl.

 

Komunia 
w pandemii

Wrocławski arcybiskup ks. Józef 
Kupny wydał dekret dotyczący 
zasad organizacji tegorocznych 
uroczystości przyjęcia pierw-
szej komunii. Zaleca w nim, aby 
odwołać wspólne uroczystości 
komunijne, jeśli zajęcia w szko-
łach zostaną zawieszone. Kilka 
dni po ogłoszeniu dekretu, rząd 
zamknął szkoły z powodu ro-
snącej liczby zakażonych koro-
nawirusem. Jeśli po 9 kwietnia, 
władze zdecydują o wznowie-
niu zajęć, to wcale nie oznacza, 
że przygotowania do pierwszej 
komunii też zostaną przywró-
cone. Sugerowanych rozwiązań 
jest kilka. Pierwsze, to podział 
większych grup. W tym przy-
padku duże znaczenie ma wiel-
kość kościoła, w którym miałaby 
się odbyć uroczystość. Rodzi-
ce mogą także zdecydować się 
na indywidualną uroczystość 
przyjęcia pierwszej komunii 
przez ich dziecko. To jest moż-
liwe nawet w dni powszednie. 
Pod uwagę powinni brać także 
przeniesienie pierwszej komunii 
na inny termin.W kościele tak-
że obowiązuje reżim sanitarny: 
1 osoba na 15 mkw., obowiązek 
zasłaniana nosa i ust, zacho-
wanie odległości 1,5 m.Z pytaniami w sprawie rekrutacji można dzwonić pod 71 777 77 77

 l.wroclaw.pl/przedszkola2021
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Dają siłę do walki z pandemią – posiłki dla medyków
Pandemia nie zwalnia tempa, szczególnie w szpitalach. Wrocławskie instytucje wraz z restauratorami, którzy również są w trudnej sytuacji, posta-
nowiły nakarmić medyków. Od listopada wydano niemal 26 tysięcy posiłków dla białego personelu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji jest jed-
ną z wrocławskich spółek, które 
dołączyły do pomocy medykom. 
Wraz z firmą cateringową, która 
w czasie przed pandemią dostar-
czała posiłki do MPWiK, nakarmili 
biały personel przy ul. Koszarowej 
we Wrocławiu.

3 miesiące akcji

MPWiK ufundowało 5600 obia-
dów dla medyków. Akcja trwała 
3 miesiące, od listopada 2020 do 
lutego 2021 r. Od poniedziałku do 
piątku (z wyjątkiem świąt) fir-
ma stołówkowa przygotowywała 
porcje obiadowe, które następnie 
przewoziła z Grobli na ul. Ko-
szarową. Takie rozwiązanie było 
również formą pomocy dla firmy 
cateringowej BePerfect, która na 
co dzień przygotowuje posiłki dla 
miejskich wodociągów. W MPWiK 
w  projekt zaangażowane były 
dwie osoby z biura, które wspie-
rały siedmiu pracowników firmy 
cateringowej.

– Posiłki dowożone były w wy-
godnych zgrzewanych na gorąco 

pojemnikach, które można było 
podgrzać w mikrofali. Szpital bar-
dzo chwalił estetykę opakowania 
i sprawność działania naszego 
partnera – mówi Martyna Bańce-
rek, rzeczniczka MPWiK.

20 tys. posiłków

Wrocławski Park Technologiczny 
razem z lokalnymi firmami także 
wspierał personel medyczny. Od 
początku listopada 2020 r. 20 000 
posiłków trafiło do personelu me-
dycznego Wojewódzkiego Szpitala 
im. J. Gromkowskiego.

W ten sposób WPT wraz z zespo-
łem Cafe Równik i firmą KINIA 
wspomagało wrocławską służ-
bę zdrowia w codziennej walce 
z pandemią koronawirusa.

Współpraca przedsiębiorców, or-
ganizacji pozarządowych, insty-
tucji i restauratorów udowadnia, 
że dzięki kooperacji można zdzia-
łać bardzo wiele. Nie tylko wspie-
rać walkę z pandemią, ale i pomóc 
sobie nawzajem.

Joanna Leja
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Giełda Nieruchomości to aktualizowana na bieżąco baza 
informacji o terenach i  lokalach oferowanych przez Gmi-
nę Wrocław na sprzedaż. W wyszukiwarce można w łatwy 
sposób odnaleźć interesującą nas ofertę.

Strona Giełdy Nieruchomości do-
stępna jest pod adresem gn.um.
wroc.pl. Oferty pogrupowane są 
w dwie podstawowe kategorie: 
nieruchomości (grunty i budynki) 
oraz lokale (mieszkalne i użytko-
we). Przechodząc do wybranej ka-
tegorii i klikając opcję wyszukaj, 
można zawęzić obszar do kon-
kretnych ofert. Po przejściu do wy-
branej oferty wyświetlają się dane, 
zdjęcia, mapa oraz inne informacje 
o nieruchomości.

W przetargu lub bez

Sprzedaż nieruchomości komu-
nalnych odbywa się w trybie prze-
targowym i  bezprzetargowym. 
Procedura sprzedaży wszczynana 
jest z urzędu lub na wniosek za-
interesowanego. Aby wziąć udział 
w przetargu, trzeba wpłacić wa-
dium w  wysokości określonej 
w ogłoszeniu. Wadium jest odda-
wane zawsze w przypadku niewy-
grania przetargu. W celu nabycia 
nieruchomości bez przetargu, 
trzeba złożyć wniosek.

Szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie bip.um.wroc.pl 
i w Wydziale Nabywania i Sprze-

daży Nieruchomości na pl. Nowy 
Targ 1-8.

Zobacz wybrane oferty

1. Kamienica przy pl. Uniwersy-
teckim 7 to prawdziwa perła wśród 
nieruchomości, które miasto chce 
sprzedać. Powstała w 1870 r. – 
dziś jest pięknie odrestaurowana, 
a z jej okien rozciąga się przepięk-
ny widok na gmach Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 6-kondygnacyjny 
budynek o powierzchni 1410 mkw. 
położony jest na działce liczącej 
325 mkw. Przeznaczony jest na 
mieszkania i usługi. Cena wywo-
ławcza wynosi 30 mln zł. Przetarg 
zaplanowano na 31 maja 2021 r.

2. Kamienica przy ul. Księcia Jó-
zefa Poniatowskiego 6 także jest 
na sprzedaż. To 6-kondygnacyjny 
wielorodzinny budynek miesz-
kalny z podpiwniczeniem. Ma po-
wierzchnię ogólną ok. 2578 mkw. 
i stoi na działce liczącej 469 mkw. 
Budynek pochodzi z końca XIX w. 
i jest ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków Wrocławia. Cena wywo-
ławcza wynosi 9 mln 670 tys. zł. 
Przetarg zaplanowano na 9 lipca 
2021 r.

3. Niezabudowana działka przy 
ul. Irysowej na Psim Polu ma po-
wierzchnię 22 890 mkw. Na jej te-
renie znajduje się staw. Obszar jest 
atrakcyjny krajobrazowo – można 
na nim wybudować m.in. hotel, 

centrum kongresowe i konferen-
cyjne, biura oraz kryte i terenowe 
urządzenia sportowe. Przewidzia-
ne są tam także usługi, w tym han-
del detaliczny małopowierzchnio-
wy i gastronomia, a także obiekty 

kulturalne oraz poradnie i pracow-
nie medyczne. Cena wywoławcza 
wynosi 3 mln 750 tys. zł. Przetarg 
odbędzie się 7 czerwca 2021 r.

Jarosław Ratajczak
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Gmina sprzedaje grunty, budynki i mieszkania

Kamienica przy pl. Uniwersyteckim 7 ma pójść pod młotek w maju – cena wywoławcza to 30 mln zł

Posiłek wzmacnia nie tylko tego, kto go spożywa, ich zakup pomaga także utrzymać lokalne biznesy
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Aktualności

Szczepionka przeciwko COVID-19 to jeden z  najważniej-
szych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać 
epidemię. A  każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę 
przerwać łańcuch zakażeń. We Wrocławiu wykonano już 
ponad 152 tys. szczepień.

Już od 
p o n a d 
r o k u 
n a s z a 
codzienność wygląda inaczej. 
Częściej się martwimy, niż uśmie-
chamy i nie wiemy, co nas jeszcze 
może spotkać i kiedy pandemia się 
skończy. Mamy już jednak oręż do 
skutecznej walki z koronawirusem.

Szczepienia przeciwko COVID-19 
to skuteczny mechanizm ochrony. 
Im więcej osób się zaszczepi, tym 
szybciej zostaną otwarte restaura-
cje, hotele, kina czy teatry, da się 
także swobodnie wyjechać na urlop 
i wakacje – z czego korzystamy 
przecież wszyscy.

Dlaczego warto się 
zaszczepić?

Uchronisz się przed niebezpie-
czeństwem. Szczepienie z dużym 
prawdopodobieństwem uchroni cię 
przed zakażeniem koronawirusem 

i zachorowaniem na COVID-19. 
Szczepionki na koronawirusa są 
dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

Uratujesz komuś życie i zyskasz 
spokój. Szczepiąc się, myślisz także 
o innych – rodzinie, przyjaciołach 
i znajomych. Ale także nieznajo-
mych – spotkanych przypadkiem 
na ulicy czy w sklepie. Dzięki tobie 
zwiększy się również ich bezpie-
czeństwo i twój spokój.

Pomożesz zwalczyć pandemię na 
świecie. Od chwili wybuchu epide-
mii na COVID-19 zmarło już ponad 
2 mln ludzi na całym świecie. Na-
wet 50 proc. zaszczepionej popula-
cji istotnie wpłynie na zmniejszenie 
ryzyka szerzenia się w niej korona-
wirusa.

Zostaniesz przebadany. Każda 
osoba przed zaszczepieniem jest 
badana przez lekarza. Dzięki temu 
sprawdzisz swój obecny stan zdro-
wia.

Umożliwisz powrót do normalno-
ści. Szczepiąc się, przyczyniasz się 
do szybszego znoszenia ograniczeń 
i powrotu wszystkich do normal-
nego życia, co oznacza: odejście od 
maseczek, swobodne wyjścia i spo-

tkania, powrót dzieci do szkół, ruch 
w gospodarce, ochronę miejsc pra-
cy, wakacje bez ograniczeń, popra-
wę jakości życia nas wszystkich.

Zobacz, kiedy Twoja kolej

Obecnie trwają zapisy na szczepie-
nia seniorów w wieku 67 i 68 lat. 
W poniedziałek, 22 marca, rozpo-
częła się rejestracja roczników 1955 
i 1956. We wtorek, 23 marca, ruszy-
ła rejestracja roczników 1957-1961. 
W czwartek, 25 marca, wznowiono 
zapisy dla seniorów powyżej 70 
r.ż. W Polsce wykonano już ponad 
5 mln szczepień (dane z 23.02.21).

Gdzie, jak i czym

Zgłosić chęć zaszczepienia się 
przeciw COVID-19 można na stro-
nie rządowej www.gov.pl/szczepi-
mysie. Gdy szczepienia będą do-
stępne dla naszej grupy wiekowej, 
otrzymamy informację e-mailem 
oraz e-skierowanie. Pamiętajmy, 
że zgłoszenie się przez formularz 
online nie jest rejestracją. Placówki, 
które wykonują szczepienia, rów-
nież podaje strona rządowa na ma-
pie punktów szczepień.

Wrocław przygotował specjalny 
transport dla osób z niepełno-
sprawnościami oraz seniorów 70+, 
który dowiezie ich na szczepienia. 
Szczegóły pod numerem 71 777 
98 80. Seniorzy 75+ mogą także 
skorzystać z programu Taxi 75+. 
Uprawnia ich do tego Złota Karta 
Seniora. Kurs można zamówić pod 
numerem 794 123 124.

Masz pytania? Infolinia Narodo-
wego Programu Szczepień 989.

Redakcja

Aktualności

Trudno ci w czasie pandemii? Zadzwoń po poradę
Z bezpłatnej telefonicznej pomocy mogą skorzystać wszyscy, którzy nie radzą sobie z obecną sytuacją i potrzebują wsparcia. Dyżury telefoniczne pełni 
psycholog, na osoby starsze czeka wolontariusz na linii Nie Bądź Sam, a doświadczającym przemocy pomogą specjaliści na liniach specjalnych.

Profesjonalną pomoc oferują wro-
cławscy psychologowie – udzie-
lana jest ona przez specjalistów 
z wieloletnim doświadczeniem.

– Dzwonić mogą wszyscy, którzy 
potrzebują wsparcia i porady, dla 
których ten czas zagrożenia epi-
demicznego jest wyjątkowo trudny. 
Dotyczy to również seniorów, dla 
których szczególnie jest to ciężki 
okres – mówi Beata Nawrotkiewicz 
z Wrocławskiego Centrum Rozwoju 
Społecznego. – Psychologowie nie 
udzielają jednak informacji doty-
czących aktualnej sytuacji związa-
nej z koronawirusem, a wyłącznie 
wsparcia psychologicznego – za-
znacza.

Nie Bądź Sam

We Wrocławskim Centrum Roz-
woju Społecznego – Wrocławskim 
Centrum Seniora działa telefon 
Nie Bądź Sam dla seniorów, którzy 
czują się osamotnieni i brakuje im 
rozmowy. Pod numer 888 999 372 
można telefonować od poniedział-
ku do piątku, w godz. 9.00-15.00.

MOPS też pomaga

Z  fachowej pomocy psycholo-
ga osoby starsze, samotne czy 
niepełnosprawne mogą także 
skorzystać dzwoniąc pod nume-

ry uruchomione przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej we 
Wrocławiu: 71 782 24 37, 71 782 
35 90, 71 782 24 18, 71 367 76 28, 
512 967 001, 722 308 007, 512 
965 507.

Zgłoś nadużycie

Domową przemoc można zgłaszać 
pod numerami telefonów:

 ◼ 112 – telefon alarmowy

 ◼ 512 198 939 – Telefon Zaufania 
MOPS (24 h)

 ◼ 71 78 23 591 – Zespół ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie

 ◼ 71 796 40 85 – Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej przy Nado-
drzańskim Centrum Wsparcia 
(24 h)

 ◼ 800 12 00 02 – „Niebieska 
Linia” (24 h)

 ◼ 116 111 – Telefon Zaufania dla 
Dzieci i Młodzieży (24 h)

We Wrocławiu udzielana jest tak-
że pomoc psychiatryczna. Można 
z niej skorzystać w ramach NFZ.
Ponadto rodzice i opiekunowie 
dzieci w wieku szkolnym, a także 
nauczyciele mogą skorzystać z po-
radni rodzinnych czy rejonowych 
poradni psychologiczno-pedago-
gicznych.

Monika Dubec

Wrocław się szczepi. Solidarnie przeciw COVID-19

l.wroclaw.pl/porady

www.wroclaw.pl/wroclaw-sie-szczepi
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Z miasta

Wrocław w ciągu czterech lat wyremontuje 35 miejskich podwórek. Pierwszą umowę na realizację prac już podpisano. Kolejne przetargi zostaną 
ogłoszone w drugim kwartale bieżącego roku. Program Modernizacji Podwórek Komunalnych będzie kosztował 60 mln złotych.

We Wrocławiu jest 946 podwórek 
gminnych. W ciągu ostatniej de-
kady miastu udało się komplek-
sowo wyremontować 64, a na 106 
przeprowadzono częściową mo-
dernizację. Polegała ona na nasa-
dzeniach zieleni i budowie ciągów 
komunikacyjnych. Wybudowano 
też 34 miejsca do aktywnego wy-
poczynku (siłownie plenerowe, 
place zabaw). Na podwórkach sta-
nęły też 52 wiaty śmietnikowe.

Ambitny plan

-Ruszamy z  bardzo ambitnym 
programem biorąc pod uwagę 
skalę, czas realizacji i aktualną sy-
tuację pandemiczną, wpływającą 
też na finanse miasta – zapowiada 
prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. 
– Mnie i moim współpracowni-
kom bardzo zależy, aby tchnąć 
życie w kolejne podwórka, nadać 
im nowe funkcje i aktywizować 
mieszkańców. Z efektów tego pro-
gramu przez lata skorzysta wielu 
mieszkańców Wrocławia. Tylko 
w bezpośrednim sąsiedztwie tych 
podwórek mieszka ok. 24 tysięcy 
osób. Zebranie tych planów w je-
den program to nie tylko nasze 

publiczne zobowiązanie, ale też 
łatwiejsze planowanie kolejnych 
prac i zabezpieczenia finansowego.

Na listę wpisane są podwórka 
z całego miasta, w tym z Ołbina, 
Nadodrza, Szczepina, Grabiszyna, 
Przedmieścia Oławskiego. – Cie-
szę się, że w planie znalazły się 
też te na naszym osiedlu – mówi 
Agnieszka Imiela-Sikora, prze-
wodnicząca zarządu osiedla Przed-
mieście Oławskie.

Aktywni mieszkańcy

Wrocław do 2024 roku komplekso-
wo zmodernizuje w sumie 35 po-
dwórek. Większość prac podzielo-
no na etapy, głównie z powodu ich 
ogromnej powierzchni i zakresu 
prac. W tym roku na liście zadań, 
jakie stoją przed miejskimi za-
rządcami, czyli Zarządem Zasobu 
Komunalnego i spółką Wrocław-
skie Mieszkania znalazło się prze-
prowadzenie remontów na 14 po-
dwórkach. Wartość zleconych prac 
przekroczy 10 mln zł. – Wybierając 
podwórka do programu, braliśmy 
pod uwagę nie tylko takie czynniki, 
jak aktywność mieszkańców i rady 

osiedla, ale też bezpieczeństwo, 
lokalizację podwórka i  stopień 
przygotowania projektu budow-
lanego – wyjaśnia Rafał Guzowski 
z Departamentu Nieruchomości 
i Eksploatacji UM we Wrocławiu. 
Każdy projekt jest poprzedzony 
konsultacjami z mieszkańcami. Na 
tej podstawie ustalany jest zakres 
prac remontowych – podkreśla.

Zieleń przede wszystkim

Miejscy zarządcy zapewniają, że 
tworząc plany zagospodarowania 
podwórek dążą do tego, aby do-
minowała na nich zieleń. Zwracają 
jednak uwagę, że nie wszystkie po-
dwórka tworzą odpowiednie wa-
runki dla nowych drzew. W takich 
miejscach projektowane są nasa-
dzenia krzewów i traw. Zarządcy 
podczas konsultacji z mieszkań-
cami i radami osiedla starają się 
też wypracować takie rozwiąza-
nia, które pozwolą godzić różne 
interesy mieszkańców, zarówno 
tych zmotoryzowanych, jak i tych, 
którzy chcą na podwórku bawić się 
i odpoczywać.

Redakcja

ZZ
K

Remonty podwórek – dla kierowcy, seniora i malucha

Podwórko w kwartale: pl. Nowy Targ, Jodłowa, Nankiera, Piaskowa teraz i po modernizacji

OBECNIE

W PLANACH
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Komunikacja

Dlaczego nie można wieźć 
autobusem drewnianej wa-
lizki? Które wrocławianki 
wolą tramwaj niskopodłogo-
wy od wysokopodłogowego? 
Na co najczęściej skarżą się 
podróżujący autobusami? 
Ile aktualnie kosztuje przy-
jemność jazdy na gapę i  jak 
zdobyć rabat od tej opłaty?

 – Naprawdę zawsze stoi Pan po 
stronie pasażerów?
 – Naprawdę. Przepisy przepisa-
mi, ale ważna jest też ludzka twarz 
instytucji. Dlatego chętnie zajmuję 
się każdą sprawą, z którą zwraca-
ją się do mnie korzystający z usług 
wrocławskiego MPK. Zdarza się, że 
pomimo np. wcześniejszego uka-
rania kogoś wezwaniem do zapłaty 
za nieposiadanie biletu, umarzam 
taką karę. Bo na przykład wystąpiły 
okoliczności, które tak po ludzku, 
warto wziąć pod uwagę. Niekiedy 
jednak, pomimo moich chęci, nie 
mogę pomóc, bo sprawa jest jasna 
i nie można przyznać racji pasaże-
rowi. Żadnego zgłoszenia nie pozo-
stawiam bez odpowiedzi. Pasażer 
zawsze otrzyma wyjaśnienie. W lu-
tym br. na moje biurko trafiło 140 
spraw. Ponad połowę, jak zwykle, 
udało mi się załatwić pozytywnie 
dla wnioskujących.

Jak się do Pana zwracają pasaże-
rowie?
Papierowo, mailowo, telefonicz-
nie, a także osobiście. Oczywiście 
w czasie pandemii zachęcam do 
kontaktu zdalnego, ale rozumiem 
także tych, którzy czują potrzebę 
rozmowy twarzą w twarz. Najczę-
ściej przychodzą do mnie na dyżur 
seniorzy, ale ostatnio zdarzyła się 
również pani z 1,5-rocznym dziec-
kiem.

Na czym polegał jej problem?
Dostała wezwanie do zapłaty za 
jazdę pojazdem MPK bez ważnego 
biletu. Tłumaczyła, że nie zdążyła 
go kupić, gdyż jej maluch to bardzo 
„żywe stworzenie”. Nie musiała 
mi zbyt wiele opowiadać, sam zo-
baczyłem, jak wygląda ten młody 
człowiek w akcji. Uznałem, że moja 
interwencja jest zasadna i od ręki 

załatwiliśmy rzecz w Biurze Obsłu-
gi Pasażera pomyślnie dla tej pani.

Komu nie mógł Pan pomóc?
Chociażby takiemu podróżnemu, 
który poskarżył się, że kierowca 
autobusu wyprosił go z powodu 
podręcznej walizki. Gdy zacząłem 
się dopytywać, jak wyglądała i ja-
kich była rozmiarów, dowiedziałem 
się, że to stuletni drewniany mebel. 
Jej wymiary upewniły mnie jed-
nak, że mamy do czynienia raczej 
z kufrem, któremu bliżej do mebla 
niż walizki: 120 cm długości, 60 
cm szerokości i 70 cm wysokości. 
A mebli, zgodnie z regulaminem, 
nie przewozimy środkami trans-
portu publicznego. Nie da się tego 
bezpiecznie – dla wszystkich pasa-
żerów – zrobić.

A hulajnogę można przewozić?
Można. Nawet elektryczną, ale po-
winniśmy robić to w bezpieczny 
sposób tak, aby nie stwarzać za-
grożenia dla innych pasażerów. To 
jest w cenie biletu pasażera. Ho-
mologacja pojazdów wskazuje, że 
w jednym wozie można przewozić 
jeden rower lub jedną hulajnogę. 
Zawsze powinniśmy też stosować 
się do wytycznych kierującego, bo 
to on finalnie odpowiada za bez-
pieczeństwo w pojeździe. Wózek 

dziecięcy ma zawsze pierwszeń-
stwo przed rowerem.

A ile kosztuje jazda na gapę?
Kara za nieposiadanie biletu wynosi 
280 zł plus cena biletu. Nie płacimy 
kontrolerowi, tylko zlecamy prze-
lew. Ale warto zrobić to w ciągu 7 
dni roboczych, wtedy do zapłaty 
mamy o 40 zł mniej.

Czego dotyczą najczęściej skargi 
podróżnych?
Opóźnień, zachowania kierowców 
i motorniczych lub kontrolerów, 
a także stanu taboru. I o ile wcze-
śniej trzeba było rzeczywiście uczu-
lać kierujących pojazdami MPK, że 
powinni pomagać osobie z niepeł-
nosprawnościami, czekającej na 
przystanku, przy wsiadaniu, tak te-
raz takich skarg już nie mamy. Zda-
rzają się za to inne skargi ws. taboru.

Pewna pani skarżyła się 
niedawno na tramwaj 

wysokopodłogowy 
w kontekście swojej 
ulubionej garderoby.

Napisała do mnie: „Zastanawiam 
się, ile trzeba mieć lat, w jakiej być 
kondycji i w co ubierać, by uznać, 

że można gdzieś wybrać się tram-
wajem. Ja stwierdziłam, że wąskie 
spódnice należy zostawić w sza-
fie, a wchodzenie i wychodzenie 
[z tramwaju – przyp. redakcji] po-
traktować jako zamiennik ćwiczeń 
lekkoatletycznych na boisku”.

Jest dobra wiadomość dla tej pani?
Jest. Tramwajów niskopodłogo-
wych mamy już w MPK 60 proc. 
Na rozkładach jazdy zaznaczone są 
literą „N”. Ale chcemy mieć ich do-
celowo 100 proc., dlatego kupujemy 
46 Moderusów Gamma i planujemy 
kolejne inwestycje.

Wysłuchuje Pan niezadowolonych 
pasażerów wrocławskiego MPK od 
sierpnia 2019 roku, a nadal sły-
chać optymizm w Pana głosie. Jak 
Pan to robi?
Ruszam się. Kilka lat temu wkręci-
łem się w bieganie. Robię półmara-
tony i maratony. W ubiegłym roku 
ukończyłem ultramaraton w Rad-
kowie. Bieganie wyzwala endorfiny. 
Człowiek czuje się pozytywnie na-
ładowany na cały tydzień. Chodze-
nie po górach czy jazda na rowerze 
też daje zadowolenie, bo można 
sobie pewne rzeczy przemyśleć 
i poukładać w głowie.

Rozmawiała Anna Aleksandrowicz

Bierze cholera? Pomoże rzecznik pasażera

FO
T.

 T
O

M
A

SZ
 H

O
ŁO

D

Arkadiusz Kucharski, rzecznik praw pasażera, dyżuruje od poniedziałku do piątku w godz. 8-10, śro-
dy – w godz. 15-17, MPK Wrocław, ul. Prusa 75-79, rzecznikpasazera@mpk.wroc.pl, tel. 71 325 08 33

Rozkład jazdy na 
święta

MPK wprowadza zmiany w ko-
munikacji miejskiej na Wiel-
ki Tydzień i Wielkanoc. Jakie 
zmiany czekają na pasażerów 
od 1 do 6 kwietnia br.?

1 i 2 kwietnia (Wielki Czwar-
tek i Wielki Piątek)
Wszystkie linie tramwajowe 
i autobusowe będą kursowały 
wg roboczych rozkładów jaz-
dy. Zawieszone zostaną kursy 
szkolne do Iwin realizowane 
przez autobusy linii 133. Taki 
sam rozkład będzie także obo-
wiązywał we wtorek 6 kwiet-
nia.

3 kwietnia (Wielka Sobota)
Wszystkie linie tramwajowe 
i autobusowe będą kursowały 
wg sobotnich rozkładów jazdy. 
Zawieszony zostanie kurs linii 
602 o godzinie 21.50 z Dworca 
Głównego do koncernu LG oraz 
kurs o godzinie 23.20 z koncer-
nu LG do Petrusewicza.

4 i 5 kwietnia (Wielkanoc)
Wszystkie linie tramwajowe 
będą kursowały wg świątecz-
nych rozkładów jazdy z często-
tliwością co 30 minut. A linie 
autobusowe będą kursowały wg 
niedzielnych rozkładów jazdy 
z poniższymi wyjątkami:

zawieszone zostanie kursowa-
nie linii: C, 108, 124, 130, 131, 
141, 142, 143, 146 i 602.

linie autobusowe: D, N, 105, 
106, 116, 122, 127, 144, 701 i 744 
będą kursowały wg świątecz-
nych rozkładów jazdy.

Pełczyńska 
otwarta

Kończy się etap prac w ciągu 
ulicy Pełczyńskiej, na odcin-
ku od ulicy Ostowej do ulicy 
Kominiarskiej (przywrócenie 
ruchu dwukierunkowego), od 
27 marca br. planowane jest 
wprowadzenie zmiany tras li-
nii autobusowych. Swoje trasy 
zmienią linie autobusowe 105, 
108, 111, 143 i kursy nocnych li-
nii 246, które powrócą na stałe 
trasy przejazdu w obu kierun-
kach przez ulicę Pełczyńską.

„Polanowicka” 
zmienia nazwę

Od 27 marca br. zmieni się 
nazwa przystanków „Polano-
wicka”, które zlokalizowane 
są przy skrzyżowaniu ulicy Su-
łowskiej i Haliny Konopackiej, 
na „Konopackiej”. Przystanki 
nadal będą posiadały status 
„na życzenie”.

Na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Widok i ul. Szewskiej oraz wzdłuż al. gen. J. Hallera, na odcinku od ul. 
Mieleckiej do ul. Powstańców Śląskich – te dwa remonty MPK chce rozpocząć jeszcze w tym roku.

– Prowadzimy przetarg na projekt 
i wykonanie prac na odcinku od 
Mieleckiej aż do ul. Powstańców 
Śląskich. Wymienimy tam ponad 
1500 m szyn. Urządzimy też, jak 
na wyremontowanym wcześniej 
odcinku, zielone torowisko. Wy-
mienione zostaną także rozjazdy 
i łuki na skrzyżowaniu al. Hal-
lera/ul. Powstańców Śląskich – 

wylicza Bartosz Naskręski z MPK 
Wrocław.

W  pierwszym etapie prac na 
skrzyżowaniu ul.  Kazimierza 
Wielkiego, ul. Widok i ul. Szew-
skiej wykonawca będzie mieć 120 
dni na prace projektowe i sku-
teczne zgłoszenie prac budow-
lanych. Później rozpocznie się 

drugi etap, który potrwa łącznie 
54 dni. W tym czasie na pasaże-
rów czekają zmiany w komuni-
kacji miejskiej. MPK szacuje, że 
utrudnienia potrwają przez więk-
szą część czwartego kwartału tego 
roku. Poza wymianą rozjazdu czy 
szyn pojawi się również nowa 
nawierzchnia. W przypadku prac 
na al. Hallera wykonawca będzie 

mieć 83 dni od momentu podpi-
sania umowy na realizację zada-
nia. Planuje się, że zmiany w ko-
munikacji tramwajowej zostaną 
wprowadzone od 11 września do 3 
grudnia br. Prace to kolejny etap 
przebudowania torowiska w tym 
miejscu.

Piotr Bera

Remonty torowisk w centrum i na Hallera
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Od 1 kwietnia do 30 września br. odbędzie się Narodowy 
Spis Powszechny. Zapytaliśmy Tomasza Bieńkowskiego, 
rachmistrza w  zbliżającym się spisie powszechnym, jak 
będzie przebiegał wywiad z mieszkańcami czy można wy-
migać się od spisu i jak nie dać się nabrać „spisowym prze-
bierańcom”.

Szkolenia kandydatów na rach-
mistrzów we Wrocławiu potrwa-
ją do 27 marca br. Każde kończy 
się egzaminem, w którym moż-
na zdobyć maksymalnie 30 pkt. 
Wymagane minimum, promu-
jące do pracy rachmistrza spiso-
wego, to 18 pkt. – Na dziś mamy 
już 239 kandydatów, którzy zdali 
egzamin. Z  tej grupy 104 oso-
by, które uzyskały maksymalną 
liczbę punktów, zostały już na 
rachmistrzów powołane – mówi 
Agnieszka Koczapska z Gminnego 
Biura Spisowego we Wrocławiu. 
Łącznie rachmistrzów ma być 268.

W tym gronie jest Tomasz Bień-
kowski, który podobne zadania 
wykonywał podczas Powszechne-
go Spisu Rolnego w roku ubiegłym. 
Spis jest co prawda internetowy, 
ale każdy, kto woli porozmawiać, 
może zrobić to telefonicznie. – 
Rachmistrz jest przeszkolony, zna 
dobrze pytania z ankiety i potra-
fi zaznaczyć odpowiednią opcję 
w nietypowych sytuacjach – za-
chęca Tomasz Bieńkowski, w roz-
mowie na wroclaw.pl.

Od kiedy będzie można się spi-
sać – przez internet i z rachmi-
strzem?
– Narodowy Spis Powszechny po-
trwa od 1 kwietnia do 30 września, 
czyli aż pół roku. To prawda, że 
jego obowiązkową formą jest sa-
mospis internetowy, ale są prze-
cież osoby, które nie mają dostę-
pu do sieci lub nie są w stanie się 
spisać z innych przyczyn. I tu jest 
zadanie dla nas – rachmistrzów. 
Zaczniemy swoją pracę 16 kwiet-
nia, ale początkowo tylko w formie 
wywiadu telefonicznego z uwagi na 
obostrzenia epidemiczne.

I będzie tak przez sześć miesięcy?
– Podejrzewam, że gdy pandemia 
osłabnie, zostanie wyrażona zgoda 
na wywiady bezpośrednie.

Jak można się spisać?
– Osoba, która chce spisać się przez 
telefon lub bezpośrednio, może to 
zgłosić na infolinii spisowej, wtedy 
będzie miała pewność, że rach-
mistrz się z nią skontaktuje w do-
godnym terminie. Ten natomiast, 
gdy zadzwoni do respondenta, 
powinien się od razu przedsta-
wić, powiedzieć kim jest i dlacze-
go dzwoni. Respondent zaś musi 
podać swoje imię, nazwisko oraz 
numer PESEL. Jest to bardzo waż-
ne i obowiązkowe, żeby jedna osoba 
nie została spisana kilkukrotnie.

A jeśli z jakichś powodów wywiad 
w umówionym terminie nie doj-
dzie do skutku?
– Wtedy najlepiej umówić się na 
kolejny termin, żeby nie blokować 
innym możliwości wywiadu.

Ile czasu trwa przeprowadzenie 
ankiety?
– Standardowo wypełnianie an-
kiety powinno potrwać około 15 
minut. Czas ten może się wydłu-
żyć w przypadku dużego gospo-
darstwa domowego, ponieważ 
każda osoba jest pytana z osobna 
o pewne kwestie.

Gdy będzie już możliwość spotka-
nia, to czy z rachmistrzem trzeba 
umówić się we własnym miesz-
kaniu?
– Spotkanie osobiste można prze-
prowadzić w dowolnym miejscu. 
W kontakcie osobistym musimy 
bezwzględnie okazać legityma-
cję rachmistrza. Jest na niej zdję-

cie, imię i nazwisko rachmistrza 
i jego indywidualny numer. Cha-
rakterystyczną cechą rachmistrza 
spisowego jest także urządzenie 
spisowe, czyli dość duży smartfon 
w ręku. Oczywiście, mieszkaniec 
ma prawo do sprawdzenia mojej 
tożsamości na stronie internetowej 
w zakładce „Sprawdź rachmistrza” 
lub pod numerem 22 279 99 99.

We Wrocławiu mamy też grupę 
obcokrajowców, którzy podlegają 
spisowi. Jak u nich przebiegać bę-
dzie spis?
– Będą dostępne różne wersje języ-
kowe aplikacji do samospisu. Mo-
żemy też spisać taką osobę podczas 
spotkania, jeśli uda nam się poro-
zumieć.

Czy musimy przygotować jakieś 
dokumenty?
– Rachmistrz nie może żądać 
żadnych dokumentów od re-
spondenta. Natomiast dane, któ-
re warto sobie wcześniej przygo-
tować, dotyczą np. powierzchni 
mieszkania, tytułu prawnego do 
lokalu itp.

Czy nasze dane są bezpieczne?
– Tu muszę wyraźnie zaznaczyć, 
że za złamanie tzw. tajemni-
cy statystycznej rachmistrzowi 
może grozić nawet pięć lat wię-
zienia.

A co może grozić osobie, która 
odmówi udziału w ankiecie albo 
nie dokona samospisu?

– Jak podaje GUS: „Udział w Na-
rodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i  Mieszkań 2021 jest 
obowiązkowy. Odmowa udzia-
łu w spisie powszechnym wią-
że się z możliwością nałożenia 
kary grzywny, co jest ujęte w art. 
57 ustawy o statystyce publicz-
nej”, a za odmowę spisu grozi 
kara grzywny do 5 tys. zł. Dla-
tego warto przekonać respon-
denta do przeprowadzenia spisu 
powszechnego, który odbywa się 
raz na 10 lat. To naprawdę nie jest 
uciążliwe.

Rozmawiała Małgorzata Wieliczko

Z miasta
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Nie taki spis straszny. Bez obaw pytaj rachmistrza

Tomasz Bieńkowski ma już doświadczenie w „spisywaniu” i zachęca, by pytać o wszystko bez obaw

www.wroclaw.pl/spis
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Z miasta

Zanim wybierzemy się do urzędu osobiście, warto sprawdzić, czy nasza sprawa wymaga takiej wizyty, czy może załatwimy ją przez internet. 
Gdy szaleje pandemia, infolinia czy e-PUAP mogą okazać się bezpieczniejszym rozwiązaniem. Część załatwimy także tradycyjną pocztą lub przez 
e-mail.

Od ponad roku z powodu sytuacji 
epidemicznej Urząd Miejski Wro-
cławia (UMW) udostępnia narzę-
dzia, które ułatwiają załatwienie 
sprawy bez konieczności wizyty 
osobistej. Centra Obsługi Miesz-
kańca są obecnie otwarte, jednak 
zanim się do nich wybierzemy, 
warto sprawdzić, czy sprawa, 
z którą się wybieramy, tego wy-
maga.

ePUAP

Bez wychodzenia z domu i dodat-
kowych kosztów sprawy urzędo-
we, m.in. podatki i  inne opłaty 
można regulować za pośrednic-
twem platformy ePUAP. UMW 
przyjmuje formularze złożone za 
pośrednictwem platformy ePUAP, 
czyli Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej. 
Złożenie podpisu elektroniczne-
go lub podpisanie formularza za 
pomocą profilu zaufanego spra-
wi, że będzie on traktowany jako 
podstawa do przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego. 
Profil zaufany możesz założyć, 
jeśli masz konto w banku, który 
ma zgodę na potwierdzanie pro-
filu zaufanego lub kwalifikowany 
podpis elektroniczny.

Za pośrednictwem ePUAP zała-
twisz wtedy np. zameldowanie na 
pobyt stały lub czasowy oraz wy-
meldowanie, a także zaświadcze-
nia z tym związane, zgłoszenie 
emigracji stałej i czasowej, dowód 

osobisty (wniosek o wydanie lub 
zgłoszenie utraty czy zaginięcia), 
prawo jazdy i sprawy związane 
ze sprzedażą, kupnem bądź re-
jestracją auta, a także złożenie 
deklaracji śmieciowej.

Infolinia

Dzwoniąc pod numer 71 777 77 
77, połączymy się z konsultanta-
mi, którzy odpowiedzą na nasze 
pytania lub skierują do odpo-
wiedniej osoby. Warto sprawdzić 
to rozwiązanie, zanim udamy 
się do urzędu. Konsultanci są do 
dyspozycji we wszystkich spra-
wach obsługiwanych przez UMW. 

Udzielą informacji dotyczących 
wniosków, opłat, w  sprawach 
merytorycznych prawa budow-
lanego, miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego 
itp. Przyjmą też zgłoszenie lub 
wskażą właściwe organy do za-
wiadomienia o awariach, zagro-
żeniach, uszkodzeniach mienia 
publicznego, braku oświetlenia 
czy wulgarnych graffiti. Pracują 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-18.00.

Niektóre sprawy można załatwić 
także tradycyjną pocztą lub przez 
e-mail. Warto zapytać o to na in-
folinii.

Centra Obsługi 
Mieszkańca

W COM-ach może przebywać jed-
nocześnie tylu interesantów, ile jest 
czynnych okienek. Przed wejściem 
do budynku sprawdzana jest tem-
peratura, obowiązują maseczki. Ob-
sługa Klientów odbywa się w godzi-
nach od 8.00 do 15.15

Do 17.15 w COM I i COM II obsłu-
giwani są klienci w sprawach mel-
dunkowych, rejestracji pojazdów, 
praw jazdy, dowodów osobistych. 
W COM II do 17.15 można załatwić 
również sprawy związane z reje-
stracją działalności gospodarczej. 

W najbliższą sobotę, 27 marca, od 
8.00 do 13.00 COM I będzie czynne 
w zakresie rejestracji pojazdów, 
praw jazdy, spraw meldunkowych 
i dowodów osobistych. 2 kwietnia 
urząd jest nieczynny.

Wszelkie należności wobec Gminy 
można wpłacać bez prowizji w od-
działach PKO BP we Wrocławiu. Je-
dynie w Dziale Rejestracji Pojazdów 
oraz Dziale Uprawnień Kierowców 
są czynne kasy, ale uiścić opłaty 
można wyłącznie kartą płatniczą.

Redakcja

Urząd Miejski Wrocławia pracuje także online

Złap deszcz – nabór wniosków
Wystartowała trzecia edycja programu Złap deszcz, w ramach którego wrocławianie 
mogą otrzymać dofinansowanie na stworzenie instalacji do zatrzymywania deszczów-
ki. Dopłata to nawet 5 tys. zł dla osób fizycznych i do 10 tys. zł dla spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych.

Wnioski w formie papierowej oraz 
elektronicznie można składać do 
końca sierpnia lub do wyczerpania 
puli 500 tys. złotych. Decydująca 
jest kolejność zgłoszeń. – W ra-
mach programu można otrzymać 
dofinansowanie na realizację in-
stalacji do zatrzymywania wody 
deszczowej w miejscu jej opadu. 
Przykładem takich instalacji mogą 
być beczki na deszczówkę, ogro-
dy deszczowe czy muldy chłonne 
– wyjaśnia Małgorzata Brykarz, 
dyrektor Wydziału Wody i Energii 
Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W 2020 r. mieszkańcy złożyli po-
nad 300 wniosków. Wykonano 
202 systemy deszczowe, w tym 9 
ogrodów, 4 studnie chłonne, 126 
naziemnych i 63 podziemne zbior-
niki na wody opadowe.

– Jestem bardzo zadowolony ze 
swojej instalacji. Drewniane 200-li-
trowe beczki znacznie poprawiły 
estetykę mojego ogrodu. Dzięki Złap 
deszcz mogłem natychmiast zreali-
zować projekt, o którym myślałem 
od dłuższego czasu – mówi Marcin 
Ziomko, jeden z beneficjentów.

Nowości tegorocznej edycji

– Korzystając z  sugestii osób 
mieszkających w budynkach wie-
lorodzinnych, od tego roku z dota-
cji będą mogły skorzystać również 
spółdzielnie i wspólnoty mieszka-
niowe. To najważniejsza i bardzo 
oczekiwana zmiana – podkreśla 
Małgorzata Brykarz.

Kolejna nowość to możliwość wy-
pełniania i złożenia wniosków bez 
wychodzenia z domu. Można to zro-
bić poprzez aktywny formularz pdf 
lub ePUAP. Wzorem lat ubiegłych 
osoby fizyczne będą mogły ubiegać 
się o dofinansowanie do 80 proc. 
kosztów, maks. do 5 tys. złotych. 
W przypadku spółdzielni i wspólnot 
wysokość dotacji wynosi do 10 tys. 
zł. Należy pamiętać, że miasto nie 
refunduje wydatków poniesionych 
przed podpisaniem umowy.

Wzory wniosków, zasady, infor-
macje, w tym kalkulator i poradnik 
dla mieszkańców, dostępne są na 
stronie programu.

Bartosz Moch
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Marcin Ziomko prezentuje swoją instalację na wodę deszczową

l.wroclaw.pl/urzad-zdalnie

www.wroclaw.pl/zlap-deszcz
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Wrocławski Park Technologiczny to miejsce, które na co dzień wspiera przedsiębiorczych mieszkańców naszego miasta. Można tu nie tylko założyć 
i rozwijać własną firmę, ale też włączyć się w projekty społeczne, które promują wrocławskie talenty i tworzenie świata bez barier.

Na co dzień we Wrocławiu dzia-
ła ponad 127 tys. przedsiębiorstw 
i ponad 4000 organizacji poza-
rządowych. Te liczby pokazują, że 
wrocławianie to ludzie niezwykle 
aktywni.

 – Rozwój Wrocławia napędzają 
ludzie przedsiębiorczy, kreatywni, 
niebojący się brać spraw w swo-
je ręce. Naszym sposobem na 
wspieranie ich jest m.in. działal-
ność Wrocławskiego Parku Tech-
nologicznego – komentuje Jacek 
Sutryk, prezydent Wrocławia.

Wrocławski Park Technologicz-
ny (WPT) to instytucja, która ich 
wspiera. Tu przedsiębiorcy mogą 
kompleksowo rozwijać swoje fir-
my, a organizacje pozarządowe 
mogą włączać się w  społeczne 
działania WPT. Mowa tu o zaple-
czu biurowym, laboratoriach nie-
zbędnych do tworzenia innowa-
cyjnych produktów (które często 
właśnie z Wrocławia trafiają na 
międzynarodowe rynki) oraz po-
mocy ekspertów w nawiązywaniu 
nowych kontaktów czy pozyski-
waniu dofinansowań.

– Przedsiębiorczość rozumiemy 
w WPT znacznie szerzej niż pro-
wadzenie własnego biznesu, dla-
tego wspieramy różne jej formy. 

Wierzymy, że przyszłość trzeba 
zaprojektować, a żeby to zrobić, 
trzeba być aktywnym, podejmo-
wać własne inicjatywy, brać spra-
wy w swoje ręce – jednym słowem 
być przedsiębiorczym! Jesteśmy 
pewni, że to nie tylko najlepszy 
sposób na rozwój, ale też na wy-
korzystanie potencjału, jaki niesie 
ze sobą know-how oraz energia, 
przepełniająca Wrocław i  jego 
mieszkańców – wyjaśnia Maciej 

Potocki, prezes Wrocławskiego 
Parku Technologicznego.

Dla uczniów i studentów

Miejsce dla siebie znajdą w WPT 
również studenci z wrocławskich 
uczelni, którzy swoje pomysły 
mogą testować w  przestrzeni 
warsztatowo-koncepcyjnej Aca-
demic Box i zamieniać je w biznes 
w  Dolnośląskim Akademickim 

Inkubatorze Przedsiębiorczości 
(DAIP). W WPT do tej pory roz-
winęło się ponad 220 startupów, 
80% z  nich odniosło rynkowy 
sukces. Wrocławski Park Techno-
logiczny aktywnie wspiera także 
wrocławskich uczniów. Mogą oni 
korzystać z Centrum Edukacyjne-
go WPT, brać udział w rozwijają-
cych ciekawość zajęciach i próbo-
wać swoich sił w ogólnopolskich 
konkursach naukowych.

– Centrum Edukacyjne prowa-
dzone jest przez Fundację Pro 
Mathematica, która została za-
łożona przez WPT. Organizo-
wane przez nas zajęcia pokazują 
dzieciom i młodzieży, że warto 
być kreatywnym, przedsiębior-
czym, a nauka może być niezwy-
kle ciekawa. Prowadzimy projek-
ty edukacyjne, takie jak „Kuźnia 
Przedsiębiorczości” czy „Szko-
ła w Mieście” dla wrocławskich 
szkół podstawowych i średnich – 
opowiada Agnieszka Pałys, prezes 
Fundacji WPT Pro Mathematica. 
Fundacja nie zapomina również 
o najmłodszych wrocławianach – 
na terenie kampusu WPT prowa-
dzi przedszkole Technoludek.

Odkryj talent i świat bez 
barier

WPT pomaga też w odkrywaniu 
wyjątkowych talentów. Dzięki 
temu zwycięzcą ostatniej edycji 

Gdzie we Wrocławiu projektuje się przyszłość? 
Poznajcie Wrocławski Park Technologiczny!

Wrocławski Park Technologiczny to olbrzymia instytucja zarówno pod względem liczby działających tam firm i zatrudnionych w nich osób, jak i powierzchni kampusu

Park Technologiczny udostępnia nowoczesne i profesjonalnie wyposażone laboratoria badawcze
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prestiżowego ogólnopolskiego 
Konkursu Naukowego E(x)plo-
ry został młody wrocławianin 
Szymon Perlicki. Ten, zaledwie 
14-letni uczeń SP nr 28, poko-
nał dziesiątki, często o  wiele 
starszych od siebie uczestników. 
Szymon opracował własny sy-
metryczny algorytm szyfrowania 
dowolnych informacji z użyciem 
własności hipersfery i przestrze-
ni wielowymiarowych. Teraz weź-
mie udział w jednym z najbardziej 
prestiżowych konkursów dla mło-
dych naukowców na świecie – Re-
generon ISEF 2021.

Działalność Parku to też wspiera-
nie przedsiębiorczości bez barier. 
WPT postawiło na współpracę 
m.in. z organizacjami pozarzą-
dowymi i wraz z biurem Wrocław 
Bez Barier uruchomiło pierwszy 
w Polsce Integracyjny Inkubator 
Przedsiębiorczości. To wyjątkowe 
miejsce, w którym ramię w ra-
mię mogą się rozwijać różnego 
typu przedsiębiorstwa będące na 
początku swojej biznesowej dro-
gi, szczególnie te zakładane lub 
zatrudniające osoby z niepełno-
sprawnościami. Otrzymują one 
w Inkubatorze wsparcie eksper-
tów i instytucji współpracujących 
z Parkiem, specjalizujących się 
w aktywizacji zawodowej i spo-
łecznej osób z niepełnosprawno-
ściami.

Dołącz i ty

W P T  p o d k r e ś l a ,  ż e  p o p r z e z 
wspieranie różnych form przed-
siębiorczości można zaprojek-
tować przyszłość. Zachęca też do 
tego, by włączyli się w to wszyscy 
wrocławianie.

 – Każdy mieszkaniec 
Wrocławia może 

korzystać z tego, co dzieje się 
w WPT. Oczywiście można 
zapytać: jak, skoro nie 
prowadzę własnego biznesu, 
czas studiów już za mną i nie 
jestem członkiem żadnej 
organizacji społecznej. 
Odpowiedź na to pytanie jest 
bardzo prosta. Bądź na co 
dzień dumny z sukcesów 
wrocławskich firm, 
organizacji społecznych, 
młodych odkrywców, uczelni 
i ich studentów! 
My je Wam pokażemy! 
W końcu to dzięki 
podejmowaniu własnych 
inicjatyw, przedsiębiorczej 
postawie i dobrej energii 
rozwija się nasze miasto. Kto 
wie, może dawka 
odpowiedniej inspiracji 
sprawi, że niedługo 
spotkamy się np. w jednym 
z naszych Inkubatorów 
Przedsiębiorczości 
i porozmawiamy o tym, 
jak założyć Twoją firmę? – 
namawia Maciej Potocki.

Jak działa WPT?

P o w i e r z c h n i e  n a  w y n a j e m , 
wsparcie firm różnej wielko-
ści i aktywność społeczna – tak 

można w skrócie podsumować 
działalność Parku.

W obiektach WPT do dyspozycji są 
powierzchnie biurowe i laborato-
ria na wynajem. Można je użytko-
wać bez potrzeby inwestowania 
we własny sprzęt. A warto dodać, 
że każde z laboratoriów jest pra-
cownią wyspecjalizowaną w innej 
dziedzinie. Są wśród nich m.in. 
chemia, bioinżynieria, informaty-
ka, mechanika, elektronika i ener-
getyka. W WPT działa też Zakład 

Doświadczalny, gdzie wytwarza-
ne są żywność, suplementy diety 
i preparaty bioaktywne. Częścią 
kampusu jest też hala produkcyj-
no-magazynowa Nowa 7, która 
była częścią największej przedwo-
jennej wrocławskiej fabryki znanej 
jako Linke-Hofmann-Werke AG 
Breslau. WPT, dzięki pozyskaniu 
środków z Unii Europejskiej, zre-
witalizowało ją za 50 mln zł. Dzia-
łają tu teraz m.in. firmy zajmujące 
się rozwojem nowoczesnych źró-
deł energii, technologii komuni-

kacyjnych czy budową instalacji 
kriogenicznych.

WPT aktywnie wspiera przedsię-
biorców, pomagając im w uzy-
skaniu dofinansowań zarówno 
z  Funduszy Europejskich, jak 
i programów krajowych. Projek-
ty, które uzyskały wsparcie WPT 
w formie np. dostępu do labora-
toriów na preferencyjnych wa-
runkach, są warte około 30 mln 
zł. Świetne efekty przynosi też 
program Bon na Dotację. Dzięki 
niemu wrocławskie firmy pozy-
skały 185 mln zł na realizację pro-
jektów związanych z rozwojem 
różnego typu innowacji np. opra-
cowywaniem nowatorskich tera-
pii onkologicznych. Start w biznes 
ułatwiają też Inkubatory Przed-
siębiorczości WPT – początkujący 
przedsiębiorcy mogą korzystać 

z powierzchni biurowych, specja-
listycznego sprzętu wsparcia eks-
pertów z WPT.

Co powstaje w WPT?

Nowoczesne leki, terapie onkolo-
giczne, alternatywne źródła ener-
gii, inteligentne roboty, satelita, 
ale też elektryczne longboardy, 
symulatory ruchu, suplementy 
diety czy zdrowe napoje. Ponad 
200 firm, które działają w WPT, 
reprezentuje pełen przekrój 

wrocławskiego biznesu. Są tu 
przedsiębiorstwa, które świad-
czą różnego typu usługi dorad-
cze i projektowe oraz takie, które 
właśnie wymyśliły innowacyjny 
produkt i pracują nad jego wpro-
wadzeniem na rynek. Inne firmy 
pracują nad technologiami, które, 
choć wydają się niezwykle skom-
plikowane, docelowo mogą tra-
fić do domów każdego z nas. Na 
przykład manipulowanie materią 
w skali nano, aby wyprodukować 
półprzewodnikowe kropki kwan-
towe, które mogą przynieść prze-
łom w technologii produkcji np. 
wyświetlaczy telewizorów. W Par-
ku powstają też testy diagnostycz-
ne (np. te wykrywające boreliozę) 
czy składniki suplementów diety. 
Nie można też zapomnieć o pro-
duktach, stworzonych w okresie 
pandemii, jak polskie testy gene-

tyczne wykrywające koronawiru-
sa czy systemy zdalnie mierzące 
temperaturę ciała. Ta ogromna 
różnorodność pokazuje, że WPT to 
prawdziwe centrum wrocławskiej 
przedsiębiorczości.

Wrocławski Park Technologiczny 
zlokalizowany jest przy ulicach: 
Muchoborskiej, Klecińskiej, Duń-
skiej i Fabrycznej.

Academic Box to przestrzeń warsztatowo-koncepcyjna WPT dedykowana studentom
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#WielkanocNaWynos

Zakupy na  Wielkanoc  na świeżym powietrzu
Po jajka od szczęśliwej kury, swojską kiełbasę, prawdziwy zakwas na żurek i cukrowego baranka war-
to wybrać się na któreś z wrocławskich targowisk. Na pewno będzie łatwiej utrzymać dystans spo-
łeczny niż w sklepie. Do tego kupimy świeży towar i wspomożemy lokalnych przedsiębiorców z okolicy.

Pomimo trwającej pandemii i zamkniętych 
galerii handlowych, targowiska działają, 
choć w reżimie sanitarnym. Należy włożyć 
maseczkę, zachowywać dystans i dezynfe-
kować ręce lub zakładać jednorazowe ręka-
wiczki. Tak zabezpieczeni, możemy spo-
kojnie zajrzeć na bazarek i sprawdzić ofertę 
przed zbliżającymi się światami wielkanoc-
nymi.

Tuzin targowisk

We Wrocławiu funkcjonuje 7 targowisk na 
terenach gminnych i 5 na terenach poza-
gminnych. Gminne są place przy ulicach: 
Komandorskiej (Radosna), Ptasiej, Le-
gnickiej (Niedźwiedzia), Lotniczej (koło 
Astry), Żmigrodzkiej (Broniewskiego), 
Skoczylasa (w Leśnicy) i Grochowej (Ryne-
czek Jemiołowa). Pozagminne są: Targpiast 
przy ul. Obornickiej, Dolnośląskie Centrum 
Hurtu Rolno-Spożywczego przy ul. Gieł-
dowej, tzw. targowisko „na Młynie” przy 
ul. Poprzecznej, słynny plac „na Świe-
bodzkim” przy ul. Robotniczej i targ przy 
ul. Bacciarel lego na Bartoszowicach.

Komandorska, godz. 8:00-16:00

Targowisko na Komandorskiej poleca 
przede wszystkim dekoracje do domu 
i stołu, koszyczki na święconkę i tradycyjne 
kartki świąteczne. Można tu kupić kwiaty 
do domu i na cmentarz oraz palmy świą-
teczne. Ze specjałów na wielkanocny stół 
dostaniemy: pyszne ciasta, wędliny z Doli-
ny Baryczy oraz innych producentów, m.in. 
specjalną białą kiełbasę i szynkę, jaja na 
pisanki. Stoisko nabiałowe oferuje biały ser 
na serniki i pierogi. Można tu także kupić 
odzież i wiele produktów przemysłowych. 
Jak podkreślają kupcy – specjalnością ba-
zaru są najlepszej jakości owoce i warzywa 
z całego świata. Zakupy można tu zrobić od 
poniedziałku do soboty w godz. 8.00-16.00.

Ptasia, godz. 8:00-15:00

Targowisko Ptasia ma największy wybór 
owoców i warzyw. Część pochodzi z pól i sa-
dów kupców handlujących na placu, część 
jest kupowana od hurtowników z naszego 
regionu. Można tu kupić też swojskie jajka, 
pieczywo z małej piekarenki, ryby i prze-
twory rybne (smakowita wędzona makre-
la), wyroby wędliniarskie i mięsne, nabiał, 
artykuły ogólnospożywcze. Znajdziemy tu 
również popularne stoisko 1001 drobiazgów 
i stoisko odzieżowe. Jeszcze obowiązują 
godziny otwarcia targowiska jak w sezonie 
zimowym (8.00-15.00). Czynny jest od po-
niedziałku do soboty. Bywalcy podkreślają, 
że atutem tego targowiska jest jego miła 
atmosfera.

Niedźwiedzia, godz. 9:00-16:00

Targowisko Niedźwiedzia zaprasza na 
pyszne jedzenie z foodtrucków i stoisk spo-

żywczych, na których można zakupić świe-
że owoce i warzywa, pieczywo oraz dobre 
wędliny, a także kwiaty i dekoracje świą-
teczne. Podobnie na minitargowiskach 
przy ulicach: Lotniczej, Skoczylasa 
i Żmigrodzkiej znajdziemy asor-
tyment świąteczny, przemysło-
wy, świeże warzywa i owoce, 
jajka, a także bibeloty, które 
można wykorzystać na świę-
ta. Wszystkie te place są 
czynne w tygodniu w godz. 
9.00-16.00, a w sobotę do 
14.00.

–  M a ł e 
targo-
w i s k a 
m a j ą 
s w ó j  k l i -
mat, którego 
brakuje du-
żym sklepom 
– uważa pan 
Łukasz, któ-
ry mieszka 
w  sąsiedz-
t w i e  T a r -
g o w i s k a 
Niedźwiedzia 
i  przychodzi 
t u  n a  z a k u -
py niemal co-
dziennie. – Czuję 
się lepiej w  takim 
miejscu. To miłe, gdy 
sprzedawca kojarzy mnie 
z twarzy. Przed Wielkanocą 
na pewno też zrobię tu większą 
część zakupów – zapowiada.

Jemiołowa, godz. 8:00-16:00

Ryneczek Jemiołowa zachęca szczegól-
nie do zakupu świeżych warzyw, owoców, 
miodów, jajek, soków i miodów. Szeroki 
jest wybór wyrobów góralskich, jak bunc 
z czosnkiem niedźwiedzim, oscypki i inne 
sery. Przy okazji można zjeść dobrą pizzę, 

zapiekankę i zaopatrzyć się w mięsa i wę-
dliny i wiele innych artykułów, nie tylko 
spożywczych, bo na ryneczku są też stoiska 
ze starociami czy z serii 1001 drobiazgów. 
Tu można zrobić zakupy od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-16.00, a w sobotę o go-
dzinę krócej.

– Klienci już zaczynają pytać o produkty na 
święta wielkanocne, zamawiają więk-

sze ilości jajek, aby przygotować 
świąteczne dania – opowiada 

Gabriela Radtke, sprzedają-
ca miody naturalne i  jaja 

na Ryneczku Jemiołowa. 
Dodaje, że zwracają 

uwagę na to, czy 
jajka są z wolne-

go wybiegu, bo 
takie wybierają 

najchętniej. Wiele osób przyznaje, że 
wybiera targ Jemiołowa zamiast du-
żych marketów, bo na świeżym powie-
trzu czują się bezpieczniej. – Zachowuje-
my wszystkie zasady reżimu sanitarnego, 
a klienci mogą zapłacić kartą – zapewnia 
sprzedawczyni.
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Zakupy na  Wielkanoc  na świeżym powietrzu

Czekając na 
nowalijki

– W tygodniu ruch na targo-
wisku jest znacznie mniejszy, 

ale to widać też na ulicach – 
mówi Kinga Maliszewska, sprze-

dawczyni ze stoiska z warzywa-
mi i owocami przy Jemiołowej. Jej 

zdaniem widać, że w obecnej sytu-
acji pandemicznej ludzie wychodzą 

z domu po większe zakupy w week-
endy. – Przychodzą stali klienci, 

którzy wiedzą, że dostaną u nas 
produkty lepszej jakości niż 

w dużych sieciówkach – 
wyjaśnia. Nie kryje na-

dziei, że gdy poprawi 
się pogoda, wro-

cławianie chętniej 
przyjdą na ryne-
czek na zakupy. 
– Z doświadcze-

nia wiem, że jak 
tylko pojawią się 

nowalijki, zaraz 
będziemy mieli 

więcej klientów 
– podkreśla.

Hurtowo i detalicznie

Pozostałe targowiska także mają 
ciekawą ofertę. Targpiast czynny 
jest 24 godziny na dobę – tu kupuje 
się głównie hurtowo, ale w detalu 
też można coś nabyć, np. owo-
ce, warzywa, jajka, ciasta, mięsa 
i ozdoby świąteczne. Zalecane są 

tam jednak wizyty wczesnym ran-
kiem, do godz. 9.00. Przy ul. Gieł-

dowej zakupy zrobią tylko hurtow-
nicy, ale już na Bacciarellego kupimy 

w detalu. Tak jak inne place, ten także 
dysponuje ofertą artykułów świątecznych 

i przemysłowych.

Sporą ofertę świąteczną znajdziemy na 
dwóch najsłynniejszych targowiskach nie-
dzielnych – „na Młynie” i „na Świebodz-

kim”. Młyn oferuje m.in. produkty lokalne, 
ryby, wędliny, mięsa, ciasta, ale przede 
wszystkim kupimy tu antyki i przedmio-
ty z tzw. duszą na giełdzie staroci, które 
świetnie nadadzą się na prezent od zającz-
ka. Na Świebodzkim – jak dobrze w całym 
Wrocławiu wiemy – zawsze można zaopa-
trzyć się praktycznie we wszystko do domu.

Za kontakt z operatorami targowisk odpo-
wiada Biuro Rozwoju Gospodarczego. Stała 
współpraca z przedsiębiorcami i starania 
biura sprawiają, że targowiska cieszą się 
niesłabnącym zainteresowaniem lokalnych 
społeczności.

Redakcja
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Ahimsa/Najadacze 
Nożownicza 40 
www.ahimsa.com.pl, 71 344 55 11 
oferta wegańska: sałatki, hu mmusy, 
pasztety, wegańskie słodkości; 
zamówienia: do 31 III do godz. 23:59; 
odbiory/dowozy 3 IV
Ajvar Restauracja 
Siechnice, ul. św. Jacka 177 
www.fb.com/ajvarjagodno, 511 796 511 
zimne przekąski (sałatki, pasty, pasz-
tety), dania mięsne, produkty z do-
mowej wędzarni, ciasta (sernik, babka 
wielkanocna); zamówienia do 31 III, 
zaliczka 50 zł; odbiór lub dostawa 2 IV 
w godz. 15-20 i 3 IV (sobota) w godz. 
12-18 (po wcześniejszym uzgodnieniu)
Alyki Restauracja 
Powstańców Śląskich 95 
alyki-restauracja.shoplo.com 
607 458 558 
wielkanocny barszcz biały z kiełbasą 
i jajkiem, pasztet z kaczej wątróbki 
z żurawiną, jajka faszerowane musem, 
łosoś w porach i śmietanie, cytrynowa 
babka w białej czekoladzie, własne 
chleby i mięsa wędzone w ziołach; 
zamówienia do 31 III; odbiór i dowóz 
w dniach: 2 IV i 3 IV
American Dream 
Drukarska 32 
www.facebook.com/americandream-
wroclaw, 71 787 49 92 
żurek, mięsa (biała kiełbasa, szyn-
ka, schab, kaczka, pasztet), sałatka 
jarzynowa, ciasta (babka, sernik); 
zamówienia do 31 III
Art Restauracja i Kawiarnia Sklepik 
Kiełbaśnicza 20, www.arthotel.pl 
71 78 77 245 lub 132 
zimne przekąski, zupy, dania główne, 
dodatki do dań, pieczone ciasta 
i wielkanocny box słodkości; oferta 
obo wiązuje w dniach 1-3 IV; oferta 
ograniczona ilościowo
bakeMAnia 
Karmelkowa 2A 
bakemania.business.site, 600 427 525 
zdrowe, naturalne pieczywo, ciasta 
i ciasteczka, babki, mazurki, serniki, 
miodowniki i inne pyszności, a także 
pakiety-pudełka wielkanocne różnej 
wielkości ze słodkościami; zamówienia 
do 30 III
Bar Kluska 
Legnicka 158 
www.kluskabar.pl, 790 271 588 
zupy, mięsa, garmażerka; zamówienia 
telefonicznie do 31 III, zaliczka 50 zł
Bar Pyza 
Zawalna 5a, 71 325 32 30 
www.facebook.com/Bar-Py-
za-613572922062076 
obiady domowe przygotowywane 
z najwyższej jakości produktów, żurek, 
mięsa, sałatki; zamówienia do 30 III
Barbalon 
Tęczowa 57, 536 466 275 
barbalon.business.site, www.facebook.
com/barbaloon 
mięsa (kaczka pieczona w po-
marańczach, rolada z polędwicy jelenia, 
kurczak, biała kiełbasa), pasztety, żur 
na własnym zakwasie z jajem, fasze-
rowane jaja, mazurek, dania wege (żur, 
kimchi); zamówienia do 28 III; odbiory 
osobiste i dowozy będą realizowane 3 IV
Bistro 55Legnicka 
Legnicka 55, 730 600 051 
www.facebook.com/Bistro-55-Legnic-
ka-1989222011125929 
domowe obiady przygotowywane 
z najwyższej jakości produktów, żurek, 
sałatki, mięsa, pasztety, pieczeń; 
zamówienia telefonicznie do 30 III
Bistro 8 1/2 
Przejście Garncarskie 8 
www.osiemipol.pl, 730 005 211 
barszcz biały, mięsa, pasztety (też we-
getariański), sałatki; zamówienia do 31 
III do godz. 16.00; odbiór 2 IV do godz. 
17.00 – osobisty lub dowóz w promie-
niu 8 km
Bistro Miło Mi 
Brylantowa 16, 574 508 902 
www.facebook.com/bistroMiloMi 
tradycyjne wielkanocne zupy, pasty, 
pasztety (w tym wegetariańskie), 
hummus, mięsa, tarty, serniki, babki, 
mazurki; zamówienia telefoniczne do 
30 III
Bistro Syta Micha 
Główna 146B, www.facebook.
com/162416kuchniagotowanie 
jedzenie domowe, mięsa (pasztety, 
biała kiełbasa, karczek, schab), żurek, 
sałatki; zamówienia – co najmniej po 
0,5 kg – do 31 III do godz. 16.00
Browar Prost 
Paprotna 4, 71 321 07 47 
www.browarprost.pl 
faszerowane jajka, żur, biała kiełba-
sa; specjały do koszyczka (wędzone 
mięsa z własnej wędzarni); na obiad 
wielkanocny kacze udko z kluskami 
śląskimi i kapustą modrą z żurawiną; 
zamówienia do 26 III, odbiór 3 IV
Café Vincent Wrocław 
Ruska 50, www.vincentcafe.pl 
519 799 745 
gotowe śniadanie wielkanocne, potrawy 
na słono (żurek, rolada szpinakowa, 
pasztety – w tym wege), duży wybór 
ciast (serniki, mech, marchewkowe, 
mazurek, brownie); zamówienia do 30 
III; odbiór na miejscu lub dowóz

Charlotte. Chleb i Wino 
św. Antoniego 2/4, www.bistrochar-
lotte.pl, 882 405 523 
babka z polewą lawendową, limitowane 
eklery wielkanocne, mazurek ze słonym 
karmelem i inne własne wypieki; 
zamówienia przez formularz na stronie 
internetowej do 30 III do godz. 10.00
Chude Ciacho Wrocław 
Benedykta Polaka 14b 
www.chudeciacho.pl, 505134701 
wielkanocne serniki, mazurki, bab-
ki (w oparciu o zbilansowaną dietę, 
przy uwzględnieniu zawartości mak-
roskładników i liczby kalorii, autorskie 
receptury, każda potrawa opatrzona in-
formacją o zawartości glutenu, laktozy, 
nabiału i ewentualnych alergenów); 
zamówienia do 31 III
Chwila Moment Coffee&Food 
Sołtysowicka 15b 
www.facebook.com/chwilamomentwro 
577 123 500 
tradycyjne dania kuchni polskiej 
(żurek, mięsa, pasztety – też w wersji 
wegańskiej, sałatka jarzynowa, ćwikła 
z chrzanem), chleb własnego wypieku, 
ciasta (mazurek, babka marchewkowa, 
sernik); zamówienia do 2 IV; dostawa 
w granicach osiedli Karłowice, Sołty-
sowice
Ciasto i Farsz 
Berenta 31, Kuźnicza 25/1E, bulwar 
Ikara 14, Szwedzka 3B, Sarnia 4D, Pow-
stańców Śl. 168 
ciastoifarsz.pl 
pierogi z białą kiełbasą, żurek z jajkiem, 
żurek w słoiku, pierogi; zamówienia 
przez formularz na stronie internetowej
CK Restauracja 
Rynek 19, 798 381 146 
restauracja-ck.pl/zamow-online 
zupy, mięsa, sałatki, słodkości; 
zamówienia do 31 III do końca dnia; do-
stawy 1-2 IV do 10 km, odbiór osobisty 
1-3 IV
Craft Restaurant 
pl. Katedralny 8 
craftrestauracja.pl/pl, 717 273 162 
zupy (barszcz biały, krem chrzanowy), 
zimne przekąski (sałatki, jaja fasze-
rowane, pasztety), mięsa i ryby, do-
datki do odgrzania (pieczone warzywa, 
kluski), wypieki (sernik, babki), wina; 
zamówienia do 31 III, odbiór 3 IV od 
godz.11.00
Dinette 
pl. Teatralny 8, 534 207 534 
shop.dinette.pl/collections/wielkanoc 
mięsa, zupy, pieczywo, ciasta; 
zamówienia przez stronę shop.dinette.
pl, zakładka Wielkanoc; odbiór osobisty 
lub dostawa w obrębie całego Wrocła-
wia
Es8bar 
Łozina, ul. Wrocławska 26 
es8bar.business.site, 71 71 305 11 69 
żurek, wędliny, mięsa, sałatka wiosen-
na i klasyki kuchni polskiej (rolady, 
pieczenie, pasztety), mazurki, keksy, 
serniki; zamówienia do 29 III
Folgujemy 
Kniaziewicza 16, 537 552 023 
folgujemy.pl/kategoria/wielkanoc 
boxy wielkanocne, boxy w wersji we-
gańskiej i w wersji KETO (bez zbóż, 
bez cukru, z minimalną zawartością 
węglowodanów), sałatki, pasty, ciasta 
(babki, serniki, mazurki)
Golonka w pepitkę 
Wilanowska 17A, 71 305 17 35 
www.facebook.com/profile.
php?id=100057413260871 
żurek, barszcz biały, pierogi, mięsa, 
sałatki, bigos; zamówienia telefon-
iczne
Hardcore Muffins 
Jedności Narodowej 62/1a 
hcmuffins.com, 667 513 441 
świąteczne pakiety i specjały, paczka 
wytrawna (wegańska), słodka paczka 
(wegańska lub wegetariańska), pakiety 
ciast (wegańskie i wegetariańskie); 
zamówienia do 26 III przez FB lub 
e-mail:hcmuffins.kontakt@gmail.
com o tytule Wielkanoc; wydawanie 
zamówień 3 IV w godz. 11.00-15.00
IL TRAMONTO 
Grabiszyńska 240 
iltramonto.pl, 505 249 015 
zupy, przystawki (bigos, sałatki, mię-
sa), dania główne, wyroby wędzone 
własnej produkcji, desery (mazurek, 
sernik, babka), dania wegetariańskie; 
zamówienia do 31 III na FB
Karczma Lwowska 
Rynek 4, 506 066 701 
www.lwowska.com.pl 
mięsa, sałatki, zupy, pierogi, domowe 
wyroby na Wielkanoc, tradycyjna 
kuchnia polska, wszystko ręcznie robi-
one na miejscu, sprawdzone receptury
Klubokawiarnia Mleczarnia 
Włodkowica 5, 71 788 24 48 
www.mleczarnia.wroclaw.pl 
dania mięsne i wegetariańskie, duży 
wybór ciast (sernik, mazurek, szarlot-
ka); zamówienia do 30 III do godz. 
12.00
Koko Bistro 
Skarbowców 121B, 501 117 777 
kokobistro.pl 
zupy, mięsa, pasztety, sałatki, cia-
sta (sernik, makowiec, szarlotka), 
zamówienia telefonicznie do 1 IV, 
odbiory 2 i 3 do godz. 12.oo

Kozacka Chatka 
Energetyczna 14 
kozackibazar.pl/stragan/pyszna-wiel-
kanoc, 537 312 298 
najlepsze rzemieślnicze produkty na 
świąteczny stół, w tym świąteczne 
propozycje bez mięsa, mazurki, babki 
i dodatki
Kuchnia Marche Domar 
Braniborska 14 
marchedomar.pl, 665 665 397 
dania ciepłe i zimne, ciasta, zupy i do-
datki; zamówienia do 29 III
Kukmania 
Zwycięska 21, 691 550 540 
www.facebook.com/kukmaniaaa 
zupy, dania główne i dodatki (żurek, 
mięsa, pierogi, galaretki, dania wege-
tariańskie) i desery (serniki, beza, ma-
zurek, tort); zamówienia tel. do 31 III, 
odbiór 2 IV w godz. 12.00-21.00
Kulinarny Park 
Królewiecka 161 
www.kulinarnypark.pl, 511 599 388 
mięsa wędzone i pieczone, żurek, sałat-
ki, jajka, galarety i inne; zamówienia 
do 25 III telefonicznie lub e-mailowo: 
kontakt@kulinarnypark.pl; odbiór 2 IV
La Maddalena 
Pomorska 1 
lamaddalena.pl, 603 288 100 
dwa kosze wielkanocne (tradycyjny 
i wegetariański) w cenie 300 zł dla 
dwóch osób (przystawki, zupa, danie 
główne, deser); zamówienia do 31 III, 
odbiór w 2 i 3 IV
Łaskotki 
Dubois 6/2 
www.laskotki.com, 667 465 087 
sernik, tarta, brownie, tort czekola-
dowy, red velvet, zamówienia przyj-
mowane do 31 III
Nadodrze Cafe Resto Bar 
Bolesława Drobnera 26a 
sklep532554.shoparena.pl 
783 806 313 
żurek, jajka faszerowane, mięsa, pasz-
tety, sernik cytrynowy, babka pias-
kowa; można zamawiać pół porcji
NOVO Square Lounge Bar 
Powstańców Śląskich 7 
www.facebook.com/NovotelWroclaw-
Centrum 
71 722 49 00 
zupy, dania ciepłe (mięsa, warzywa), 
dania zimne (sałatki, jajka faszerow-
ane), ciasta (babka, mazurek, sernik), 
dania wegetariańskie (żurek, makaron, 
sałatka, brownie); zamówienia do 31 III
NUTRI Catering & Events/MEET&EAT. 
Legnicka 48 
www.nutricatering.pl 
692 223 718 
dania na ciepło do podgrzania (zupy, 
mięsa), dania na zimno (sałatki, mię-
sa), dodatki, ciasta (babka, sernik, cias-
to drożdżowe, jabłecznik); zamówienia 
online do 1 IV, bezpłatna dostawa na 
terenie Wrocławia lub odbiór osobisty
OKWineBar Restauracja 
ul. Księcia Witolda 1, przystań jachtowa 
www.okwinebar.com, 698 007 037 
dania na ciepło (żurek, pierogi, ravioli, 
duszona gicz jagnięca, ostrygi), ciasta 
(bezglutenowy makowiec, sernik baski-
jski, mazurek) i dodatki (kremowe pu-
ree ziemniaczane z masłem, zasmażana 
młoda kapusta z boczkiem); zamówie-
nia do 28 III, odbiór 1 IV do godz. 14.00
Pan Tort 
Wyścigowa 56D, 883 976 690 
www.facebook.com/PanTortWroclaw 
boxy ciast i całe blaszki/pół blaszki: 
serniki, malinowa pychotka, mazurek, 
szarlotka, brownie, makowiec, tropi-
kalna chmurka z bananami i ananasem, 
ciasto kukułka
Pierogarnia Kuchnia Domowa 
Legnicka 23, 71 359 53 22, 728 967 340 
www.kuchnia.wroclaw.pl 
żurek z kiełbasą, krokiety, kluski 
śląskie, kopytka, barszcz, pierogi 
z różnymi farszami; zamówienia do 31 
III w lokalu przy ul. Legnickiej 23 lub 
telefonicznie 71 359 53 22, odbiór 2 IV 
osobiście lub z dowozem
Pochlebna 
św. Antoniego 15 
pochlebna.pl, 733 035 081 
żurek z białą kiełbasą (też w wersji we-
gańskiej), mazurki i ciasta świąteczne, 
kiełbaski w sosie chrzanowym, skoki 
z królika, ekosałatka jarzynowa z jajka-
mi 0, prawdziwe chleby na zakwasie, 
szynki naturalne i sery farmerskie 
i produkty spożywcze (zakwas na żur, 
chrzan i ćwikła)
Pod Papugami 
Rynek, Sukiennice 9a 
www.podpapugami.com.pl, 71 343 92 
75 
zupy, dania na zimno i ciepło dla 2-4 
osób plus dodatki
Pokruszone 
Czysta 4, 791 560 280 
www.facebook.com/Pokruszone 
sernikowe boxy, mazurki i boxy małych 
deserków, zamówienia e-mailowo: 
agata@na-poziomie.com lub telefon-
icznie do 30 III
PoliOli Cafe 
al. Armii Krajowej 8c 
poliolicafe.com, 500 708 172 
mazurek, babka, sernik, tort, babeczki 
migdałowe, kruche maślane ciasteczka; 
zamówienia do 31 III

Restauracja&Browar Złoty Pies 
Rynek 41, zlotypies.com, 570 221 212 
zupy, dania ciepłe i zimne, wędliny 
prosto z wędzarni, ciasta (babka, 
sernik, orzechowiec); zamówienia do 
30 III, darmowa dostawa na terenie 
Wrocławia 2-3 IV, minimalna wartość 
zamówienia 50 zł
Restauracja Agawa 
ul. Waligórskiego 1 
restauracja-wroclaw.pl, 500 034 088 
przekąski zimne, zupy (żurek, ziem-
niaczana, mięsa wędzone, przekąski 
zimne (pasztety, krewetki, jajka); 
zamówienia (bez wędzonek) do 31 III 
telefonicznie, e-mailowo: agawar-
estauracja@gmail.com, przez FB; do 
każdego zamówienia powyżej 200 zł 
słodka niespodzianka
Restauracja Bernard 
Rynek 35 
www.bernard.wroclaw.pl, 508 054 037 
do odgrzania zgodnie z załączoną in-
strukcją: żurek, mięsa, ryba, sernik; 
zamówienia do 1 kwietnia do godz. 
20.00, odbiór lub dowóz 3 IV
Restauracja Czerwona Cebula 
al. Kromera 2 
www.czerwonacebula.pl, 71 794 45 92 
zupy, mięsa świąteczne, pasztety 
i sałatki, duży wybór ciast (babki, 
serniki, ciasta z owocami, miodownik), 
zamówienia do 30 III, preferowany 
odbiór osobisty w Wielką Sobotę
Restauracja Dąbrowa 
ul. Pawłowicka 87/89, 501 409 778 
www.restauracja-dabrowa.pl/start 
żurek, mięsa, sałatki, jajka w sosie, 
odbiór osobisty lub dostawa do domu
Restauracja Excellent w Hotelu Orient 
Palace 
Bielany Wrocławskie, ul. Kłodzka 14 
www.orientpalace.pl, 71 333 55 66 
przystawki i zupy (żurek), jajka fasze-
rowane, sałatki, mięsa, dania główne 
(mięsa, krokiety, kopytka), ciasta 
(babka, mazurek, sernik); zamówienia 
e-mailowo lub telefonicznie do 30 III, 
do godz. 12.00; odbiór 2-3 IV, wymaga-
na przedpłata
Restauracja Fabryczna 
Fabryczna 10, 71 356 58 90, 667 693 
933, restauracja-fabryczna.pl 
żurek wielkanocny, bigos, sałatka 
jarzynowa, pasztet wieprzowo-drobio-
wy, schab ze śliwką, karczek pieczony, 
boczek pieczony rolowany; zamówienia 
do 29 III, odbiór 2 IV
Restauracja Kameralna 
Zwycięska 14cb 
www.kameralnarest.pl, 503 149 005 
mięsa (karkówka, golonka, rolada 
z kurczaka), żurek, chleb własnego wy-
pieku, babka wielkanocna; zamówienia 
do 31 III, odbiory osobiste lub dowóz 
2 IV w godz. 12.00-20.00 i 3 IV w godz. 
10.00-13.00
Restauracja Karczma Młyńska 
Wyspa Słodowa 10 
hotel-tumski.com.pl/karczma-mlyns-
ka, 606 714 628 
zupy, dania ciepłe (mięsa, ryby), dodat-
ki, zimne przekąski (pasztety, sałatki, 
jajka), desery (sernik, keks, babka, ma-
zurek, muffiny), zamówienia najpóźniej 
trzy dni przed planowanym odbiorem, 
100 proc. przedpłaty
Restauracja Konspira 
pl. Solny 11 
restauracjakonspira.pl, 601 225 965 
pyszne, domowe, ręcznie robione pol-
skie jedzenie; sprawdź nas w dowozie 
lub na wynos
Restauracja Pod Fredrą 
Rynek-Ratusz 1 
www.podfredra.pl, 506 066 701 
mięsa, przystawki, zupy, potrawy 
wielkanocne przygotowane według 
staropolskich receptur własnoręcznie 
na miejscu
Restauracja Przystań&Marina 
Księcia Witolda 2 
www.przystan.wroc.pl, 502 130 893 
biodro jagnięce, kaczka faszerowa-
na kaszą i foie gras, gotowy zestaw 
śniadania wielkanocnego z możliwością 
domówienia wędlin z zaprzyjaźnionej 
wędzarni; zamówienia do 31 III
Restauracja Silver – Hotel Śląsk 
Oporowska 60, 71 361 20 61 
www.hotel-slask.pl/restauracja 
zupy (żurek, flaczki), dania główne 
(kaczka, bigos, pierogi), ciasta (babka, 
sernik, makowiec), zakąski (mięsa, 
sałatki, śledzie); zamówienia do 31 III
Restauracja Swojskie Jadło 
Prusa 2, Stanisławowska 103 
swojskiejadlo.com.pl, 504 179 917 
jajka faszerowane, pasztet, żurek wiel-
kanocny, mięsa, sałatka jarzynowa, 
rolada szpinakowa z łososiem, carpacio 
z łososia
Restauracja TU i TAM 
ul. Bolesława Krzywoustego 326 
www.facebook.com/Restaurac-
ja-TU-i-TAM-303745469716767, 
501 618 145 
tradycyjne polskie zestawy obiadowe, 
mięsa, sałatki, jajka faszerowane, ma-
zurek, sernik; zamówienia telefoniczne
Restauracja Wrocławska 
Szewska 59/60 
wroclawska.com.pl, 713051228 
własne kiełbasy, szynki, pasztety wę-
dzone w dymie olchowo-bukowym; bez 
konserwantów i chemii

RestauracjaPatio 
Kiełbaśnicza 24 
restauracjapatio.eu, 71 37 50 53 
roladka z kaczki faszerowanej figami 
i zielonymi pistacjami, jaja faszerow-
ane, wielkanocny mix smakołyków 
i wiele innych tradycyjnych potraw; 
zamówienia do 29 III przez formularz 
zamówienia na stronie, który należy 
wypełnić i odesłać skan na adres: and-
zelika.dzikowska@hotelpatio.pl lub 
złożyć zamówienie w restauracji,
Rondo Cafe Ołtaszyńska, 
Ołtaszyńska 92a/7 
www.rondo-cafe.pl, 789 444 648 
klasyczne ciasta wielkanocne, ich no-
woczesne wersje i wegańskie pyszności 
(serniki, makowce, babki, mazurki); 
zamówienia do 27 III, odbiór ciast 3 IV
Sarah 
Włodkowica 5 
sarah.wroclaw.pl, 609 990 197 
zupy (biały barszcz, rosół), mięsa (bitki 
wołowe, schab pieczony), pascha, cias-
ta (napoleonka, miodownik, strudel); 
zamówienia do 31 III, odbiór 2 IV do 
godz. 19.00
SETKA 
Kazimierza Wielkiego 50 
setkapolska.pl, 733 407 407 
sałatka jarzynowa, śledź marynowany, 
pasztety, biała kiełbasa, żurek, schab, 
karczek, sernik (można zamawiać pół 
porcji); zamówienia do 30 III włącznie, 
pod adresem e-mailowym: wroclaw1@
setkapolska.pl, odbiór w 3 IV w restau-
racji
Slice of Heaven 
bulwar Ikara 27, Sępa-Szarzyńskiego 71 
sliceofheaven.pl, 
735 145 635, 735 145 625
Słodko! 
Klimasa 37c/1 
www.slodko.eu, 512 144 225 
keksy, torty, sernik, blondie (można 
zamawiać w całości lub połowę), tira-
misu, banoffee w słoikach; zamówienia 
do 31 III lub wyczerpania oferty, odbiór 
2-3 IV, obowiązkowa zaliczka
Sofa Lounge&Restaurant 
al. Paderewskiego 35 
www.sofa.wroclaw.pl, 600 289 910 
dania na ciepło, sałatka jarzynowa, 
faszerowane mięsa, dodatki, chleb 
własnego wypieku, ciasta (sernik, 
babka, mazurek, makowiec, szarlot-
ka); zamówienia do 1 IV do końca dnia, 
odbiór najpóźniej do 3 IV do godz. 12.00
Speed 
Kiełczowska 64c 
www.speedv.pl, 575 900 074 
karkówka pieczona, boczek pieczony, 
kaczka, półmisek jaj faszerowanych, 
sałatka jarzynowa, bigos, biała kiełbasa
Tajfun 
Cybulskiego 3/1a 
tajfun.wroclaw.pl, 603 510 835 
wegańskie paczki świąteczne, żurek 
na własnym zakwasie i z azjatyckim 
pazurem, pasta bezjajeczna z ciecio-
rki i tofu, smalczyk z fasoli, kiszonki 
i zielone kimchi, boczniaki, sałatka 
ziemniaczana, mazurki; zamówienia 
e-mailowe: tajfun.wroclaw@gmail.
com.do 25 III lub do wyczerpania 
oferty; paczki do odbioru w lokalu 2 IV 
w godz. 11.00-18.00
VEGA Bar Wegański 
Rynek 27a 
www.barvega.pl/kontakt, 71 344 39 34 
dania obiadowe (żurek z kiełbasą 
sojową, kotlety buraczane, jaglane, 
pierogi ruskie z tofu), przekąski 
(sałatka jarzynowa, pasztety, pasty), 
ciasta (babka, mazurek, orzechowiec); 
zamówienia do 31 III do godz. 19.30, 
realizacja zamówień 2 i 3 IV
W Porządeczku 
Stanisławowska 52, 731 858 352 
www.facebook.com/W-Porz%C4%-
85deczku-1073062172890449 
żurek, krem chrzanowy, mięsa, pasztet, 
sałatka jarzynowa, jajka faszerowane, 
przystawki; zamówienia do 30 III
W Starym Sadzie 
Wybrzeże Wyspiańskiego 7-8 
www.facebook.com/kuchniawstarym-
sadzie, 691 203 553 
aromatyczne mięsa i staropolskie po-
trawy; zamówienia do 1 IV, odbiór os-
obisty lub dowóz na terenie Wrocławia 
3 i 4 IV
Warsztat Food&Garden 
Niedźwiedzia 5, 693 509 989 
www.facebook.com/warsztat.wro 
dania do przygotowania w domu, 
obiady dla całej rodziny, sosy i sma-
rowidła w słoiczkach, wielkanocne cia-
sta i własne rzemieślnicze pieczywo
Winestone 
pl. Dominikański 3, 71 323 27 47 
www.facebook.com/winestonewroclaw 
zupy, dania na ciepło i zimno (mięsa, 
warzywa), dodatki, desery (babki, ma-
zurek, zajączek i baranek wielkanocny); 
zamówienia do 31 III, odbiór 2 i 3 IV
Woosabi 
Włodkowica 21 
www.woosabi.pl/home, 71 341 99 83 
do każdego zestawu 3 bułeczek dodaje-
my czwartą dowolną gratis

#WielkanocNaWynos we Wrocławiu
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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?

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

„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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Z miasta

Światowy Dzień Wody. Doceniajmy ją każdego dnia
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby nasze ży-
cie bez dostępu do czystej wody? 22 marca obchodziliśmy 
Światowy Dzień Wody. To cenny zasób, o  który musimy 
dbać. MPWiK uczy, jak to robić prowadząc akcje: Pij kra-
nówkę, Szanuj wodę czy Akademię Przyjaciół Wody.

Święto zostało ustanowione w 1992 
r., ponieważ już wtedy ponad mi-
liard ludzi na świecie cierpiał z po-
wodu braku dostępu do czystej 
wody. Ta wizja jest nam obca, tym-
czasem obecnie w wielu miejscach 
na świecie brakuje tej życiodajnej 
substancji. Zdarzyło się tak także 
w Polsce, dwa lata temu w Skier-
niewicach, w trakcie suszy.

Dbanie o zasoby wody to jedno 
z największych wyzwań, przed 
jakimi dziś stoimy. Utrudniają to 
zmiany klimatyczne. To zasób 
szczególnie ważny w dobie pan-
demii, bo woda jest podstawowym 
orężem do walki z koronawirusem.

Z okazji Światowego Dnia Wody 
wrocławskie wodociągi przygo-
towały krótki film – wycieczkę 
po Zakładzie Produkcji Wody „Na 
Grobli”, podczas której dowiemy 
się, w jaki sposób surowiec uj-
mowany z rzek Oławy oraz Nysy 
Kłodzkiej jest uzdatniany, a na-
stępnie transportowany do kranów 
mieszkańców Wrocławia i aglome-

racji. Film jest dostępny także na 
profilu MPWiK na Facebooku oraz 
na stronie MPWiK.

Szacunku do wody najlepiej uczyć 
od najmłodszych lat, dlatego wo-
dociągowcy nie zapomnieli o dzie-
ciach. W Światowym Dniu Wody 
swoją premierę miała trzecia część 
przygód strażników wody – Błę-
kitki i Groblika. Tym razem komik-
sowi bohaterowie stawiają czoła 
rodzeństwu Śmiecialskich, które 
robi wszystko, by wody na naszej 
planecie, a zwłaszcza rzeki stały 
się wielkim wysypiskiem śmieci, 
a plastik – zatruwał środowisko. 
Komiksowe materiały dzieci znajdą 
na stronie spółki.

Pamiętajmy, by troszczyć się 
o skarb, jakim jest woda. Choć po-
krywa Ziemię w ok. 70 proc., zaled-
wie 3 proc. z niej to woda pitna.

Agata Zięba

mpwik.wroc.pl
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Aż 2,5 mln zł dla 13 organizacji na remonty zabytków

Jaki jest sens konsultacji? Można to wyjaśnić, przywołując anegdotę o słoniu. Jeżeli dwie osoby spojrzą na słonia: jedna z przodu, a druga z tyłu – to 
będą mieć zupełnie różne obrazy tego zwierzęcia. Celem konsultacji jest więc „pokazanie słonia całego”.

Zapraszamy mieszkańców do 
rozmowy, by mogli przyjrzeć się 
danemu problemowi z różnych 
perspektyw i, w miarę możliwo-
ści, poznać nawzajem swoje sta-
nowiska. Z kolei dla projektanta 
lub inwestora ważne jest, by po-
znać różne opinie, nie tylko te 
wypowiadane najgłośniej. Często 
te cichsze głosy zwracają uwagę 
na istotne problemy.

O co chodzi 
w konsultacjach?

Podczas konsultacji społecznych 
chcemy wyjaśnić, jak dokładnie 
wygląda mechanizm konsul-
towania i jakie ma konsekwen-
cje. Konsultacje społeczne mają 
doprowadzić do podjęcia decy-
zji dotyczącej jakiejś wspólnej 
przestrzeni. Na przykład trzeba 
wybrać, co zrobić: zostawić wię-
cej miejsca na plac zabaw na po-
dwórku czy posadzić dodatkowe 
drzewa. Obie grupy użytkowników 
podwórka mają mocne argumen-
ty, każda za swoim rozwiązaniem. 
Nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie potrzeby osób, korzy-
stających z danego miejsca. W ta-
kich sytuacjach często powraca 
pytanie o to, ile osób popiera dane 
rozwiązanie. Niektórzy twierdzą, 
że skoro zgłoszą więcej opinii niż 
strona przeciwna, to ich propo-
zycja zwycięży. Konsultacje tak 
jednak nie działają.

Ilość czy jakość?

Jeżeli chcielibyśmy w sposób 
ilościowy podchodzić do zgła-
szanych opinii, to należałoby 
zadbać o odpowiednią repre-
zentatywność mieszkańców. 
Jako przykład weźmy projekt 
remontu ul .  Żeromskiego. 
Chcąc podjąć decyzję w spo-
sób rzetelny, musielibyśmy 
dotrzeć do wszystkich miesz-
kańców tej  ulicy.  Dopiero 
wtedy moglibyśmy uczciwie 
stwierdzić, jaka jest opinia 
większości. A przecież z ulicy 
korzystają też inne osoby – 
w jakiej liczbie powinny być 
więc reprezentowane?

Metoda oparta na liczeniu gło-
sów przyniosłaby więcej szko-
dy niż pożytku. Łatwo można 
wyobrazić sobie sytuację, że 
jakaś grupa wielokrotnie wy-
pełnia ten sam formularz, po-
wodując, że jego wynik będzie 
fałszywy. Do tego dochodzą 
kwestie uprawnienia do głoso-
wania – użytkownicy miasta to 
nie tylko osoby zameldowane, 
ale też takie, które mieszkają 
tutaj czasowo czy tylko pracują.

Co więc się liczy?

Co więc się liczy, jeśli nie licz-
ba opinii? Istotna jest ich jakość 
i różnorodność. Podczas spotkań 

pytamy nie tylko o to, jakie roz-
wiązanie jest przez uczestników 
preferowane, ale przede wszyst-
kim, dlaczego dokonują takie-
go wyboru. Dla projektanta dużo 

ważniejsze jest bowiem zrozu-
mienie, czemu plac zabaw w da-
nym miejscu to zły pomysł, niż 
sama informacja, ilu osobom ten 
pomysł się nie podoba.

Tadeusz Mincer

Fundacja na Rzecz Studiów 
Europejskich, koordynator 

konsultacji

Co ma słoń do konsultacji. Dlaczego warto rozmawiać
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Słoń, jaki jest, każdy widzi – ale inaczej. Warto poznać punkt widzenia innych, żeby rozwiązać problem

 www.wroclaw.pl/mkz

Blisko 2,5 mln zł trafi do 13 organizacji pozarządowych na remonty zabytkowych obiektów. Dzięki temu zakończy się remont organów w kościele św. 
Anny na Praczach Odrzańskich, wyremontowana zostanie wieża południowo-zachodnia kościoła św. Michała Archanioła. Zostaną także sfinalizowa-
ne prace nad renowacją Jelcza P-080, jedynego zachowanego egzemplarza, należącego do Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego.

 – Staramy się otoczyć opieką za-
bytki, które tego wymagają. Od lat 
wspieramy ich remonty konser-
watorskie. Wiele projektów wspie-
ramy sukcesywnie dotacjami 
w kolejnych naborach, by dać im 

szanse na odzyskanie dawnej 
świetności – mówi Magdalena 
Wankowska, miejska konser-
wator zabytków. – Przykładem 
może być tu remont kościoła pw. 
Najświętszej Marii na Piasku, na 

który biuro MKZ przeznaczyło już 
w sumie ponad 3 mln zł – na osu-
szanie obiektu oraz remont da-
chów i elewacji. Skorzystał też ko-
ściół pw. św. Wincentego i Jakuba, 
otrzymując z subwencji ponad 4 

mln zł. Pieniądze przeznaczono 
na odbudowę ze zniszczeń wo-
jennych kaplicy Hochberga wraz 
z rekonstrukcją wnętrza, remont 
dachów, elewacji wraz z wieżą czy 
szklenie artystyczne w prezbite-

rium. W tym roku kończymy kilka 
z tych wielkich wieloletnich pro-
jektów.

To kolejne środki przyznane przez 
MKZ w ostatnim czasie. W ubie-

głym miesiącu biuro 
ogłosiło listę wspólnot 

mieszkaniowych, 
które otrzy-

mały dotacje 
n a  r e m o n -
ty kamienic 
w p i s a n y c h 

do rejestru za-
bytków. Na ten cel prze-
znaczono 4,5 mln zł.

Więcej informacji o pro-
gramach dotacyjnych na 
stronie.

Redakcja
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Nasze osiedla

W  centrum aktywności 
Plac Grunwaldzki OD NOWA 
ruszyły bezpłatne zajęcia 
dla dzieci i młodzieży. Poza 
spotkaniami w  osiedlowej 
świetlicy planowane są też 
wycieczki i warsztaty w lo-
kalnych pracowniach.

Podczas pandemii koronawiru-
sa najbardziej cierpi młodzież 
szkolna, która boleśnie odczuwa 
skutki nauczania zdalnego i brak 
kontaktu z rówieśnikami. To dla-
tego dla uczniów z klas IV-V i VI-
-VIII z osiedla Plac Grunwaldzki 
zorganizowano zajęcia, które 
prowadzą doświadczeni anima-
torzy z fundacji Ładne Historie. 
Zespół w lutym br. założył Cen-
trum Rozwoju i Aktywności Dzieci 
i Młodzieży.

– Naszym celem jest oderwa-
nie dzieci i młodzieży od ekra-
nu komputera i wciągnięcie ich 
w świat kreatywnych zajęć, edu-
kacyjnych gier, inspirujących 
spotkań, ćwiczeń ruchowych 
i twórczych warsztatów plastycz-
nych – tłumaczy Krzysztof Bie-
laszka z Fundacji Ładne Historie.

Piątki po sąsiedzku

Oprócz zajęć w centrum aktyw-
ności, młodzi mieszkańcy Placu 
Grunwaldzkiego w każdy piątek 
będą mogli odwiedzić lokalne miej-
sca, dzięki którym poznają swoje 
osiedle od innej strony.

W kwietniu planowane są warsz-
taty ekologiczne i  ceramiczne 
w Spółdzielni Socjalnej Zakwas 

Studio. W maju i czerwcu na tere-
nie Ołbińskiego Ogrodu Otwartego 
zostaną przeprowadzone warsztaty 
ogrodniczo-ekologiczne.

Jak, gdzie i kiedy?

Zajęcia odbywają się w centrum 
Plac Grunwaldzki OD NOWA przy 
ul. Skłodowskiej-Curie 63a, tuż 
obok skweru im. Ireny Sendlero-
wej i słynnego muralu autorstwa 

holenderskiego artysty – Robina 
Nasa. Pracownia otwarta jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
15.30-19.30. Rodzice mogą zapisy-
wać swoje dzieci za pośrednictwem 
formularza online dostępnego pod 
adresem: bit.ly/ODNOWA-zapisy. 
Przyszłe plany programowe zakła-
dają także aktywności na rzecz całej 
lokalnej społeczności.

Marlena Urbaniak

PLAC GRUNWALDZKI 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w pandemii

KRZYKI-PARTYNICE 
Nowy, rozbudowany park Kleciński
We wtorek, 9 marca br., park Kleciński został w całości oddany do użytku mieszkańców. Projekt rozbudowy zakładał 
oczyszczenie obszaru po drugiej stronie rzeki Ślęzy ze śmieci, wyrównanie terenu, a także usunięcie chwastów i za-
łożenie trawnika.

W ramach powiększenia parku 
Klecińskiego od strony ul. Karko-
noskiej i ul. Międzygórskiej upo-
rządkowano niezagospodarowa-
ny teren, a także wykonano prace 
ogrodnicze, takie jak: nasadzenie 
drzew, krzewów, założenie łąk 
kwietnych i trawników. Dosta-
wiono i zamontowano również 
elementy małej architektury, czyli 
ławeczki, leżaki obrotowe, kosze 
na śmieci, stojaki rowerowe czy 
drewniane urządzenia zręczno-
ściowe dla najmłodszych użyt-
kowników parku. Inwestycja to 
prawie 1 mln zł.

Po co ta rozbudowa?

Park Kleciński w sezonie był moc-
no zatłoczony. Miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego 
pozwalał na to, aby teren po dru-
giej stronie rzeki Ślęzy został od-
powiednio urządzony, tym samym 
dając mieszkańcom nowe miejsce 
na wypoczynek. Dotychczas tere-
ny przy ul. Karkonoskiej stanowiły 
nieużytki, natomiast na obszarze 

przylegającym do ul. Międzygór-
skiej znajdowało się nielegalne 
wysypisko śmieci. Obszar był po-
rośnięty dziką roślinnością. Projekt 
powiększania i uporządkowania 
nowej części parku Klecińskiego 
został zgłoszony do Wrocławskie-
go Budżetu Obywatelskiego w 2018 
r. Liderką projektu została Joanna 

Zakrzewska. Mieszkańcy na po-
mysł zagospodarowania terenu 
zareagowali bardzo pozytywnie.

Dlaczego rozbudowa tyle 
zajęła?

Realizacja projektu WBO zajęła 
kilka lat. Efekt końcowy wygląda 

inaczej niż zakładano, ponieważ 
w trakcie inwestycji okazało się, 
że część działki przeznaczona jest 
na sprzedaż. W przyszłości na tym 
terenie planowana jest budowa 
restauracji, mieszkańcy są jednak 
temu przeciwni.

Marlena Urbaniak
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Wielkie 
sprzątanie Lasu 
Pilczyckiego

27 marca w Lesie Pilczyckim 
w  godz. 11.00-14.00 zorga-
nizowana zostanie zbiórka 
śmieci. Sprzątanie odbędzie się 
w dwóch lokalizacjach: przy la-
sku na ul. Nadrzecznej 2 i przy 
lesie między ROD Pod Lasem 
i ROD Zabłocie. W oba miejsca 
można dojść pieszo albo doje-
chać tramwajem 31 lub auto-
busami 101, 102, 103, 104, 127 
na przystanek „Górnicza”, 
a tramwajem 32 na przystanek 
„Dokerska”. Z powodu obo-
strzeń najlepiej wziąć ze sobą 
jednorazowe rękawiczki, a na 
nie założyć rękawice robocze. 
Trzeba również mieć założoną 
maseczkę, szczególnie podczas 
pobytu w okolicach kontene-
rów. Warto także wygodnie się 
ubrać i zabrać ze sobą chus-
teczki dezynfekujące, termos 
z ciepłym napojem, jedzenie.

Podziel się 
książką na Księżu

Przeczytałeś świetną powieść 
i chcesz podzielić się nią z in-
nymi czytelnikami? W ramach 
bookcrossingu, czyli „wędrują-
cej książki”, możesz zostawić ją 
w Centrum Aktywności Lokal-
nej „Księże” przy ul. Rybnic-
kiej 39-41 w godz. 16.00-20.00. 
Przeznaczono do tego specjalny 
regał, na którym powieszono 
tabliczkę z napisem: „Regał 
bookcrossing”. Jeżeli tylko 
masz na to ochotę, możesz w 
zamian wziąć ze sobą do domu 
lekturę, która cię zainteresuje. 
Akcja znana w całej Polsce ma 
zachęcać do czytania.

Rewaloryzacja 
psiego parku
Psi park przy ul. Sztabowej 62-
66 doczeka się odnowy. Za-
rząd Zieleni Miejskiej właśnie 
ogłosił przetarg na realizację 
projektu. W ramach inwestycji 
zostaną wykonane nowe ścież-
ki spacerowe, doświetlenie, 
nowe ławki i kubły na odpady. 
Zaplanowano również nasa-
dzenia krzewów i kwiatów. Na 
uwagę zasługuje plan stwo-
rzenia zaplecza festynowego: 
będą przyłącza elektryczne, 
słupy oświetleniowe, a także 
kontenery na sprzęt. Dawną 
świetność odzyska przedwo-
jenna, zabytkowa płyta tanecz-
na. Prace powinny zakończyć 
się w ciagu trzech miesięcy od 
momentu podpisania umowy 
z wykonawcą. Projekt realizo-
wany jest z funduszu osiedla 
Powstańców Śląskich.
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Zajęcia w centrum aktywności Plac Grunwaldzki OD NOWA to nauka i dobra zabawa

Do nowej, rozbudowanej części parku Klecińskiego można wejść od strony ul. Międzygórskiej
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Wrocławskie pokolenia

Zdobione woskiem, włóczką, metodą decoupage bądź w sweterku – robionym na szydełku albo z koronki. Technik przystrajania jaj na Wielkanoc jest mnó-
stwo. Ale ta najstarsza, o której wielu z nas już zapomniało, to pisanki ręcznie malowane roztopionym woskiem. Sami zobaczcie, jakie są niezwykłe.

Takie właśnie pisanki wykonuje 
Ewa Litwin-Haiduk z wrocławskich 
Krzyków. Jest wrocławianką, ale 
kultywuje tradycję zdobienia pisa-
nek woskiem z Suwalszczyzny. To 
tam urodziła się jej babcia. A babci 
– jej babcia. Teraz to pani Ewa pod-
trzymuje ten świąteczny zwyczaj.

– Co roku, zazwyczaj 
wieczorem w Wielki 

Piątek, siadamy przy stole 
i wspólnie przygotowujemy 
pisanki, wyłącznie 
malowane woskiem.

To bardzo miła tradycja, która 
upiększa nam święta. Staram się ją 
przekazywać młodszym pokole-
niom. Moja córka i bratanica mają 
do tego dryg, wychodzi im to ład-
niej nawet niż mi – uśmiecha się 
pani Ewa.

Na prezent dla najbliższych

Efektami pracy Ewa Litwin-Haiduk 
może się później cieszyć zarówno 
jej rodzina, jak i przyjaciele, którzy 
przy składaniu życzeń wielkanoc-
nych dostają w prezencie piękne 
pisanki. Pani Ewa dwa lata temu 
uczyła również malować woskiem 
swoje koleżanki z Wrocławskiego 
Centrum Seniora. Ku jej zadowole-
niu było dużo chętnych na jej lek-
cje. Trzeba jednak pamiętać, że ta 
staropolska metoda malowania jaj 
nie jest taka prosta. Potrzebna jest 
cierpliwość, precyzja i wyobraźnia, 
żeby pisanka później się pięknie 
prezentowała.

Jak zrobić pisankę?

Gotujemy jaja, a potem studzimy. 
Nie mogą być za ciepłe, żeby wosk 
się nie roztopił, ale nie mogą być 
też zbyt zimne, bo wtedy wosk się 
nie przyjmie. Jajko musi być też 
odtłuszczone, czyli umyte w płynie 
do naczyń. Wkładamy je do farby. 
Im dłużej w niej pozostanie, tym 
bardziej intensywny kolor będzie 
miało. Jak już się zabarwi, to je 
osuszamy, a następnie ogrzanym 
prawdziwym woskiem (nie może 
to być parafina) malujemy szpil-
ką wzorki. Szpilkę najpraktyczniej 
nabić na patyczek albo ołówek. 
Później wkładamy udekorowane 
woskowymi wzorkami jajo do far-
by, a potem ponownie osuszamy. 
Zostawiamy na noc do wyschnię-
cia, a następnego dnia delikatnie 
ściągamy wosk, np. stołowym no-
żem. Na końcu smarujemy pisan-
kę odrobiną oliwy lub masła, żeby 
błyszczała.

 – Najbardziej lubię malować duże 
jaja, bo wtedy mogę rozpędzić się 
ze wzorem – śmieje się pani Ewa. 
– Robię również wielobarwne pi-
sanki, tzw. batikowe. A moja córka 
maluje białe jaja dwu- lub trzyko-
lorowym woskiem. Wyglądają na-
prawdę imponująco – dodaje.

Jajko na szczęście

Pisanki oznaczają budzenie się do 
życia, a dodatkowo w chrześcijań-
stwie – zmartwychwstanie Pana 
Jezusa. Ewa Rapacz z Wrocław-
skiego Centrum Seniora zajmuje 
się polskimi obyczajami i trady-
cjami. Organizuje spotkania, pod-

czas których opowiada np. o tra-
dycjach związanych z wiosną czy 
o symbolach świąt. – Kiedyś były 
takie zabawy, że po święceniu 
jajek i śniadaniu wielkanocnym, 
myślało się życzenie. Później zde-
rzało się z partnerem jajkiem i ten, 
kto pierwszy stłucze pisankę, ten 
będzie miał szczęście, życzenie 
się jego spełni – opowiada Ewa 
Rapacz.

Kraszanki i wydmuszki

Oprócz pisanek są również kra-
szanki. Różnią się tym, że nie 
mają wzorków. Kiedyś, gdy farby 

nie były tak dostępne jak dziś, do 
koloryzowania jaj używano roślin. 
Gotowane w łupinach cebuli dają 
kolor brązowy, w soku z buraka 
– różowy, w wywarze z jemioły – 
zielony, dębu – czarny, a w owo-
cach borówki amerykańskiej czy 
tarniny – niebieski.

Wydmuszki, w przeciwieństwie 
do pisanek, mają taką zaletę, że są 
trwalsze, dłużej je można prze-
chowywać. Są jednak trudniejsze 
w obróbce. Jak sama nazwa wska-
zuje, zawartość jajka trzeba wy-
dmuchać, tak aby pozostała tylko 
nienaruszona skorupka.

W barwach rozkładów

Ewa Rapacz wciąż pamięta te naj-
piękniejsze pisanki, które zobaczyła 
w swoim życiu.

 – W latach 70. mój mąż pracował 
na kolei. Mieli tam dużo kolorowych 
tuszy, które służyły do pisania roz-
kładów jazdy. Przed świętami wiel-
kanocnymi malowali tymi tuszami 
jajka. Te pisanki były przepiękne, 
serce w nich było widać. Ręcznie 
robione obrazki opowiadały zawsze 
jakąś historię – wspomina.

Redakcja

Wielkanoc bajecznie kolorowa od malowanych jaj
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Zdobienie pisanek to tradycja w domu Ewy Litwin-Haiduk przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dzięki wielokrotnemu farbowaniu pisanki są bardziej kolorowe

Ewa Litwin-Haiduk z bratanicą Katarzyną Deptą i córką Sandrą Litwin podczas zdobienia jajek
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Wrocławskie pokolenia

Trzydzieści lat temu – 20 
marca 1991 roku, Rada 
Miejska Wrocławia uchwa-
liła podział miasta na osie-
dla jako samorządowe jed-
nostki pomocnicze. Z  tej 
okazji na ul. Świdnickiej 
stanęła plenerowa wysta-
wa prezentująca proces, 
jaki doprowadził do tego 
wydarzenia. Można ją oglą-
dać do końca miesiąca.

Na 28 planszach wystawy poka-
zano, jak przez lata kształtowała 
się przestrzeń miejska Wrocławia. 
Punktem wyjścia jest przedwo-
jenny Breslau, do którego kilku-
krotnie dołączano podmiejskie 
wsie i miasteczka. Kolejne ta-
blice to powojenne losy miasta, 
polskiego już Wrocławia, które-
go granice powiększano jeszcze 
dwukrotnie. Podmiejskie tere-
ny traciły swój charakter, a całe 
miasto w 1952 roku podzielono 
na pięć dzielnic, które do 1990 
roku funkcjonowały niczym sa-
modzielne organizmy.

Statuty i wycinki

Transformacja ustrojowa na nowo 
zjednoczyła Wrocław – a decyzją 
radnych Rady Miejskiej Wrocła-
wia I kadencji osiedla zostały po-
mocniczymi jednostkami. Klamrą 
spinającą całość wystawy jest rok 
1993, kiedy to nadano statuty 
wszystkim osiedlom. Trwało to 

niemal dwa lata, powstawanie 
samorządów osiedli było proce-
sem, a wybory odbywały się na 
wniosek mieszkańców.

Wystawę ilustrują wycinki praso-
we i archiwalne dokumenty miej-
skie wraz z mapami. Wyłaniają 
się z nich historie, które stały za 

decyzjami, na ile osiedli podzie-
lić miasto, jakie nadać im nazwy, 
gdzie poprowadzić granice, jak 
przeprowadzić wybory i wresz-
cie, jakie uprawnienia powinny 
im zostać nadane. Komentarz do 
zebranych materiałów pozwala 
spojrzeć na sprawę z perspekty-
wy czasu.

Archiwalia

Dzięki zaangażowaniu obecnych 
radnych osiedlowych na wysta-
wie zaprezentowane zostały także 
archiwalne zbiory samorządów 
osiedlowych. Są wśród nich do-
kumenty, gazetki, zdjęcia. Stano-
wią one nie tylko pamiątki, ale są 

prawdziwymi skarbnicami wiedzy 
o ludziach budujących na nowo 
małe społeczności osiedlowego 
Wrocławia. Wystawa będzie pre-
zentowana do 31 marca. Jej orga-
nizatorem jest Wrocławskie Cen-
trum Rozwoju Społecznego.

Agata Zięba

Wrocławscy artyści nominowani do Fryderyków
Akademia Fonograficzna ogłosiła nominacje do nagród muzycznych Fryderyki, w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej. Na liście nominowa-
nych nie zabrakło wrocławskich artystów.

Fryderyki to nagrody przyzna-
wane od 1995 roku przez polskie 
środowisko muzyczne za najważ-
niejsze osiągnięcia na rynku fo-
nograficznym w Polsce. To jedyna 
nagroda obejmująca tak szerokie 
spektrum gatunków muzycznych, 
w tym muzykę poważną i  jazz. 
W tym roku zostali nominowani 
wyjątkowi artyści ze stolicy Dol-
nego Śląska.

Muzyka rozrywkowa

 ◼ Artysta roku – jazz: EABS, 
czyli Electro-Acoustic Beat 
Sessions wyjątkowa grupa 
jazzowa z Wrocławia.

 ◼ Album roku – alternatywa: 
Błoto, ten czteroosobowy 
skład wywodzi się z sekstetu 
EABS.

 ◼ Album roku – elektronika: 
Skalpel, duet tworzą DJ-e 

i producenci nagrań Marcin 
Cichy i Igor Pudło.

 ◼ Album roku – blues: Le-
szek Cichoński and Friends: 
Thanks Jimi Symphonic. 
Krążek to zbiór kompozycji 
Hendrixa, rozpisanych na 
wielki symfoniczny skład 
orkiestrowy.

 ◼ Fonograficzny debiut 
roku: Zdechły Osa, ten 
wrocławski artysta to 
przedstawiciel undergro-
undu, założyciel składu 
THIRDEYE.

Muzyka poważna

N o m i n a c j e 
w dziedzi-
n i e 

muzyki poważnej do nagrody Fry-
deryki 2021 otrzymało także sześć 
zespołów Narodowego Forum Mu-
zyki im. Witolda Lutosławskiego.

 ◼ Album roku – muzyka chó-
ralna: Moniuszko inaczej 
śpiewany

 ◼ Album roku – muzyka 
dawna oraz najwybitniej-

sze nagranie muzyki 
polskiej: Mikołaj Zie-

leński: Offertoria 

et communiones totius anni

 ◼ Album roku – muzyka sym-
foniczna: Debussy – Tchai-
kovsky

 ◼ Album roku – muzyka kon-
certująca: Moritz Moszkowski

 ◼ Album roku – muzyka współ-
czesna: Noumen

Nominacje są wynikiem głoso-
wania Akademii Fonograficznej 
– grona ponad 1,5 tys. artystów, 
twórców, producentów, dzienni-
karzy muzycznych i przedstawi-
cieli branży fonograficznej. Pełna 

lista nominacji znajduje się na 
stronie internetowej wy-

darzenia. Gala rozdania 
nagród ze względu na 

pandemię prawdo-
podobnie odbędzie 
się online.

Redakcja

FOT. DOROTA DZIEKIEW
ICZ-PILICH

FO
T.

 T
O

M
A

SZ
 H

O
ŁO

D

Osiedla we Wrocławiu – plenerowa wystawa na 
30-lecie

Podstawą do nowego podziału administracyjnego stała się ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 roku



21

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 11 (31) – MARZEC 2021

#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

My wrocławianie

Dotacja na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej po-
maga przedsiębiorczym 
osobom niepełnospraw-
nym w  samozatrudnieniu. 
Fundusze można wydać na 
wyposażenie stanowisk 
pracy. Jest to pomoc bez-
zwrotna, a  wnioski można 
składać od 15 marca.

Pieniądze na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej dla osób nie-
pełnosprawnych pochodzą z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
i Fundusz Pracy (FP). Od 15 mar-
ca 2021 r. można składać wnioski 
o dofinansowanie w Powiatowym 
Urzędzie Pracy we Wrocławiu.

Kto może otrzymać dotację

O dotację można się starać, pod 
warunkiem że osoba niepełno-
sprawna jest bezrobotna lub po-
szukuje pracy (posiada dochód 
z innych źródeł, ale nie ma za-
trudnienia). Osoba bezrobotna 
może starać się o dotację zarówno 
z PFRON, jak i z Funduszu Pracy, 
a osoba poszukująca pracy tylko 
z PFRON.

Dotacja z PFRON może wynieść:

 ◼ do 32 700 zł (przy założeniu, 
że działalność będzie prowa-
dzona przez okres nie krócej 
niż 12 miesięcy)

 ◼ do 81 750 zł (przy założeniu, 
że działalność będzie pro-
wadzona nie krócej niż 24 
miesiące).

Z Funduszu Pracy natomiast do 
32 700 zł (w okresie prowadzenia 
działalności nie krócej niż 12 mie-
sięcy).

Ważne jest to, że prowadze-
nie działalności musi wiązać się 
z osiąganiem przychodu. W czasie 
choroby, gdy nie ma przychodu, 
nie liczy się także staż aktywnego 
prowadzenia. Regulaminowe 12 
miesięcy musi więc przypadać na 
okres zarobkowy. Dotacje otrzy-
muje się jednorazowo. Jeśli osoba 
kiedykolwiek skorzystała z takiej 
dotacji, nie może już więcej starać 
się o takie wsparcie. W Powiato-
wym Urzędzie Pracy we Wrocła-
wiu o dotację mogą się starać tyl-
ko osoby zameldowane w naszym 
mieście.

Składanie wniosków

Wnioski można składać w  po-
staci papierowej, wrzucając je 

do skrzynki podawczej znajdu-
jącej się w Powiatowym Urzędzie 
Pracy we Wrocławiu (budynek A) 
lub wysyłając na adres urzędu: 
ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wro-
cław. Możliwe jest też przesłanie 
dokumentów drogą elektroniczną 
poprzez platformę ePUAP. W ta-
kim przypadku wnioski muszą 
być podpisane podpisem elek-
tronicznym lub potwierdzone 
profilem zaufanym. O złożeniu 
wniosku decyduje data i godzina 
wpływu wniosku na platformę 
ePUAP. Wnioski będą rozpatry-
wane wg kolejności ich wpływu 
do Powiatowego Urzędu Pracy 
oraz realizowane w ramach przy-

znanych na rok 2021 środków, do 
momentu ich wyczerpania.

Szczegółowe informacje udzielane 
są telefonicznie:

 ◼ informacja dotycząca dotacji 
z PFRON tel. 071 77 01 745

 ◼ informacja dotycząca rejestra-
cji osób bezrobotnych 
tel. 071 77 01 825

 ◼ kierownik rejestracji 
tel. 071 77 01 811

 ◼ kierownik świadczeń 
tel. 071 77 01 870

Jarosław Ratajczak

Poszukiwane imię dla pancernika
Przedstawiciel kolejnego, mało poznanego i  zagrożonego 
gatunku przyszedł na świat we wrocławskim zoo. To trzecie 
młode Hermiony (7 l.) i Denvera (9 l.). Poznajcie najmłodszą 
mieszkankę zoo i wymyślcie dla niej imię.

W piątek 5 lutego rano opiekunka 
zwierząt we wrocławskim zoo za-
uważyła nową „kulę” na wybiegu 
pancerników. Po krótkiej obserwa-
cji okazało się, że to młode, którym 
troskliwie zajęła się matka. Przez 
kolejne tygodnie samica ukrywała 
malucha w różnych częściach wy-
biegu, przenosząc go nawet kilka 
razy dziennie. Teraz mały pancernik 
urósł już na tyle, że zaczyna pozna-
wać otoczenie samodzielnie. Okaza-
ło się, że to zdrowa „dziewczyna”.

Pancernik południowy to jeden z 20 
gatunków pancerników. Występuje 
w Ameryce Południowej – Argenty-
nie, Boliwii, Brazylii oraz Paragwa-

ju. Jest jednym z mniejszych gatun-
ków – dorosły osiąga wysokość do 
15 cm, przy 30 cm długości i masie 
do 1,5 kg. Najbardziej charakte-
rystyczną cechą tego gatunku jest 
pancerz, który pokrywa większość 
ciała.

Od 21 do 24 marca propozycje imion 
dla pancerniczki można było zgła-
szać na Facebooku zoo Wrocław. 
Spośród zgłoszonych imion wy-
brane zostały cztery, na które bę-
dzie można oddawać swoje głosy 
do 28 marca, także pod postem na 
profilu zoo.

Redakcja

MOPS dopłaci  
do wydatków
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej we Wrocławiu oferuje 
osobom niepełnosprawnym 
dofinansowanie do zakupu 
niezbędnych sprzętów, dosto-
sowania samochodu lub miesz-
k a n i a  d o  p o t r z e b ,  a   t a k ż e 
wsparcie w  pracy i  studiach 
oraz działania z zakresu reha-
bilitacji społecznej. Na wszyst-
k i e  d z i a ł a n i a  M O P S  m o ż e 
przeznaczyć do 10,5 miliona 
złotych.

– Jednym z  naszych priory-
tetowych zadań jest wsparcie 
osób z niepełnosprawnościa-
mi w  pełnym uczestnictwie 
w  życiu społecznym – mówi 
Andrzej Mańkowski, zastępca 
dyrektora MOPS ds. osób z nie-
pełnosprawnościami i świad-
czeń. – Dlatego zachęcamy do 
składania wniosków o  dofi-
nansowanie działań, które to 
uczestnictwo mają ułatwić – 
dodaje.

Osoby mieszkające we Wrocła-
wiu i posiadające orzeczenie 
o  niepełnosprawności mogą 
otrzymać dofinansowanie na 
przykład do likwidacji barier 
w komunikowaniu się, barier 
architektonicznych w swoim 
mieszkaniu, do turnusu reha-
bilitacyjnego czy na środki or-
topedyczne. Ze wsparcia mogą 
skorzystać również osoby głu-
che, które potrzebują usług 
tłumacza języka migowego. 
Wnioski przyjmowane są od 
początku marca. Każdy wnio-
sek jest rozpatrywany indywi-
dualnie.

15 marca MOPS ogłosił także 
konkurs dla organizacji poza-
rządowych na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji społecz-
nej osób niepełnosprawnych, 
na które przeznaczył ponad 
milion zł. W konkursie ofer-
ty mogą składać organizacje, 
które chcą prowadzić: szkole-
nia, kursy, warsztaty i grupy 
wsparcia aktywizujące osoby 
z niepełnosprawnościami; kur-
sy i warsztaty dla rodzin osób 
niepełnosprawnych, opieku-
nów, kadry i  wolontariuszy; 
różnego rodzaju poradnictwo; 
imprezy; kampanie informa-
cyjne na rzecz integracji i prze-
ciwdziałaniu dyskryminacji 
niepełnosprawnych lub usłu-
gi wspierające. Oferty można 
składać do 6 kwietnia.
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Dotacje dla osób z niepełnosprawnościami

O dofinansowanie z dwóch funduszy, PFRON i Funduszu Pracy, mogą ubiegać się bezrobotni

Pancernik południowy ma niepowtarzalną w kształcie głowę
www.mops.wroclaw.pl

www.wroclaw.praca.gov.pl
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Dla obcokrajowca

Локдаун в усій Польщі. Відповідно до рішення уряду, на період від 20 березня до 9 квітня в усій 

країні вводяться нові обмеження, пов’язані із пандемією коронавірусу. Будуть зачинені: театри, 

кінотеатри, готелі та торгові центри. Це означає, що нових обмежень обов’язково треба буде до-

тримуватися також під час Великодніх свят.

Обмеження в усій країні

Нові обмеження, що були вве-
дені у т.зв. «червоних» зонах, 
тепер поширилися на ц і л у 
Польщу. Свою роботу повинні 
призупинити:

 ◼ басейни (за винятком ба-
сейнів, що знаходяться у 
оздоровчо-лікувальних за-
кладах, а також об’єктів, що 
використовуються спортс-
менами – членами поль-
ської національної збірної), 
сауни, солярії, турецькі лаз-
ні, СПА-салони, казино

 ◼  готелі (винятком є, зокрема, 
готелі для працівників фірм 
та підприємств, а також но-
чівлі у рамках службових 
відряджень – докладний пе-

релік виняткових ситуацій, а 
також зразок підтвердження 
перебування у відрядженні 
буде опубліковано у розпо-
рядженні),

 ◼  торгові центри – за винят-
ком, зокрема: продуктових 
магазинів, аптек, крамниць 
із продажу косметики, сало-
нів із продажу преси, крам-
ниць, у яких продаються 
товари для тварин, а також 
крамниць із будівельни-
ми матеріалами. У торгових 
центрах надалі працюва-
тимуть: перукарні, оптичні 
салони, філії банків, пральні.

 ◼  театри, музеї, галереї мис-
тецтв (можна проводити ре-
петиції та практичні заняття 
для студентів, а також захо-

ди у режимі онлайн);

 ◼  кінотеатри (заборона на 
демонстрацію кінофільмів 
поширюється також на бу-
динки культури та культурні 
центри);

 ◼  гірськолижні спуски;

 ◼  фітнес-клуби та тренажерні 
зали;

 ◼  спортивні об’єкти (вони мо-
жуть бути доступні лише для 
професійних спортсменів; 
спортивні заходи повинні 
відбуватися без участі вболі-
вальників).

Учні 1-3 класів початкової шко-
ли повертаються на дистанцій-
не навчання, що триватиме до 
9 квітня.

В автобусах та трамваях можна подивитися короткi фiльми місця, присвячені Україні. По-поль-

ськи їх підготував портал Ukrainer.

Серед нас живе багато інозем-
ців, і найбільша група з них – 
українці. Вони навчаються тут, 
створюють сім’ї, розвивають 
свої пристрасті та працюють – 
також у Міському транспорт-
ному підприємствi (поль. MPK). 
Ми завжди будемо діяти про-
ти ксенофобії, нетерпимості та 

мов ненависті, і одним із найе-

фективніших засобів проти цих 

хвороб, які впливають на наше 

суспільство, є освіта.

На Фейсбуці

Спільно з Facebook та Фондом 

«Наш вибір», ми заохочуємо вас 

ознайомитися з подробицями і 
героями кампанії «Разом в ме-
режі, разом в Польщі». Ціллю є 
підтртимка соціальних зв’яз-
ків між українцями та поля-
ками, а також вираження того, 
настільки взаєморозуміння та 
діалог являються важливими 
аспектами.

The lockdown will cover the entire territory of Poland. By the decision of the government, new restrictions will be introduced on a nationwide scale due 
to the coronavirus pandemic from 20th March till 9th April. Theatres, cinemas, hotels and shopping malls will be closed. This means that new restrictions 
will be valid during Easter.

Nationwide restrictions

The new restrictions that were 
valid in red zones will apply also to 
the rest of Poland from now. During 
the aforementioned period, the fol-
lowing facilities have to be closed:

 ◼ swimming pools (excluding 
pools in entities providing cu-
rative services and for national 
team members), saunas, solaria, 
Turkish baths, weight-loss sa-
lons, casinos

 ◼  hotels (excluding, e.g., work-
ers’ hostels and accommo-
dation services provided with 
regard to business trips – the 
accurate list of exclusions with 
a required confirmation of busi-
ness trip will be included in the 
ordinance);

 ◼  shopping malls – excluding, 
e.g., groceries, pharmacies and 
chemist shops, newsagent’s 
shops, bookshops, pet shops 
and hardware stores. Hairdress-

ing, optician, banking, laundry 
and some other services are still 
allowed to operate in shopping 
malls;

 ◼ theatres, museums, art galleries 
(however, rehearsals, training 
sessions and online events are 
allowed);

 ◼  cinemas (showing films will not 
be allowed in cultural centres, 
either);

 ◼  ski slopes;

 ◼  fitness clubs and gyms;

 ◼  sports facilities (may operate 
only for the needs of professional 
sport and without an audience).

Schoolchildren in classes 
1–3 return to e-learning till 
9th April

‘I request employers to introduce 
remote work as far as possible. 

We must reduce the mobility and 
transmission of the virus,’ ap-
pealed Adam Niedzielski.

Lockdown in Easter. Will 
churches be open?

Temples and places of worship are 
approved for use. No more than one 
person per 15 sq. m. may be present 
there. This means that believers 
can participate in Easter ceremo-
nies.
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Bід 20 березня, локдаун вводиться в усій 
Польщі. Нові обмеження

Українці у Вроцлаві – 
розпочались інформаційні 
кампанії

Nationwide lockdown in Poland from 20th March
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

– Dysponujemy odpowied-
nią siłą rażenia, która może 
pokonać każdą ekipę w TAU-
RON 1. Lidze – mówi przed 
rozpoczęciem decydującej 
części sezonu Mark Lebe-
dew, trener siatkarzy eWin-
ner Gwardii Wrocław.

Patrząc na ostatnie wyniki Gwar-
dii, już pod pana wodzą, można 
stwierdzić, że powiew świeżości 
w szatni był potrzebny. Jak w tak 
krótkim czasie udało się odmie-
nić drużynę?
Mark Lebedew, I trener eWinner 
Gwardii Wrocław: – Doskonale 
wiem, jak chcę, by moi podopiecz-
ni grali i pracowali, aby osiągnąć 
zamierzony cel. Codziennie wy-
konujemy ciężką pracę, aby nega-
tywy, które się pojawiały, przekuć 
w pozytywy, dzięki którym bę-
dziemy mogli zajść w lidze jesz-
cze wyżej. Jestem zadowolony 
z postępu, jaki w ostatnim czasie 
poczynili moi zawodnicy.

Do rozpoczęcia fazy play-off co-
raz bliżej, ale nadal nie wiadomo 
z kim przyjdzie wam się w niej 
mierzyć. Ma pan jakieś preferen-
cje odnośnie rywala, z którym 
chcielibyście zacząć rywalizację 
o awans?
– Odpowiem przewrotnie – trzy 
aktualnie najlepsze drużyny w li-
dze są na tyle mocne, że lepiej 
będzie, jeśli nie trafimy na nie już 
w ćwierćfinale, ale mimo wszyst-

ko jestem przekonany, że dyspo-
nujemy odpowiednią siłą rażenia, 
która może pokonać każdą ekipę 
w TAURON 1. Lidze. Udowodni-
liśmy to m.in. w starciu z ekipą 
z Bielska-Białej.

Trener Mark Lebedew to dla 
Gwardii szkoleniowiec na lata 
czy jednak ma pan na siebie inny 
pomysł?
– Przyznam szczerze, że jak na 
razie nie mam planów dotyczą-
cych następnego sezonu. Jeśli 
będzie to możliwe, chciałbym 

kontynuować swoją przygodę 
z siatkówką w klubie z PlusLigi, 
ale oczywiście nie wykluczam po-
zostania w Gwardii, gdzie uczest-
niczę w niesamowitym projekcie. 
Biorę pod uwagę także wyjazd 
z Polski, ale wszystko rozstrzy-
gnie się dopiero w najbliższych 
tygodniach.

Nie sposób nie zapytać także 
o dobrze prosperującą Akade-
mię Gwardii Wrocław. Możemy 
spodziewać się, że w najbliższej 
przyszłości jej wychowankowie 

będą stanowić o sile pierwszego 
zespołu?
– Posiadanie akademii z praw-
dziwego zdarzenia to doskona-
ły pomysł, do którego wszystkie 
kluby w Polsce i nie tylko powin-
ny dążyć. Co prawda, nie udało mi 
się jeszcze obejrzeć wszystkich 
młodych graczy, ale sam fakt, 
że z pierwszą drużyną trenuje aż 
trzech zawodników z akademii, 
stawia nasz klub w bardzo dobrej 
sytuacji na przyszłość.

Rozmawiał Patryk Załęczny

Sport

Czeski szkoleniowiec Vitezslav Lavička nie będzie już prowadził Śląska Wrocław. Został zwolniony ze względu na sła-
be wyniki zespołu w 2021 r. Zastąpił go Jacek Magiera.

Po kolejnym bardzo słabym me-
czu (0:0 z Wisłą Płock w sobotę 20 
marca – przyp. red.) Śląsk podjął 
decyzję o rozwiązaniu kontrak-

tu z Vitezslavem Lavičką. Czech 
w roli szkoleniowca wrocławian 
pracował od 3 stycznia 2019 roku. 
Powodem zwolnienia była kiepska 

postawa zespołu w ostatnich tygo-
dniach. WKS zagrał osiem meczów, 
z czego wygrał tylko jeden.

– Jesteśmy wdzięczni Vitezslavo-
wi Laviczce za zakończoną sukce-
sem misję ratowania ekstraklasy 
dla Śląska oraz kolejny sezon pe-
łen emocji. Jednak w naszej oce-
nie od kilku miesięcy drużyna nie 
rozwijała się w kierunku, na jakim 
nam zależy i na jaki umawialiśmy 
się z trenerem. Stąd trudna decy-
zja o wcześniejszym zakończeniu 
współpracy – wyjaśnił prezes Ślą-
ska Piotr Waśniewski w komuni-
kacie opublikowanym na stronie 
klubu.

Po 22. kolejkach Śląsk zajmuje 
siódme miejsce w lidze z dorob-
kiem 30 punktów. Do lidera Legii 
Warszawa traci 18 „oczek”.

Nowy szkoleniowiec 
odmieni drużynę?

Nazwisko nowego trenera po-
znaliśmy w poniedziałek po po-
łudniu. Został nim Jacek Magiera, 

były piłkarz Rakowa Częstochowa, 
Legii Warszawa i Widzewa Łódź. 
44-letni szkoleniowiec wraca do 
ekstraklasy po kilku latach prze-
rwy. W 2016 r. prowadził Zagłę-
bie Sosnowiec, a następnie Legię, 
z którą zdobył mistrzostwo Polski 
i rywalizował w Lidze Mistrzów.

– Dziękuję za zaufanie i możliwość 
pracy w klubie z takimi ambicjami 
jak Śląsk Wrocław. Zawsze sta-
rałem się wysoko zawieszać po-
przeczkę, dlatego chciałbym, aby 
nasza drużyna walczyła o czołowe 
lokaty w ekstraklasie. Uważam, że 
ten sezon może dostarczyć nam 
jeszcze wielu powodów do za-
dowolenia – zapowiedział nowy 
szkoleniowiec Śląska Wrocław.

Magiera podpisał dwuletni kon-
trakt. Jego debiut przypadnie 
w poniedziałek 5 kwietnia w wy-
jazdowym spotkaniu z Jagiellonią 
Białystok. Nowy trener ma zatem 
dwa tygodnie na odmianę gry 
wrocławian.

Piotr Bera

Jacek Magiera nowym trenerem WKS-u
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Dwóch zawodników Śląska 
Łukasz Bejger i Mateusz Pra-
szelik otrzymało powołania 
do młodzieżowej reprezenta-
cji Polski. Podopieczni Macieja 
Stolarczyka 26 marca zmierzą 
się z Arabią Saudyjską, a 29 
marca z Anglią.

Tytuł mistrza Dolnośląskiej 
Ligi Młodzików powędrował 
do młodych siatkarzy UKS Ko-
ral Wrocław, z kolei na dru-
gim miejscu podium stanęli 
zawodnicy Gwardii Wrocław 
Academy.

Aleksander Dziewa, zawodnik 
koszykarskiego Śląska Wro-
cław, za swój występ przeciwko 
Legii Warszawa (16 punktów, 13 
zbiórek, 3 asysty, 2 blok) został 
wybrany najlepszym zawodni-
kiem 26. tygodnia rozgrywek 
Energa Basket Ligi.

Tydzień w skrócieZ Markiem Lebedewem do PlusLigi?
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W przeszłości Jacek Magiera zdobył m.in. mistrzostwo Polski 
z Legią Warszawa. Czy we Wrocławiu również odniesie sukces?

Mark Lebedew pod koniec lutego zastąpił w roli I trenera gwardzistów Krzysztofa Janczaka
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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

Telefon Zaufania MOPS: 
512 198 939

Ważne telefony 
– pozostałe

REDAKCJA
pl. Solny 14, 50-062, Wrocław, 
www.wroclaw.pl, 
e-mail: biuletyn@araw.pl

Redaktor naczelna 
Ewa Waplak

Redaktor wydania 
Agata Zięba

DRUK
AGORA 
ul. Daniszewska 27 
03-230 Warszawa

WYDAWCA
Gmina Wrocław

Wydarzenia

Wydrukowano na papierze ekologicznym

Food Trucki na 
placu Nowy Targ

W weekend 27 i 28.03 br. na placu 
Nowy Targ odbędzie się impreza 
plenerowa pod nazwą Food Truc-
ki na Wynos. Dookoła placu stanie 
około 20-30 kuchni na kółkach, 
w których będzie można skoszto-
wać potraw z całego świata, m.in. 
meksykańskich, chińskich, kore-
ańskich, holenderskich, tajskich, 
włoskich czy hiszpańskich – każdy 
znajdzie coś dla siebie, większość 
wystawców posiada w swoim menu 
również pozycje wegetariańskie. 

Impreza w sobotę rozpocznie się 
o godz. 12.00, a zakończy o 22.00, 
w niedzielę wystartuje tak samo, ale 
potrwa o godzinę krócej. Na terenie 
wydarzenia będzie obowiązywał 
reżim sanitarny (maseczki, dezyn-
fekcja rąk, dania tylko na wynos, 
zakaz jedzenia na terenie imprezy, 
dystans społeczny). Organizator 
będzie monitorować stan zdrowia 
obsługi oraz utrzymanie w nich 
zasad sanitarnych. Potrawy będą 
serwowane w biodegradowalnych 
naczyniach jednorazowych, sztuć-
ce będą dodatkowo opakowane, nie 
będzie ogólnodostępnych przypraw.

Pierwszy koncert z serii 
Wieczory Tumskie

Fundacja Pro Arte zaprasza na 
pierwszy w  tym roku Wieczór 
Tumski, poświęcony refleksjom 
na temat Wielkiego Postu oraz 
świąt wielkanocnych w pandemii. 
Wieczór odbędzie się online 28.03 
br. Transmisja na żywo rozpocz-
nie się o godz. 18.00 na Facebooku 
w wydarzeniu „Wieczory Tum-
skie Online”. W pierwszej części 
wieczoru dominikanin o. Andrzej 
Kuśmierski opowie o świętach 
w  czasie pandemii. W  drugiej, 

muzycznej części wystąpi wy-
bitna sopranistka Olga Ksenicz 
wraz ze znakomitym organistą 
Tomaszem Głuchowskim. Wyko-
nają kompozycje Marcela Dupré, 
Johanna Sebastiana Bacha, Tom-
maso Traetta oraz Emanuele 
Astorga. Udział w  wydarzeniu 
jest bezpłatny. Wieczory Tum-
skie to cieszący wrocławian, i nie 
tylko, słowno-muzyczny cykl 
odbywający się na wrocławskim 
Ostrowie Tumskim od roku 1999. 
Pierwsza część wieczoru to tra-
dycyjnie wykład, druga część to 
uczta muzyczna.

Wiosenny konkurs 
dla uczniów klas 1-3 SP

Wydział Promocji Miasta i Tury-
styki zaprasza uczniów do udziału 
w konkursie „Moja ulubiona postać 
z bajki wita wiosnę we Wrocławiu”. 
Uczestnicy mają przygotować pracę 
plastyczną z wizerunkiem ulubionej 
postaci bajkowej witającej wiosnę 
na tle zabytkowego obiektu Wrocła-
wia oraz krótkie uzasadnienie wy-
boru. Format ilustracji A4, technika 
dowolna. Nauczyciel może zgłosić 
maksymalnie 5 prac ze swojej kla-

sy. Do konkursu będą przyjmowa-
ne fotografie lub skany w wysokiej 
rozdzielczości. Wysyłać je można 
na wpm@um.wroc.pl, z dopiskiem: 
konkurs wiosenny, do 30.04 br. lub 
dostarczyć osobiście do siedziby 
organizatora, Przejście Żelaźnicze 
1. Wyniki ogłoszone zostaną do 7.05 
br. na miejskim fanpage’u Wro-
cław [Wroclove]. Zwieńczeniem 
zabawy będzie wystawa wszystkich 
przesłanych prac na wrocławskim 
Rynku. Nagrodą jest m.in. spacer 
z przewodnikiem dla całej klasy. 
Szczegóły na www.wroclaw.pl
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Od ponad roku drukujemy biuletyn wroclaw.pl, który informu-
je wrocławian o ważnych inwestycjach w mieście. Biuletyn – 
podobnie jak portal www.wroclaw.pl – jest źródłem informa-
cji o sprawach istotnych dla całego Wrocławia. 

Biuletyn wroclaw.pl wydawany jest 
przez Agencję Rozwoju Aglomeracji 
Wrocławskiej SA na zlecenie Gmi-
ny Wrocław. Ukazuje się od wrze-
śnia 2019 roku, a od grudnia 2020 
roku stał się tygodnikiem w związku 
z coraz większym zainteresowaniem 
wrocławian.

- Na jakość naszego życia wpływają 
sprawy, które są blisko nas: remon-
ty osiedlowe, komunikacja miejska, 
edukacja i jakość środowiska - mówi 
Adrian Staniszewski, dyrektor ds. 
komunikacji społecznej w ARAW SA. 
- Dostęp do dużej części z tych infor-
macji jest jednak dla wielu wrocła-
wian ograniczony, a dla części z nich 
wręcz niemożliwy. Wielu z nas na co 
dzień z internetu wciąż nie korzysta.  

Z myślą o tych osobach tworzymy 
łatwo dostępne i bezpłatne źródło 
przydatnych informacji: w formie 
drukowanej, do czytania online, a dla 
osób ze szczególnymi potrzebami - 
z dostawą do domu - wylicza dyrektor 
Staniszewski.

Biuletyn można dostać za darmo 
w ponad 130 punktach we Wrocławiu 
i pobliskich gminach. Znajdziemy go 
we wszystkich wrocławskich halach 
targowych, wielu popularnych skle-
pach, miejskich bibliotekach, instytu-
cjach kultury, rozrywki i filiach urzę-
du miejskiego. Pełną listę z punktami 
dystrybucji można znaleźć w interne-
cie na www.wroclaw.pl/biuletyn. 
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Czytaj bezpłatny biuletyn wroclaw.pl
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