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175 placów zabaw do 
kontroli, by najmłodsi 
bawili się bezpiecznie
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Ostatni etap inwestycji 
TAT – czas na wybór 
wykonawcy s. 7s. 4 s. 18
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Widział prozę, 
pisał wiersze

s. 10-11

1 9 2 1  –  2 0 1 4

Pезультати
набору у дитячі 
садки
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Szanowni Państwo,

dolnośląskie samorządy, w tym Wrocław, 
dobrze wywiązały się z kolejnego zadania, 
w którym wspierają polski rząd. Główny 
i największy punkt szczepień, ulokowany 
na wrocławskim stadionie, jest w stanie 
zaszczepić dziennie nawet 10 000 osób – 
tak w ramach szczepień samochodowych 
(tzw. drive-thru), jak i punktów stacjo-
narnych. Jak wszystkie punkty w Polsce, 
czekamy na dostawy szczepionek. I w tej 
sprawie mocno trzymam kciuki za spraw-
ne działanie służb państwowych.

Cieszę się, że najmłodsi mieszkańcy Wro-
cławia wrócili do żłobków i przedszkoli, 
czekając na uruchomienie edukacji szkol-
nej w normalnym trybie – przynajmniej 
w najmłodszych klasach, chcę wierzyć, 
podobnie jak Państwo, że lockdown, z któ-

rego się powoli odmrażamy, będzie ostat-
nim, z jakim przyszło nam się zmagać.

Wracamy do normalności w roku dla nas 
szczególnym, gdy wspominamy honoro-
wego obywatela, poetę Tadeusza Różewi-
cza. Wrocław ma szczęście do literatury. 
Wrocław ma szczęście do ludzi umiejących 
mówić o rzeczach ważnych i potrzebnych 
przy użyciu pięknych słów. Nie tak daw-
no przecież świętowaliśmy wraz z naszą 
honorową obywatelką Olgą Tokarczuk 
przyznanie jej literackiej Nagrody Nobla. 
W tym samym 2019 roku ogłoszono Wro-
cław miastem-stolicą literatury UNESCO. 
Dziś wracamy wspomnieniem do jednej 
z najważniejszych postaci tę wrocławską 
literaturę tworzących.

W tym szalonym czasie dobrze jest na 
chwilę zatrzymać bieg myśli, obawy 

i wsłuchać się w piękne słowa. W tym nu-
merze biuletynu niech będą to słowa Ta-
deusza Różewicza, które stały się hymnem 
książki UNESCO, kiedy Wrocław piastował 
tytuł Światowej Stolicy Książki. „Poeta to 
na pewno ktoś/Słuchajcie głosu poety/
Choćby ten głos /był cienki jak włos/Jak 
jeden włos Julietty/Jeśli się zerwie włosek 
ten/to nasza nudna kula/upadnie w ciem-
ność/Czy ja wiem/albo się zbłąka w chmu-
rach/Słyszycie Czasem wisi coś/na jednym 
włosku wisi/Dziś włoskiem tym poety 
głos/Słyszycie/Ktoś tam słyszy”.

Pogoda

Od Prezydenta
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Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia

Co nowego w sieci

FB.com/zielonywroclaw FB.com/wroclawskieinwestycje FB.com/OgrodBotanicznyUWrFB.com/wroclaw.wroclove



3

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 14 (34) – KWIECIEŃ 2021

#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Aktualności

„To mój obowiązek jako 
obywatela, jak uczestnictwo 

w wyborach, a co najważniejsze 
to narzędzie, które pozwoli 

określić, jakim jesteśmy 
społeczeństwem, gdzie 

mieszkamy, w co wierzymy czy 
jesteśmy aktywni zawodowo, 

jak jesteśmy wykształceni. 
To wszystko pozwala na lepsze 

poznanie nas Polaków, naszych 
potrzeb i upodobań. I dlatego 

jest tak ważne, abyśmy wszyscy 

spisali się rzetelnie”.

Paweł Rańda
olimpijczyk, członek Zarządu 

Wrocławskiego Parku Wodnego

Kogo obejmuje spis?

Do spisu powinni przystąpić wszy-
scy mieszkańcy Polski, także cu-
dzoziemcy. Spisowi podlegają też 
Polacy mieszkający za granicą.

Jak się spisać?

W związku z sytuacją epidemicz-
ną prowadzony jest samospis na 
stronie spis.gov.pl. Od 4.05 będzie 
można spisać się także telefonicz-
nie, a w wyjątkowych przypadkach 
spis przeprowadzi także rach-
mistrz. Wszystkie te sprawy można 
załatwić na infolinii 22 279 99 99. 
Wszystkie dane osobowe przetwa-
rzane w czasie spisu są poufne.

Redakcja

Spisali się już dla Polski: Paweł Rańda

Objawy brytyjskiej odmiany koronawirusa są zdecydowanie bardziej zaraźliwe. To widać w obecnej trzeciej fali pandemii – 

alarmuje prof. Brygida Knysz, kierowniczka Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przy wariancie brytyjskim rzadziej 
stwierdza się utratę węchu u pa-
cjentów. Jeśli zaobserwujemy u sie-
bie takie objawy, jak: zatkany nos, 
katar, zatkane uszy, stany podgo-
rączkowe, gorączka, ból głowy, ka-
szel, osłabienie i biegunka – może 
to oznaczać, że jesteśmy zakażeni. 
Bowiem każda infekcja dróg odde-
chowych może oznaczać Covid-19.

 – Tylko na podstawie objawów 
klinicznych nie jesteśmy w stanie 
powiedzieć, że zakażenie wywoła-
ne jest konkretnym wariantem. Do 
tego niezbędne są zaawansowane 
badania molekularne – zaznacza 
prof. Brygida Knysz. – W przypad-
ku wystąpienia któregoś z objawów 
należy pozostać w domu i ustalić 
z lekarzem wykonanie testu lub 
uzyskać skierowanie na badanie 

przez internet. Chodzenie do pracy, 
kontakty towarzyskie nie powinny 
mieć w takiej sytuacji miejsca. Nie 
mamy prawa narażać nikogo na 
utratę zdrowia ani życia – dodaje.

Powikłania u dzieci

Wysoka liczba zakażeń wciąż się 
utrzymuje. Rośnie również liczba 
osób, które przechodzą ciężko za-
każenie SARS-CoV-2. Początkowo 
uważano, że wariant brytyjski jest 
tylko bardziej zaraźliwy, ale okazu-
je się, że może być przyczyną cięż-
kiego przebiegu Covid-19. Nieste-
ty, utarło się przekonanie szerzone 
na początku pandemii, że młodzi 
ludzie chorują rzadziej i bezobja-
wowo. Rzadziej mieli też rozprze-
strzeniać koronawirusy. – Jednak 
wzrosła liczba osób młodych, 

które ciężej przechodzą infekcję, 
trafiają do szpitala, a niektórzy 
umierają – ubolewa prof. Knysz. 

Z zakażeniem SARS-CoV-2 jest 
związana również nowa choroba, 
która dotyczy dzieci. To pedia-
tryczny wieloukładowy zespół za-
palny (PIMS). Rozwija się w ciągu 
2-4 tygodni po zakażeniu korona-
wirusem. Objawy mogą dotyczyć 
wielu narządów, towarzyszy im 
wysoka gorączka. Choroba niekie-
dy prowadzi do ciężkich powikłań.

Szczepienia w aucie

W poniedziałek rozpoczęły się 
pierwsze szczepienia na Stadio-
nie Wrocław w systemie drive-
-thru. Wjazd odbywa się bramą B.  
- Szczepienie zajęło ze trzy minu-

ty, jest dobra organizacja – uważa 
58-letni Piotr Deptuch, kierowca 
autobusu MPK, który 21 kwietnia 
przyjął pierwszą dawkę szczepion-
ki przeciw COVID-19. Inni chwalili, 
że nie musieli nigdzie chodzić ani 
nawet wysiadać z samochodu. Po 
szczepieniu kierowcy muszą od-
czekać 20 minut na parkingu. Jeśli 
w tym czasie  źle się poczują, po-
winni włączyć światła awaryjne i 
trzykrotnie nacisnąć klakson.

Organizatorzy zakładają, że z jed-
nego stanowiska skorzystać będzie 
mogło nawet 30 osób na godzinę, 
co przy pełnej obsadzie 20 stano-
wisk, pracujących przez 14 godzin 
dziennie 6 dni w tygodniu da 50-60 
tysięcy szczepień tygodniowo. 

Paulina Czarnota, wsp. Piotr Bera

Brytyjski COVID groźny też u młodych
Naukowcy zbadają 
twoją odporność
Na Uniwersytecie Medycznym 
we Wrocławiu możesz spraw-
dzić, czy masz przeciwciała, 
które mają związek z uzyska-
niem odporności po szcze-
pieniu. Naukowcy rozpoczęli 
realizację projektu, w którym 
oceniają poziom przeciwciał 
anty-SARS-CoV-2:  przed 
szczepieniem, po podaniu 
pierwszej i drugiej dawki oraz 
po 12 miesiącach. Badania są 
bezpłatne. Jednocześnie bada-
cze zaznaczają, że nie prowa-
dzą szczepień i nie umawiają na 
szczepienie. Osoby chętne do 
badania muszą mieć już ustalo-
ny termin i miejsce szczepienia. 
Informacje na temat projektu 
można uzyskać pod adresem 
mejlowym: lekmonikastepien@
gmail.com lub natalia.swiat@
o2.pl. 

Lockdown 
do 2.05,  
harmonogram 
szczepień – 
zmiany

Na Dolnym Śląsku co najmniej 
do 2 maja rząd nie zluzuje obo-
strzeń związanych z pandemią 
koronawirusa. 

R z ą d  w p r o w a d z i ł  z m i a n y 
w harmonogramie szczepień. 
Od 26 kwietnia uruchomiona 
będzie rejestracja każdego dnia 
dwóch roczników. – Zaczyna-
my od roczników 1974-1975. Od 
7 maja będziemy uruchamiali 
po trzy roczniki. Od 9 maja już 
wszyscy będą mieli wystawione 
e-skierowania – zapowiada Mi-
chał Dworczyk, szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów i peł-
nomocnik rządu ds. szczepień.

E-skierowania dla 
seniorów

E-skierowania na szczepie-
nie przeciw COVID-19 ważne 
są 90 dni. Dla wszystkich osób 
70+ oraz 80+ straciły już swoją 
ważność. Dlatego teraz zostały 
wystawione ponownie dla tych, 
którzy jeszcze się nie zaszcze-
pili, nie umówili terminu szcze-
pienia lub nie mieli pozytyw-
nego wyniku na COVID-19 od 
momentu wystawienia e-skie-
rowania. Jeśli jesteś ozdrowień-
cem, a Twoje e-skierowanie 
wygasło, to nowe zostanie Ci 
wystawione po 90 dniach od 
daty pozytywnego wyniku testu 
na koronawirusa.

Punkt drive-thru otwarty 19 kwietnia na stadionie Wrocław. Rejestracja:  www.gov.pl/web/szczepimysie lub pod numerem infolinii 989
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Kolejne wrocławskie chodniki wyremontowane
Blisko 1500 mkw. traktów dla pieszych na polecenie Zarządu Zasobu Komunalnego zostało ułożonych i poprawionych, poprawiając w ten sposób 
komfort i bezpieczeństwo na wrocławskich podwórkach. W tym roku na tego typu inwestycje przeznaczono już ponad 330 tys. złotych.

Zarząd Zasobu Komunalnego każ-
dego roku realizuje prace związane 
z remontami chodników i ciągów 
pieszo-rowerowych. Są one zloka-
lizowane głównie na podwórkach 
i terenach przylegających do gmin-
nych budynków.

– Dbając o podwórka, mamy na 
uwadze również stan techniczny 
chodników i ciągów pieszo-jezd-
nych. Część z nich budujemy od 
podstaw, a część remontujemy – 
tłumaczy Tomasz Jankowski, rzecz-
nik ZZK we Wrocławiu. – W ten spo-
sób chcemy poprawić mieszkańcom 
warunki i komfort korzystania z na-
szych gminnych podwórek – dodaje.

W ubiegłym roku na tego typu re-
monty ZZK przeznaczył ponad 880 
tys. złotych. Dzięki czemu wyre-
montowano już ponad 2,2 tys. mkw. 
chodników.

Monika Dubec

Co roku wrocławskie place zabaw przechodzą gruntowną inspekcję, by nasi najmodsi mieszkańcy bawili się w  bez-
piecznych miejscach. Przeglądy techniczne rozpoczną się już za kilka tygodni i potrwają do końca czerwca. Kontrolerzy 
sprawdzą w sumie 175 miejskich placów.

Zarząd Zasobu Komunalnego we 
Wrocławiu przygotowuje się do 
corocznej kontroli placów zabaw 
należących do miasta. Umowa ze 
specjalistyczną firmą, która ma 
zająć się ich przeglądem technicz-
nym, została już podpisana.

Dla bezpieczeństwa

ZZK opiekuje się łącznie 175 wro-
cławskimi placami zabaw. Naj-
więcej jest ich w zachodniej i połu-
dniowo-zachodniej części miasta. 
W najbliższych tygodniach wszyst-
kie te miejsca odwiedzą pracowni-
cy fi rmy, którzy mają uprawnienia 
budowlane. Na zlecenie ZZK skru-
pulatnie ocenią każdy plac pod 
względem bezpieczeństwa. Będą 
sprawdzać między innymi kon-
strukcje urządzeń do zabawy, ich 
stan techniczny oraz ilość i jakość 
piasku w piaskownicach.

– Bardzo dobrze, że są takie akcje. 
W końcu chodzi o bezpieczeństwo 
i komfort naszych dzieci, które na 
takich placach spędzają dużo cza-
su – uważa Agnieszka Imiela-Si-
kora, przewodnicząca zarządu rady 
osiedla Przedmieście Oławskie.

Naprawy i konserwacje

Na podstawie wyników kontroli 
ZZK będzie zlecać naprawy i kon-
serwacje tych urządzeń. Kontrole 
z poprzedniego roku wykazały, 
że negatywny wpływ na place 

zabaw mają przede wszystkim 
warunki atmosferyczne i – nie-
stety – działania wandali. W tym 
roku ZZK na przeglądy techniczne 
wszystkich swoich placów wyda 
ponad 30 tys. zł.

– Zalecenia kontrolerów dotyczą 
najczęściej wymiany piasku, kon-

serwacji powierzchni drewnianych 
i naprawy zniszczonych ławek, 
a także ogrodzeń. W kilkunastu 
przypadkach trzeba było też uzu-
pełnić brakujące elementy w urzą-
dzeniach do zabawy – informuje 
Tomasz Jankowski, rzecznik Za-
rządu Zasobu Komunalnego we 
Wrocławiu.

Zajrzyj do internetu i sprawdź, 
czy Twój plac zabaw znajduje 
się na liście kontrolowanych po-
dwórek.

Monika Dubec

175 placów zabaw na liście do kontroli
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l.wroclaw.pl/place-zabaw

Na liście do przeglądu technicznego jest wpisany także plac zabaw przy ul. Pomorskiej i Dubois

Urząd Miejski
Centrum Obsługi Podatnika przy 
ul. Zapolskiej 4 znów czynne. 
Klienci, tak jak w całym UMW, 
obsługiwani są od pn. do pt. 
w godz. 8.00–15.15. Do odwo-
łania nieczynne jest Centrum 
Obsługi Mieszkańca (rejestracja 
pojazdów) przy al. Karkono-
skiej 45. W sobotę 24.04. w godz. 
8.00–13.00 COM I przy ul. Zapol-
skiej 4 będzie czynny w zakresie 
rejestracji pojazdów, praw jazdy, 
spraw meldunkowych i dowo-
dów osobistych.

PSZOK-i i SZOP
PSZOK przy ul. Michalczyka 9 
czynny jest od pn. do pt. w godz. 
8.00–17.00, a w sb. 8.00–16.00. 
Przy ul. Janowskiej 51 PSZOK 
działa w każdym dniu roboczym 
tygodnia w godz. 7.00–15.00 
i w wybrane soboty. W tę 24.04. 
będzie nieczynny. Od 19.04 SZOP 
będzie jeździł także na Krzyki. 
To oznacza, że pojawi się już na 
wszystkich wrocławskich osie-
dlach. Harmonogram wizyt na 
www.ekosystem.wroc.pl.

Biblioteka: oddaj 
przy Mediatce
Książki, płyty, fi lmy – z wyjąt-
kiem gier planszowych – wypo-
życzone z fi lii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Różewicza można 
oddać 24h/dobę do trezora przy 
Mediatece od ul. Widok. Terminy 
zwrotów zbiorów nieprzeter-
minowanych są przedłużone do 
30.04. Za okres zamknięcia bi-
bliotek opłaty za przetrzymanie 
zbiorów nie będą naliczane.
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Wrocław Rozmawia

Rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały krajobra-
zowej. Dokument ma wprowadzić zasady, które uporząd-
kują przestrzeń publiczną w zakresie reklam, małej archi-
tektury i ogrodzeń.

– Przestrzeń, w której żyjemy, po-
winna być przyjazna. Ta idea przy-
świecała nam podczas tworzenia 
zapisów uchwały krajobrazowej. 
Chcemy uporządkować Wrocław 
m.in. pod kątem nośników re-
klamowych w naszym mieście – 
tłumaczy Jacek Barski, dyrektor 
Departamentu Strategii i Rozwoju 
Miasta.

Uchwała uporządkuje

Uporządkowanie przestrzeni 
miejskiej dotyczy trzech obsza-
rów tematycznych: nośników re-
klamowych, małej architektury 
i ogrodzeń. Najbardziej ograniczo-
na będzie możliwość umieszczania 
reklam wielkoformatowych oraz 
tablic reklamowych na budynkach.

 – Tego typu reklamy mocno inge-
rują w najbliższe otoczenie, często 
dominują swoim przekazem, nad-
miernie zwracając naszą uwagę 
– tłumaczy Jacek Barski. – Chciał-
bym jednak podkreślić, że celem 
nie jest powszechna likwidacja 
nośników reklamowych i szyldów, 
tylko ich porządkowanie, tak, by 
nie zaburzały przestrzeni publicz-
nej i jednocześnie same stały się 
bardziej czytelne – dodaje.

Uchwała krajobrazowa reguluje 
także standardy jakościowe ma-
łej architektury oraz zasady ich 
lokalizacji w mieście. Szczególną 
uwagę poświęcono wiatom śmiet-
nikowym. Tam, gdzie to możliwe, 
powstaną estetyczne wiaty, osłony 
śmietnikowe, które dodatkowo ob-
rastać będą roślinnością.

Park Kulturowy

We Wrocławia od 2014 roku działa 
Park Kulturowy, który rozprawił 
się z reklamami i uporządkował 
przestrzeń publiczną staromiej-
skiego centrum. W 2015 r. weszła 
w życie ustawa tzw. krajobrazo-
wa, która, wprowadzając zmia-
ny jednocześnie w wielu różnych 
ustawach, pozwoliła samorzą-
dom porządkować przestrzeń pod 
względem nośników reklamowych, 
małej architektury i ogrodzeń.

Wrocław, decyzją radnych miej-
skich, przystąpił do prac nad swo-
ją tzw. uchwałą krajobrazową we 
wrześniu 2016 roku. Rok później 
dokonano analizy miejskich prze-
strzeni publicznych pod kątem 
elementów istotnych dla uchwały. 
Następnie zostały przeprowadzone 
konsultacje społeczne z mieszkań-

cami i przedsiębiorcami w tej spra-
wie. Potrzeba było sporo czasu na 
opracowanie detalicznych przepi-
sów na terenie całego miasta.

Konsultacje społeczne

Projekt uchwały jest gotowy, do-
stępny jest w BIP UM. Do 24 maja 
Urząd Miasta będzie zbierać uwa-
gi mieszkańców. Pierwsze spo-
tkanie – zaplanowane na wtorek, 
27 kwietnia – skierowane jest do 

przedstawicieli branży reklamo-
wej, zarządców i właścicieli nie-
ruchomości. Drugie (29 kwietnia) 
– dla wszystkich mieszkańców 
Wrocławia.

Uwagi do projektu można zgła-
szać: listownie (list tradycyjny, 
e-mail) i za pomocą platformy 
ePUAP. Później projekt zostanie 
przedstawiony radnym miejskim 
do głosowania. Część zapisów 
wejdzie w życie po 24 czy 36 mie-

siącach od przyjęcia dokumen-
tu przez Radę Miejską. To czas, 
który otrzymają przedsiębiorcy, 
zarządcy nieruchomości czy wła-
ściciele nośników reklamowych, 
na dostosowanie się do nowych 
wytycznych. Podobnie sytuacja 
wyglądała po przyjęciu uchwały 
o Parku Kulturowym, której zapisy 
uporządkowały przestrzeń w cen-
trum Wrocławia.

Redakcja

Uchwała krajobrazowa. Reklamy mają informować, 
a nie zaburzać wygląd przestrzeni miejskiej
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Mikrogranty: poznaj szczegóły drugiej edycji
Masz pomysł na społeczne działania w Twojej okolicy? Zgłoś swój projekt i otrzymaj wsparcie fi nansowe oraz pomoc merytoryczną, promocyjną 
i logistyczną. Strefa Kultury Wrocław i Fundacja Umbrella zapraszają do udziału w majowej odsłonie Mikrograntów.

Mikrogranty to ogólnomiej-
ski program wsparcia inicjatyw, 
do którego można zgłosić swoje 
pomysły z zakresu animacji, re-
kreacji, aktywizacji społecznej, 
edukacji, związane z wszystki-
mi dziedzinami sztuki oraz inne 
o charakterze kulturotwórczym.

Weź miasto w swoje ręce

Pomysłów może być wiele, waż-
ne, by zachęcały do wspólnego 
działania. Można je zgłaszać od 1 
do 15 maja. Po udanej lutowej od-
słonie programu, w której zgło-
szonych zostało aż 190 propozy-
cji, nadeszła pora na drugi w tym 
roku nabór. Tradycyjnie podzie-
lony został on na trzy ścieżki: dla 
osób fizycznych (również tych 
prowadzących działalność gospo-
darczą) i grup nieformalnych, dla 
grup młodzieżowych, czyli osób 
od 13. do 21. roku życia, a także dla 
organizacji pozarządowych dzia-
łających do 5 lat oraz starszych, 
których przychód za ostatni za-

mknięty rok obrotowy nie prze-
kroczył 3 tys. zł brutto.

Koordynatorzy: czekamy
na nowe pomysły

– Ostatnie 12 miesięcy pokazało 
nam, że działania dla lokalnych 
społeczności możliwe są w każ-
dych warunkach: „na żywo”, on-
line czy „hybrydowo”. Dlatego 
z  niecierpliwością czekamy na 
nowe pomysły – mówią koordy-
natorzy programu.

W wakacje i wczesną jesienią w ca-
łym mieście zrealizowanych zo-
stanie kilkadziesiąt nowych pro-
jektów. Zwycięskie pomysły mogą 
liczyć na wsparcie fi nansowe – od 
1 do 10 tysięcy złotych brutto w za-
leżności od ścieżki. Działania mogą 
być realizowane do 30 września, 
a w przypadku ścieżki dla osób 
fi zycznych i grup nieformalnych-
-do 31 października. Formularze 
zgłoszeniowe pojawią się 1 maja na 
www.wroclaw.pl/mikrogranty.

Spotkania informacyjne

Pytania lub wątpliwości można 
rozwiać biorąc udział w spotka-
niach informacyjnych. Po raz ko-
lejny odbędą się w sieci na face-
bookowym profi lu Mikrograntów. 
Spotkanie dla osób fizycznych 
i grup nieformalnych odbędzie się 
27 kwietnia o godz. 17:30, Mikro-
granty NGO zostaną omówione 
28 kwietnia, a dzień później, 29 
kwietnia, zaplanowano transmi-
sję spotkania o Mikrograntach 
młodzieżowych.

Osoby, które dopiero rozpoczyna-
ją swoją przygodę z programem, 
będą mogły wziąć też udział w spe-
cjalnych warsztatach i szkoleniach. 
Zajęcia online dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych odbę-
dą się 4 i 5 maja, dla osób fizycz-
nych i grup nieformalnych 5 maja, 
a warsztaty dla młodzieży zapla-
nowano na 6 maja.

Redakcja

l.wroclaw.pl/ustawa-krajobrazowa

Wrocław radzi sobie się już z reklamami w centrum miasta, teraz czas na resztę przestrzeni

Mikrogranty przepowiadają się: wracamy w maju – kadr z fi lmu



6

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 14 (34) – KWIECIEŃ 2021

#RokRóżewicza

Komunikacja
Przystanki 16 linii 
zmienią miejsce
Rozpoczynają się prace przy 
budowie trasy tramwajowej 
na Nowy Dwór na odcinku od 
Nowodworska–Rogowska. Od 
24.04 nastąpi zmiana lokaliza-
cji przystanków w tym rejonie. 
Przy jezdni ulokowane zostaną 
przystanki „Nowodworska” dla 
autobusów: 106, 107, 109, 119, 
124, 126, 132, 134, 142, 148, 149, 
206, 246, 249, 319 i 609 (w obu 
kierunkach przy skrzyżowaniu 
ul. Strzegomskiej z ul. Nowod-
worską); przystanek „Nowy 
Dwór” (przy skrzyżowaniu 
ul. Strzegomskiej i ul. Gubińskiej) 
dla autobusów: 106, 107, 109, 119, 
124, 126, 132, 134, 142, 148, 149, 
206, 246, 249, 319 i 609 jadących 
w kierunku Muchoboru Wiel-
kiego, Nowego Dworu lub Kuź-
nik. A dla autobusów: 106, 107, 
119, 124, 132, 134, 142, 149, 206, 
249 i 319 jadących w kierunku 
centrum miasta, FAT-u lub ul. 
Legnickiej przystanek zostanie 
przeniesiony przed skrzyżowa-
nie ul. Strzegomskiej i Estońskiej. 
Dla autobusów: 109, 126, 148, 
246 i 609 jadących w kierunku 
centrum miasta lub FAT-u przy-
stanek zostanie przeniesiony do 
zatoki autobusowej przy ul. Gu-
bińskiej przed skrzyżowaniem 
z ul. Strzegomską.

„Przybyszewski” 
przy Koszarowej
Na wniosek Rady Osiedla Kar-
łowice-Różanka od 24.04 przy-
stanek autobusowy „Przyby-
szewskiego”, który mieści się 
pomiędzy ul. Czajkowskiego 
a al. Kasprowicza, zostanie wy-
łączony. Autobusy linii A, 116, 
119 i kursy nocne linii 246 jadą-
ce w kierunku pl. Kromera lub 
ul. Żmigrodzkiej będą zatrzy-
mywały się na sąsiednich przy-
stankach: przy ul. Koszarowej 
(Szpital) i na pl. Daniłowskiego 
przy skrzyżowaniu al. Kaspro-
wicza i ul. Berenta.

Zmiana trasy
„6” i „7”
Od 24.04 planowane jest wpro-
wadzenie zmiany tras linii 
tramwajowych 6 i 7. Zakończono 
prace przy przebudowie mostów 
Pomorskich przy skrzyżowa-
niu z ul. Grodzką, dlatego „6” 
w kierunku pętli Krzyki powró-
ci na stałą trasę, a „7”, jadąca 
w kierunku Kleciny, będzie kur-
sowała od pl. Powstańców Wiel-
kopolskich przez pl. Staszica, 
ulice Pomorską i Dubois, most 
Uniwersytecki, ulice Grodzką 
i Nowy Świat do ul. Kazimierza 
Wielkiego z pominięciem przy-
stanków „Paulińska” i „Dubois”.

W kierunku powrotnym linia 6 
i 7 będzie kursowała bez zmian 
przez ulicę Szewską.

W  sobotę 24 kwietnia rozpocznie się remont skrzyżowania ulic Jagiełły, Dmowskiego, Mieszczańskiej. Prace bu-
dowlane potrwają do końca października. Będzie dużo zmian w organizacji ruchu.

– Przebudowa torowiska, w tym 
wymiana rozjazdów, jest nie-
zbędna, żeby wprowadzić ruch 
tramwajowy w ul. Dmowskiego 
i  dalej na Popowice. W  trakcie 
prac przebudujemy też sieci pod-
ziemne. To ważna inwestycja dla 
poprawy obsługi komunikacyjnej 
dla Kępy Mieszczańskiej – mówi 
Krzysztof Świercz z Wrocław-
skich Inwestycji.

Zmiany dla kierowców

Jedną z większych zmian będzie 
pojawienie się czwartego pasa 
na ul. Dmowskiego na jezdni od 
ul.  Długiej. Obecnie na skrzy-
żowaniu są trzy pasy ruchu. Po 
przebudowie pojawi się lewo-
skręt w kierunku hali Kosynierka 
i nowych bloków mieszkalnych. 
– Układ komunikacyjny w tym 
miejscu zostanie dostosowany do 
rozwijającej się Kępy Mieszczań-
skiej i tramwaju na Popowice – 
zaznacza Świercz.

Kilkumiesięczne prace oznaczają 
spore zmiany w ruchu kołowym, 
które obrazuje powyższa mapka.

Zmiany dla pasażerów

Swoje trasy zmienią tramwaje 
linii: 15, 70 i 74 oraz autobusy 
linii: C, 103, 104, 128, 144 i 250.

„15” i „74” jadące z Poświętne-
go lub Osobowic, od pl. Staszi-
ca pojadą przez pl. Powstańców 

Wielkopolskich, ulice Drobne-
ra, Kazimierza Wlk., Sądową aż 
do pl. Legionów. W przeciwnym 
kierunku będą kursować przez 
ul. Szewską, most Uniwersytecki 
aż do pl. Staszica.

„70” pojedzie w obu kierunkach 
na trasie: Osobowice – Dworzec 
Nadodrze – pl. Grunwaldzki – 
pl. Wróblewskiego – Dworzec 
Główny PKP – ul. Piłsudskie-
go – ul. Powstańców Śląskich – 
FAT. Dlatego tramwaje linii 74 
zostaną skrócone do przystanku 
„FAT”.

Autobusy C i 128 zmierzające od 
ul. Długiej w kierunku pl. Bema 
pojadą od ul. Dmowskiego przez 
ul. Księcia Witolda i Jagiełły do 
mostu Mieszczańskiego, a w kie-
runku przeciwnym bez zmian.

Linia 144 z Polanowic od ul. Drob-
nera pojedzie przez most Uniwer-
sytecki, ul. Grodzką i św. Mikołaja 
do pl. JP II. W kierunku przeciw-
nym trasa pozostanie bez zmian. 
Linia 250 pojedzie od ul. Dubois 

przez ul. Dmowskiego, gdzie za-
wróci przed mostem Dmowskiego 
w ul. Księcia Witolda i włączy się 
na swoją trasę przez most Sikor-
skiego.

Kępę Mieszczańską „wspomo-
gą” także linie 103 i 104 jadące od 
ul. Długiej przez ul. Księcia Witol-
da i most Sikorskiego do pl. Jana 
Pawła II.

Piotr Bera

Miasto przygotowuje się do remontu ul. Koszarowej na 
północy Wrocławia. To ważna ulica, przy której znajdują się 
szpital im. Gromkowskiego oraz Uniwersytet Wrocławski.

Przygotowania do przebudowy tej 
brukowanej i pełnej dziur drogi 
nadzoruje miejska spółka Wro-
cławskie Inwestycje.

Jak poinformował prezydent Wro-
cławia, rozpoczęły się przygoto-
wania do projektowania przebu-
dowy ulicy Koszarowej. Obecnie 
zbierane są wytyczne, m.in. jed-
nostek, gestorów sieci, konserwa-
tora zabytków. – To długotrwały 
proces, a w czasie pandemii jesz-
cze utrudniony, jednak konieczny 
przed ogłoszeniem przetargu na 
projektowanie przebudowy – na-
pisał na Facebooku Jacek Sutryk. 
– Ulicę chcemy poszerzyć, zadbać 
o pieszych, pasażerów MPK, ro-
werzystów, zieleń, a także prze-
budować niezbędne sieci pod-
ziemne – dodał.

Obecnie ul. Koszarowa ma 5,5 m 
szerokości, a powinna mieć 6 m. 

Wtedy autobusy komunikacji 
miejskiej mogłyby kursować w obu 
kierunkach. Obecnie jeżdżą od ul. 
Sołtysowickiej i zatrzymują się 
przy szpitalu. Następnie włączają 
się do ruchu, kierując się w stronę 
ul. Przybyszewskiego. Z autobu-
sów korzystają nie tylko miesz-
kańcy, ale także pacjenci szpitala 
oraz studenci i pracownicy Wy-
działu Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Wrocławskiego.

Termin rozpoczęcia prac jest jesz-
cze nieznany. Najpierw Wrocław-
skie Inwestycje muszą ogłosić 
przetarg na wykonanie projektu 
przebudowy, wybrać wykonaw-
cę, który może otrzymać nawet 
kilka miesięcy na jego stworzenie. 
W dalszej kolejności jest ogło-
szenie przetargu na przebudowę, 
zgodną z wybranym projektem.

Piotr Bera

Przebudowa pod tramwaj na Popowice

Ulica Koszarowa będzie jeszcze szersza
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Tak będzie wyglądał objazd zamkniętego skrzyżowania dla kierowców – trwa akcja informacyjna

Koszarowa ma 5,5 m, a powinna 6 m, dlatego będzie poszerzona

wroclaw.pl/zmiany-w-komunikacji
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Komunikacja

Niedługo zostanie wybra-
ny wykonawca trzeciego 
etapu Trasy Autobusowo-
-Tramwajowej na Nowy 
Dwór. Chodzi o budowę od-
cinka wzdłuż ul. Rogowskiej 
do pętli na Nowym Dworze.

Wspomniany odcinek ma 1,7 km 
długości. Przetarg zakłada również 
budowę 1,8 km drogi rowerowej, 
1,3 km ciągu pieszo-rowerowego 
oraz 2,8 km chodników. Ponadto 
wykonawca wybuduje przejazdy 
rowerowe, cztery pary przystan-
ków komunikacji miejskiej, dwa 
stanowiska do ładowania autobu-
sów elektrycznych na pętli, park 
and ride na 70 miejsc (w tym trzy 
miejsca dla niepełnosprawnych).

Gigantyczna inwestycja

– To ostatni brakujący element 
w tej gigantycznej inwestycji ko-
munikacyjnej Wrocławia, która 
połączy Nowy Dwór z centrum 
miasta. Pozwoli on wyłonić wyko-
nawcę, który wybuduje trasę tram-
wajową oraz pętlę w pobliżu stacji 
kolejowej Wrocław Nowy Dwór – 
napisał na Facebooku prezydent 
Jacek Sutryk.

Przebudowane zostaną także sieci 
podziemne i drenaż. Na pętli po-
jawi się tor odstawczy dla tram-
wajów awaryjnych. – Zakres prac 
MPWiK będzie spory. Chyba naj-
bardziej skomplikowaną rzeczą 
przy trzecim etapie będzie drenaż, 
gdyż teren jest grząski – zauważa 

Krzysztof Świercz z Wrocławskich 
Inwestycji. I dodaje, że dzięki bu-
dowie linii tramwajowej na Nowy 
Dwór pojawi się zieleń na pętli. – 
Teraz to betonowy plac, a my za-
sadzimy ponad 100 drzew – pod-
kreśla Świercz.

15 przystanków

Trasa autobusowo-tramwajowa 
łącząca pl. Orląt Lwowskich z No-

wym Dworem ma powstać do 2023 
roku. Na odcinku 7 km mieszkańcy 
skorzystają z 15 par przystanków. 
Budowane są również dwa wia-
dukty – nad ul. Smolecką i przy 
ul. Robotniczej i Strzegomskiej, 
gdzie rozpoczęto prace w pasie 
rozdziału.

– Działamy też na odcinku ul. Ba-
bimojskiej i Strzegomskiej, gdzie 
chcieliśmy puścić ruch samo-

chodowy na przełomie kwietnia 
i maja. Jednakże z powodu za-
chorowania części pracowników 
na COVID-19 ten termin zostanie 
przesunięty – wyjaśnia Świercz.

Podobna sytuacja jest przy budo-
wie wiaduktu na ul. Smoleckiej, 
gdzie pandemia wpłynęła na licz-
bę osób pracujących przy filarze 
obiektu. Wrocławskie Inwestycje 
czekają też na MPK, które wzno-

wiło przebudowę torowiska na 
ul. Złotoryjskiej przy Dolmedzie, 
gdzie odnaleziono szczątki ludz-
kie. Prace archeologiczne wstrzy-
mały remont na kilka tygodni.

Całkowity koszt inwestycji szacuje 
się na 370 mln zł, z czego prawie 
110 mln zł to środki z Unii Euro-
pejskiej.

Piotr Bera

Zakończyły się prace archeologiczne na budowie torowiska przy Dolmedzie. 17 marca 
odkryto tam ludzkie szczątki – prawdopodobnie pozostałość po byłym cmentarzu.

– Do zakończenia prac potrzebu-
jemy ok. dwóch tygodni – infor-
muje Krzysztof Balawejder, pre-
zes MPK Wrocław.

To oznacza, że tramwaje linii 23 
wrócą w maju na swoją stałą tra-
sę przejazdu przez ul. Legnicką do 
pętli „Wrocławski Park Przemy-
słowy”. Najpierw w tym miejscu 
trzeba jednak położyć tory.

Pomimo trwających prac arche-
ologicznych MPK działało na 
przejeździe tramwajowym w cią-
gu ul. Strzegomskiej i na rozjeź-
dzie od strony ul. Złotoryjskiej. 
Układano między innymi beto-
nowe płyty, na których zostanie 
położone torowisko.

Przy przystanku „Dolmed” insta-
lowano urządzenia zwrotnicowe 
w wymienionym już rozjeździe.

Podziemne odkrycia

Na początku kwietnia Tomasz Ka-
stek, archeolog z firmy AZTLAN, 
która prowadzi prace na ul. Złoto-
ryjskiej, podkreślał, że w miejscu 
znalezienia szczątków był cmentarz 
św. Barbary. W latach 1852-1867 
chowano tu ofiary cholery. W su-
mie odkryto 27 szczątków ludzkich. 
Znaleziono też pierścionek.

– Pogoda nie sprzyja w prowa-
dzeniu prac archeologicznych, 
ale terminy nas gonią i planujemy 
ukończyć swoje zadanie do soboty 
– potwierdza Kastek. – Działamy 
na obszarze, jaki wytyczyła nam 
wojewódzka konserwator zabytków.

Archeolog tłumaczy, że miejski 
konserwator odpowiada za zna-
leziska na ziemi i użytkowane bu-
dowle; wojewódzki zajmuje się 

podziemnymi znaleziskami, które 
mogą mieć wartość historyczną 
i wpisanymi do rejestru zabytków 
nieużytkowanymi budynkami.

Wtórny pochówek

– Znaleźliśmy jeszcze przedmiot 
przypominający pierścionek. Dopie-
ro w badaniach wyjdzie, czy został 
pochowany razem z nieboszczy-
kiem, czy pojawił się później w gro-
bie – dodaje Kastek.

Kości zostaną pochowane na jednym 
z wrocławskich cmentarzy. – Są 
zbyt słabo zachowane, żeby trafiły 
do muzeum. Z mojego doświadcze-
nia wynika, że po wykonaniu badań 
przez antropologów, konserwator 
podejmie decyzje o wtórnym po-
chówku – wyjaśnia archeolog.

Piotr Bera

Torowcy wracają znów na ulicę 
Złotoryjską. Koniec wykopalisk
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Ostatni etap TAT: tramwajem na Nowy Dwór w 2023

Przy Złotoryjskiej w XIX w. znajdował się cmentarz św. Barbary
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#RokRóżewicza

Dla mieszkańca

Zmień Piec: Ołbin i ul. Jedności Narodowej rządzą
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 www.wroclaw.pl/c-changefestival

Startuje Festiwal „C-Change – Kultura i sztuka
w walce ze zmianami klimatu”
Od 23 kwietnia do 16 maja 2021 r. zaplanowano wyjątkowy 
festiwal, podczas którego wrocławskie instytucje kultury, 
wraz z Urzędem Miejskim, zorganizują kilkadziesiąt wyda-
rzeń dla mieszkańców, związanych z  dostosowaniem się 
i walką ze zmianami klimatu.

Festiwal jest zwieńczeniem pro-
jektu „C-Change – Kultura i sztuka 
w walce ze zmianami klimatu” i po-
zwoli na przegląd zielonych projek-
tów kulturalnych, odbywających się 
we wrocławskim sektorze kultury.

– W programie przewidziano m.in. 
spektakle, koncerty, wystawy, 
warsztaty i wykłady. Z powodu pan-
demii wydarzenia będą realizowane 
w formule hybrydowej. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich wrocławian 
do aktywnego uczestnictwa w festi-
walu – mówi Piotr Matunin, koor-
dynator projektu C-Change.

Sektor kultury w trosce 
o ekologię i środowisko

– Kultura i  sztuka w  walce ze 
zmianami klimatu to nie tylko 

hasło i wdrażanie dobrych prak-
tyk. To przede wszystkim ludzie, 
którzy tworzyli ten projekt. Ich 
zaangażowanie, wizja, odpowie-
dzialność za miasto i środowiska 
to największa wartość projektu 
C-Change – podkreśla Małgorzata 
Brykarz, dyrektor Wydziału Wody 
i Energii UMW.

Projekt „C-Change…” dotyczy 
podnoszenia świadomości ekolo-
gicznej w zakresie zachodzących 
zmian klimatycznych. Jest realizo-
wany od 2018 r. we Wrocławiu oraz 
w Manchesterze, Gelsenkirchen, 
Mantui, Szybeniku i  Águedzie 
w ramach URBACT III i jest fi nan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bartosz Moch

Startuje nowa odsłona akcji „Zmień piec”. Tym razem głos oddajemy zadowolonym mieszkańcom, którzy już wymienili starego kopciucha na ekolo-
giczne źródło ogrzewania z wykorzystaniem miejskiej dotacji. Co tydzień zaprezentujemy historię, opowiedzianą przez kolejnego bohatera akcji.

Jedni zwracają uwagę na wygodę, 
poprawę jakości życia i czystość 
w mieszkaniu, inni podkreślają, 
że zyskali więcej czasu na swoje 
pasje. Mimo różnych historii i po-
budek, wszystkich ich łączy jedno: 
są szczęśliwymi posiadaczami no-
woczesnych systemów ogrzewa-
nia i zachęcają do dołączenia do 
tego grona kolejnych wrocławian.

Zadowoleni z wymiany

– Wcześniej mieliśmy zdalnie 
sterowany piec koksowy, a i tak 
trzeba było koło niego chodzić. 
– opowiada Renata Kogut, jedna 
z bohaterek akcji. I wylicza: – Do-
wieźć koks, przerzucić do piwnicy, 
wybierać popiół, wywieźć go, po-
sprzątać… Teraz mamy piec ga-
zowy, całkowicie bezobsługowy. 
Dzięki wymianie zyskaliśmy wię-
cej czasu dla siebie. Zostaliśmy też 
mile zaskoczeni, bo okazało się, że 
rachunki mamy dużo niższe – do-
daje.

– Nie ma potrzeby się męczyć, 
skoro można skorzystać ze wspar-
cia miasta i ogrzewać dom bez na-
kładu pracy. Dlatego, komu tylko 
możemy, radzimy, żeby się nie 
zastanawiał i działał. My już czu-
jemy tę różnicę powietrza – do-
daje Dariusz Kogut, bohater akcji.

Historie bohaterów „Zmień piec” 
dostępne są na stronie zmienpiec.
pl. Dodatkowo w każdy czwartek 
zaplanowano premierę fi lmu pre-
zentującego jednego z bohaterów.

– Nic tak dobrze nie działa, jak 
dobry przykład. Naszych bohate-
rów traktujemy, jako ambasado-
rów akcji, bo faktycznie wymienili 
ogrzewanie, są zadowoleni, chcą 

o tym mówić sąsiadom, znajo-
mym. Oddajemy głos mieszkań-
com, za którymi mamy nadzieję, 
że podążą kolejne osoby – pod-
kreśla Katarzyna Szymczak-Po-

mianowska, dyrektor Departa-
mentu Zrównoważonego Rozwoju 
UMW.

Top 10 ulic i 10 osiedli

Do tej pory wrocławianie wy-
mienili już ponad 9,7 tys. pieców. 
Najwięcej zlikwidowano na Ołbi-
nie (1639), na Nadodrzu (1413), 
Przedmieściu Oławskim (829) 
i Placu Grunwaldzkim (570). Listę 
top 10 zamykają Gajowice (397), 
Karłowice (340) i Wielka Wyspa 
(326).

Rekordzistą wśród wrocławskich 
ulic jest ul. Jedności Narodowej, 
która w ostatnich latach „straci-
ła” aż 195 pieców na paliwa stałe. 
Równie dobrze z walką o czyste 
powietrze radzą sobie mieszkańcy 
ulic: Żeromskiego (191), Daszyń-
skiego (146) i Traugutta (141).

– Lista „rekordowych” ulic nie 
dziwi, bo jest zgodna z wynikami 
badań dotyczącymi zagęszczenia 
źródeł ciepła na paliwa stałe we 
Wrocławiu – tłumaczy Anita Luda, 
doradca energetyczny. – Cieszy 
fakt, że wymianą pieców tak ak-
tywnie zainteresowali się miesz-
kańcy kamienic – podkreśla.

Bartosz Moch

Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMW 
oraz Dariusz i Renata Kogutowie, bohaterowie akcji Zmień piec

zmienpiec.pl/bohaterowie
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Pandemia i  wprowadzenie 
zdalnej nauki zdecydowanie 
przyspieszyły proces cyfry-
zacji w  szkołach. Wrocław, 
by zadbać o  rozwój kadry 
pedagogicznej i  uczniów, 
nawiązał współpracę z  eks-
pertami z  Microsoft, którzy 
pomagają zgłębiać tajniki no-
wych technologii.

„Szkoły w Chmurze Microsoft” to 
projekt, dzięki któremu nauczy-
ciele poznają nowoczesne sposo-
by nauczania, a także komunikacji 
między pracownikami, uczniami 
i rodzicami. Intensywne szkolenie 
w tej kwestii trwa już od czasów 
wprowadzenia zdalnej nauki, ale 
już wiadomo, że projekt będzie kon-
tynuowany. Na początku lutego br. 
Departament Edukacji Urzędu Miej-
skiego Wrocławia podpisał porozu-
mienie o współpracy z fi rmą Micro-
soft. Chmura internetowa to rodzaj 
usługi cyfrowej, dzięki której do-
kumenty, zdjęcia czy fi lmy można 
trzymać na serwerze usługodawcy.

12 szkół w Chmurze

W programie „Szkoły w Chmurze 
Microsoft” bierze udział 12 wro-
cławskich placówek, które w swojej 
działalności, zarówno edukacyjnej, 
jak i administracyjnej (nie tylko 
w trakcie zdalnej nauki) bazują na 
technologiach Microsoft. Kluczową 
rolę odgrywa gotowa na doskona-
lenie swojego warsztatu kadra pe-
dagogiczna, której celem jest nie 
tylko umiejętność wykorzystania 
cyfrowych narzędzi do nauczania, 
ale przede wszystkim przekaza-

nie uczniom wiedzy, jak korzystać 
z tych narzędzi zarówno w szkole, 
jak i w przyszłej pracy czy życiu.

 – Dzięki szkoleniu z ekspertami 
z Microsoft sprawniej prowadzi-
my nauczanie zdalne – podkreśla 
Bogumiła Mandat, dyrektor XV LO 
przy ul. Wojrowickiej. Jej zdaniem, 
nowe możliwości pomagają na-
uczycielom w tworzeniu nowych 
scenariuszy lekcji poprzez Micro-
soft Teams czy Offi  ce 365 dla Edu-
kacji.

 – Staramy się także angażować 
uczniów do projektów i konkur-
sów, które wykorzystują stworzone 

współcześnie cyfrowe możliwości 
– mówi dyrektor Mandat. Wyja-
śnia, że dzięki takim narzędziom, 
jak np. gogle VR, uczniowie ćwiczą 
swoją wyobraźnię i motywację do 
poszerzania umiejętności. – Ten 
projekt na pewno pomaga przygo-
tować uczniów do pracy w cyfro-
wym świecie – uważa dyrektor.

6 milionów stanowisk

To jednak nie wszystkie pozytywne 
aspekty projektu. Wczesne zapo-
znanie się uczniów z narzędziami, 
których znajomość będzie wyma-
gana w ich przyszłej pracy, zwięk-
sza szansę na sukces zawodowy.

 – Do 2022 roku pojawi się ponad 6 
milionów stanowisk wymagających 
znajomości technologii chmuro-
wych – szacuje Cecylia Szymańska, 
dyrektor ds. edukacji z fi rmy Micro-
soft. I dodaje, że jej fi rma, udostęp-
niając narzędzia wrocławskim na-
uczycielom i uczniom, ma nadzieję, 
że to pozwoli im zdobyć umiejęt-
ności, które będą mogli wykorzy-
stywać w zawodowym życiu. – Mi-
crosoft wspiera również samorząd 
w rozwoju Wrocławskiej Platformy 
Edukacyjnej i w organizacji szkoleń 
on-line dla nauczycieli – podkreśla 
Szymańska.

Paulina Czarnota

Informatycy z Microso�  uczą nauczycieli
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Dla mieszkańca

Jesteś emerytem i nie wiesz, jak rozliczyć tegoroczny PIT? Do 30 kwietnia w niektórych dolnośląskich urzędach skarbowych będą działać specjalne in-
folinie dla seniorów. Dlatego bez wychodzenia z domu możesz uzyskać informacje związane z tegorocznym rozliczeniem z fi skusem.

Emeryci, którzy mają pytania lub 
wątpliwości związane z tegorocz-
nym PIT-em, mogą skorzystać ze 
specjalnych infolinii dla senio-
rów. Oto wykaz telefonów dol-
nośląskich urzędów skarbowych, 
które uruchomiły numery telefo-
nów dedykowane wszystkim oso-
bom starszym:

Pierwszy Urząd Skarbowy we 
Wrocławiu – 71 795 05 16, Urząd 
Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej 
– 74 811 79 64, US w Dzierżonio-
wie – 74 832 84 53, US w Górze 
– 65 544 47 33, US w Kamiennej 

Górze – 516 223 290, US w Kłodz-
ku – 695 677 173, US w Legnicy 
– 76 851 15 06, US w Lubinie – 76 
746 11 70/ 76 746 11 39, US w Mi-
liczu – 71 380 51 34, US w Polko-
wicach – 606 650 952, US w Śro-
dzie Śląskiej – 71 757 25 13/ 71 757 
25 49, US w Trzebnicy – 71 388 72 
43, US w Ząbkowicach Śląskich – 
74 633 58 48, US w Złotoryi – 76 
877 80 63.

Zmiany w PIT

Przypomnijmy, że w tym roku 
wszyscy seniorzy, którym z roz-

liczenia podatku za 2020 r. wyni-
ka nadpłata, nie zostaną już – tak 
jak do tej pory – rozliczeni przez 
ZUS. Zamiast PIT-40A takie oso-
by otrzymają w tym roku PIT-11A.
W takiej sytuacji można:

◼ nic nie robić do 30 kwietnia – 
wtedy urząd skarbowy zaakcep-
tuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. 
automatycznie wygenerowane 
w usłudze Twój e-PIT albo

◼ złożyć samodzielnie zeznanie 
roczne (jeśli chcemy skorzystać 
z ulg i odliczeń lub przekazać 
1% podatku innej organizacji niż 
wskazana w ubiegłych latach).

Przekaż 1% podatku

1% podatku będzie w tym roku au-
tomatycznie przekazany wcześniej 
wybranej organizacji. Jeśli jednak 
senior chciałby zmienić swój ubie-
głoroczny wybór:

◼ w przypadku gdy otrzymał PIT-
-11A – będzie musiał wypełnić 
i wysłać do urzędu skarbowego 
zeznanie PIT-37,

◼ w przypadku gdy otrzymał 
w tym roku PIT-40A – podob-
nie jak w ubiegłych latach, może 
skorzystać z formularza PIT-OP 
lub złożyć deklarację PIT-37.

Zarezerwuj wizytę

W sytuacjach, gdy nie możemy 
załatwić swojej sprawy elektro-
nicznie lub przez telefon i musimy 
udać się do US, wcześniej pamię-
tajmy, aby umówić się na wizytę. 
Ze względu na sytuację epide-
miczną konieczna jest rezerwacja 
terminu i godziny wizyty. Naj-
prościej zrobić to przez internet 
za pomocą elektronicznego for-
mularza, dostępnego na: podatki.
gov.pl.

 Jarek Ratajczak

PIT – skorzystaj z telefonicznej pomocy dla seniora

Bogumiła Mandat, dyrektor XVLO – jednej z 12 wrocławskich Szkół w Chmurze Microsoft

Startup Starter – 
wiedza, inspiracje, 
porady. Podcast
Prowadzisz startup? Chcesz roz-
wijać swój biznes, szukasz wie-
dzy, inspiracji i porad eksperc-
kich, które pomogą przygotować 
się na kolejne wyzwania? Na te 
pytania odpowie Startup Starter. 
Podcasty są publikowane w każ-
dy czwartek o godz. 10.

Zespół Agencji Rozwoju Aglo-
meracji Wrocławskiej przygo-
tował Startup Starter – podcast, 
w którym doświadczeni eksperci 
dzielą się wskazówkami z za-
kresu sprzedaży, marketingu, 
budowania produktu, relacji 
inwestorskich czy ekspansji na 
rynki zagraniczne.

W kolejnych odcinkach swoją 
wiedzą o budowaniu innowacyj-
nego biznesu podzielą się:

◼ 22 IV, godz. 10, Klaudia 
Szajdecka z RST Software 
Masters opowie o marketingu 
i budowania marki,

◼ 29 IV, godz. 10, Tomek Popów 
opowie o tym, dlaczego inwe-
storzy mogą przeszkadzać 
startupom w rozwoju i jak 
układać z nimi relacje,

◼ 6 V, godz. 10, Magdalena Ho-
lak z Fream powie o sprzeda-
ży w startupie,

◼ 13 V, godz. 10, Zbigniew Wan-
tuła z Grenade HUB przepro-
wadzi słuchaczy przez temat 
budowaniu MVP, walidacji 
produktu i pitchowania,

◼  20 V, godz. 10, Grzegorz 
Motriuk z Bitnoise zajmie 
się ekspansją zagraniczną – 
opowie o jej aspektach oraz 
o tym, kiedy ma ona sens.
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Nadanie jednemu ze skwerów imienia Poety, nocne czytanie tekstów, specjalna strona in-
ternetowa czy wreszcie postawienie granitowej ławki w ulubionym miejscu Tadeusza Róże-
wicza – to ledwie wycinek z bogatego programu, który Wrocław przygotował na 2021 rok, 
który ogłoszony został Rokiem Różewicza.

Obchody wystartują symbolicznie w 7. rocznicę śmier-
ci artysty, 24 kwietnia, a kulminacja działań nastąpi 
jesienią, kiedy obchodzić będziemy 100. rocznicę jego 
urodzin.

 – Stulecie urodzin Tadeusza Różewicza stało się 
pretekstem, by przypomnieć mieszkańcom naszego 
miasta o jego twórczości, ale także o nim samym i jego 
nierozerwalnym związku z Wrocławiem – mówi Jacek 
Sutryk, prezydent Wrocławia. – Tadeusz Różewicz to 
wybitny poeta, reformator teatru, Honorowy Obywa-
tel Wrocławia, ale dla wielu z nas także sąsiad. Postać 
zarazem wielka i bardzo bliska.

W obchody zaangażowały się wrocławskie instytucje 
kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, a także 
sami mieszkańcy. – Nie zapominamy, że rok 2021 to 
rok wielu niepewności związanych z pandemią. Mamy 
już plan na wypadek nawet najostrzejszych obostrzeń. 
Dlatego niezależnie od rozwoju pandemii, możemy 
i tak spodziewać się wielu różnorodnych wydarzeń – 
mówi Piotr Michałowski, koordynator Roku Różewicza 
we Wrocławiu.

„Poeta w czasie pisania
to człowiek odwrócony
tyłem do świata
do nieporządku
rzeczywistości
Poeta w czasie pisania
jest bezbronny
łatwo go wtedy zaskoczyć
ośmieszyć przestraszyć(…)”
(T. Różewicz, „Poeta w czasie pisania”)

Tak o naszym poecie, wielokrotnie wymienianym 
jako kandydat do Nagrody Nobla, w specjalnym ser-
wisie www.wroclaw.pl/rok-rozewicza pisze Wojciech 
Browarny, różewiczolog, wykładowca Uniwersytetu 
Wrocławskiego (fragment tekstu „Księżyc i wyspa. Jak 
Tadeusz Różewicz zamieszkał we Wrocławiu”).

Księżyc i wyspa, Wojciech Browarny

>> Kanał żeglugowy, którym płynął Różewicz, omi-

ja śródmieście Wrocławia wielkim łukiem, ale poeta 
zobaczył je z bliska 8 września. Tego dnia odwiedził 
miasto wraz z delegacją czechosłowackich naukow-
ców i literatów zaproszonych do Polski przez Instytut 
Zachodni. Towarzyszył mu Jan Pilař, zaprzyjaźniony 
pisarz, krytyk i tłumacz polskiej poezji, który po la-
tach wspominał, że „miasto było wtedy jednym wiel-
kim rumowiskiem”. W morzu zniszczonych budynków 
pracowała fabryka wagonów i działał odnowiony uni-
wersytet. Na cześć zagranicznych gości wydano uro-
czysty obiad. Uczestniczyli w nim Maria Dąbrowska 

i Wojciech Żukrowski, którzy po II wojnie światowej 
zamieszkali nad Odrą.

Alternatywna stolica

U schyłku lat 40. Różewicz wraz z rodziną osiadł 
w Gliwicach. Mieszkanie na Górnym Śląsku zapew-
niało mu stabilizację i bezpieczny dystans do życia 
literackiego w okresie stalinowskim. Nie był jednak 
odcięty od świata. Gdy w 1966 r. skierował do Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki prośbę o przydział miesz-
kania w stolicy, nawet nie otrzymał ofi cjalnej odpo-
wiedzi. Może właśnie wtedy pisarz zdecydował się 
na przeprowadzkę do Wrocławia, który w latach 60. 
podnosił się z ruin i powoli wyrastał na trzecią – obok 
Warszawy i Krakowa – stolicę kulturalną. Zbigniew 
Kubikowski, korzystając z przychylności władz mia-
sta, zadbał o gościnne przyjęcie pisarza i przydział 
mieszkania przy ul. Glinianej 53.

Literatura i codzienność

Na decyzję pisarza o przeprowadzce do Wrocła-
wia wpłynęła nie tylko bliska współpraca z redakcją 
„Odry” (m.in. stały felieton), w której nazwano go 
„tajnym nadredaktorem”, ale również jego plany te-
atralne i kontakty z reżyserami. Nie wszystkie okazały 
się owocne. Teatr Laboratorium – zdaniem Różewi-
cza – pożerał i unieważniał tekst literacki. Subtelniej 
z dramaturgią Różewicza obchodzili się Helmut Kajzar 
i Kazimierz Braun, dzięki ich realizacjom jego twór-
czość zadomowiła się na wrocławskich scenach. Nie 
mniej ważne były kontakty poety z badaczami litera-
tury i krytykami. Józef Kelera pisał o jego dramatur-
gii, ale bywał również na znakomitej herbatce, którą 
parzyła pani Wiesława Różewiczowa. Czesław Hernas 
często zapraszał poetę na polonistykę. Gdy pewne-
go razu autor „Kartoteki” skorzystał z zaproszenia, 
przypadkowo trafi ł do gabinetu, w którym Jacek Łu-
kasiewicz egzaminował z literatury współczesnej.

„Niech pan sobie nie przeszkadza – powiedział Ró-
żewicz i usiadł na krześle w kącie. Studentka zaocz-
na już wcześniej dostała zestaw pytań i teraz mówiła 
o twórczości Różewicza. Nie bardzo jej szło, ale jakoś 
przebrnęła. Różewicz słuchał z pewnym zaintereso-
waniem (Piątek, którego nie było. Pamięci Tadeusza 
Różewicza (1921-2014))”.

Na wyspie, chociaż wielkiej i zaludnionej, zamiesz-
kał na początku XXI w., gdy Rada Miejska Wrocławia 
przekazała mu willę na Biskupinie przy ul. Promień 16.

Różewicz długo oswajał miasto i region. Poeta prze-
żył we Wrocławiu 46 lat, prawie połowę życia, lecz na 
miejsce spoczynku wybrał cichy i odosobniony cmen-
tarz luterański w Karpaczu Górnym.<<

Tadeusz Różewicz – człowiek, który pisał wiersze

rok urodzin poety

1921

1943-44

walka w oddziałach 
leśnych Armii Krajowej

1948

odznaczenie Medalem 
Wojska Polskiego

1960

powstaje dramat 
„Kartoteka”

1970

nagroda miesięcznika 
„Odra”

1975

 „Białe małżeństwo” rozpoczęło
wielką serię przedstawień

Teatru Współczesnego we Wrocławiu

1991

doktorat honoris causa
Uniwersytetu

Wrocławskiego

debiut literacki
tomikiem „Echa leśne”

1944

podróże do Mongolii, Paryża, Chin,
stąd przydomek „poety wędrownego”

1956-58

przeprowadzka do Wrocławia

1968

nagroda miasta Wrocławia

1973

powstaje dramat
„Pułapka”

1982

kalendarium
22 kwietnia

„Tu odbywa się karmienie słowem. Godzina karmienia: dziewiętnasta”
 (Instytut im. Jerzego Grotowskiego) – konferencja

kwiecień–październik 2021

„Zawsze Fragment” – przegląd teatralny (Instytut im. Jerzego Grotowskiego) –
przegląd spektakli na podstawie poematów poety

11 czerwca – 10 października

„Tadeusz Różewicz i inni” (Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego) –
wystawa autorska scenografi i Elżbiety Wernio

31 lipca

wydarzenie w ramach międzynarodowego projektu Remembrance and Future Forum

31 lipca

 Dzień Różewicza (Centrum Historii Zajezdnia)

czerwiec–październik

 „Bohater.dok” (Instytut im. Jerzego Grotowskiego)

lipiec–sierpień

 „Szufl ada Różewicza” (Centrum Historii Zajezdnia) – wystawa osobistych pamiątek poety

2–3 października

Różewiczowskie Jam Session „24’21 Różewicz” (Teatr Muzyczny „Capitol”) –24-godzinne
jam session poetycko-muzyczne według pomysłu Konrada Imieli z wykorzystaniem wierszy

i poematów Tadeusza Różewicza. Koncert będzie transmitowany w internecie.

www.wroclaw.pl/rok-rozewiczaZajrzyj do naszego serwisu specjalnego:
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Nie był typem dziadka,
który ciągle powtarza:
„Za moich czasów...” – mówi 
Julia Różewicz, bohemistka, 
wnuczka Tadeusza Różewicza

MICHAŁ SOWIŃSKI: Jak Pani dziadek czuł się we Wrocławiu? 
Tęsknił za swoimi poprzednimi domami?
JULIA RÓŻEWICZ: Kiedy się urodziłam, dziadkowie mieszkali 
we Wrocławiu już od czternastu lat, więc ja po prostu nie zna-
łam dziadka jako obywatela innego miasta. Czasami opowiadał 
o ludziach czy sytuacjach z przeszłości, ale raczej nie o samych 
miejscach. Cała rodzina boleśnie wspominała przeprowadzkę 
z Gliwic, bo w jej trakcie uciekła im ukochana Psotka, kotka 
syjamska. Tak bardzo przeżyli tę stratę, że potem już nie chcieli 
mieć kolejnego zwierzęcia.

Dziadek sporo podróżował po świecie, często go nie było, ale 
im był starszy, tym mniej miał na to siły i chyba bardziej do-
ceniał dom. Dużo chodził, potrzebował świeżego powietrza. 
Kiedy mieszkali na Krzykach, musiał codziennie wyjść na dłu-
gi spacer do parku Południowego. Potem, gdy przenieśli się na 
Biskupin, przechadzał się aleją Dembowskiego i wałami nad 
Odrą. Właśnie przy tym ostatnim domu – który po raz pierwszy 
w jego życiu był faktycznie domem, a nie mieszkaniem w blo-
ku czy kamienicy – nareszcie miał ogród, gdzie spędzał dużo 
czasu.

M.S.: Został ogrodnikiem?
J.R.: Chyba nigdy nie miał takich ciągot – nie pomagał 
w plewieniu grządek ani podlewaniu, tylko zakładał swoją 
odwieczną czapkę rybacką i siedział sobie na plastikowym, 
zielonym krześle. Coś czytał albo, ot tak, dumał. Obrywał też 
z krzaka poziomki albo maliny, które przynosił babci z taką 
dumą, jakby je co najmniej upolował. Kiedy babcia podawała 
je potem w galaretce, podkreślał: „To ja przyniosłem”. Myślę, 
że w tym domu dziadek czuł się najlepiej, właśnie ze względu 
na ogród, biskupińską ciszę i brak sąsiadów z góry i z dołu.

M.S.: Które jeszcze miejsca lubił we Wrocławiu?
J.R.: Potrzebował zieleni, więc parki: park Południowy, 
Szczytnicki, wały przy parku Biskupińskim, Ogród Bota-
niczny i Japoński. Miał też kartę stałego bywalca zoo, często 
odwiedzał tam ulubione zwierzęta. O tygrysie czy nosorożcu 
nawet pisał. Lubię sesję zdjęciową dziadka z białym tygrysem. 
Fotograf Adam Hawałej uchwycił także moment, gdy dziadek 
wyjmuje grzebień i się przyczesuje. Nie przypominam sobie, 
żeby kiedykolwiek tak poprawiał swój wygląd do zdjęć ro-
dzinnych. Przypuszczam, że nie ludzie, ale właśnie tygrys czy 
drzewo byli według niego warci uczesania się. (…) Uwielbiał 
też muzea – wszystkie, ale z wrocławskich najczęściej bywał 
w Narodowym. Studiował historię sztuki, a malarstwo było 
zawsze jego wielką pasją.

M.S.: Widywała go Pani przy pracy?
J.R.: Kiedy dziadek pracował, nie wolno było wchodzić do jego 
pokoju. Prosił, żeby mu nie przeszkadzać, albo po prostu za-
mykał się na klucz. Na pewno potrzebował ciszy, nie tylko pod-
czas pracy. Źle znosił każdy hałas, nawet muzykę. (…)

M.S.: Do końca życia pisał ręcznie?
J.R.: Tak, długopisem albo cienkopisem. Babcia przez całe 
lata przepisywała jego teksty na maszynie. Bardzo oszczędzał 
papier, zapisywał każdy skrawek kartki, a notesy do samego 
końca, łącznie z wewnętrznymi 
stronami okładek. Robił masę 
notatek: w książkach, na ser-
wetkach, kartkach z kalenda-
rzyka, podkładkach pod piwo. 
Lubił też kolorowe kredki i fl a-
mastry. (…) Zawsze było w nim 
coś z niespełnionego malarza.

Cały wywiad można prze-
czytać w specjalnej wkładce 
„Tygodnika Powszechnego” 
(TP 17/2021), który ukazał się 
21 kwietnia bieżącego roku.

Tadeusz Różewicz – człowiek, który pisał wiersze

1991

doktorat honoris causa
Uniwersytetu

Wrocławskiego

1997

doroczna nagroda ministra 
kultury i sztuki w dziedzinie 

literatury

2009

Złoty Medal
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

2014

poeta zmarł
we Wrocławiu

powstaje dramat
„Pułapka”

1982

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia 
Polski za wybitne zasługi

dla kultury narodowej

1996

Nagroda Literacka Nike
za tom „Matka odchodzi”

2000

Dolnośląska Nagroda
Kulturalna Silesia

2011

kalendarium
„Jestem człowiekiem,

człowiekiem, który pisze wiersze”
(T. Różewicz)

22 kwietnia

„Tu odbywa się karmienie słowem. Godzina karmienia: dziewiętnasta”
 (Instytut im. Jerzego Grotowskiego) – konferencja

kwiecień–październik 2021

„Zawsze Fragment” – przegląd teatralny (Instytut im. Jerzego Grotowskiego) –
przegląd spektakli na podstawie poematów poety

11 czerwca – 10 października

„Tadeusz Różewicz i inni” (Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego) –
wystawa autorska scenografi i Elżbiety Wernio

31 lipca

wydarzenie w ramach międzynarodowego projektu Remembrance and Future Forum

31 lipca

 Dzień Różewicza (Centrum Historii Zajezdnia)

czerwiec–październik

 „Bohater.dok” (Instytut im. Jerzego Grotowskiego)

lipiec–sierpień

 „Szufl ada Różewicza” (Centrum Historii Zajezdnia) – wystawa osobistych pamiątek poety

2–3 października

Różewiczowskie Jam Session „24’21 Różewicz” (Teatr Muzyczny „Capitol”) –24-godzinne
jam session poetycko-muzyczne według pomysłu Konrada Imieli z wykorzystaniem wierszy

i poematów Tadeusza Różewicza. Koncert będzie transmitowany w internecie.

5–9 października

 „wtw/różewicz_zawsze” (Wrocławski Teatr Współczesny) – pięć czytań wybranych dramatów 
Różewicza przez pięć kolejnych dni

7–8 października

 „Złowione” (Instytut im. Jerzego Grotowskiego) – spektakl premierowy w reż. Jarosława Freta

9 października

 Nocne czytanie tekstów Tadeusza Różewicza (Centrum Historii Zajezdnia)

20 października

 Dzień Tadeusza Różewicza (Wrocławski Teatr Lalek) – dzień edukacyjny

październik–listopad

 Monodram (Wrocławski Teatr Współczesny) – tłumaczenie utworów T. Różewicza na język 
migowy na żywo w reż. Wojciecha Ziemilskiego, data premiery 20 listopada

Ławka – ustawienie granitowej ławki w ulubionym miejscu Różewicza w parku Południowym

Wystawa i katalog (Strefa Kultury Wrocław) – prezentacja
prac stworzonych przez Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta,

kuratorem wystawy jest Marek Stanielewicz

Nadanie imienia Tadeusza Różewicza skwerowi
u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Sztabowej

„Co jest pierwsze? Pisanie? Nie. Pierwsze jest czytanie. W moim wieku wydaje mi się,
że to, co się czyta, jest równie ważne, jak to, co się pisze. Czasem ważniejsze, ciekawsze”.

(T. Różewicz, wieczór autorski w Teatrze Narodowym, 1998)
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Plac Dominikański to przestrzeń, która wyraźnie zaczęła zmieniać wygląd w nowym tysiącleciu. Przez 40 lat miał w nazwie Dzierżyńskiego i był niemal 
pustym miejscem w środku miasta, poprzecinanym ścieżkami, wydeptanymi przez wrocławian. Aż otworzyli tam w 1970 r. hotel Panorama...

Plac Dominikański to nie plac, ale… 
ulica za Galerią Dominikańską, 
między ul. bł. Czesława a al. Sło-
wackiego, tuż przed kościołem 
św. Wojciecha. 

Hotel Panorama

Pod koniec XX wieku jednym 
z najbardziej charakterystycz-
nych budynków na tzw. pl. Do-
minikańskim był Hotel Pano-
rama – pierwszy po II wojnie 
światowej, wybudowany całko-
wicie od podstaw. Liczył 7 pięter 
i znajdowały się w  nim pokoje 
i apartamenty dla 220 gości plus 
restauracja z najlepszą w mie-
ście kuchnią.W 1999 roku kupił 
go niemiecki koncern ECE i zaczął 
wyburzać. Rok później stanęła 
tam Galeria Dominikańska, a wraz 
z nią nowy hotel – Mercure-Pa-
norama, należący do francuskiej 
grupy hotelowej Accor.

Justin Center 
i Dominikański

Naprzeciwko Galerii Dominikań-
skiej od strony Rynku, jeszcze na 
początku XXI wieku, znajdował się 
dość duży parking. W 2006 roku 
rozpoczęła się tam budowa Justin 
Center – ciekawego architekto-
nicznie budynku, w którym zna-
lazły się nie tylko biura i punkty 
usługowe, ale również apartamen-
ty mieszkalne. Został on oddany 
do użytku w 2009 roku. Tam z ko-
lei, gdzie od 2015 roku stoi biuro-
wiec Dominikański – u zbiegu ulic 
Oławskiej i Skargi (w pobliżu ko-
ścioła pw. św. Krzysztofa) do 2001 
r. znajdował się budynek dawnych 
Zakładów Drukarskich.

PZU po PZU

W miejscu dawnego, wyburzonego 
kilka lat temu, biurowca PZU, są-

siadującego z IX LO, trwa właśnie 
budowa nowego obiektu o nazwie 
Brama Oławska. Można już podzi-
wiać kilka pięter budynku, który 
coraz wyraźniej pnie się do góry. 
Zakończenie inwestycji zaplano-
wano do lipca 2022 roku.

Brama Oławska stanie 
na działce, na której od 

1970 r. znajdował się dawny 
biurowiec PZU projektu 
Ryszarda Natusiewicza.

Ze względu na stan techniczny zo-
stał on rozebrany w 2017 r., a bu-
dowa nowego obiektu rozpoczęła 
się w lutym 2020 r. Wczesną jesie-
nią zakończyły się wszystkie prace 
ziemne w wykopie.

Jak zapewniają przedstawiciele in-
westora – fi rmy Tower Inwestycje, 

należącej do Grupy PZU, choć nie-
mal wszystkie prace były i są pro-
wadzone w czasie pandemii i obo-
wiązywania reżimu sanitarnego, 
inwestycja cały czas przebiega 
zgodnie z harmonogramem. Obec-
nie wylewany jest strop nad czwar-
tą kondygnacją oraz prowadzone 
są prace instalacyjne w garażach. 
W najbliższym czasie zakończo-
ne zostaną też prace betonowe na 
piątej kondygnacji i rozpocznie się 
szalowanie stropu.

Podziemne przejście, zwane Sło-
dowym, przy którym zlokalizo-
wany jest biurowiec, zostanie od-
tworzone w podobnym kształcie do 
tego przed inwestycją.

Pojawią się jedynie słupy wspiera-
jące znajdujący się nad nimi budy-
nek. Wykonana została już żelbe-
towa konstrukcja nowych schodów. 
Wkrótce rozpocznie się montaż 

kamiennych okładzin. Budynek 
będzie też połączony z IX LO przy 
ul. Skargi.

7 pięter w górę i 3 w dół

Powstający biurowiec będzie miał 
7 kondygnacji naziemnych i 3 pod-
ziemne z  ponad 140 miejscami 
parkingowymi. Łączna powierzch-
nia biurowa wyniesie ponad 14 tys. 
mkw. Oprócz powierzchni przezna-
czonej dla Grupy PZU, w nowym 
biurowcu zaplanowano także około 
8 tys. mkw dla innych najemców.

Głównym projektantem biurowca, 
który powstaje przy ul. Oławskiej 
35 we Wrocławiu, jest Biuro Archi-
tektoniczne Artur Jasiński i Wspól-
nicy z Krakowa. Na generalnego 
wykonawcę Tower Inwestycje wy-
brała fi rmę Warbud.

Katarzyna Wiązowska

Z miasta

Plac Dominikański zupełnie inny niż 20 lat temu.
Najpierw wyrosła galeria, a po niej kolejne biurowce
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Budowa biurowca Brama Oławska (inwestor Tower Inwestycje) ma skończyć się do lipca 2022 r. Biurowiec Dominikański (inwestor i wykonawca: Skanska) stoi od 2015 r.

Gmach Justin Center (budowa 2006-09) to inwestycja SJM Construction & Development Group, a Galeria Dominikańska (otwarcie w sierpniu 2001) – niemieckiej fi rmy ECE

2013 r.

2021 r.
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WIOSENNY BABY BOOM W ZOO

ZO
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1)

Z miasta

Tylko w marcu i kwietniu we wrocławskim zoo przyszło na świat ponad 100 młodych z niemal 30 gatunków. Jest wśród nich 17 kózek karłowatych, 
15 legwaników błękitnych, 6 lemurów ka� a i 4 łabędzie czarnoszyje, a to jeszcze nie koniec. Większość można zobaczyć na żywo, bo ogród zoolo-
giczny jest otwarty codziennie w tygodniu od godziny 9.00 do 17.00 i do 18.00 w weekendy. Przy okazji wizyty warto kupić bilet specjalny „Na ratu-
nek”, który kosztuje złotówkę więcej od normalnego, ale jest ona przekazywana na fundusz ochrony dzikich zwierząt w środowisku naturalnym.

Rodzina mar patagońskich prawdopobnie powięk-
szyła się o dwa młode. Na razie ukrywają się w norze

W Polsce manaty można zobaczyć tylko we Wrocławiu.
Nasze manaciątko ma korzenie singapursko-duńskie

Surya, dziecko tygrysów sumatrzańskich, urodziło się
we wrocławskim zoo po raz pierwszy od 20 lat

Wrocławska kolonia pingwina przylądkowego powiększyła się 
o 5 piskląt i liczy obecnie 100 ptaków

Na przełomie marca i kwietnia w zoo urodziły się 3 oryksy sza-
blorogie. W Afryce Północnej ten gatunek jest już wymarły

Grupa lemurów ka� a liczy 19 dorosłych i 10 młodych. Co odważ-
niejsze już próbują przechodzić z brzucha na plecy matki

Koza karłowata to najbardziej liczna rasa w dziecińcu w zoo. Już 
jest tam 18 maluchów, a wygląda na to, że będzie jeszcze więcej

4 marca na świat przyszła nowa żyrafa siatkowana, Inuki (w języ-
ku suahili: Zapach) córka Imary (Odważna) i Rafi kiego (Przyjaciel)

Życie legwanika fi dżijskiego – rzadkości w ogrodach 
zoologicznych – polega głównie na wygrzewaniu się

Ten uroczy malec gwanako należy do jednego z naj-
bardziej wytrzymałych gatunków na świecie

Boa różany jest pięknie ubarwiony. Na razie zoo 
wzbogaciło się o jednego oseska, ale czeka na więcej

zoo.wroclaw.pl

Taniej z
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Nasze osiedla

Rada osiedla Stare Miasto 
jeszcze w tym roku doczeka 
się nowej większej siedziby. 
Wykonawca został już wy-
brany, remont rozpocznie 
się jeszcze w  kwietniu. Lo-
kal gotowy będzie w  paź-
dzierniku.

W latach 2019-2020 na remonty 
siedzib wrocławskich rad osie-
dli wydano 3,35 mln zł. Również 
w 2021 r. wiele z nich doczeka się 
odnowienia lub przeprowadzki, 
jak w przypadku rady osiedla Sta-
re Miasto.

Przeprowadzka na Piaskową

Siedziba rady zostanie przeniesio-
na do budynku przy ul. Piaskowej 
5-7, niedaleko Hali Targowej. Kie-
dyś był tam sklep, lokal od dłuż-
szego czasu stał jednak nieużyt-
kowany. Nowa przestrzeń to ok. 
103 mkw.

– W  pomieszczeniach przy ul. 
Białoskórniczej przestaliśmy się 
mieścić. Klub Seniora zaczął się 
rozrastać, spotkań było coraz wię-
cej. Nowe miejsce będzie dla nas 

sporym ułatwieniem – tłumaczy 
Jolanta Niezgodzka, przewodni-
cząca rady osiedla Stare Miasto.

Będzie wygodniej

W nowej lokalizacji przy ul. Pia-
skowej powstanie główna sala 
aktywności, pomieszczenie biu-
rowe, łazienka dla osób z niepeł-
nosprawnościami, kuchnia i ma-

gazyn. Kuchnia i łazienka zostaną 
odpowiednio wyposażone. Z ul. 
Białoskórniczej przeniesione zo-
staną stoły i krzesła niezbędne do 
organizacji spotkań i imprez dla 
mieszkańców. Dzięki przepro-
wadzce rada osiedla będzie mogła 
realizować więcej aktywności.

– Na razie, w związku z pande-
mią, większość wydarzeń może 

odbywać się w plenerze. Czeka-
my i mamy nadzieję, że będzie-
my mogli zorganizować huczne 
otwarcie nowej siedziby – dodaje 
Jolanta Niezgodzka.

Inwestycję nadzoruje Zarząd In-
westycji Miejskich. Remont będzie 
kosztował ponad 220 tys. zł.

Marlena Urbaniak

STARE MIASTO
Rada Osiedla będzie miała nową siedzibę

KLECZKÓW
Powstanie zielony nadrzeczny bulwar
Mieszkańcy Kleczkowa niedługo będą mogli korzystać z nowego bulwaru, który powstanie na terenie Promenad Wro-
cławskich. Pojawią się tam zieleń, szeroki deptak i strefa rekreacyjna z leżakami. Bez wątpienia będzie to ciekawe miej-
sce spotkań na mapie Wrocławia. Prace mają zakończyć się w połowie wakacji.

Promenady Wrocławskie znajdują 
się na poprzemysłowym terenie 
nad Odrą. Ten wieloetapowy pro-
jekt w ciągu 9 lat realizowała spół-
ka Vantage Development. W tym 
czasie wybudowała ona ponad 2 
tys. mieszkań oraz 70 lokali usłu-
gowych. Z końcem kwietnia fi rma 

zakończy pracę nad ostatnim bu-
dynkiem mieszkalnym. Zwieńcze-
niem wieloletniego projektu będzie 
zagospodarowanie bulwaru.

Inwestycja pojawi się między Ka-
nałem Miejskim a  budynkami 
mieszkalnymi z ostatnich etapów.

Strefa rekreacyjna

Na bulwarze powstaną szeroki 
deptak przeznaczony do space-
rów, wydzielone strefy ze stolika-
mi, siedziskami i leżakami. Teren 
zapełni się zielenią – pojawią się 
klomby z kwiatami, nowe drze-

wa i krzewy, a także inne rośliny 
ozdobne. Planowana jest też fon-
tanna, przy której będą mogły ba-
wić się dzieci. Prace potrwają jesz-
cze kilka miesięcy, a mieszkańcy 
będą mogli cieszyć się nową strefą 
rekreacyjną już w wakacje.

Nowocześnie i zielono

Od początku planowania swoich 
inwestycji spółka Vantage De-
velopment zamierzała połączyć 
nowoczesną architekturę z przy-
rodą. Mieszkańcom Kleczkowa 
takie założenie przypadło do 
gustu, dlatego wielu z nich ku-
piło tu mieszkania i nie może się 
doczekać wyniku końcowego.

– To świetnie, że taki bulwar po-
wstanie, na pewno będę z niego 
korzystał.  Oby tylko było jak 
najwięcej zieleni i przestrzeni–
mówi Krzysztof Klekot, jeden 
z mieszkańców Promenad Wro-
cławskich.

Marlena Urbaniak
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Remont parku 
Grabiszyńskiego

Niebawem park Grabiszyń-
ski doczeka się odświeżenia. 
W ramach prac zostaną usu-
nięte zaschnięte konary i gałę-
zie, a także wycięte uschnięte 
drzewa, które zagrażają bez-
pieczeństwu mieszkańców. 
Pojawią się nowe nasadzenia, 
które są częścią akcji Wrośnij 
we WRO. Oprócz prac porząd-
kow ych odbędzie się także 
remont wyposażenia parku. 
Połamane ławki zostaną usu-
nięte lub rozebrane i oddane 
do renowacji. Po odświeżeniu 
sprzęt pojawi się w dawnej lo-
kalizacji. Naprawione zostaną 
również ścieżki dla pieszych. 
Już teraz niektóre z nich zo-
stały podsypane, aby zapobiec 
powstawaniu kałuż. Dofi nan-
sowanie akcji zapewni Zarząd 
Zieleni Miejskiej.

Warsztaty dla 
młodzieży

Jak radzić sobie z konfl iktami, 
podejmować trudne decyzje 
i żyć w zgodzie ze sobą – tego 
może nauczyć się młodzież 
podczas warsztatów z psycho-
lożką Agnieszką Kozak. Zajęcia 
skierowane są dla osób w wie-
ku 15-19 lat, które uczą się 
lub mieszkają na osiedlu Plac 
Grunwaldzki. Warsztaty orga-
nizowane są co wtorek, w godz. 
18.00-20.00 w Pracowni kom-
fortu przy ul. Curie-Skłodow-
skiej 63a. W trakcie spotkań 
będą poruszane tematy zwią-
zane z emocjami, komunika-
cją, relaksacją czy radzeniem 
sobie w stresowych sytuacjach. 
Warsztaty są darmowe. Zapisać 
się można poprzez formularz 
internetowy: l.wroclaw.pl/pra-
cownia-komfortu.

Brochowski 
ogród społeczny

Na Brochowie powstanie przy-
jazne miejsce dla wszystkich 
mieszkańców. Organizacja 
Made in Brochów chce stwo-
rzyć ogród społeczny przy Bro-
chowskim Centrum Aktywności 
Lokalnej. Będzie tu można na-
pić się naparu ze świeżo zerwa-
nej mięty i nacieszyć oczy wi-
dokiem kwiatów. 26 kwietnia 
zostaną posadzone pierwsze 
zioła. Pojawi się też kwietna 
łąka i kuchnia błotna dla naj-
młodszych. Jeżeli ktoś chce po-
dzielić się sadzonkami, ziemią 
ogrodową, użyczyć rąk i na-
rzędzi do pracy, to 26 kwietnia 
może przyjść do Brochowskie-
go CAL-u przy ul. Koreańskiej 
1a. Akcja odbędzie się w godz. 
17.00-19.00.
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Jolanta Niezgodzka i Halina Bielecka-Gołka przed przyszłą siedzibą rady osiedla Stare Miasto

Tak będzie wyglądało nowe miejsce na osiedlu, gdzie będzie można pospacerować i odpocząć
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Tuż za granicami Wrocławia znajdują się piękne miejsca, gdzie warto spędzić popołudnie, zorganizować piknik albo wziąć udział w plenerowych zabawach. 
Dumą gminy Długołęka jest park w Szczodrem, który po rewitalizacji stał się jednym z najatrakcyjniejszych na Dolnym Śląsku.

Szczodre – to mała miejscowość, 
o której zrobiło się w ostatnim cza-
sie głośno. Zlokalizowany tam park, 
który gmina Długołęka zrewitalizo-
wała i otworzyła ponownie pod ko-
niec 2019 r., przyciąga mieszkańców 
całej aglomeracji wrocławskiej. Re-
gularnie odwiedzają go także blo-
gerzy i redaktorzy portali poświę-
conych atrakcjom dla dzieci.

Miejsce z historią

W drugiej połowie XVII w. książę 
Chrystian Ulryk wybudował w tym 
miejscu renesansowy pałac jako 
letnią rezydencję jego żony Sybilli. 
W okresie świetności, po przebudo-
wie w latach 1851-1867, nazywano 
go Śląskim Windsorem. Impono-
wał wielkością i wyposażeniem, 
był popularnym miejscem wycie-
czek. Znajdowała się tu słynna sala 
z siedmioma żyrandolami oraz tzw. 
gabinet, czyli pomieszczenie wyło-
żone lustrami. Budowlę otaczał park 

krajobrazowy o powierzchni 250 ha 
oraz system stawów połączonych 
kanałami. Dobre czasy dla pałacu 
i parku skończyły się na przeło-
mie lat 30. i 40. ubiegłego stulecia. 
Obiekt popadał w ruinę i ostatecznie 
został niemal w całości rozebrany. 
Do dziś ostały się tylko pozostałości 
pałacowej zabudowy, które znajdują 
się w prywatnych rękach. Do gminy 
należy natomiast duża część par-
ku, który doczekał się rewitalizacji 
i dzięki nowym elementom zyskał 
status rekreacyjnej atrakcji.

Raj dla najmłodszych

Park podbija serca dzieci, bo zna-
lazło się w nim mnóstwo pomysło-
wych atrakcji i placów zabaw. Wy-
brać ten najlepszy byłoby niezwykle 
trudno.

Jednym do gustu przypadnie wi-
klinowe miasteczko, które wygląda 
niczym sceneria filmowej baśni. 
Inni na długie minuty zajmą się po-
szukiwaniem wyjścia z kamienne-
go labiryntu. Pozostali przepadną 
w zabawie w piratów na ogromnym, 
drewnianym statku. Są też zabaw-
ne lustra i instrumenty, niezliczo-
na liczba karuzel, zjeżdżalni i rur, 
w których najmłodsi mogą ćwiczyć 
zwinność i sprawność.

Te dzieci, które ponad wszystko 
uwielbiają zabawę sprawnościową, 
pokochają niebieski plac zabaw, 
zwany smurfowym. Tutaj mogą 
wyszaleć się w małpim gaju, na 
różnych równoważniach, trampo-
linach, linowej piramidzie, karuze-
lach i huśtawkach.

W parku nie brakuje elementów, 
które nie tylko bawią, ale też uczą. 
Jak choćby wodny plac zabaw, któ-
ry pozwala najmłodszym wcielić 
się w inżynierów. Nieco starszym 
dzieciom, ale też dorosłym, spodo-
bają się z pewnością przygotowane 
w parku ścieżki edukacyjne z ele-
mentami dźwiękowymi.

Spacer wśród pięknej 
przyrody

Zachwycone tym miejscem będą nie 
tylko dzieci, ale również ich rodzi-
ce i dziadkowie. Tak malowniczych 
traktów spacerowych nie spotyka 
się często. Park w Szczodrem uj-
muje piękną przyrodą. Spaceru-
jących otaczają wiekowe platany, 
dęby, klony, sosny czarne, lipy, ale 
także rzadko spotykane u nas wią-
zowce, żywotniki olbrzymie i ma-
gnolie drzewiaste. Odwiedzający 
park mogą korzystać z wygodnych 
ścieżek. Dzięki licznym drewnia-

nym mostkom i pomostom z przy-
rodą mogą bez problemu obcować 
również osoby poruszające się na 
wózkach. W odnowionym parku 
znalazły się także strefy wypoczyn-
ku z ławkami i leżakami.

Sport i rekreacja

Park w Szczodrem jest także ideal-
nym miejscem do aktywnego spę-
dzania czasu. To raj dla wędkarzy, 
którzy znajdą dla siebie wiele miejsc 
nad wodą. Parkowe aleje i ścieżki są 
często wybierane przez rowerzy-
stów i miłośników biegów przełajo-
wych. W parku wytyczone są cztery 
ścieżki do nordic walking, które 
spokojnie mogą służyć jako trasy 
biegowe lub miejsce przejażdżki na 
hulajnogach i rowerach. Najdłuższa 
ma 1860 m. Chętni do ćwiczenia 
muskulatury mogą skorzystać z ze-
wnętrznych siłowni. Na terenie par-
ku wytyczone zostały również strefy 
piknikowe i do grillowania.

Szczodry Lisek zaprasza

Zrewitalizowany park doczekał 
się swojej oficjalnej maskotki. 
Jest nim Szczodry Lisek. Pro-
jekt maskotki stworzyła Korne-
lia Rusiecka, uczennica Szkoły 
Podstawowej w Długołęce, która 
wygrała ogłoszony przez gminę 
konkurs. Oliwer Szuberski z tej 
samej szkoły wymyślił z kolei lo-
gotyp, który w przyszłości pojawi 
się np. na ofi cjalnych materiałach 
informacyjnych dotyczących par-
ku. Szczodry Lisek błyskawicznie 
zdobył serca najmłodszych. Poja-
wia się na gminnych uroczysto-
ściach i wydarzeniach i umila czas 
najmłodszym. Obecnie z powodu 
ograniczeń spowodowanych pan-
demią koronawirusa ma mniej 
okazji do rozbawiania dzieci, ale 
w przyszłości na pewno nie będzie 
narzekał na nudę.

Tomasz Wysocki

Odwiedź Dolny Śląsk

GMINA DŁUGOŁĘKA
Śląski Windsor stał w Szczodrem pod Wrocławiem

Wojciech Błoński
wójt gminy Długołęka

Park w Szczodrem ma statek i galerię luster dla dzieci. Dorośli mogą zobaczyć fragment pałacu

Gmina Długołęka z roku na rok przyciąga coraz 
więcej osób, które szukają wypoczynku na świe-
żym powietrzu, w otoczeniu zieleni i w oderwaniu 
od miejskiego ferworu. Można powiedzieć, że część 
z tych osób jest pod tak dużym wrażeniem uroków 
naszej gminy, że zostaje tu na stałe. W ciągu ostat-
nich lat liczba mieszkańców dynamicznie rośnie. 
Od kiedy mam zaszczyt piastować funkcję wójta 
gminy, czyli od 2018 roku, jest nas już o ponad trzy 
tysiące więcej. Na koniec 2020 roku mieliśmy 33 
521 zameldowanych mieszkańców.

Powodów tej migracji jest oczywiście wiele. To 
m.in. szeroko zakrojone działania inwestycyjne 
poprawiające komfort życia. Ale jednocześnie 
mamy też to ogromne szczęście, że tereny gmi-
ny są wielce malownicze i urokliwe.

Naszą dumą są np. piękne parki, w tym zrewita-
lizowany w 2019 roku park w Szczodrem. Pole-
cam to miejsce amatorom aktywności na świe-
żym powietrzu, seniorom i rodzinom z dziećmi. 
Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie – aktywny 

wypoczynek, spokojny relaks albo okazję do 
edukacyjnej zabawy. Zapraszam również osoby 
poruszające się na wózkach, które dzięki drew-
nianym pomostom i mostkom mogą rozkoszo-
wać się bliskością przyrody. Jednocześnie proszę 
o respektowanie zaleceń związanych z sytuacją 
pandemiczną. Dziś wszyscy musimy zachować 
zdrowy rozsądek i umiar w korzystaniu z takich 
atrakcji, ale wierzę, że niebawem spotkamy się 
wspólnie w Szczodrem już bez żadnego ryzyka 
i ograniczeń.
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Wrocławskie pokoleniaWrocławskie pokoleniaWrocławskie pokoleniaWrocławskie pokoleniaWrocławskie pokoleniaWrocławskie pokoleniaWrocławskie pokolenia

Jej fi gurki i elementy zastawy kupimy w sklepie Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. Są różne, ale łączy je jedno – 
genialne poczucie humoru autorki, ukraińskiej ceramiczki 
Janiny Myronowej, która we Wrocławiu ma coraz większe 
grono fanów. Jej rzeźby znajdziemy w  kolekcji Muzeum 
Narodowego i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Zakup dzieł artystki może być 
uzależniający.  Wiedzą o  tym 
wszyscy, którzy mają choćby 
jedną z jej miniaturowych rzeźb 
psów, kotów, barwne ceramicz-
ne korale albo elementy zastawy 
stołowej. Na płytkich i głębokich 
talerzach znajdziemy dowcip-
ne wzory w szalonych kolorach 
i jedno jest pewne – zupa i mie-
lony z ziemniakami od tej pory 
będą smakowały jakby inaczej. 
Po prostu lepiej.

Janinę Myronową cieszy zainte-
resowanie kolekcjonerów. – Po-
doba mi się, że mogę trafić do 
domów różnych ludzi, poza tym 
najlepiej bawię się, właśnie 
dekorując cerami-
k ę  u ż y t k o w ą 
– przyznaje. 
Może dlate-
g o ,  ż e  t a m 
żart jest nie 
t y l k o  d o -
zwolony, ale 
w r ę c z  p o -
ż ą d a n y .  – 
A  przeko-
nałam się, 
że żart nie 
u m n i e j -
sza sztuki 
i o niektó-
rych pro-
b l e m a c h 
łatwiej roz-
mawiać, będąc uśmiechnię-
tym – podkreśla Myronowa.

Z Doniecka do 
Wrocławia

Ciepło, wyjątkowy humor 
i życzliwość artystki wy-
czuwa się nawet w  roz-
mowie telefonicznej. To 
pewnie zasługa dorastania 
w domu pełnym kreatyw-
nych kobiet (siostry są 
wyjątkowo twórcze – 
Elina jest śpiewacz-
ką, a  Angelika pro-

jektantką ubrań) w Doniecku na 
Ukrainie. Tam artystka kończyła 
liceum plastyczne i po raz pierw-
szy zainteresowała się ceramiką.

W  Narodowej Akademii Sztuk 
Pięknych we Lwowie już wie-
działa, że kocha ceramikę. – Ce-
ramika jest szczególna, bo lubię 
malować, rysować i rzeźbić, a po-
nieważ glina daje tyle możliwo-
ści, można działać na wszystkich 
polach jednocześnie – tłumaczy 
Myronowa. Od pierwszego roku 
marzy jednak, aby studiować 
na Wydziale Ceramiki i  Szkła 
wrocławskiej Akademii Sztuk 
Pięknych (ASP), jedynym takim 
w Polsce.

I to marzenie się spełnia. W 2012 r. 
Janina Myronowa robi magiste-

rium, a siedem lat później 
uzyskuje stopień dokto-

ra. Dziś, choć Wrocław 
wciąż jest domem, do 
którego wraca, częściej 

można ją spotkać na wie-
lu rezydencjach artystycznych 

w różnych krajach (pracowała już 
na Tajwanie, w Korei, pandemia 

pokrzyżo-
wała pla-

ny wy-
j a z d u 
do Ja-
p o -
nii).

Mocne kolory, 
ciekawe kształty

Po studiach prowa-
dziła pracownię pro-

j e k t o w ą  c e r a m i k i 
w  Instytucie De-

signu w Kielcach 
i  cały czas wy-
p r a c o w y w a -
ła charaktery-
styczny styl. Jej 
prace – sylwetki 
ludzi i zwierząt 
– są dowcipne, 
lekko sarkastycz-
ne, dopracowane 

w każdym detalu, w zwariowa-
nych radosnych kolorach.

– Lubię obserwować ludzi, zwie-
rzęta, dodaję też na wyrzeźbio-
nych postaciach warstwę gra-
ficzną. Dopowiadam coś w ten 
sposób, można więcej zrozumieć, 
czytając te rysunki, dowiedzieć 
się czegoś o konkretnej postaci – 
wyjaśnia Janina Myronowa.

Kluczowy w jej pracach jest ko-
lor. – Używam mocnych barw 
i kontrastowych połączeń (czer-
wony z zielonym, pomarańczowy 
z niebieskim), bo chcę, aby moje 
prace dawały poczucie szczęścia 
– mówi artystka.

Wszystko, co ciekawe
jeszcze nadejdzie

Uważa, że jest dopiero na po-
czątku swojej artystycznej drogi. 
Marzą jej się realizacje w róż-
nych miastach i krajach. Uwiel-
bia pracować 
w dużych for-
matach, ro-
bić rzeźby 
plenerowe. 
P r y w a t n y 
k o l e k c j o -
ner zamówił 
już jedną z takich 
prac do swojego 
parku. Teraz na 
instalację czekają 
połączone w jed-
ną rzeźbę dwu-
metrowe figury 
– kobiety, męż-
czyzny, dziew-
czynki i  dwóch 
p i e s k ó w .  J u ż 
wkrótce jej pra-

ca znajdzie się też w  duńskim 
Skælskør.

Większych rozmiarów rzeźby do 
niedawna można było też obejrzeć 
na wystawie „Nabytki 2019/2020” 
w Pawilonie Czterech Kopuł. Zo-
stały, podobnie jak inne prace jej 
autorstwa, wykonane w  masie 
szamotowej, którą artystka lubi, 
bo to stabilny materiał. Nie przy-
gotowuje go sama, kupuje gotowy, 
m.in. z Finlandii albo Niemiec.

Pracuje w technice robienia z pła-
tów. – Najpierw rozwałkowuję 
płaty materiału, a potem buduję 
z nich postaci, bez żadnej kon-
strukcji powolutku idę do góry – 
opowiada. – To dość szybka tech-
nika, a na samym końcu ulubiony 
moment – kolorowanie prac – 
dodaje. Potem pozostaje już tylko 
znaleźć nowy temat, czyli pewnie 
znowu uważnie obserwować ludzi. 
Ale akurat ten etap pracy Janina 
Myronowa uwielbia.

Magdalena Talik

Artystka z Ukrainy, która zakochała się we Wrocławiu
Magiczna ceramika Janiny Myronowej
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Myronowa marzyła o studiach na jedynym w Polsce wydziale ceramiki i szkła na ASP we Wrocławiu
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Kultura

Poszukiwania brunetki stojącej na balkonie „sedesowca” przy placu Grunwaldzkim 8 trwały zaledwie kilka dni. Zdjęcie latem 1982 roku zrobił we Wro-
cławiu słynny fotoreporter Chris Niedenthal. Teraz o budynkach projektu Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak powstaje dokument „Po polsku Manha� an”.

Piękna nieznajoma z legendarnej 
fotografii mieszka dziś w Kłodz-
ku i jest dentystką, a latem 1982 
roku była tuż po maturze i przy-
gotowywała się do egzaminów 
wstępnych na Akademię Medycz-
ną. – W mieszkaniu numer 12, na 
drugim piętrze budynku, miesz-
kała wraz z koleżanką. Ten dzień 
pamięta jako wyjątkowo upal-
ny, wyszła na balkon, by chwilę 
odpocząć od nauki i zaczerpnąć 
świeżego powietrza – informują 
pracownicy Muzeum Architek-
tury, które postanowiło odnaleźć 
kobietę z fotografi i.

Niedenthal we Wrocławiu

Sam fotoreporter śledził poszuki-
wania i zapowiedział, że jest go-
tów powtórnie ją sfotografować, 
jeśli będzie to możliwe. – Lubię 
takie sytuacje – przyznaje. – Całe 
życie robię zdjęcia anonimowe i to 
wspaniały moment, jeśli można 
dać twarzy nazwisko.

Do Wrocławia jeden z najlepszych 
polskich fotoreporterów przyje-
chał w 1982 r., aby zrealizować re-
portaż dla niemieckiego miesięcz-
nika „Geo”.

Na wrocławski Manhattan trafił, 
spacerując po mieście. – Uderzy-
ła mnie architektura pani Jadwigi 
Grabowskiej-Hawrylak, bo nigdzie 
podobnych rzeczy nie widziałem 

– opowiada fotograf. – Wszystkie 
bloki, które wcześniej widziałem, 
były takie same i tak samo brzyd-
kie, a tu nareszcie coś zupełnie 
innego.

Kobietę na balkonie jednego z blo-
ków „trafi ł” z obiektywu przypad-
kowo. – Wszyscy myślą, że to było 
upozowane, że poprosiłem ją, aby 
tam stanęła. A ja nie miałem po-
jęcia, kto to jest, tylko ucieszyłem 
się, że nareszcie jakaś żywa dusza, 
a nie kolejny betonowy balkon 
z praniem – śmieje się fotorepor-
ter.

Zdjęcie zrobił z „sedesowca” na-
przeciwko bloku przy pl. Grun-
waldzkim 8. – Nie było domofo-
nów, więc wszedłem do budynku, 
wjechałem windą i zapukałem do 
drzwi jakiegoś mieszkania z py-
taniem, czy mogę zrobić zdjęcie 
przez okno. Dziś byłoby to pewnie 
niemożliwe – uważa Niedenthal.

Powstało prawdopodobnie tylko 
jedno ujęcie kobiety na balkonie, 
innych autor nie pamięta. – A to 
dziwne, bo robię kilka zdjęć naraz 
w odstępie kilku sekund – dodaje.

Zbyt niebieskie

Z Wrocławia przywiózł ciekawy 
materiał, ale niemieccy wydaw-
cy nie byli z niego zadowoleni. 
– Twierdzili, że zdjęcia były za 

niebieskie, wykorzystali zaledwie 
kilka – wspomina. Przyznaje, że 
mimo wszystko jest wdzięczny 
Niemcom za samą możliwość fo-

tografowania przez dłuższy czas 
w mieście, bo w jego kolekcji te 
wrocławskie kadry tworzą jedną 
z najważniejszych serii zdjęć, jed-

nocześnie dokumentując ważną 
część tamtej codzienności.

Magdalena Talik

Muzeum Architektury: Piękna brunetka odnaleziona
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Marta Kisiel
„Dywan z wkładką”
Wydawnictwo W.A.B. 2021

Wrocławska autorka w wyśmieni-
tej formie! Rewelacyjna komedia 
kryminalna o księgowej Teresce 
Trawnej (i jej barwnej rodzince), 
która po przeprowadzce z mia-
sta na wieś przekonuje się, że nie 
będzie tylko spokojnie i wesoło. 
Zwłaszcza kiedy w towarzystwie 
energicznej teściowej wpadnie na 
trop zbrodni.

Filip Zawada
„Zbyt wiele zim minęło, żeby 
była wiosna”
Wydawnictwo Znak 2021

Wrocławski autor, laureat plebi-
scytu 30 Kreatywnych Wrocławia, 
dostrzeżony też przez jury Nagro-
dy Nike powraca z nową książką, jak 
zawsze w aurze czarnego poczucia 
humoru i w sobie tylko właściwym 
stylu. Tym razem śledzimy losy 
charakternego dziadka i jego dora-
stającego wnuczka.

Maciej Płaza
„Golem”
Wydawnictwo W.A.B. 2021

Na książkę jedynego polskiego 
laureata Literackiej Nagrody Eu-
ropy Środkowej Angelus czekało 
się z niecierpliwością. Choć ty-
tułowy Golem nie jest głównym 
bohaterem, czytelników oczaruje 
świat chasydów, magiczne opo-
wieści z Podola. A wszystko od-
dane w imponującym stylu i wy-
śmienitą polszczyzną.

Łukasz Bugalski
„Planty, promenady, ringi”
Wydawnictwo słowo/obraz tery-
toria 2021

Autor zbadał, jak zmieniła się 
śródmiejska architektura czterech 
polskich miast, w tym także Wro-
cławia, i pokazuje, jak od średnio-
wiecznego miasta stolica Dolnego 
Śląska stopniowo zmieniała się za-
stępując fortyfi kacje pasem zieleni, 
jak powojenne zniszczenia wpły-
nęły na urbanistyczne rozwiązania.

Magdalena Talik

Co przeczytać na Światowy Dzień Książki Kinematograf 
Wrocławski

Zapraszamy na kolejną odsłonę 
Kinematografu Wrocławskiego. 
To szansa na spacer fi lmowym 
szlakiem Dolnego Śląska. Prze-
dłużająca się pandemia unie-
możliwia realizację projekcji 
fi lmowych w Barbarze, dlatego 
organizatorzy stworzyli prze-
gląd online. Już online:

◼ „Zobaczymy się 
w niedzielę”, reż. Stanisław 
Lenartowicz, 1959

◼ „Morderca zostawia ślad”, 
reż. Aleksander Ścibor-
Rylski, 1967

◼ „Złote koło”, reż. Stanisław 
Wohl, 1971

◼ „Uciec jak najbliżej”, 
reż. Janusz Zaorski, 1972

Kolejne projekcje:

27.04 | „Zaraza”, reż. Roman 
Załuski, 1972

18.05 | „Wielki Szu”, 
reż. Sylwester Chęciński, 1983

31.05 | „Pociąg do 
Hollywood”, reż. Radosław 
Piwowarski, 1986

Filmy można obejrzeć na ka-
nale YouTube Strefy Kultury 
Wrocław.

Fotoreporter Chris Niedenthal wypatrzył dziewczynę na balkonie – pl. Grunwaldzki 8, lato 1982 roku
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Dla obcokrajowca

Про те, хто отримав місце у дитячому садочку, про який мріяли батьки, а також про те, хто візьме участь у другому турі 
набору, стане відомо 23 квітня о 14.00.

Тоді результати набору можна 
буде перевірити за списком ді-
тей, що буде доступний в уста-
нові, що є перша за вибором. 
Можна буде увійти на веб-сайт 
цієї установи або на сайт https://
rekrutacje.edu.wroclaw.pl/

За допомогою системи набору 
у мережі Інтернет було пода-
но 6153 клопотання. У 2021/2022 
навчальному році у 173 дитячих 
садках (на балансі ґмін та у дер-
жавних дошкільних установах, 
якими керують різні органи) 
буде 7005 вільних місць. Річ по-
лягає у тому, що кожен хотів би, 
щоб дошкільна установа дитини 
була якомога ближче дому або 
місця роботи батьків. Однак, 
якщо це не вдасться, бо браку-
ватиме балів, можна буде ви-
брати дитячий садок дещо далі 
від дому або роботи.

Найбільше зацікавлення батьків 
викликали такі дошкільні уста-
нови:

◼ Державний дитячий садок 
«Вроцлавські скаути IV», вул. 
Радковска, 26 (район Гай)

◼ Дитячий садок № 56 «Неза-
будка», вул. Валбжиська, 2 а 
(район Клеціна)

◼ Дитячий садок № 71 «Ха-
тинка малого гнома», вул. 
Кєлчовська, 31 (район Псє 
Поле-Завідавє).

26 і 27 квітня (від 8.00 до 15.00) 
батьки, які бажатимуть, щоб 
їхня дитина ходила в інший 
садок, аніж той, до якого її при-
йнято у І турі набору, матимуть 
можливість відмовитися від 
місця. Кінцеві результати набо-
ру буде опубліковано 30 квітня 
до 14.00. Так само, як результа-
ти набору, списки дітей, яких 

прийнято і не прийнято, будуть 
опубліковані у системі набору, 
а також на сайті тієї чи іншої 
дошкільної установи. Списки 
дітей будуть вивішені у дитячій 
дошкільній установі або у по-
чатковій школі із дошкільним 
відділенням. Кандидатам, яких 
після першого етапу не буде 
прийнято у дошкільну устано-
ву, ґміна Вроцлав запропонує 
місце. Йтиметься про дошкіль-
ні установи або початкові шко-
ли із дошкільним відділенням, 
де будуть вільні місця. Такі по-

відомлення надсилатимуться 
батькам традиційною поштою 
– до кінця травня.

14 червня – другий тур 
набору

Від 14 червня розпочнеться 
другий етап набору: це буде до-
датковий набір до дошкільних 
установ, де залишаться вільні 
місця. Набір, так само як у І ета-
пі, відбуватиметься дистанцій-
но, із використанням електро-
нних засобів зв’язку.

‘We will restore the villa of Maria and Tymoteusz Karpowicz and would like it to be home 
to the foundation, thereby fulfi lling the last will of Tymoteusz Karpowicz, who wanted 
this place to serve literature and inhabitants of Wroclaw,’ said Mayor Jacek Sutryk, 
when our Noble Prize winner Olga Tokarczuk announced the establishment of her foun-
dation in our city. This great renovation is under way, and we should admire its results 
in a few months.

According to the Noble Prize win-
ner’s intention, the foundation is to 
become a space for an international 
discussion about the potential of 
literature in diagnosing the visible 
and invisible world and in describ-
ing the reality where xenophobic 
and nationalistic moods grow dan-
gerously fast, and for a conversa-
tion about art and the human being 
as a part of nature. It is to become 
a meeting place for authors and 
translators from around the world 
and to pursue educational, scholar-
ship or residency programs.

Old climate, new destination

Even though the villa at the inter-
section of ul. Krzycka and Zimo-
wa has not been in use for years, 

it has retained its unusual climate 
and everything must be done to 
preserve this specific charm in 
spite of using many modern solu-
tions. The building will retain its 
former character, but it will gain 
new functions. These include an 
internal lift (for this purpose, it 
was necessary to lower the foun-
dations in some areas) and the 
adaptation of the entire usable 
area, including the cellar (where 
the café–restaurant part is under 
construction) to the needs of dis-
abled persons.

Greenhouse, fruit garden 
and winter garden

On the outside, at the back of the 
villa, the old greenhouse and the 

shed were demolished in the gar-
den part, and one dried tree had to 
be removed. The rest of the plants, 
including the beautiful magnolia, 
remains in place. Particularly fruit 
trees. The soil will obviously be 
recultivated, and new plants will 
be added.

The seat of Olga Tokarczuk’s 
Foundation will occupy three sto-
reys and the attic with the mezza-
nine in the villa. The space under 
the roof in the old garage will also 
be used for the needs of current 
activity, with a new concrete fl oor 
and roof under construction.The 
seat of Olga Tokarczuk’s Founda-
tion will occupy three storeys and 
the attic with the mezzanine in the 
villa.JA
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23 квітня – не проґавте результатів 
набору у дитячі садки

Seat of Olga Tokarczuk’s 
Foundation. See renovation

Трiшки культури

«Занурення в українське»

23 квітня онлайн-зустріч з Іриною 
Вікирчак, українською менеджер-
кою та промоутеркою культури, 
поетесою, асистенткою лауреатки 
Нобелівської премії Ольги Токарчук.

Організатори зустрічі кафедра укра-
їністики Інституту слов’янської фі-
лології Вроцлавського університету. 
Початок в 11.00 год. на facebook.com/
UkrainistykaWroclaw/.

Установи:
Почесне Консульство України 
у Вроцлаві:

вул. Jedności Narodowej 89, 
понеділок, середа, п’ятниця, графік 
роботи: 9.00-14.00 год.
info@konsulat-ukraina.wroclaw.pl

Уповноважена мера Вроцлава 
з питань жителів українського 
походження:
pelnomocnikua@um.wroc.pl

Oрганізації/ 
iнформація:
Фундація Україна: fundacjaukraina.eu

Wielokultury Wrocław
www.wielokultury.wroclaw.pl

Інститут з питань прав мігрантів у
Вроцлаві
www.instytutpm.eu,
консультації 510 011 846

Infolink – iнформаційний пункт для 
іноземців
71 77 24 950
infolink@wcrs.wroclaw.pl

Кориснi
адреси, якi 
варто знати у 
Вроцлавi
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– Nie ukrywamy, że naszym celem jest tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Betard Sparta to kompletny skład i na pewno 
będziemy o to złoto walczyć – zapowiada trener wrocławskich żużlowców Dariusz Śledź.

Wydaje się, że w tym roku, po-
mimo braku Maksyma Drabika, 
jesteście w ścisłym gronie fawo-
rytów w wyścigu po złoty medal 
DMP. Co może okazać się klu-
czem do tego, aby w końcu zde-
tronizować Unię Leszno?
Dariusz Śledź, trener Betardu 
Sparty Wrocław: – Nie używał-
bym słowa detronizacja. Wydaje 
mi się, że każda drużyna walcząca 
w najlepszej żużlowej lidze świata 
ma jasne cele. Nie ukrywamy, że 
naszym jest tytuł Drużynowego 
Mistrza Polski. Betard Sparta to 
kompletny skład i, jeśli nie przy-
darzy się nam nic szczególnego, 
na pewno będziemy o  to złoto 
walczyć. Bardzo chcemy tego me-
dalu. Podobnie jak nasi kibice.

Pierwsze spotkanie pokazało, że 
nowy nabytek, Artiom Łaguta, jak 
i młody Daniel Bewley, mogą być 
uzupełnieniem pary Janowski-
-Woffi  nden.
 – Mamy dobrych zawodników 
w każdej formacji. Trzech zde-
cydowanych liderów, silna druga 
linia i juniorzy, którzy już mają 
pewne doświadczenie w PGE Eks-
tralidze. Pierwszy mecz rzeczywi-
ście pokazał, że mamy potencjał. 
Jako trener patrzę na to z chłodną 
głową i wiem, że chłopaków stać 
na jeszcze więcej. To przecież do-
piero początek sezonu.

W  pierwszej kolejce, w  której 
mieliście mierzyć się z GKM-em 
Grudziądz, musieliście pauzować 
w związku z zarażeniami koro-
nawirusem u zawodników prze-
ciwnej ekipy. Nie obawiacie się, 
że ten sezon może zostać storpe-
dowany przez pandemię?
 – Niestety, tego trzeba się oba-
wiać i wiemy, że musimy niwelo-
wać wszelkie ryzyka, dbać o siebie. 
Pewnych sytuacji nie da się jednak 
wykluczyć. Są też szczególne ligo-
we przepisy, które mają zapewnić 

stabilność rozgrywek w przypadku 
stwierdzenia zakażenia w druży-
nie. Właśnie taki przepis spowo-
dował przełożenie meczu 1. rundy. 
I dobrze się stało, bo nasz rywal po 
prostu nie miał składu…

Strata spowodowana brakiem 
kibiców na trybunach, w  tym 
i  w  ubiegłym roku, odbije się 
mocno na polskim i światowym 
żużlu?
 – Nie chcę z siebie robić eksperta 
w tej dziedzinie. Wiem jednak, że 

pracuję w klubie świetnie zorga-
nizowanym i zarządzanym. To mi 
daje pewność, że pomimo nieła-
twej sytuacji, możemy skoncen-
trować się z zespołem na swoich 
sportowych zadaniach. WTS ma 
wspaniałych i oddanych kibiców, 
możemy też liczyć na wsparcie 
miasta i sponsorów. Wierzymy 
jednak, że wkrótce fani powrócą 
na Stadion Olimpijski i pomogą 
nam w realizacji naszych celów.

Rozmawiał Patryk Załęczny

Sport

To największy sukces koszykarskiego Śląska od 13 lat. Wrocławianie po długiej przerwie znów grają o medale mi-
strzostw Polski. W półfi nale przegrali z faworytem rozgrywek, teraz w walce o brąz zmierzą się z Legią Warszawa.

Był 2008 rok. Wtedy po raz ostat-
ni WKS Śląsk Wrocław stanął na 
ligowym podium. Dokonał tego 
drugi raz z rzędu potwierdzając, że 

„Trójkolorowi” to czołówka pol-
skiego basketu. Nikt nie mógł wtedy 
przypuszczać, że na kolejne starcia 
o medale trzeba będzie czekać 13 lat.

Trefl  pokonany

W ćwierćfinale Śląsk w czterech 
meczach uporał się z Trefl em Sopot. 
W trzech z nich maksymalna różni-
ca punktów wyniosła 5 „oczek”. – 
To była bardzo emocjonująca seria. 
Pokazaliśmy jednak, że jesteśmy 
silniejsi i zasłużyliśmy na awans – 
mówi Dawid Podsiadło, rzecznik 
prasowy Śląska.

W półfinale poprzeczka powędro-
wała najwyżej, jak to możliwe. Enea 
Zastal BC Zielona Góra to najlepsza 
drużyna sezonu zasadniczego. Zie-
lonogórzanie wygrali 27 z 30 me-
czów i zdobyli ok. 300 pkt więcej 
niż drugi najskuteczniejszy zespół. 
Półfinał WKS rozegrał „w bańce” 
w Ostrowie Wlkp. Ze względu na 
pandemię koronawirusa władze PLK 
zadecydowały, że cztery najlepsze 
drużyny w kraju powalczą o medale 
na jednym parkiecie, a gracze będą 
odseparowani od świata. To mia-
ło zapobiegać zakażeniu się CO-
VID-19, co wzbudziło kontrowersje, 
gdyż w drugim półfi nale Stal Ostrów 
Wlkp. grała z Legią Warszawa.

Zastal za mocna

Śląsk przegrał serię z Zastalem 
0:3, ale każdy mecz był niezwykle 
wyrównany. – Przegraliśmy, ale 
możemy być zadowoleni. Czyta-
łem, że ktoś określił tę serię, jako 
„najpiękniejsze 0:3, jakie wi-
dział”. Rywal grał na najwyższym 
poziomie, a my prowadziliśmy lub 
ciągle byliśmy blisko. Nie udało się 
„urwać” żadnego meczu, ale zo-
stawiliśmy po sobie dobre wraże-
nie i serce na parkiecie – podkre-
śla Podsiadło.

Teraz przed wrocławianami wal-
ka o brąz z Legią Warszawa. Mecze 
zaplanowano na 22, 24 i 25 kwiet-
nia.

– Mamy wiele do zyskania i nic do 
stracenia. Mecze o trzecie miej-
sce zdefi niują cały sezon. Czwarte 
miejsce też jest dobre, ale szkoda 
byłoby nie zdobyć tego medalu. 
Brąz to ukoronowanie rozgrywek 
– opowiada Dawid Podsiadło.

Piotr Bera
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Siatkarze eWinner Gwardii 
Wrocław w ćwierćfinale roz-
grywek Tauron 1. Ligi dwukrot-
nie pokonali Norwid Częstocho-
wa i o awans do wielkiego fi nału 
mierzą się z Politechniką Lublin.

Uzupełnieniem defensywy Pan-
thers Wrocław w sezonie 2021 
jest Amerykanin William Lloyd, 
grający na pozycji linebackera.

Piotr Celeban, obrońca Ślą-
ska Wrocław, znalazł się wśród 
trzech najwyżej ocenionych 
przez kibiców i ekspertów pił-
karzy naszej rodzimej Ekstra-
klasy za okres 2011-2020, dzię-
ki czemu dołączył do Galerii 
Legend Ekstraklasy.

Tydzień w skrócieDariusz Śledź: Sparta ma skład na mistrza

Powrót po latach i walka o brąz

Koszykarze WKS-u wciąż mają szansę na medal mistrzostw Polski
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Trener Dariusz Śledź (z prawej) wierzy, że jego Sparta może wrócić na ligowy szczyt
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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
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Krzyżówka

Wydrukowano na papierze ekologicznym

Zobacz, jak w prosty sposób zdobyć ciekawe nagrody i wiedzę o swoim mieście. Od wygranej dzielą cię tylko trzy kroki.

1. Przeczytaj biuletyn

Najszybciej rozwiążą krzyżówkę 
ci, którzy czytają biuletyn, bo wie-
le odpowiedzi kryje się w naszych 
artykułach. W trakcie rozwiązy-
wania krzyżówki można spraw-
dzić też swoją wiedzę o Wrocła-
wiu, jego historii, instytucjach 
i znanych postaciach oraz zdobyć 
nową z interesujących dziedzin. 
Hasło, które jest rozwiązaniem 
krzyżówki, zawsze nawiązuje do 

tematu numeru prezentowanego 
we wkładce.

2. Weź udział w konkursie

Aby wygrać jedną z trzech nagród, 
wystarczy wysłać hasło z krzyżów-
ki esemesem pod numer 664 072 
606 (koszt jednego esemesa wg 
taryfy operatora). W treści eseme-
sa należy wpisać numer biuletynu 
i po kropce prawidłową odpowiedź. 
W tym numerze będzie to „34.HA-

SŁO”, gdzie słowo „HASŁO” należy 
zastąpić rozwiązaniem krzyżów-
ki. Na odpowiedzi czekamy do 29 
kwietnia br. do godziny 20.00.

Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpo-
wiedzi najpóźniej do 13 maja br. 
i skontaktujemy się z nimi w ciągu 

3 dni roboczych. Regulamin kon-
kursu dostępny jest na stronie in-
ternetowej.

3. Wygraj nagrody

W  tym wydaniu do zdobycia 
w konkursie są: sportowy plecak 
i dwie bluzy z herbem naszego 
miasta. Zawalcz o nie – to proste!

1. Autor Kartoteki.

2. Miejsce urodzenia Tadeusza Różewicza.

3. Willowe, wrocławskie osiedle, z wieżą ciśnień 
i parkiem Południowym, na którym mieszkał 
Tadeusz Różewicz.

4. Jedna z wrocławskich instytucji, 
do której trafi ły archiwum 
i pamiątki Tadeusza Różewicza, 
w jej zbiorach znajdują się także: 
rękopis Pana Tadeusza, rękopisy 
Słowackiego i Sienkiewicza.

5. Ulubiony ogród wrocławskich dzieci, a także 
jedno z ulubionych wrocławskich miejsc Tadeusza 
Różewicza, gdzie lubił siadać, przed klatką tygrysa.

6. W nim zbierane są wiersze.

7. Wrocławski teatr znajdujący się przy pl. Teatralnym.

8. Pseudonim Eugeniusza Stankiewicza, wrocławskiego 
artysty, grafi ka i rzeźbiarza.

9. Zielone płuca Wrocławia, w których Tadeusz 
Różewicz lubił spędzać czas.

10. Wrocławska poetka, dramatopisarka i felietonistka 
Odry. Autorka takich tomów, jak „Klangor” czy 
„Fuga”.

11. Miejsce związane z wrocławskimi autobusami, 
w którym obecnie znajduje się wystawa dotycząca 
historii Wrocławia.

12. Wrocławska noblistka.

13. Odmiana powieści, której mistrzem jest Marek 
Krajewski.

Rozwiąż Wrocławską Krzyżówkę...

... i wygraj bluzę z herbem i plecak!

PYTANIA DO KRZYŻÓWKI
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www.wroclaw.pl/biuletyn/#konkurs.


