
Wydrukowano na papierze ekologicznym

Osiem ważnych rad dla 
nauczycieli na dobry 
powrót do szkoły
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Remont ul. Osobowickiej 
za 34 mln zł na ostatniej 
prostej s. 7s. 5 s. 18
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Spa dla psa na mapie 
wrocławskich rzemieślników

s. 10-11

Na Dzień Matki woli 
chwasty niż kwiatki

s. 13

Не бійтеся 
перепису 
населення
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#WrocławskiRzemieślnik

Szanowni Państwo,

trudno mi w to uwierzyć, ale mija już 2,5 
roku, odkąd biegniemy razem w ryt-
mie Wrocławia. Dla mnie jest to moment 
szczególny o tyle, że oznacza półmetek 
mojej kadencji. Za kolejne 2,5 roku ocenią 
Państwo moją pracę przy urnie wyborczej, 
choć cząstkowe oceny wystawiają Pań-
stwo przecież każdego dnia. To był i wciąż 
jest niesamowity czas, który nauczył mnie 
jeszcze silniej wsłuchiwać się w głos wro-
cławianek i wrocławian. Tak. W „głos” 
w liczbie pojedynczej, bo choć słucham 
wielu ludzi, to ich głosy zbiegają się w jeden 
– najważniejszy dla mnie, sądzę, że także 
najważniejszy dla nas – głos o Wrocławiu.

Przez ostatnie 2,5 roku, słuchając Państwa 
potrzeb, myśląc o naszym mieście kom-
pleksowo, inwestujemy w jego chodniki, 
ścieżki rowerowe, torowiska i drogi. Nie 
zapominamy o żłobkach, przedszkolach 
i szkołach. Zadbaliśmy o wrocławskie po-

dwórka. Komunikacja miejska rozwija ta-
bor i poprawia infrastrukturę. Zwiększa-
my nasadzenia, inwestujemy w kulturę, 
dbamy o seniorów. Walczymy o poprawę 
jakości powietrza, nie oszczędzamy na 
bezpieczeństwie. Budżet inwestycyjny na-
szego miasta jest dzisiaj najwyższy w hi-
storii i wynosi ponad 1 mld złotych. Wiem, 
że jest jeszcze wiele do zrobienia. Jestem 
świadomy, że nie zazielenimy od razu ca-
łego miasta, nie wymienimy natychmiast 
wszystkich pieców, z dnia na dzień nie od-
nowimy całej floty autobusów i tramwajów 
i nie wyremontujemy wszystkich torów. 
Wielu z Państwa czeka, kiedy to właśnie 
jego podwórko zostanie zrewitalizowa-
ne, a jego okolica zyska dodatkową zieleń. 
I rozumiem te oczekiwania. Jednak zawsze 
mówiłem szczerze i otwarcie: Wrocław nie 
jest i nie będzie skończonym miastem po 
kadencji któregokolwiek z prezydentów. 
Każda z nich jednak powinna zmieniać na-
sze miasto na lepsze. Taki cel postawiłem 
przed sobą.

Te 2,5 roku to był trudny, choć piękny 
czas. Z nadzieją patrzę na kolejne 2,5 roku, 
wierząc, że uda nam się szybko przywró-
cić odpowiednie tempo rozwoju miasta 
po pandemii. Dziękuję Państwu za każdy 
dzień wspólnej troski o nasze miasto. Za 
każde dobre słowo, za każdą krytyczną 
uwagę, za każdy uśmiech, gdy mijaliśmy 
się czasami w biegu. Wrocław to duży or-
ganizm, napędzany każdego dnia dobrą 
energią setek tysięcy mieszkańców, ener-
gią każdego z nas.

Dziękuję za to! Dziękuję, że traktujecie 
Państwo Wrocław jako naszą wspólną 
sprawę.

Półmetek kadencji Prezydenta Jacka Sutryka

Od Prezydenta
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Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia

www.wroclaw/polmetek
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Aktualności

Szczepionka receptą na udane wakacje Syreny zawyją 
podczas ćwiczeń
Jeśli w czwartek 20 maja w godz. 
8-11 usłyszysz syrenę alarmo-
wą, będą to ćwiczenia RENEGA-
TA-SAREX21, przeciwdziałające 
zagrożeniom terrorystycznym 
z powietrza i prowadzenia akcji 
poszukiwawczo-ratowniczych 
na obszarze lądowym i morskim. 
Alarmy mogą zabrzmieć na 38 
ulicach, w tym na Swobodnej, 
Eluarda, Piłsudskiego, Stalo-
wej, Stabłowickiej, Parkowej, 
Tęczowej, Gołężyckiej, Kruczej, 
Januszowickiej, Trzebnickiej, 
Reja, Grabiszyńskiej, Poleskiej, 
Kołłątaja, Małopanewskiej, 
Nowowiejskiej, Koszykarskiej, 
Głubczyckiej, Wojrowickiej, Ko-
smonautów, Borowskiej, Czar-
nieckiego, Krajewskiego, Jugo-
słowiańskiej, Komandorskiej, 
Sarbinowskiej, Tramwajowej, 
Pawiej, Strachocińskiej, Polnej, 
al. Bruecknera i Boya-Żeleń-
kiego, przy pl. Solidarności, 
św. Macieja, Powstańców Śl. 
i w Rynku. Ogłoszenie alarmu to 
– modulowany dźwięk syreny 
w okresie trzech minut, a od-
wołanie – ciągły dźwięk syreny 
w okresie trzech minut.

 

30 Kreatywnych – 
zgłoś kandydata

Redakcja portalu www.wroclaw.
pl szuka wyjątkowych wrocła-
wian. Ambitnych, twórczych, 
którzy nie zważając na nad-
zwyczajne okoliczności, w ja-
kich obecnie żyjemy, pracują, 
kreują, tworzą, pomagają, aby 
wyróżnić ich w czterech kate-
goriach: nauka, biznes, kultura/
sztuka/dizajn oraz społeczeń-
stwo/miasto. Kandydatów do 
tytułu Kreatywnego Wrocławia 
(indywidualnych lub zespoło-
wych) można zgłaszać do 6.06 
przez internetowy formularz 
dostępny na wroc.city/Zglo-
szeniaKreatywni.

Startuje Jarmark 
Świętojański

Od 21.05 do 28.06 na wrocław-
skim Rynku i na ulicach Świd-
nickiej oraz Oławskiej stanie 
długo wyczekiwany Jarmark 
Świętojański. Właśnie trwa jego 
ustawianie. Inspiracją i moty-
wem przewodnim imprezy jest 
Noc Świętojańska, czyli świę-
to obchodzone w nocy z 23 na 
24.06, w wigilię dnia świętego 
Jana Chrzciciela – patrona Wro-
cławia. Jarmark obfituje w pa-
miątki, rękodzieło, biżuterię, 
wyroby regionalne, ceramikę, 
kosmetyki naturalne, a także 
artykuły spożywcze, przyprawy, 
miody, słodycze i przysmaki 
z różnych stron świata.
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Z dokumentem zaświadczającym o szczepieniu przeciwko COVID-19 unikniemy testów na granicy albo kwarantanny. Paula 

Tomaszewska, studentka V roku stomatologii na Uniwersytecie Medycznym, namawia rówieśników do przyjęcia szczepionki.

Paula Tomaszewska zaangażowa-
ła się w przygotowanie i obsługę 
punktu szczepień, który od 11 maja 
działa w Bibliotece Uniwersyteckiej 
przy ul. Joliot-Curie. Szczepieni są 
tu pracownicy naukowi, admini-
stracyjni i studenci Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Paula już dawno przyjęła drugą 
dawkę preparatu, ponieważ pod-
czas zajęć ma do czynienia z pa-
cjentami. – Nie mogłabym ich na-
rażać na zachorowanie, sama także 
wolałabym nie mieć COVID-19 – 
mówi studentka V roku.

Kolej na młodych

Osoby w wieku 18-30 lat to grupa, 
w której jest najmniej zaszczepio-
nych. A na szczepienia kierowani 
są już 16-latkowie. – Jeśli nie za-
szczepimy młodych ludzi, najbar-
dziej aktywnych, to nie wygramy 
z epidemią koronawirusa – tłuma-
czy prof. Piotr Ponikowski, rektor 
Uniwersytetu Medycznego.

 – Szczepienie to najbardziej sku-
teczna ochrona przed ciężkim za-
chorowaniem na COVID-19. Jed-
nocześnie ograniczamy zarażenie 
innych osób z otoczenia, rodziny 
i tych, z którymi mamy do czynie-
nia na co dzień – przekonuje Paula 
i przywołuje przykład swojego do-
brego znajomego, który z rozpo-
znanym covidem trafił do szpitala. 
– Wcześniej zdążył zarazić rodzi-
ców i swoją dziewczynę – dodaje 
Tomaszewska.

Podróże bez przeszkód

Przyszła lekarka za ważny argu-
ment za szczepieniem, który może 
przekonać największą grupę jej 
rówieśników, podaje swobodę po-
dróżowania. – Duża część krajów 
europejskich nadal utrzymuje obo-
strzenia w stosunku do przyjezd-
nych. Wymagają od nich testów na 
COVID-19, a Brytyjczycy wysyłają 
na kwarantannę. Dlatego doku-
ment poświadczający przyjęcie 
szczepionki zmniejsza ryzyko, że 
utkniemy na którejś granicy – wy-
jaśnia studentka.

Dowód szczepienia jak 
drugi paszport

O zaświadczeniach o szczepieniu 
wspominają także przedstawi-
ciele linii lotniczych. Brak takiego 
dokumentu może nam komplet-
nie zepsuć wakacje. Dlatego oso-
by planujące wyjazd za granicę 
powinny pamiętać o wydruko-
waniu potwierdzenia szczepienia.

Do czasu wprowadzenia jedno-
litego unijnego certyfikatu, któ-
ry ma pojawić się w 2. połowie 
czerwca, warto sprawdzić, jakiej 

dokumentacji wymaga kraj, do 
którego się wybieramy.

Informację o  swoim szczepie-
niu znajdziemy w Internetowym 
Koncie Pacjenta (IKP) na stronie 
pacjent.gov.pl. Po przyjęciu dru-
giej dawki, będziemy mogli po-
brać stamtąd kod QR, pozwalający 
szybko potwierdzić szczepienie. 
Jego pobranie umożliwia także 
aplikacja mObywatel. Można także 
poprosić o wydruk zaświadczenia 
oraz kodu QR w punkcie szczepień.

Redakcja

Przyrodnicy zapraszają na 70. urodziny
Podczas Tygodnia Przyrodników eksperci Uniwersytetu Przyrodniczego odpowiedzą na wszystkie pytania, których 
do tej pory nie mieliście komu zadać. Zaproszą na warsztaty, indywidualne konsultacje i wycieczki po uczelnianych 
sadach, winnicy i pasiece. Zapoznaj się z programem wydarzeń.

Wydarzenie trwa od 17 do 23 maja. 
Specjaliści UPWr udzielają porad 

w Centrum Dydaktyczno-Nauko-
wym przy pl. Grunwaldzkim 24A, 

jednak ze względu na sytuację pan-
demiczną – w miarę możliwości 

– proszą o wybieranie konsultacji 
telefonicznych. Każdy dzień przy-
pisano konkretnym tematom. Dyżu-
ry, w godz. 8.00-16.00, pełnić będą 
najlepsi specjaliści. Zobacz, kiedy 
przyjść lub zadzwonić.

 20.05: konsultacje żywieniowe 
i dietetyczne. 21.05: gastroente-
rolodzy i specjaliści od rozrodu, 
a także lekarze zwierząt egzotycz-
nych.

Eksperci oferują także bada-
nia gleby na działce, konsultacje 
dietetyczne, lekcje rysunku czy 
warsztaty piwowarskie (na te wy-
darzenia trzeba pobrać voucher). 
Program, vouchery i numery eks-
pertów znajdują się na stronie 
upwr.edu.pl.
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Przyszła lekarka Paula Tomaszewska już się zaszczepiła i zachęca do tego wszystkich rówieśników
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Aktualności

Szaszłyk czy kiełbaska, czyli gdzie grillować w mieście 
To, czy na ruszt wrzucimy kaszankę, czy wolimy ziemniaki z ogniska to najmniejszy kłopot, bo sklepy pełne są już okolicznościowych produktów. Pogoda 
też dopisuje, a rząd luzuje kolejne obostrzenia. Pozostaje jedno ważne pytanie: czy we Wrocławiu można legalnie rozpalić ognisko lub grilla? Odpowiadamy.

– We Wrocławiu nie ma zaka-
zu grillowania, co nie znaczy, że 
można wszędzie, w każdym miej-
scu i o każdej porze wystawić sobie 
grilla – mówi Waldemar Forysiak, 
rzecznik Straży Miejskiej Wrocławia.

Przed wyborem miejsca, w którym 
chcemy usmażyć kiełbaskę, war-
to zapoznać się z jego regula-
minem. Obowiązują nas też 
przepisy prze-
ciwpożaro-
we i ogólne 
z a s a d y 
b e z p i e -
czeństwa.

N a j -
lepiej 
wybrać 
m i e j s c e 
specjalnie 
wyznaczone 
do rozpalenia 
ognia. We Wrocławiu 
jest ich kilka.

W parku, lesie i nad wodą

Cztery stanowiska do grillowania 
znajdują się przy kąpielisku na ul. 
Królewieckiej. Teren jest ogólno-
dostępny, wystarczy wziąć roz-
pałkę i coś na ruszt. Przy Jeziorze 
Pawłowickim (ul. Jeziorowa) także 

udostępniono takie stanowisko. 
Wrocławskie lasy i parki też są przy-
gotowane na tę okoliczność. W Lesie 
Osobowickim miejsca na ognisko 
znajdują się koło boiska sportowe-
go, szwedzkich szańców i w środ-
kowej części (przy parkingu). Las 
Rędziński ma dwa takie punkty – na 
polanie nad Widawą i przy zbiorni-
ku w pobliżu ul. Żużlowej. W Lesie 
Sołtysowickim natomiast można 
rozpalić ognisko w dwóch miej-

scach przy 

zbiorniku wodnym. Regulamin 
parków miejskich zabrania rozpa-
lania ognisk, nie ma w nim jednak 
mowy o grillu. Miejsca do rozsta-
wienia grilla wyznaczono w par-
kach Tysiąclecia i  Wschodnim. 
Ognisko i grilla możemy rozpalić 
także na działce, jeśli w pobliżu nie 
ma budynków mieszkalnych. Na 
balkonie lub w ogródku najlepszym 
rozwiązaniem będzie grill gazowy 
lub elektryczny. Warto doczytać, 

jak reguluje tę kwestię zarządca 
osiedla.

Do spotkań przy ogniu 
zachęcają też tereny nad 

Odrą. Zwróćmy jednak uwagę 
na to, czy znajdujemy się na 
wałach przeciwpowodzio-

wych (tu palenie ognisk i grilla 
jest surowo zabronione), czy są 

to tereny należące do Pań-
stwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie 

(ono w regulaminie nie ma 
zakazu rozpalania ognia).

Porządek musi być

Kiedy już zaopatrzeni w mięsiwa, 
warzywa i inne frykasy usiądziemy 
w wybranym przez siebie punkcie, 
warto pamiętać jeszcze o kilku 
sprawach. Po pierwsze, do rozpa-
lenia ognia powinniśmy używać 
tylko specjalnego opału. Palenie 
śmieciami, nawet odpadami zie-
lonymi, jest surowo zabronione. 
Grozi za to mandat do 500 zł. Wal-
demar Forysiak przestrzega także 
przed piciem alkoholu w miejscach 
publicznych. 

– Z zasady jest to zakazane, ale 
są miejsca, w których to nie obo-
wiązuje, jak np. Wyspa Słodowa – 
przypomina rzecznik straży miej-
skiej. Za złamanie zakazu można 
zapłacić do 100 zł mandatu. Pamię-
tajmy także, żeby po zakończeniu 
imprezy zagasić ogień i zabrać ze 
sobą swoje śmieci. 

Agata Zięba

W piątek, tuż po północy, restauracje otworzyły swoje ogródki. Po 8 miesiącach zamknięcia gastronomi nawet tak późna 
pora nie ostudziła zapału wrocławian chętnych do konsumpcji i zażycia biesiadnej atmosfery. W weekend na Rynku także 
było tłumnie. Jak czują się szczęśliwcy, którzy w końcu mogli zjeść i wypić na mieście?

Ogródki restauracyjne działają we 
Wrocławiu od 15 maja w reżimie 
sanitarnym. Ładna pogoda i fakt, 
że na zewnątrz nie trzeba już nosić 
maseczek spowodowały, że w so-
botę i niedzielę na ulice Wrocławia 
wyległy tłumy.

– Czujemy się, jakbyśmy przyje-
chali z zagranicy – mówią Karolina 
i Paweł, którzy w sobotę wybrali 
się na Rynek na piwo. – My tęsk-
niliśmy za atmosferą, restaurato-
rzy za klientami – dodają. Oboje są 
zaszczepieni, ale nie kryją obaw, że 
jeszcze może przyjść kolejny lock–
down.

Wszyscy, którzy wybiorą się na po-
siłek na świeżym powietrzu, mają 
obowiązek zakrywania nosa i ust 
do czasu zajęcia miejsca przy stoli-
ku. Odległość między stolikami nie 
może być mniejsza niż 1,5 m, chyba 
że znajduje się między nimi prze-
groda o wysokości co najmniej 1 m 
od blatu stolika. Klienci nie mogą 
sami podchodzić do baru, a obsłu-
ga cały czas powinna pozostawać 
w maseczce.

Przygotowania od środy

Gorączkowe przygotowania trwały 
już od środy 12 maja. – Czekamy 
z niecierpliwością na pierwszych 
klientów w naszym ogródku. Na-
stawiamy się na dużą frekwencję. 
Oczywiście wszelkie zasady sa-

nitarne będą zachowane. Trwają 
ostatnie przygotowania, przywo-
zimy kwiaty, rozstawiamy stoły 
w odpowiednich odstępach i za-
wieszamy oświetlenie – mówiła 
nam wtedy Beata Burakiewicz, me-
nedżerka restauracji Dwór Polski, 
mieszczącej się w Rynku.

Otwarcia nie mogli doczekać się 
też wrocławianie. – Cieszymy się 
i chyba jak wszyscy tęsknimy już za 
normalnością, by usiąść w ogródku 
przy stoliku z rodziną czy znajomy-

mi. Oczywiście z zachowaniem obo-
wiązujących zasad – opowiadała 
portalowi wroclaw.pl pani Jadwiga.

Coraz mniej obostrzeń

Maj będzie obfitował w luzowanie 
zasad. Od 21 maja otwarte zostaną 
kina i teatry, a od 28 – kluby fit-
ness i baseny. W ostatni weekend 
maja będzie można już w końcu 
zjeść wewnątrz restauracji. – Brak 
możliwości konsumpcji w lokalu 
to problem, zwłaszcza dla rodzin 

z dziećmi – mówią wrocławia-
nie Dawid i Monika. Cieszą się, 
że mogą już skorzystać chociaż 
z ogródka, w którym czują się bez-
piecznie, bo zachowany jest dy-
stans, a stoliki są dezynfekowane 
po każdym gościu. – Brakowało 
nam możliwości wyjścia i spotkań 
z przyjaciółmi, teraz będziemy 
nadrabiać zaległości. Dziś po obie-
dzie w planach mamy jeszcze spa-
cer i lody – dodają z uśmiechem.

Redakcja

Wylegliśmy biesiadować pod parasolem
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Urząd Miejski

Centra Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Miejskiego Wrocławia 
przyjmują interesantów, gdy 
załatwienie sprawy wymaga 
osobistej obecności w urzędzie 
od poniedziałku do piątku:

 ◼ przy ul. Zapolskiej 4 (COM 
I), pl. Nowy Targ 1-8 (COM 
II) i   ul.  Bogusławskiego 
(COM III) w godz. 8.00-17.15

 ◼ przy al. Kromera 44 (COM 
IV) i ul. Hubskiej 8-16 (COM 
V) w godz. 8.00-15.15.

Centrum Obsługi Podatnika 
przy ul. Kotlarskiej 41 i Urząd 
Stanu Cywilnego przy ul. Włod-
kowica 20 czynne są w dni po-
wszednie w godz. 8.00–15.15. 
Nieczynny jest nadal punkt 
przy al. Karkonoskiej 45.

 

Ekosystem

Ekosystem przypomina, że 
odpady problemowe można 
wywieźć do PSZOK-a – Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. We Wrocławiu 
działają dwa PSZOK-i: * przy 
ul. Michalczyka 9 od pn. do 
pt. w godz. 8.00–17.00, a w sb. 
8.00–16.00, * przy ul. Janow-
skiej 51 działa od pn. do pt. 
7.00-15.00 i  w  tych samych 
godzinach w sobotę 22 maja. 
Po mieście jeździ także SZOP – 
Samochód Zbierający Odpady 
Problemowe. Harmonogram na 
www.ekosystem.wroc.pl.

Karolina i Paweł chcieli już wyjść z domu i napić się piwa w Rynku. Udało się, bo pogoda dopisała
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Uczniowie po długiej prze-
rwie wracają do szkół. To 
trudny moment, także dla 
nauczycieli. Przedstawia-
my kilka rekomendacji na 
lepszy „nowy” początek.

Rekomendacje zostały wypraco-
wane przez wrocławskie NGO we 
współpracy ze środowiskiem na-
uczycielskim. Brały w nich udział 
Joanna Wajda z  Fundacji Dom 
Pokoju i Magdalena Szymańska 
z Fundacji Go’and’Act. Odbyło 
się to w trakcie spotkania grupy 
Ambasadorów Dialogu powstałej 
z inicjatywy WCRS

Po pierwsze: zapytaj

Jak dzieci chcą, żeby wyglądały lek-
cje po powrocie. Czy wolą odpuścić, 
pracować z materiałem, a może 
jeszcze inaczej? Dzieci i młodzież 
naprawdę dobrze wiedzą, czego 
potrzebują. Porozmawiajcie o tym.

Po drugie: informuj

Odpowiedz na wątpliwości, uspo-
kój klasę i dokładnie opowiedz, jak 
będą wyglądały najbliższe tygodnie 
– to pomoże oswoić się ze zmianą. 
Zapewnij ich, że nie będzie spraw-
dzania zeszytów czy notatek.

Po trzecie: rozmawiaj

Stwórz przestrzeń do integracji, 
zadbaj o to, żeby każdy miał oka-

zję porozmawiać z każdym. Może 
się to odbyć podczas spaceru, gry 
terenowej – na pewno wymyślicie 
coś wspólnie.

Po czwarte: zaskocz

Zrób coś szalonego, co sprawi, że 
wybijesz klasę z poczucia niepoko-

ju i lęku. Zostaw pod szkołą kredy 
i wspólnie stwórzcie chodniko-
wy mural emocji albo przygotuj 
transparent powitalny.

Po piąte: obserwuj

Poznaj nowe przyjaźnie i relacje 
w klasie. Zadbaj o to, żeby wszyscy 
poczuli się zaproszeni. Zwróć uwa-
gę na stan psychofizyczny uczniów.

Po szóste: przygotuj ich na 
wrzesień

Zadbaj o emocje w klasie. Porozma-
wiajcie o tym, jak powinna wyglą-
dać szkoła od września. Nie nasta-
wiaj się na wielkie zmiany.

Po siódme: szukaj 
wspólnych doświadczeń

Porozmawiajcie o tym, które ele-
menty edukacji online powinny 
zostać na stałe, co było fajne, a co 
nie. Pochwalcie się nowymi umie-
jętnościami.

Po ósme: nie jesteś sam

Możesz liczyć na wsparcie lokal-
nych organizacji pozarządowych 
i miejskich instytucji.

Maciej Wołodko

8 rad dla nauczycieli na łatwiejszy powrót do szkoły
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Jeżeli w waszych szkołach zdarzają się przypadki wykluczania jednych uczniów przez drugich z grupy rówieśniczej, dyskryminacji czy 
przemocy wynikającej z uprzedzeń – koniecznie skontaktujcie się z organizatorami warsztatów projektu Johanneum Novum.

Projekt Johanneum Novum reali-
zowany jest przez 7 organizacji 
pozarządowych. Z bezpłatnych 
zajęć i warsztatów (dofinanso-
wane są ze środków gminy) mogą 
skorzystać zarówno ucznio-
wie, jak i kadra pedagogiczna. 
Nauczyciele i dyrektorzy mogą 
zgłosić swoją szkołę na takie 
spotkania mejlowo (dfop@dfop.
org.pl lub johanneumnovum2@
gmail.com), a także telefonicznie 
pod numerem 602 376 974.

Na jaki temat?

Warsztaty będą dotyczyć eduka-
cji antyprzemocowej, antydys-
kryminacyjnej i wielokulturowej. 
Podejmą tematykę przeciwdzia-
łania cyberbullyingowi (prześla-
dowaniu w internecie). Zamówić 
można również warsztaty wie-
lokulturowe dla przedszkolaków 
i klas wczesnoszkolnych. Omó-
wione zostaną wyzwania w edu-

kacji dzieci z doświadczeniem 
migracyjnym. Pełną ofertę pro-
jektu znaleźć można na stronie 
www.dfop.org.pl/johanneum-
-novum-2021/.

Święty Jan na uprzedzenia

Nazwa projektu nawiązuje do 
gimnazjum św. Jana (Johanneum), 
założonego w 1872 r. przy obecnej 

ul. Worcella we Wrocławiu. Pla-
cówka miała rewolucyjny, jak na 
swoje czasy, program integracji 
i walki z uprzedzeniami. Żydzi, 
katolicy i protestanci uczyli się 

wtedy w jednej szkole. Mieli pra-
wo uczęszczać do niej w równych 
proporcjach.

Maciej Wołodko

Joanna Wajda z Fundacji Dom Pokoju jest współautorką porad dla pedagogów po trzecim lockdownie

Johanneum Novum przeciw wykluczeniu
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Robotnicy pracują w  po-
cie czoła przy remoncie 
ul.  Osobowickiej. Przebu-
dowa, która trwa od blisko 
półtora roku, dobiega koń-
ca. 12 czerwca skończą się 
utrudnienia dla kierowców 
i  droga będzie całkowicie 
przejezdna.

Ulica Osobowicka to jedna z głów-
nych arterii we Wrocławiu. Jej 
nawierzchnia była zniszczona, 
dlatego gruntowny lifting był tu 
konieczny. Prace rozpoczęły się 
w styczniu 2020 roku.

Kompleksowy remont

Gruntowna przebudowa objęła od-
cinek od mostu Milenijnego do ul. 
Lipskiej. Łącznie jest to około 1,3 
km gładkiej jezdni. Powstały nowe 
wloty skrzyżowań ul. Osobowic-
kiej z ul. Ostrowską, Micheleta czy 
Ostrzeszowską. Oprócz tego, prze-
budowano kanalizację sanitarną, 
wodociągową i sieć energetyczną. 
Wymieniono również torowisko 
i sieć trakcyjną na pętli Osobowice 
(ok. 600 m torów) i wybudowano 
nowe perony na przystankach.

Początkowo koszt inwestycji 
szacowano na ok. 33 milionów 
złotych, ale ostateczna kwo-
ta wzrosła do 34 mln złotych. 
– Zwiększył się zakres robót 
MPWiK, wykonano dodatkowe 
prace na sieci podziemnej, a co za 
tym idzie – wydłużył się termin 
i koszty realizacji inwestycji– tłu-
maczy Krzysztof Świercz z Wro-

cławskich Inwestycji – spółki 
miejskiej, która koordynuje prace.

W ramach inwestycji wykonano też 
1,5 km ścieżki rowerowej i 3,5 km 
nowego chodnika.

Parkuj i jedź

Niebawem będzie też gotowy  
park&ride przy pętli tramwajowej 
na Osobowicach. To parking na 48 
miejsc, z czego 11 będzie ogólnodo-
stępnych, a 37 zarezerwowano dla 
kierowców z aktywną kartą Urban-
card.

Dzięki niemu kierowcy pozostawią 
swoje pojazdy w wyznaczonych 
miejscach, przesiądą się do komu-

nikacji zbiorowej, by dojechać do 
centrum autobusem lub tramwa-
jem.

Czujni robotnicy

Przebudowa wymagała szczegól-
nej ostrożności pracowników ze 
względu na rosnące przy pętli dęby. 
– To cenne i wiekowe drzewa, dla-
tego prace wykonano tak, żeby nie 
uszkodzić ich systemu korzeniowe-
go – zaznacza Krzysztof Świercz.

Na osiedlu już zazieleniło się dzięki 
nasadzeniom. W okolicach ul. Oso-
bowickiej jeszcze w 2020 r. posa-
dzono 70 drzew. Dokładnie na ul. 
Bałtyckiej, Krotoszyńskiej, Żmi-
grodzkiej i Obornickiej. Na tym jed-

nak nie koniec. Wkrótce pojawi się 
45 kolejnych: 40 lip, trzy dęby szy-
pułkowe i dwa jarząby szwedzkie, 
a przy samej ul. Osobowickiej kil-
kanaście klonów i jarząbów mącz-
nych. Drzewa przyjechały z Ho-
landii. Posadzonych zostanie także 
1500 róż i 8 tys. krzewów.

Meta jest blisko

12 czerwca cała Osobowicka ma 
być już przejezdna. Kilka dni przed 
przywróceniem ruchu drogowcy 
wyleją asfalt. Tempo prac uzależ-
nione jest jednak od pogody, a do-
kładnie od intensywności opadów 
deszczu. – To świetna wiadomość, 
że remont się kończy i znikną dziu-
ry, które były udręką kierowców 

przed przebudową. Teraz bez pro-
blemów dojadę do domu i pracy, bo 
nie będzie już objazdów – cieszy się 
Kazimierz Marcinkiewicz, miesz-
kaniec Osobowic.

12 czerwca na swoje stałe trasy 
przejazdu w obu kierunkach przez 
ul. Osobowicką powinny powrócić 
również autobusy linii 118, 140 i 257.

Autobusy na czas remontu kursują 
objazdem między innymi przez ul. 
Krotoszyńską, Ćwiczebną, Ślazową 
i Lipską do ul. Osobowickiej.

Tramwaje wróciły na Osobowice je-
sienią zeszłego roku.

Piotr Bera

Uwaga kierowcy i pasażerowie MPK! Od 22 maja do końca sierpnia potrwają prace przy rozjazdach tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Powstańców 
Śląskich i al. Hallera. Swoje trasy przejazdu zmienią tramwaje linii: 2, 6, 7, 17, 20, 70 i 74.

– Jeden rozjazd będzie wymie-
niany od strony Arkad, drugi od 
Krzyków. Nowe zwrotnice będą 
ogrzewane i sterowane elektrycz-
nie. Dzięki tej inwestycji poprawi 
się komfort i bezpieczeństwo prze-
jazdu – zapewnia Bartosz Naskrę-
ski z MPK Wrocław.

Trzy nakładki

Wymienione zostaną też szyny 
łączące te rozjazdy. Zostanie prze-
prowadzony remont nawierzchni 
wokół torowiska. Prace potrwają 
kilka miesięcy. MPK zamontuje 
trzy nakładki tramwajowe, po któ-
rych wahadłowo będą przemiesz-
czać się wagony.

Podobnie było podczas remontu 
na skrzyżowaniu ul. Powstańców 
Śl. z Kutnowską. Prace nad budową 
tymczasowych rozjazdów potrwają 
od 22 do 23 maja, co oznacza zmia-
ny w rozkładzie jazdy MPK.

Trasa tramwajów linii 2, 6, 7, 17, 20 
zostanie skrócona do przystanku 
Arkady Capitol przy skrzyżowaniu 
ul. Piłsudskiego i Świdnickiej. Z ko-
lei tramwaje linii 70 pojadą od ul. 
Piłsudskiego przez ul. Peronową, 
Borowską i Ślężną do parku Połu-
dniowego. Tramwaje linii 74 zo-
staną skierowane od pl. Legionów 
przez ul. Grabiszyńską do pętli na 
Oporowie.

702 i 720 co 10 minut

Na odcinku Arkady Capitol – Krzy-
ki – Arkady Capitol zostaną uru-
chomione kursy zastępczej linii 
autobusowej nr 702, a na odcinku 
Arkady Capitol – FAT – Arkady Ca-
pitol przez ul. Powstańców Śl. i al. 
Hallera będą kursowały zastępcze 
autobusy nr 720 – jedne i drugie – 
co 10 minut. Dodatkowo na odcinku 
Krzyki – Klecina – Krzyki zostaną 
uruchomione kursy zastępczej linii 
tramwajowej nr 77.

Kolejne zmiany w  trasach linii 
tramwajowych zostaną wprowa-
dzone od 24 maja, już po wybudo-
waniu tymczasowych rozjazdów dla 
tramwajów. „7” i „17” powrócą na 
trasę na ul. Powstańców Śl. do pętli 
Klecina, a „20” pojedzie swoją stałą 
trasą przejazdu przez ul. Powstań-
ców Śl. i al. Hallera do Oporowa. 
Tramwaje linii 70 kurs Osobowi-
ce – FAT – Osobowice zrealizują 
przez ul. Powstańców Śl. i al. Hal-
lera, a tramwaje linii 74 Osobowi-
ce – FAT – Osobowice – przez pl. 
Legionów i ul. Grabiszyńską.

Przez remont torów na skrzyżowa-
niu ul. Powstańców Śl. i al. Hallera, 
tramwaje linii 2 pojadą w obu kie-
runkach od ul. Powstańców Śl. przez 
al. Hallera i ul. Grabiszyńską do pętli 
Grabiszyńska Cmentarz. Tramwaje 
linii 6 nadal będą kursować tylko do 
przystanku Arkady Capitol.

Piotr Bera

Przebudowa Osobowickiej już na ostatniej prostej

Tramwaje pojadą inaczej przez Powstańców Śląskich
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Robotnicy finiszują z pracami na Osobowickiej. Budują teraz nowy chodnik, a kilka dni przed oddaniem drogi kierowcom wyleją asfalt

Nakładki na tory zastosowano już przy remoncie na Kutnowskiej 
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Mieszkańcy Czernicy, Kobierzyc, Kątów Wrocławskich, Siechnic i Żórawiny zyskają szybkie i wygodne połączenia autobusowe z Wrocławiem. Nowo-
czesne wozy zaczną kursować na 10 nowych liniach strefowych od 21 sierpnia. Wartość 5-letniego kontraktu to blisko 56 milionów zł.

– Nie tak dawno, 4 stycznia, prze-
kazaliśmy dodatkowe autobusy 
przegubowe do obsługi pasażerów 
na linii Wrocław-gmina Długołęka. 
Teraz podpisaliśmy dokumenty, 
dzięki którym pięć ościennych gmin 
połączy się z Wrocławiem nowymi 
liniami strefowymi. Wśród nich 
jest Żórawina, która po raz pierw-
szy zyska połączenie komunikacją 
miejską ze stolicą Dolnego Śląska 
–zaznacza prezydent Wrocławia 
Jacek Sutryk.

Kilkanaście autobusów

Nowe linie aglomeracyjne obsługi-
wać będzie 18 autobusów (15 solo i 3 
mini). Szacuje się, że równocześnie 
we wszystkich liniach będzie łącz-
nie podróżować do 1400 osób. Wozy 
10 nowych linii autobusowych będą 
zatrzymywać się na 158 przystan-
kach, z których obecnie 57 nie jest 
obsługiwanych przez wrocławską 
komunikację miejską.

– Przed naszymi mieszkańcami 
otwierają się kolejne możliwości. 

Jestem przekonany, że wszyscy 
przedstawiciele pięciu gmin aglo-
meracji wrocławskiej, którzy pod-
pisali porozumienie, są niezwykle 
zadowoleni z faktu, że ich miesz-
kańcy zyskają szybkie i komforto-
we połączenia autobusowe z Wro-
cławiem. Dla nas jest to szczególna 
umowa, która inicjuje naszą, mam 
nadzieję, owocną współpracę – za-
znacza Jan Żukowski, wójt gminy 
Żórawina.

W granicach Wrocławia honoro-
wany będzie bilet Urbancard. Wy-
konawcą są Dolnośląskie Linie Au-
tobusowe.

Nowe linie podmiejskie

 ◼ Linia 920 połączy pętlę auto-
busową Wojnów znajdującą się 
na terenie gminy Czernica oraz 
miejscowości na terenie Gminy 
Siechnice (Trestno i Blizanowi-
ce) z Galerią Dominikańską.

 ◼ Sześć linii (907, 909, 927L, 
927P, 933 i 947) połączy 
miejscowości na terenie gminy 

Kąty Wrocławskie z węzłami 
przesiadkowymi Nowy Dwór 
pętla i Oporów.

 ◼ Linia 903 połączy miejscowości 
w gminie Żórawina i Siechnice 
(miejscowość Biestrzyków) 
z pętlami tramwajowymi Gaj 
i Tarnogaj.

 ◼ Linia 913 połączy miejscowości 
w gminie Żorawina i Kobie-
rzyce (miejscowość Wysoka) 
z pętlami tramwajowymi Park 
Południowy i Krzyki.

 ◼ Zmodyfikowana trasa pod-
miejskiej linii autobusowej 612 
umożliwi połączenie miejsco-
wości w gminie Kobierzyce 
(Bielany Wrocławskie, Ślęza) 
z pętlami tramwajowymi Park 
Południowy i Krzyki oraz jedno 
wspólne miejsce odjazdu wraz 
z linią gminy Kobierzyce 862 
z okolic dworca kolejowego.

Wszystkie autobusy będą wypo-
sażone w system informacji pasa-
żerskiej znany podróżnym korzy-
stającym z autobusów łączących 
Wrocław z Gminą Wisznia Mała. 

Jednak ten system zostanie wzbo-
gacony o kolorowy wyświetlacz nu-
meru linii. Nowością będzie również 
wyświetlenie nazwy kierunku jazdy 
w kolorze białym, co ma ułatwić 
czytelność napisów.

Bezpieczna podróż

Na nowych liniach pojadą auto-
busy Mercedes Benz, MAN i Isuzu, 
spełniające normę Euro 6, a  15 
z nich, jako autobusy fabrycznie 
nowe (Mercedes i Isuzu), normę 
Euro 6D. Dodatkowo 12 autobusów 
Mercedes Benz Conecto będzie wy-
posażonych w moduł rekuperacji, 
który ma zmniejszyć emisję spa-
lin do atmosfery oraz w fabryczny 
system bezpieczeństwa Sideguard 
Assist. Co on oznacza? Jeśli w bocz-
nej strefie monitorowanej zidenty-
fikowany zostanie poruszający się 
obiekt, informacja zostanie prze-
kazana kierowcy w sposób wizu-
alny. Wówczas kontrolka w słupku 
po stronie drzwi intuicyjnie zwróci 
uwagę kierowcy na sytuację mają-
cą miejsce obok jego pojazdu. Jeśli 

czujniki dostrzegą ryzyko kolizji, 
pojawi się dodatkowe ostrzeże-
nie wizualne w postaci czerwo-
nej diody LED w kształcie trójkąta 
wraz z dodatkowym ostrzeżeniem 
odczuwalnym jako „wibracje” 
w fotelu kierowcy. Asystent może 
rozróżniać obiekty ruchome i nie-
ruchome, oparty jest na technologii 
radarowej, zapewniając najlepsze 
możliwe bezpieczeństwo, szcze-
gólnie w warunkach pogorszonej 
widzialności – na przykład w nocy, 
o zmierzchu lub we mgle.

Będą to również pierwsze w Polsce 
autobusy wyposażone w system 
Preventive Brake Assist, czyli ak-
tywnego asystenta hamowania dla 
autobusów miejskich. Nowy system 
wspomagania ostrzega przed koli-
zją z poruszającymi się pieszymi 
oraz nieruchomymi lub ruchomy-
mi obiektami, a w przypadku po-
ważnego zagrożenia kolizją – au-
tomatycznie inicjuje hamowanie 
częściowe.

Piotr Bera

10 nowych, komfortowych linii autobusowych  
dla mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej
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Dla mieszkańca

zmienpiec.pl/bohaterowie

Bohater„Zmień piec”: chcemy, aby nasze dzieci 
oddychały czystym powietrzem i były zdrowe
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Wymiana pieca na nowy 
i  ekologiczny to nie tylko 
znaczna oszczędność fi-
nansowa, ale również in-
westycja we własne bez-
pieczeństwo i zdrowie. 

W  ramach akcji „Zmień piec”, 
prowadzonej przez Urząd Miejski 
Wrocławia, oddajemy głos zado-
wolonym mieszkańcom, którzy 
już wymienili starego kopciucha 
z wykorzystaniem miejskiej do-
tacji. Co tydzień kolejny bohater 
opowiada swoją historię wymiany 
pieca. W tym numerze Rafał Jusz-
ko z Nadodrza.

Posłuży rodzinie przez lata

Wymiana pieca u naszego kolej-
nego bohatera, od złożenia wnio-
sku do wizji lokalnej po montażu, 
trwała ok. trzech miesięcy. – Za-
planowaliśmy to tak, aby połączyć 
zmianę metody ogrzewania z ge-
neralnym remontem mieszkania. 
Chcieliśmy zrobić wszystko za 
jednym zamachem. Nieco nam się 
przedłużyło z powodu pandemii – 
przyznaje pan Rafał.

Teraz cała rodzina cieszy się 
z nowego elektrycznego ogrze-
wania. – Zainstalowaliśmy bar-
dzo nowoczesne promienniki 
wodne. Jeszcze niewiele osób ko-
rzysta z takiego rozwiązania, ale 
ja bardzo je polecam, bo pozwa-
la utrzymać w całym domu stałą 
temperaturę. Elektryczne źródło 
ciepła jest schowane w piwni-
cy, więc nie zajmuje przestrzeni 
w domu. Instalacja, którą zrobili-
śmy, powinna nam służyć nawet 
30 lat – dodaje.

Rafał Juszko sam namawia swoich 
sąsiadów, by ubiegali się o dopłatę 
z programu KAWKA Plus. Przeko-
nuje, że cały proces jest naprawdę 
prosty, a urząd nie wymaga cudów. 
Wkład pracy jest zatem niewielki, 
w porównaniu do korzyści, które 
może przynieść. – Wymieniliśmy 
piec, bo chcemy, aby nasze dzieci 
oddychały czystym powietrzem. 
Jeżeli większość mieszkańców 
zdecyduje się na wymianę kop-
ciuchów, to jakość powietrza we 
Wrocławiu na pewno się poprawi – 
przekonuje mieszkaniec Nadodrza.

I ty zostań bohaterem!

Chcesz dołączyć do bohaterów 
akcji? Na stronie zmienpiec.pl 
możesz sprawdzić m.in. progra-
my dofinansowań, bazę przeszko-
lonych instalatorów, z którymi 
piec można wymienić bez wkładu 
własnego oraz skorzystać z po-
mocnych instrukcji. Po wymianie 
kopciucha na ekologiczną formę 
ogrzewania, możesz podzielić 
się z wrocławianami swoimi do-
świadczeniami, zgłaszając się na: 
bohater@zmienpiec.pl.

Zawnioskuj o dopłatę

9 700 
pieców wymienili wrocławianie, 

z wykorzystaniem dopłat 
miejskich

W tym roku do Wydziału Środowi-
ska wpłynęło już ponad 400 wnio-
sków o wymianę pieca. To ostatni 
rok najwyższych dopłat z progra-
mu KAWKA plus, z każdym rokiem 

kwota dotacji będzie maleć: 2021 
rok – do 15 tys. zł, 2022 – do 12 tys. 
zł, 2023 – do 10 tys. zł, 2024 – do 8 
tys. zł. Miasto oferuje do 15 tys. zł na 
wymianę pieca i do 5 tys. zł na wy-
mianę drewnianej stolarki okiennej, 
a także dopłaty do rachunków za 
ogrzewanie nawet do 4 tys. zł oraz 
zwolnienia i ulgi w czynszu dla na-
jemców komunalnych.

Bartosz Moch

Instalacja Rafała Juszki – dumnego właściciela – została schowana w kamienicznej piwnicy na wrocławskim Nadodrzu

„Biorę udział w spisie powszechnym, 
ponieważ wiem, że dzięki niemu 

zdobędziemy aktualny obraz naszego 
społeczeństwa. Sama jestem ciekawa, 

ilu teraz mieszka nas, Polaków, 
w kraju, a ilu za granicą. Spisałam 

się przez internet. Poszło szybko, 
choć okazało się, że jeśli mieszka 

się z dorosłymi domownikami, 
oprócz własnego, warto mieć przy 

sobie również ich dowody osobiste. 
W kwestionariuszu pojawiają się 

pytania również o ich dane.”

Stanisława Socha
dyrektor SP 108 przy ul. Bolesława 

Chrobrego we Wrocławiu, 
matematyczka

Kogo obejmuje spis?

Do spisu powinni przystąpić 
wszyscy mieszkańcy Polski, także 
cudzoziemcy. 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 moż-
na załatwić na infolinii 22 279 99 
99. Wszystkie dane osobowe prze-
twarzane w czasie spisu są poufne.

Redakcja

Spisali się już dla Polski: Stanisława Socha
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spis.gov.pl
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Marzysz o  własnych świe-
żych warzywach, ale nie 
masz ogródka? Nic straco-
nego. Pomidorów, sałaty, 
a także truskawek i pozio-
mek możesz doczekać się 
też w doniczce w mieszka-
niu lub w  skrzynce balko-
nowej.

Coraz więcej wrocławian decyduje 
się na uprawę warzyw na balkonie. 
Nawet na niewielkim można wy-
czarować prawdziwe cuda. Masz 
ochotę na sałatkę z pomidorów? 
Idziesz na balkon i  zrywasz je 
prosto z  krzaka. Przydałby się 
świeży koper do krupniku? Uła-
mujesz dwie pachnące gałązki. Na 
deser nabrałeś chęci na truskawki 
w śmietanie? Masz je pod ręką.

Eksperci od ogrodnictwa balko-
nowo-tarasowego podpowiadają, 
że najważniejsze jest znalezienie 
dla naszej miniuprawy dobrze 
oświetlonego miejsca. Na małej 
przestrzeni świetnie sprawdzają 
się piętrowe ogrody – tzw. pio-
nowe warzywniki, które nie zaj-
mują wiele miejsca, a umożliwiają 
uprawę kilku gatunków warzyw. 

Na noc zabiera do domu

Marta Piwowarczyk z Brochowa 
swój ogród urządziła na balkonie 
na poddaszu swojego bloku. Upra-
wia tam różne warzywa i zioła. 
Sama przepada za pomidorka-

mi koktajlowymi, a jej mąż – za 
ostrymi papryczkami. 

Mąż pani Marty na swoje paprycz-
ki musi jeszcze poczekać, ale ona 
już zajada tegoroczne pomidory 
i sałatę. Jak co roku wysiała na-
siona do doniczek już w lutym, 
podlewała i trzymała je w domu 
– na parapecie. Gdy temperatury 
w dzień podskoczyły powyżej 10 
stopni, zaczęła wynosić doniczki 
na balkon. – Jednak aż do maja na 
noc zawsze wnosiłam je do domu 

– opowiada pani Marta. – Mam 
też zwyczaj sprawdzać codziennie 
pogodę, żeby moje warzywa nie 
padły ofiarą przymrozków.

Kwiat dyni w cieście

Krystyna Kubacka-Góral, miesz-
kająca w bloku na Klecinie, rów-
nież od wielu lat hoduje warzywa. 
Zaczynała od pomidorów w doni-
cach na tarasie. Sadziła też zioła: 
szałwię, rozmaryn, bazylię i miętę. 
Jakiś czas temu postanowiła zasa-

dzić dynię w doniczce. – Zrobiłam 
to na przełomie marca i kwietnia. 
Nie musiałam wcale długo czekać, 
by przyrządzić sobie kwiaty dyni 
w cieście – opowiada pani Kry-
styna. Teraz czeka już na pierwsze 
poziomki i truskawki. 

Kiełkownik na początek

Sara Sierant z Kleczkowa dopiero 
zaczyna swoją przygodę z ogrod-
nictwem balkonowym. – Najpierw 
zasiałam pomidory w kiełkow-

niku, troszczyłam się o to, żeby 
nie miały sucho, a jak już zrobi-
ły się wysokie i miały grube ło-
dyżki, hartowałam je, wynosząc 
w dzień na balkon – opowiada 
Sara. W końcu przesadziła je do 
specjalnej donicy dla pomidorów. 

 – W tym roku zrobiłam to dosyć 
późno, ale jak tylko zrobi się cie-
plej, to szybciutko pójdą w górę – 
tłumaczy. 

Joanna Leja

Wyhoduj warzywo w domu na balkonie albo nawet 
na parapecie i zjedz pomidora prosto z krzaka
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Dla mieszkańca

Pszczoły to nasi sprzymierzeńcy: zapylają rośliny, dzięki czemu mamy owoce i warzywa. 
Komarów nie lubimy, bo wieczorami nie pozwalają nam spacerować w parkach ani posie-
dzieć w nadrzecznym barze. Pszczołom posiejmy łąkę w mieście, a przeciw komarom sadź-
my broń roślinną: lawendę, miętę, komarzycę, bazylię, koper włoski i mirt. 

„Wrocław dla pszczół” to akcja 
skierowana do tych wrocławian, 
którzy chcą zasiać – bezpłatnie – 
kwietną łąkę. To po to, by w mieście 
było więcej tlenu, a pszczoły miały 
co jeść. – Nasza akcja zaczęła się 
od zasiania nielegalnego parkingu 
na Tarnogaju przy ul. Gazowej – 
opowiada Dobrosława Binkowska, 
koordynatorka akcji. Za kilka ty-
godni będzie to miejsce relaksu dla 
wrocławian i pożytku dla pszczół. 
W ostatnich dniach podobna kwiet-
na łąka została zasiana także na Ja-
godnie i Muchoborze Wielkim. Do 
założenia swoich szykują się miesz-
kańcy Gaju i Leśnicy.

Spytaj w swojej radzie

Nasiona „Pszczeli pożytek” przy-
gotowane przez firmę Saatbau 

Polska, trafiły do 30 zarządów rad 
osiedli. Można je odebrać m.in. na: 
Oporowie, Jagodnie, Księżu, Mu-
choborze Wielkim, Klecinie, Le-
śnicy, Nadodrzu czy Przedmieściu 
Świdnickim. Każde opakowanie 
zawiera 14 gatunków roślin miodo-
dajnych.

Mieszkańcy, którzy zechcą po-
siać „Pszczeli pożytek” w swoim 
ogródku, na balkonie albo na pobli-
skim skwerku lub w parku, powinni 
zgłosić się do właściwej rady osie-
dla. Do siania nie trzeba pozwoleń 
czy szczególnych przygotowań. 

Można także skontaktować się z or-
ganizatorami akcji telefonicznie 
(500 408 001) lub przez fanpejdż FB 
Osiedla dla Wrocławia. – Serdecznie 
zachęcamy do udziału, bo to wła-

śnie mieszkańcy najlepiej wiedzą, 
gdzie można zasiać łąki – dodaje 
Binkowska.

Trzebnicka 33

Nasiona można także bezpłatnie 
pobrać z dystrybutora przed siedzi-
bą Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. 
Trzebnickiej 33.

– Zieleni, którą się zajmujemy, 
potrzebna jest równowaga w śro-
dowisku, w tym również owady 
zapylające, zwłaszcza pszczoły. 
Z przyjemnością wspieramy akcję, 
która pomaga zapylaczom i jest 
przydatna w edukacji wrocławian 
– podkreśla Marek Szempliński 
z ZZM. 

Bartosz Moch

Przyjdź i weź nasiona na hasło: pszczeli pożytek
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Czworonożnych domowników na balkonie trzeba pilnować, bo potrafią zjeść pomidora, nawet gdy jeszcze nie zdąży dojrzeć

Marta i Mateusz zdobyli doniczki z lawendą w parku Tołpy. Pra-
cownicy wydz. środowiska rozdali w weekend 2500 sadzonek
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#WrocławskiRzemieślnik

Szlakiem rzemieślników, czyli poznaj wrocławskich mistrzów

Mają pasję, talent i jedyny w swoim rodzaju fach w rękach. Rze-
miosło stało się modne w stolicy Dolnego Śląska. Jeśli nie wiesz, 
gdzie w swojej okolicy możesz naprawić buty czy zegarek, za-
mówić tort na urodziny dziecka bądź zmienić fryzurę na bar-
dziej wystrzałową – pomożemy ci w tym! Przygotowaliśmy dla 
Was specjalną stronę, gdzie znajdziecie mapę z lokalizacjami mi-
strzów rzemiosła. Na razie zgłosiło się 121 rzemieślników, ale to 
dopiero początek. Wrocławianie czekają na kolejnych.

Przedstawiciele wrocławskiego rze-
miosła sprawiają, że możemy liczyć 
na pomoc w codziennych sprawach, 
ale też nabyć coś, co jest prawdzi-
wym dziełem rąk i talentu. Dzięki 
internetowej mapie rzemieślników, 
od 19 maja znajdziemy lokalizacje 
usług działających w naszym mie-
ście w jednym miejscu. Tak, by było 
wygodnie.

Wyszukiwarka wrocławskich rze-
mieślników to wspólny projekt Wro-
cławskiego Parku Technologicznego 
i Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej 
we Wrocławiu. Do projektu mogą 
zgłosić się ci zrzeszeni jak i niezrze-
szeni. Wystarczy, że siedziba prowa-
dzonej przez nich działalności mieści 
się na terenie Wrocławia. Zgłaszać 
się można przez formularz umiesz-
czony na stronie: www.wroclaw.pl/
wroclawski-rzemieslnik lub wysłać 
pocztą elektroniczną pod adres: 
a.wilk@izba.wroc.pl. Zgłoszenie 
zweryfikują pracownicy Dolnoślą-
skiej Izby Rzemieślniczej.

Zgłoś swoją działalność

Jesteś szewcem, krawcem, tapice-
rem? A może mistrzem rzemiosła 
innego fachu? Daj się poznać wro-
cławianom i zgłoś swoją działal-
ność! Zależy nam na tym, aby wszy-
scy mieszkańcy Wrocławia mogli 
bez problemu trafić do lokalnych 
zakładów rzemieślniczych – sto-
larskich, krawieckich czy zegar-
mistrzowskich i zapoznać się z ich 
ofertą. Wiele z nich nigdzie się nie 
reklamuje, nie posiada stron inter-
netowych ani profili w mediach spo-
łecznościowych. Dla rzemieślników 
to wyjątkowa okazja, aby zwiększyć 
zainteresowanie swoimi produkta-
mi i usługami wśród mieszkańców. 
To bez wątpienia również szansa na 
bezpłatną promocję i rozwój zawo-
dowy dla młodych ludzi.

Ocalić ginący zawód

Co ciekawe, wielu z wrocławskich 
rzemieślników wykonuje zawody 
o którym mało kto pamięta. Rusz-
nikarz – naprawia broń palną, in-
troligator – zajmuje się ręcznym 

oprawianiem różnych wydawnictw 
oraz zdobieniem opraw, mistrz ra-
miarstwa i pozłotnictwa – opra-
wia obrazy i zajmuje się złoceniem. 
Fach często przechodzi z pokolenia 
na pokolenie, ale można też się go 
nauczyć podczas kursów, a nawet 
studiów. Szkoła Wyższa Rzemiosł 
Artystycznych i Zarządzania przy 
pl. św. Macieja we Wrocławiu jest 
jedyną wyższą uczelnią w Polsce 

edukującą artystów rzemieślników 
w branży jubilerstwa, rzeczoznaw-
stwa kamieni szlachetnych i kon-
serwacji dzieł sztuki.

Milmo – SPA dla psa, 
ul. Trzebnicka 52

– Salony groomerskie powstają teraz 
jak grzyby po deszczu. To ostatnio 
modny zawód – śmieje się Milena 
Smykowska, właścielka Milmo – SPA 
dla psa, która w zawodzie pracuje już 
10 lat. Pierwsze kroki stawiała jesz-
cze w Poznaniu. Namówiła ją do tego 
była teściowa. Własny salon we Wro-
cławiu założyła dwa lata temu.

Czym się zajmuje groomer? Strzy-
żeniem i pielęgnacją zwierząt. Nasz 
pupil może poczuć się tu niczym 
gwiazda Hollywood. Zostanie wyką-
pany, więc wyjdzie czyściutki i pach-
nący. O fryzurę i pazurki też zadbają 
w salonie. Do dyspozycji groomer-
ka ma szeroką gamę kosmetyków, 
szampony z biotyną czy odżywki 
z kolagenem.

Nie sposób wymienić wszystkich 
specyfików, bo jest ich tyle, co w luk-
susowym salonie fryzjerskim. Jedno 
jest pewne, nasz czworonogi pod-
opieczny wyjdzie ze SPA wypielę-
gnowany i dopieszczony.

Mario Mayer 
Fryzjer Męski&Barber, 
ul. Wrońskiego 14 B

Salon Mario Mayera, jednego z naj-
bardziej rozpoznawalnych pol-
skich, męskich fryzjerów i barberów 
w branży. To innowator, mentor, 
szkoleniowiec. Pasjonat, dla którego 
fryzjerstwo to esencja życia. Fryzjer 
męski od 1993 roku. Uczestnik i or-
ganizator wielu prestiżowych imprez 
fryzjerskich, w tym konkursu Fast 
Fade Fight i The International Pho-
to Battle Hungary 2021. Założyciel 
Akademii Barberingu we Wrocławiu. 
Pomysłodawca i twórca marki Rab-
bit Grip. Zawodnik Kadry Narodo-
wej Polski w Mistrzostwach Świata 
w Paryżu w 2018 r. w kategorii barber 
(9. miejsce). Ćwierćfinalista progra-
mu „Mistrzowskie Cięcie” w 2018 r.

Swoje nauki pobierał w wielu kra-
jach Europy: w Niemczech, Szkocji, 
Anglii i Norwegii. Zdobywca pierw-
szego miejsca w konkursie Mistrzo-
wie Urody. Barber Roku 2020, pierw-
szego miejsca w kategorii Najlepszy 
BarberShop w Polsce w 2019, pierw-
szego miejsca na Międzynarodo-
wych Mistrzostwach w Walii w 2018 
(w kategorii Men of Street).

Milena Smykowska, właścicielka spa dla psa i Basi – bichona frise

Mario Mayer to mistrz fachu – uczestnik wielu imprez fryzjerskich 
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Szlakiem rzemieślników, czyli poznaj wrocławskich mistrzów

Tiffany Ursta Pracownia 
Lamp Witrażowych i Witraży, 
ul. Kiełbaśnicza 7

Pracownię witraży i lamp Tiffany 
Ursta prowadzi jej właściciel Kaje-
tan Stadtmüller – artysta plastyk, 
absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu, dyplom na Wydziale 
Ceramiki i Szkła oraz na Wydziale 
Architektury Wnętrz i Wzornictwa 
Przemysłowego. Pracownia zosta-
ła założona przez jego rodziców 
Małgorzatę i Ryszarda Stadtmül-
lerów w 1985 r. w podwrocławskiej 
miejscowości Uraz. Teraz znajduje 
się w centrum Wrocławia. Pracow-
nia powstała i kontynuuje tradycję 
rodzinną, wynikającą z potrzeby 
przebywania w przestrzeni zadba-
nej, estetycznej, w której światło 
przenikające przez szkło tworzy 
niepowtarzalny klimat. Aktualnie 
zajmuje się projektowaniem i wy-
konywaniem lamp techniką Tif-
fany’ego, witraży na zamówienie 
oraz renowacją i konserwacją za-
bytkowych przeszkleń witrażowych 
w obiektach: użyteczności publicz-
nej, zabytkowych, sakralnych i pry-
watnych. W otwartej od lat 90. galerii 
i sklepie przy ul. Kiełbaśniczej 7 we 
Wrocławiu można zlecić wykonanie 

lub kupić dostępne od ręki przeróż-
ne formy szklane. W ostatnich latach 
pracownia znacznie rozszerzyła 
swoją działalność, oferując teraz: 
lampy wszelkiego rodzaju, witraże 
według indywidualnych oczekiwań, 
witrażowe przeszklenia, w tym su-
fity podświetlane, okna i drzwi z wi-
trażami zespolonymi, wykonanie 
i montaż dużych powierzchni wi-
trażowych sięgających setek metrów 
kwadratowych.

Ramy Domański, 
ul. Chrobrego 26

Właścicielem jest Ludomir Domań-
ski, mistrz pozłotnictwa. Prowadzi 
zajęcia z ramiarstwa i pozłotnictwa 
ze studentami w Wyższej Szkole 
Rzemiosł Artystycznych we Wrocła-
wiu. Jego przygoda z fachem zaczęła 
się przez przypadek – w latach 70. 
Kiedy uległ wypadkowi, przyjaciele 
pomogli mu załatwić pracę w Intro-
ligatorni i Ramiarni Domu Książki 
przy ul. Braniborskiej. – Atmosfera 
w pracowni artystycznej była cu-

downa. W 1978 roku założyłem wła-
sny zakład. Od 6 lat działamy przy 
ul. Chrobrego – opowiada Ludomir 
Domański. Zajmuje się oprawą ob-
razów olejnych, akrylowych, gwa-
szy, grafik, rysunków, reprodukcji, 
a także luster i różnych nietypowych 
przedmiotów, starając się zawsze 
dobrze doradzić klientom, jak najle-
piej dobrać oprawę do dzieła sztuki 
i wnętrza. Wykonuje ramy stylowe 
repliki ram zabytkowych, unikal-
nych, złoconych, srebrzonych i ma-
lowanych przy pomocy antycznych 
metod i technik, w oparciu o wzory 
stare lub nowe, opracowane w pra-
cowni – zawsze z dbałością o jakość 
i styl pracy. Restauruje antyczne 
ramy i rameczki, rzeźby, meble zło-
cone czy inne obiekty, w tym także 
ołtarze, ambony czy prospekty orga-
nowe w kościołach. Prace wykonuje 
zawsze zgodnie z zasadami sztuki 
rzemiosła i etyki konserwatorskiej. 
Wykonuje złocenia w każdym mate-
riale i technice.

Paulina Czarnota

121 rzemieślników 
stan na 14 maja

31 fryzjerów

19 cukierników

8 fotografów

8 optyków 

8 szewców

7 mechaników

6 zegarmistrzów

6 złotników 

5 florystów

4 krawców

3 piekarzy

2 rękodzielników

1 dekarz

1 kamieniarz

1 rusznikarz 

11 innych profesji
w tym: spa dla psa, 
ramiarz, introligator, 
kominiarz, kaletnik

Mario Mayer to mistrz fachu – uczestnik wielu imprez fryzjerskich W Tiffany Ursta Pracownia Lamp Witrażowych i Witraży można zlecić lub kupić wyjątkowe okazy

Ramy Ludomira Domańskiego znane są we Wrocławiu od lat 70.

www.wroclaw.pl/wroclawski-rzemieslnik
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Z miasta

Wymienią stare dachy w 11 miejskich budynkach
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7 wiat rowerowych stanęło już na podwórkach.  
Uchronią pojazdy przed niepogodą i niszczeniem

Miłośnicy jazdy na rowerze mają powód do radości – w mie-
ście pojawiło się 70 zadaszonych miejsc parkingowych. 
Za kilka tygodni będzie można z nich korzystać.

Na wrocławskich podwórkach 
stanęło 7 wiat rowerowych wy-
budowanych przez Zarząd Zasobu 
Komunalnego. To w sumie 70 za-
daszonych miejsc parkingowych. 
Znajdują się one przy: ul. św. An-
toniego 22, ul. Zielonogórskiej 1, 
ul. Pałuckiej 44, ul. Szczęśliwej 6a, 
ul. Powstańców Śląskich 129 i 143a. 
W każdej z wiat jest 10 numerowa-
nych miejsc postojowych z pięcio-
ma stojakami. Powstały one w ra-
mach pilotażowego programu, 
w którym już na etapie składania 
wniosku na budowę, powstała li-
sta chętnych na miejsca cyklistów. 
Będą oni jako pierwsi odpłatnie 
dzierżawić miejsca postojowe dla 
rowerów.

 – Za każdą wiatę odpowiadają 
mieszkańcy–dzierżawcy, któ-
rzy będą też posiadali informacje 
o ewentualnych wolnych miejscach 
do wynajmu i dbali o ich porządek 
– mówi Jakub Szymczak z Biura 
Zrównoważonej Mobilności Urzędu 

Miejskiego Wrocławia. Jeśli pojawi 
się wolne miejsce, to ogłoszenie 
z numerem lub adresem e-mail do 
lidera pojawi się na wiacie.

Koszt wynajmu to 70 zł rocznie 
za miejsce. Wszystkie obiekty są 
zamykane na klucz, a ich ściany 
będą też podporą dla roślin pną-
cych. – Wiaty pojawiły się w miej-
scach, które do tej pory były często 
zaniedbane. Dzięki nim rowerzyści 
będą mogli schować swój pojazd 
pod zadaszeniem, a na podwór-
kach dodatkowo pojawi się trochę 
zieleni– podkreśla Tomasz Jan-
kowski, rzecznik ZZK.

Kolejne trzy wiaty rowerowe mają 
powstać w tym roku na podwór-
kach należących do Wrocławskich 
Mieszkań: przy ul. Kotsisa, ul. 
Kraszewskiego i ul. Nowowiejskiej 
– Reja – Walecznych – pl. Wester-
platte.

Paulina Czarnota

Ponad 2 miliony złotych pochłoną remonty dachów, do których przygotowuje się spółka Wrocławskie Mieszkania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, robotnicy zaczną prace na początku lipca. Powinni uporać się z tym zadaniem w ciągu 4 miesięcy.

Remont i  docieplenie dachu to 
ważna rzecz, bo poprawia efek-
tywność energetyczną budyn-
ku. Takie prace zabezpieczają go 
przed utratą ciepła i zmniejszają 
zapotrzebowanie energetyczne na 
ogrzanie mieszkania. A co za tym 
idzie – mieszkańcy oszczędzają, 
a ich komfort życia wzrasta.

Najpierw przetarg

Wrocławskie Mieszkania pod ko-
niec maja ogłoszą przetarg na re-
monty dachów w 11 budynkach, 
które mają pod swoim zarządem. 
Planują przeznaczyć na te in-
westycje ponad 2 mln zł.

– Jeżeli uda się rozstrzygnąć 
przetargi w zaplanowanych 
terminach, to już na począt-
ku lipca powinny rozpocząć 
się roboty dekarskie. Wyko-
nawcy będą mieli 120 dni na 
ich realizację – mówi Katarzy-
na Galewska, rzeczniczka Wro-
cławskich Mieszkań.

Połączą z siecią

W ubiegłym roku zostało odnowio-
nych 15 dachów, a prace opiewały 
na kwotę ponad 2 mln zł. W tym 
roku spółka planuje wymienić da-
chy na budynkach przy ul. Sępa-

- S z a -
rzyńskiego 61, 63, 
65, 65a, ul. św. Jerzego 21 i 23, ul. 
Chińskiej 3a i ul. Więckowskiego 21 
oraz 32. Remont w przypadku kilku 

kamienic będzie 
zbiegał się w cza-

sie z przyłączeniem 
do ciepłowniczej sieci 

miejskiej. Chodzi o budynki 
przy ulicach Sępa-Szarzyńskiego 
61, 63, 65, 65a i Więckowskiego 32. 
Zaś jeśli chodzi o prace przy Więc-
kowskiego 21 i Chińskiej 3a będzie 

to drugi etap termomodernizacji. 
Rok temu zostało tam wymienione 
ogrzewanie na ekologiczne. 

Mieszkańcy się cieszą

Inwestycje w  kamienicy przy 
Chińskiej 3a cieszą mieszkańców. 
– Dzięki wymianie pieca na ogrze-

wanie centralne mamy teraz czy-
ściej w domu. A jak wymienią dach, 
to nie będzie już przeciekał, a bu-
dynek będzie lepiej się prezentował 
– zaznacza Bożena Sobieraj, która 
mieszka w remontowanej kamie-
nicy na Brochowie.

Paulina Czarnota

Dach w kamienicy przy ul. Chińskiej 3a na Brochowie zostanie wyremontowany

Tak prezentuje się wiata rowerowa, która stanęłą na podwórku przy ulicy św. Antoniego 22 
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My wrocławianie

Wegeprzygodę rozpoczęła, redagując czasopisma ogrodnicze. Swego męża szczęśliwie wyłowiła w sieci i napisała poradnik o tym, jak to się robi. Jest 
autorką kilkunastu książek i e-booków, prowadzi bloga i zachęca do jedzenia warzyw, owoców, ziół i chwastów w telewizji śniadaniowej. Czy to dieta 
roślinna daje jej takiego powera?

Dziennikarka Katarzyna Gubała 
karierę zawodową zaczynała jako 
redaktorka tytułów ogrodniczych 
w dużym wrocławskim wydawnic-
twie. Gdy zajęła się tematyką kuli-
narną, przeszła na wegetarianizm. 
– Krowy czy kury są hodowane 
w kiepskich warunkach, karmione 
hormonami wzrostu i antybioty-
kami. Nie chcę jeść ich mięsa – wy-
znaje.

Joga na stres

Tempo w korporacji, nerwy i stres 
związane z pracą na kierowniczych 
stanowiskach tak dały jej się we 
znaki, że postanowiła zwolnić. I za-
częła swoją przygodę z jogą. Ćwiczy 
ją od ponad 20 lat. Dziś jest nauczy-
cielką jogi i uważności. – Uważność 
jest nam bardzo potrzebna, nawet 
w jedzeniu – dodaje. Sama wycisze-
nia szuka, biegając – co drugi dzień 
pokonuje 10 km, by poukładać 
myśli i nabrać sił do działania.

Facet z sieci

Mąż Krzysztof przeszedł na we-
getarianizm w tym samym czasie, 
co ona. Umie ugotować jej ulubione 
potrawy: roślinne gulasze i naleśni-
ki. Jest z zawodu web designerem – 
projektuje strony internetowe i na 
każdym kroku wspiera żonę. 
– Działamy razem, jak 
jeden organizm. 
Planujemy i re-
alizujemy róż-
ne projekty 
związane 
z   m o j ą 
f i r m ą . 
A l e 
jak to 
w  ży-
c i u 
bywa 
– 

szewc bez butów chodzi. Ja zwykle 
po całodziennym gotowaniu jestem 
niemiłosiernie głodna. Na szczęście 
mogę już z trasy zadzwonić do męża 
i poprosić o ciepłą kolację – nieza-
leżnie od tego, o której godzinie 
wracam do domu. Mój mąż to praw-
dziwy skarb – uważa Kasia.

Poznali się przez internet, po 5 
latach wzięli ślub, a w tym roku 
obchodzili 10-lecie małżeństwa. 
–W sprawach sercowych doradza-
łam koleżankom i kolegom odkąd 
tylko pamiętam. Jestem straszną 
romantyczką. Nie zdarzyło mi się 
jednak spotkać miłości, więc pew-
nego dnia postanowiłam sama jej 
p o s z u k a ć … 
w inter-
n e -

cie. Na podstawie swoich do-
świadczeń napisała dwie książki 
o tematyce miłosnej. „Faceci z sie-
ci”, o tym, jak spotkać miłość on-
line, oraz „Ukłony dla żony”, czyli 
jak przeżyć w małżeństwie. Jaka jest 
jej recepta na szczęście w związku? 
– Szacunek do drugiego człowieka.

Matka z intuicji

Mają jedną córkę – 10-letnią Asię. 
Odkąd Katarzyna przeczytała 
książkę „Zła matka” Ayelet Wald-
man, słucha tylko swojej intuicji. 
Nie planuje, nie analizuje. – Mamą 
po prostu jestem. Najlepszą, jaką 
potrafię – tłumaczy. Jeździ z córką 
na rowerze, odrabiają razem lekcje 

i gotują. Właśnie „ugotowały” 
razem książkę z przepi-

sami kuchni roślinnej 
dla dzieci – „We-

gedzieci” z ponad 
setką przepisów, 
k t ó r e  p o w s t a ł y 
z  uczestnictwem 

dzieci i dla dzieci. 
Jej hitem są wege-
bajaderki – zdrowe 
słodycze na bazie 
bakalii. Asia potrafi 

zrobić je sama, za-

brać do szkoły i poczęstować kole-
żanki.

Praca jako przygoda

Z książką kulinarną dla dzieci za-
częło się niewinnie – od ankiet 
przeprowadzonych na temat ide-
alnego dla nich menu w restauracji. 
Okazało się, że maluchy w ponad 
90 proc. chciałyby gotować z rodzi-
cami, ale ci nie mają dla nich czasu 
lub po prostu nie wpuszczają ich do 
kuchni. – Właśnie takie akcje dają 
mi siłę do działania – niby jestem 
w pracy, a tworzę projekt z własnym 
dzieckiem – mówi podekscytowana. 
– Bycie rodzicem to niesamowita 
przygoda. Warto być jej świado-
mym – dodaje. I chyba radzi sobie 
całkiem dobrze, bo Asia zostawia jej 
w różnych miejscach domu liściki 
z miłosnymi wyznaniami.

Jabłko na początek

Asia w domu je to, co rodzice, ale 
zdarza jej się spróbować potraw 
mięsnych, np. u  dziadków czy 
w szkolnej stołówce. – Jeśli z jakie-
goś powodu 
nie przy-
zwycza-
iliśmy do 

tej pory naszych dzieci do warzyw 
i owoców, zróbmy to stopniowo – 
radzi Katarzyna. Zachęca, by zrobić 
listę ulubionych warzyw i owoców 
całej rodziny. – U nas okazało się, 
że jest to fasolka szparagowa i jabł-
ko. Dopytajmy, jakie nowości mo-
glibyśmy dopisać do takiej listy i… 
spotkajmy się wspólnie w kuchni. 
Zacznijmy robić słodkości z dzie-
ciakami. Potem coś obiadowego. Ja 
naprawdę wierzę, że małymi kroka-
mi możemy wiele zmienić. I krok po 
kroku zmieniam Wrocław i Polskę 
na bardziej zieloną. Ostatnio także 
rękoma dzieci – dodaje.

Lokalna patriotka

Dzięki wygranym właśnie Mikro-
grantom pomaga także budować 
ogród społeczny dla mieszkańców 
Wojnowa, Swojczyc i Strachoci-
na. – Do końca lipca zamierzamy 
tam stworzyć zielony zakątek. Będą 
skrzynie pełne ziół, jak mięta, ba-
zylia, rozmaryn, macierzanka, lub-
czyk, będzie kwietna łąka i malino-
wy chruśniak – planuje Katarzyna. 
– Mieszkam niedaleko, więc dla 
mnie to podwójnie ważne. W tym 
miejscu mogę spotkać moich sąsia-
dów, poznać nowych, wypić kawę 

i pograć w gry planszowe. To dla 
mnie esencja Wrocławia – 

podkreśla.

Agata Zięba

Katarzyna Gubała: zielona, świadoma wegemama
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Dziecinnie prosta bajaderka
Składniki:
1 szklanka płatków owsianych
1 szklanka żurawiny
1 szklanka suszonych daktyli
1 łyżka masła orzechowego bez soli i cukru1 szklanka wiórków kokosowych
1/2 tabliczki gorzkiej czekolady (wegańskiej)2 łyżki syropu z daktyli
2 łyżki oleju kokosowego
2 łyżki kakao

Do kielicha blendera wrzucamy wszystkie składniki. Zostawiamy tylko połowę wiórków do obtoczenia. Całość miksujemy na gęstą masę. Ręcznie formujemy kulki wielkości orzecha włoskiego i obtaczamy je w pozosta-łych wiórkach. Wkładamy do lodówki na godzinę, aby stężały.

Warsztaty kulinarne

 » 1.06, godz. 16.00 
CAL, ul. Chopina 9A – 
zdrowe słodycze

 » 2.06, godz. 17.00 
Rewir Twórczy, 
ul. Swojczycka 118 – 
dzieci zdrowo gotują

 » Warsztaty 
z jadalnych chwastów – 
terminów szukaj 
na FB ODT Światowid
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Nasze osiedla

Międzyorganizacyjny Dziel-
nicowy Dom Kultury Zamek 
czy Osiedlowy Dom Kultu-
ry – największa instytucja 
kultury na  Leśnicy przez 
ostatnie półwiecze różnie 
się nazywała, ale zawsze 
była ważna w życiu osiedla. 

 – Przyjdźcie na nasze 54. uro-
dziny w sobotę 22 maja – zapra-
sza Anna Lewińska z CK Zamek. 
– Równo o godz. 11.00 wyruszymy 
na bezpłatny spacer z przewod-
nikiem Michałem Karczmarkiem. 
Otworzymy sale i pomieszczenia 
w naszej instytucji, które są na co 
dzień niedostępne, takie jak pro-
jektorownia kina, które działało 
w zamku, a następnie ruszymy 
szlakiem historii osiedla – zapo-
wiada. 

Filmowe osiedle

W czasie głębokiego PRL-u, w la-
tach 60. i 70. Leśnica często słu-
żyła za filmową scenerię. Tadeusz 
Konwicki zrealizował tu swoje 
„Salto” (1965), Wojciech Jerzy Has 
„Rękopis znaleziony w Saragos-
sie”(1965). Powstały tu też nie-

które odcinki „Stawki większej niż 
życie”(1967-68), w której kapitana 
Klossa grał Stanisław Mikulski. 

„Salto” całe zostało nakręcone 
na Leśnicy. Podczas spaceru zo-
stanie pokazane miejsce, gdzie na-
grano scenę finałową filmu. Zamek 
zagrał w jednej historii filmu „Sie-
dem czerwonych róż, czyli Benek 
Kwiaciarz o sobie i innych” Jerzego 

Sztwiertni (1973) z doskonałą rolą 
Zdzisława Maklakiewicza. 

Osiedle Poli Raksy

Podczas spaceru zobaczycie kamie-
nicę przy ul. Średzkiej 25, w której 
działało w latach 50. kino Robotnik 
na 245 miejsc. Pod tym adresem 
mieszkała z rodzicami również 
przyszła aktorka Pola Raksa, znana 

z roli Marusi z „Czterech pancer-
nych i psa”. Z Wrocławia wyjechała 
potem do Jeleniej Góry. 

1,5 godziny wspomnień

Spacer odbędzie się 22 maja, po-
trwa 1,5 godziny. Udział jest bez-
płatny. Początek godz. 11.00.

Anna Aleksandrowicz

LEŚNICA 
Centrum Kultury Zamek kończy 54 lata 

MAŚLICE 
Ubierają Wrocław w zielone, oddadzą las
Daj ubraniom drugie życie i zamień je w... rośliny. Za każdy kg twoich ubrań portal Ubrania Do Oddania daje 1 zł. Każda 
taka złotówka zostanie zamieniona na sadzonki roślin na wrocławskie skwery i rabaty, a także na edukację i sprzęt do 
organizacji wrześniowej akcji Sprzątania Świata. Wrocław uzbierał już prawie 840 zł, z czego Maślice – 100 zł.

„Ubierz Wrocław w zielone” to 
akcja Wrocławskiego Forum Osie-

dlowego, Fundacji Ekopotencjał 
– Przestrzeń Możliwości. Możesz 

pozbyć się nienoszonych ciuchów 
i zazielenić Wrocław. Od wrocła-
wian zależy, ile i jakie sadzonki 
zostaną zakupione. Będą to krze-
wy, drzewa lub nasiona kwietnych 
łąk. Najhojniejszy darczyńca do-
stanie las w słoiku. 

Trzy kroki i już

 1. Zrób wiosenne porządki w sza-
fach i spakuj ubrania w karton (co 
najmniej 10 kg niezniszczonych 
ubrań – takich, które podarował-
byś rodzinie). Oddaj ubrania, spa-
rowane (najlepiej związane) buty 
i torebki. 2. Kliknij POMAGAM na 
stronie kampanii l.wroclaw.pl/
ubrania-do-oddania i ustal do-
godny termin przyjazdu kuriera. 
Odbierze twoją paczkę bezpłatnie. 
3. Zweryfikuj, na ile złotówek za-
mieniłeś swoje ubrania.

Ubrania dalej do noszenia

Ubrania nadające się do nosze-
nia trafiają do założycieli portalu 
www.ubraniadooddania.pl. Firma 

z Warszawy je posortuje i sprzeda 
do polskich secondhandów lub do 
Afryki. Jest to firma FAIR TRADE, 
która odpowiedzialnie podcho-
dzi do gospodarowania odpada-
mi tekstylnymi. Starają się zago-
spodarować wszystkie tekstylia, 
ograniczając do minimum ich 
wpływ na środowisko.

Policz, ile nosisz rocznie

Przeciętny Polak co roku zasta-
nawia się, co zrobić z ponad 30 kg 
niepotrzebnych ubrań. Wyrzu-
canie ich na śmietnik to wielkie 
marnotrawstwo, bo do wypro-
dukowaniu tekstyliów zużywa 
się ogromne ilości wody i prądu. 
Produkcja pary dżinsów to 3000 
litrów zużytej wody i emisja oko-
ło 20 kg dwutlenku węgla, który 
przyczynia się do ocieplania kli-
matu.

Finał akcji planowany jest na 17 
września br.

Anna Aleksandrowicz
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Wymiana ubrań 
na Brochowie

W twojej szafie zalegają ubra-
nia, z którymi chcesz się poże-
gnać, ale nie wiesz jak? A może 
po prostu chcesz przekazać 
coś w dobre, sąsiedzkie ręce? 
Przyjdź w sobotę (22 maja) 
w godz. 11.00-15.00 do Bro-
chowskiego Centrum Aktyw-
ności Lokalnej przy ul. Kore-
ańskiej 1A. Czekać będzie tam 
na ciebie sąsiedzka wymiana 
ubrań. Pamiętaj, że ubrania 
muszą być w dobrym stanie, 
jakbyś sam miał je ochotę jesz-
cze nosić. 

Wymiana dotyczy ubrań dam-
skich i męskich, nie przynoś 
dziecięcych. Jeśli możesz, 
wieszaki przynieś ze sobą 
(zabierzesz je do domu po za-
kończeniu wymiany). Ubrania, 
które nie znajdą nowego domu,  
mogą wrócić z tobą, możesz 
je także zostawić w fundacji, 
skąd zostaną przekazane dla 
potrzebujących osób.

Posprzątaj świat 
razem z nami

Marzy Ci się czysta okolica? 
Przyłącz się do akcji sprzą-
tania świata. Mimo że Dzień 
Ziemi już dawno za nami, to są 
wśród nas tacy, którzy znajdu-
ją w sobie energię do działania 
– dla środowiska i mieszkań-
ców. Jeśli chcesz do nich dołą-
czyć, wystarczy, że znajdziesz 
najbliższą akcję sprzątania 
w swojej okolicy – te najczę-
ściej ogłaszane są na facebo-
okowych grupach osiedlo-
wych. Potrzeba tylko Twoich 
rąk! Sprzęt i odbiór odpadów 
załatwia Ekosystem. 

Najbliższe akcje, do których 
możesz się przyłączyć:

 ◼ 22.05 w godz. 10.00-12.00 
lub 16.00-18.00 wały nad 
Odrą pomiędzy mostem 
Trzebnickim, a mostami 
Jagiellońskimi (od strony 
Kromera),

 ◼ 22.05 od godz. 16.00 – 
sprzątanie osiedla Grabi-
szyn-Grabiszynek (ulica 
Różana przy skrzyżowaniu 
z Grabiszyńską). 

Jeśli chcesz zorganizować po-
dobną akcję, wystarczy że na-
piszesz na adres: ekosystem@
ekosystem.wroc.pl i podasz 
w treści:

 ◼ godzinę, czas i miejsce 
zbiórki,

 ◼ zapotrzebowanie na sprzęt 
(liczbę potrzebnych wor-
ków i rękawic),

 ◼ miejsce pozostawienia 
zebranych odpadów.
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CK Zamek w latach 70. XX w. W kolejnych latach było tu kino, kawiarnia i wypożyczalnia kaset VHS

Sławomir Czerwiński: – Ubrania można przynieść do końca maja do 
siedziby rady Maślice, ul. Suwalska 5, w pn. 18-19, w śr. 18.45-19.45
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Jawor to liczące przeszło 770 lat piastowskie miasto. O jego barwnej historii przypominają wielowiekowe zabytki: drewniany Kościół Pokoju, ratusz 
z 65-metrową wieżą, XV-wieczny kościół św. Marcina czy Teatr Miejski z jedną z najpiękniejszych w Polsce sal teatralnych, która zachwyca przepychem 
dekoracji. O nieprzemijającym kunszcie miejscowego rzemiosła stanowi organizowane w ostatni weekend sierpnia Święto Chleba i Piernika.

Ozdobą miasta jest największy 
w Europie drewniany Kościół Po-
koju, wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego UNE-
SCO. To miejsce od wieków zdu-
miewa imponującym wnętrzem. 
Wybudowany został w  latach 
1654-55, a efekty prac do dzisiaj 
można podziwiać. Podczas spa-
ceru po Jaworze, uwagę przyku-
wa też dostojny neorenesansowy 

ratusz z 65-metrową wieżą i za-
bytkowymi witrażami w Sali Raj-
ców. Do magistratu przylega Teatr 
Miejski z jedną z najpiękniejszych 
w Polsce sal teatralnych, która 

zachwyca przepychem dekoracji. 
Budynek teatralny otwarto w tym 
miejscu w 1799 roku. Przez kolej-
ne 50 lat regularnie wystawiano 
w nim przedstawienia. Drugie ży-
cie dostał po 1875 r., po remoncie 
i przebudowie, w wyniku której zy-
skał neorenesansowego charakte-
ru. Po II wojnie pełnił rolę budynku 
reprezentacyjnego, był miejscem 
akademii i oficjalnych uroczysto-
ści. Dzisiaj to siedziba jaworskiego 
Ośrodka Kultury.

Syn Marsa broni i chroni

Jaworskim opiekunem jest św. 
Marcin – patron między inny-
mi pasterzy, żołnierzy, jeźdźców, 
opiekun urodzajów. Marcin z To-

urs przyszedł na świat ok. 316 roku 
w Panonii, w miasteczku Sabaria 
(dziś jest to węgierskie miasto 
Salvar). Rodzice nazwali go Martin. 
Imię to pochodzi od boga wojny 

Marsa. Jako 15-latek, zgodnie z ro-
dzinną tradycją, został żołnierzem. 
Służył w legionach rzymskich za 
czasów cesarza Konstancjusza 
i  Juliusza Apostaty. Wyjątkowe 
wrażenie pozostawia po sobie naj-
starsza świątynia w mieście – go-
tycki kościół pw. św. Marcina. Ten 
XV-wieczny halowy kościół para-
fialny został zbudowany z kamie-
nia. O burzliwych losach Jawora zaś 
możemy przekonać się w Muzeum 
Regionalnym, gdzie czekają tysiące 
niezwykłych eksponatów i artefak-
tów.

Awangardowy basen

Na zainteresowanych aktyw-
nym wypoczynkiem czeka jeden 

z najnowocześniejszych obiektów 
rekreacyjnych na Dolnym Ślą-
sku. Letni basen jest przykładem 
awangardowego podejścia do bu-
downictwa, zachwyca kreatywnym 

stylem i masą wodnych atrakcji. 
Jest wymarzonym wakacyjnym 
miejscem wśród przyrody i zieleni. 
Na miłośników sportów wodnych 
czeka kryta pływalnia „Słowian-
ka”, z sauną i siłownią oraz Ośro-
dek Wypoczynkowy „Jawornik” 
z akwenem, boiskami, kortami, 
ścianką wspinaczkową i skate par-
kiem. Na miejscu jest pole namio-
towe i kempingowe. Ośrodek jest 
co roku miejscem zawodów mo-
deli pływających o ogólnopolskiej 
randze.

Święto Chleba i Piernika

Jawor słynie z wielu innych stałych 
imprez i wydarzeń. Od blisko 30 lat 
w Kościele Pokoju organizowane są 
Jaworskie Koncerty Pokoju, to wy-
darzenia artystyczne największego 
formatu. To muzyczna i duchowa 
uczta, którą wspólnie przeżywają 
nie tylko mieszkańcy miasta, ale 
goście z całego regionu.

O  nieprzemijającym kunszcie 
miejscowego rzemiosła stanowi 
organizowane w ostatni weekend 
sierpnia Święto Chleba i Piernika. 
To najsmaczniejsza i najbardziej 
aromatyczna impreza o zasięgu 
międzynarodowym, wypełniona 
bogactwem smaków i zapachów, 
łącząca sztukę najlepszych pol-
skich i zagranicznych piekarzy 
oraz cukierników z jaworską hi-
storią i polską tradycją.

Jawor to także silny ośrodek go-
spodarczy. W roku 2015 została 
utworzona tu największa w Polsce 
Dolnośląska Strefa Aktywności Go-
spodarczej – S3 Jawor. To obecnie 
jeden z największych i najatrakcyj-
niejszych terenów inwestycyjnych 

w Polsce i Europie, na którym swo-
ją fabrykę silników oraz baterii do 
samochodów elektrycznych wybu-
dował Mercedes.

Jak dojechać?

Z Wrocławia do Jawora jest blisko 
70 km. Samochodem najszybciej 
dojedzie się autostradą A4 w kie-
runku Zgorzelca. Na węźle Bu-
dziszów należy wybrać zjazd na 
Strzegom, a potem drogę krajo-
wą nr 363. Z Wrocławia do Jawora 
można się dostać także pociągiem 
(z przesiadką w Jaworzynie lub Le-
gnicy) w nieco ponad godzinę lub 
w niecałe dwie – w zależności od 
połączenia.

Redakcja

Odwiedź Dolny Śląsk

JAWOR 
Miasto chleba i piernika zwabia do siebie smakiem 

Emilian Bera 
burmistrz Jawora

Jawor to serce Dolnego Śląska, 
urokliwe piastowskie miasto, 
które urzeka historią, bogac-
twem zabytków i niepowtarzal-
nym klimatem. To miejsce, gdzie 
kilkusetletnia historia, bogac-
two zabytków i tradycji łączy się 
z dbałością o wszechstronny roz-
wój jego mieszkańców, turystów 
i inwestorów, którzy widzą tu 
potencjał i chętnie wiążą swoją 
przyszłość z miastem.
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Wnętrze Kościoła Pokoju w Jaworze jest imponujące. Ołtarz główny o wysokości 9,2 m i szerokości 5 m został ufundowany przez ród Hochbergów w 1672 roku

Podczas Święta Chleba i Piernika swoje niezwykłe wyroby prezentują lokalni rzemieślnicy 

68 km
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Wrocławskie pokolenia

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Miesiąca Rodziny, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Jego ramy wyznaczają 
dwa święta: początek – Dzień Matki (26.05), a koniec – Dzień Ojca (23.06). Program jest wyjątkowo ciekawy – można dołączyć online i na żywo.

Ze względu na pandemię tego-
roczne obchody będą odbywać się 
hybrydowo. Online można wy-
słuchać podcastów i wziąć udział 
w webinarach poruszających te-
matykę zdrowego odżywiania, 
relacji dziadków i wnuków oraz 
komunikacji w  rodzinach pa-
tchworkowych, na żywo – sko-
rzystać z warsztatów, które będą 
integrowały członków rodziny 
i wziąć udział w grze terenowej. 

Rodzinne wyzwania

Na stronie internetowej WCRS 
zamieszczone zostaną Rodzinne 
Wyzwania Online. To zadania dla 
całej rodziny. Znajdą się wśród 
nich zarówno propozycje plenero-
we, jak i domowe, a na biorących 
udział w zabawie czekają nagro-
dy. Wyzwania mają zintegrować 

rodzinę. Treści zadań związane 
są z jej najbliższym otoczeniem, 
dzięki czemu uczestnicy mogą le-
piej się poznać. Wszystkie wyko-
nane zadania rodzina dokumentu-
je, wypełniając formularz online. 

Gra terenowa

W każdą niedzielę Miesiąca Rodzi-
ny w czterech parkach Wrocławia 
w godz. 15-18 rozegrana zostanie 
gra terenowa: 30.05 – w Szczyt-
nickim, 6.06 – w Grabiszyńskim, 
13.06 – we Wschodnim, 20.06 – 
w Zachodnim. Organizatorzy za-
pewniają, że uczestnicy dostaną 
dużą dawkę świeżego powietrza 
i otrzymają zastrzyk adrenaliny 
podczas zabawy. Program został 
pomyślany tak, aby trafić w gusta 
każdego: od najmłodszych, przez 
rodziców, po dziadków. 

Program Miesiąca Rodziny

 » 26 maja, Tworzenie natural-
nych kosmetyków – warsztaty 
dla mam

 » 27 maja, warsztaty ruchowe dla 
mam oraz Samodzielna mama, 
samodzielny tata – wychowanie 
dziecka w pojedynkę – podcast 
(Wrozwoju)

 » 28 maja, webinar w ramach 
projektu Nasycamy Zdrowiem

 » 29 maja, warsztaty kreatywne 
dla dzieci

 » 1 czerwca, eksperymenty 
fizyczno-chemiczne dla dzieci 
oraz zajęcia taneczne dla 
dzieci 

 » 2 czerwca, zajęcia taneczne dla 
młodzieży

 » 7 czerwca, Integracja rodzinna 
– tańce animacyjne dla całych 
rodzin

 » 8 czerwca, O istocie relacji 
dziadków z wnukami – webinar

 » 9 czerwca, warsztaty tworzenia 
ogródków ziołowych dla dzieci 
i seniorów

 » 10 czerwca, webinar w ramach 
projektu Nasycamy Zdrowiem 

 » 11 czerwca, warsztaty kulinarne 
dla dzieci i rodziców

 » 14 czerwca, Nadwaga i oty-
łość u dzieci – podcast (Wroz-
woju)

 » 16 czerwca, Rodzinny kurs 
pierwszej pomocy

 » 17 czerwca, Rodzina Patchwor-
kowa – jak się porozumieć – 
podcast (Wrozwoju)

 » 18 czerwca, warsztaty kiszenia 
warzyw 

 » 22 czerwca, Nauka gry w sqa–
asha dla ojców

 » 23 czerwca, warsztaty z maj-
sterkowania dla ojców oraz 
warsztaty kreatywne dla dzieci

Udział we wszystkich wydarze-
niach jest bezpłatny, na niektó-
re obowiązują zapisy. Szczegóły 
w wydarzeniu na FB i na stronie 
internetowej. 

Agata Zięba

Maj rodziną silny – zobacz harmonogram wydarzeń
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Znasz kogoś, kto wspiera seniorów? Zgłoś go w swoim Klu-
bie Seniora lub Radzie Osiedla. Do 20 sierpnia można wyty-
pować osoby i organizacje działające na rzecz osób 60+ we 
Wrocławiu. Wskaż swojego „Przyjaciela Seniorów”.

„Przyjacielem Seniorów” mogą 
zostać osoby lub organizacje dzia-
łające na rzecz osób starszych oraz 
propagujące w  społeczeństwie 
zmianę postrzegania osób 60+. 
Organizatorzy chcą wyróżnić tych, 
którzy aktywnie działają na rzecz 
poprawy jakości życia seniorów 
we Wrocławiu. 

Zgłoszenia mogą składać: Uni-
wersytety Trzeciego Wieku, Klu-
by Seniora, Rady Osiedli, Związki 
Emerytów i Rencistów, organiza-
cje pozarządowe (stowarzysze-
nia, fundacje) i  inne instytucje 

społeczne, edukacyjne i kultural-
ne. Aby to zrobić, należy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy i złożyć 
go w siedzibie organizatora do 
20 sierpnia 2021 r. Można przyjść 
osobiście (pl. Solidarności 1/3/5, 
po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym pod numerem 739 
193 854) lub dokonać zgłoszenia 
mejlowo (jolanta.podsiadlo@wcrs.
wroclaw.pl). Regulamin i druki 
znajdują się na stronie seniorzy.
wroclaw.pl/Konkurs-Przyjaciel-
-Seniora-2021.

 Redakcja

W tym numerze do pokocha-
nia poleca się kotka Freja po 
przejściach.

Freja jest ok. 9-letnią kotką. Ma 
amputowane końce uszu, ponie-
waż były objęte chorobą. Kotka 
funkcjonuje jednak normalnie i nie 
wymaga już dalszego leczenia. Fre-
ja jest oswojona i bardzo odważna. 
Kontakt z nią potrafi być bardzo 
przyjemny, ale – jak to z kotami 
bywa – musi odbywać się na jej za-
sadach. Każdy właściciel kota musi 
się z tym liczyć.

Chętnych do adopcji dzielnej Frei 
prosimy o kontakt ze schroniskiem.

Przyjaciel seniorów Bezdomniaki szukają nowego 
kochającego domu
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Rodzina Serkiesów zamierza wziąć udział w grze terenowej, bo lubią aktywnie spędzać czas. Od lewej: Kuba (l. 9), Karola (l. 11), mama Basia, Zuzia (l. 14) i tata Marcin

TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
we Wrocławiu

ul. Ślazowa 2, tel. 71 362 56 74

Więcej zwierzaków na stronie internetowej www.schroniskowroclaw.pl
oraz na profilu www.facebook.com/schronisko.wroclaw

wcrs.wroclaw.pl/miesiąc-rodziny-2021
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Kultura

Od piątku 21.05 wracamy do 
sal kinowych. Obejrzymy fil-
my nagrodzone Oscarami, 
premiery, a  także perełki 
z  przeglądów. Będzie też 
oferta dla najmłodszych.

Kino Nowe Horyzonty i Dolno-
śląskie Centrum Filmowe mają 
w stałym repertuarze oscarowe 
hity. „Nomadland” Chloé Zhao, 
który zachwycił w tym roku juro-
rów i zebrał nagrody za najlepszy 
film, reżyserię i pierwszoplano-
wą rolę kobiecą (Frances McDor-
mand). Lekturą obowiązkową jest 
„Ojciec” Floriana Zellera z feno-
menalnym Anthonym Hopkin-
sem. Będzie kameralna opowieść 
o koreańskiej rodzinie na amery-
kańskiej prowincji, czyli „Mina-
ri”(Oscar dla najlepszej drugo-
planowej aktorki Youn Yuh-Jung). 
Wreszcie duńskie „Na rauszu” 
Thomasa Vinterberga.

W sobotę 22.05 w DCF-ie odbę-
dzie się pokaz oscarowych krót-
kich metraży, zaś w piątek 29.05 
– „Noc z Oscarem” w Nowych 
Horyzontach i po północy seanse 
nagrodzonych produkcji.

Specjalne atrakcje

Od niedzieli 30.05 w Nowych Ho-
ryzontach wracają poranki filmo-
we z seansem z muzyką na żywo. 

Od piątku 4.06 w Nowych Hory-
zontach Tydzień Filmu Niemiec-
kiego, z kolei DCF przygotował 
specjalny program z okazji 100. 
rocznicy urodzin Tadeusza Ró-
żewicza.

Festiwal NH szuka 
wolontariuszy

Tegoroczna edycja festiwalu Nowe 
Horyzonty dopiero w sierpniu, ale 
już teraz organizatorzy zapraszają 
wszystkich kinomaniaków, którzy 
chcą pomóc przy imprezie. Muszą 
być pełnoletni i złożyć aplikację 

do 30.05. Pomogą przy obsłudze 
projekcji, biura prasowego, kol-
portażu materiałów promocyj-
nych. Informacja na stronie www.
nowehoryzonty.pl

Multikina dołączają

Helios i OhKino takżezapraszają 
od 21.05. Od 28.05 w repertuarze 
wyczekiwane hity, jak Disneyow-
ska „Cruella” z Emmą Stone czy 
„Mortal Kombat”. CinemaCity 
planuje otworzyć się 28.05, ale nie 
podaje jeszcze repertuaru.

Kina samochodowe

Bezpieczną alternatywą dla kin 
stacjonarnych są te pod chmurką. 
Takie kina we Wrocławiu mamy 
dwa – na Stadionie Wrocław i na 
ostatnim piętrze parkingu cen-
trum handlowego Arkady Wro-
cławskie. Kino na wysokościach 
to także opcja dla niezmotory-
zowanych. Wystarczy mieć radio 
ze słuchawkami lub je pożyczyć 
i można skorzystać z jednego z 16 
leżaków.

Magdalena Talik

Wrocławskie kina otwarte. Co oglądać?
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Neodia – światła 
na stadionie

Od 21.05 do 20.06 na promena-
dzie Stadionu Wrocław działać 
będzie niezwykła wystawa 
– Neodia. To pokazy video-
mappingu, animacji, ekranów 
wodnych, kolorowych świateł 
i  laserów z towarzyszeniem 
muzyki.

Wystawę podzielono na kilka 
części tematycznych. Naj-
większą będzie spektakl prze-
strzenny z  użyciem wiązek 
światła w różnych kolorach. 
Na widzów czeka też cicha pi-
rotechnika sceniczna, dymne 
CO2 i buchające ognie. Będzie 
też strefa dotycząca roślin, 
architektury oraz tzw. sel-
fie box, który daje możliwość 
zrobienia wyjątkowych zdjęć 
z wykorzystaniem eksponatów 
i instalacji.

Wystawę można oglądać mię-
dzy godz. 18.00 a 22.00. Ostat-
nie wejście zaplanowano na 
21.15. Bilety są do nabycia na 
stronie internetowej abilet.pl 
i na miejscu. Obowiązuje limit 
dzienny 2000 szt. W tygodniu 
bilet normalny kosztuje 24 zł, 
a ulgowy 19 zł, dla 4-osobowej 
rodziny – 70 zł. Osoba niepeł-
nosprawna z opiekunem płacą 
po 10 zł. W weekend bilety nor-
malne i ulgowe są 5 zł droższe. 
Dla rodziny – 90 zł, dla pozo-
stałych bez zmian.

Chcesz grać Hey 
Joe? Zgłoś się!

Już 19.06 gitarzyści po raz 19. 
zagrają „Hey Joe” Jimiego 
Hendrixa. Gitarowy Rekord 
Świata odbędzie się w  tym 
roku na Pergoli, przy Hali Stu-
lecia, i w sieci. Aby wziąć udział 
w  imprezie we Wrocławiu, 
należy już teraz zgłosić swój 
udział pod adresm l.wroclaw.
pl/rekord-2021.

Gitarowe święto odbędzie 
się zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami sanitarnymi. 
W zależności od aktualnych 
obostrzeń liczba uczestników 
imprezy może zostać ograni-
czona. Wcześniejsze zgłosze-
nie gwarantuje udział w Naj-
większej Gitarowej Orkiestrze 
Świata grającej na żywo we 
Wrocławiu. Gitarzyścii, któ-
rzy nie będą mogli pojawić się 
we Wrocławiu, mogą dołączać 
do imprezy online. Tu zgło-
szenia nie będą przyjmowane 
wcześniej. Ponadto, aby zgło-
sić większą grupę gitarzystów, 
należy wysłać e-mail na adres 
gitarowyrekordswiata@gmail.
com. Szczegóły wydarzenia na 
stronie: www.heyjoe.pl.

Impreza wielkiego kalibru od 27 do 30.05
Międzynarodowy Festiwal Kryminału w tym roku odbędzie się głównie online. Na żądnych krwi i sensacji czekają... spo-
tkania z pisarzami, warsztaty detektywistyczne i wręczenie Nagrody Wielkiego Kalibru, o którą bije się siedmiu autorów.

Transmisje obejrzymy na FB MFK 
i na ekranie przy Klubie Proza 
w Przejściu Garncarskim 2.

Motywem przewodnim festiwa-
lu są uzależnienia, a w progra-
mie znajdzie się wykład „Alko-
hol w kryminale wiktoriańskim” 
(27.05, godz. 17.00), spotkanie 
z Donato Carrisim (28.05, godz. 
21.00) i Lisą Gardner (29.05, godz. 
18.00), warsztaty detektywistycz-
ne dla dzieci (30.05, godz. 13.00, 
na zapisy) czy rozmowa o zwie-
rzętach w literaturze (30.05, godz. 
16.00). I oczywiście gala wręczenia 
Nagród Wielkiego Kalibru (29.05, 
godz. 20.30), do której nominowa-
no siedem książek.

1. Wojciech Chmielarz „Wyrwa” 
(Marginesy) Maciej Tomski do-
wiaduje się, że jego żona Janina 
zginęła w wypadku samochodo-
wym. Dlaczego doszło do niego 
pod Mrągowem, skoro Janina je-
chała na delegację pod Kraków?

2. Marcin Ciszewski „To ja, 
Szpilka. Klub” (Warbook) – poli-
cjant Szpilka talent do wplątywa-
nia się w kłopoty ma po ojcu, a po 
matce umiejętność radzenia sobie 
z wyzwaniami. Teraz szuka zabój-
cy znanego pisarza.

3. Mariusz Czubaj „Cios koń-
czący” (W.A.B.) – Rudolf Heinz 
od 2 lat nie pracuje już w policji. 

Niespodziewanie jednak zostaje 
poproszony o pomoc w sprawie 
brutalnego zabójstwa na Śląsku.

4. Tomasz Duszyński „Glatz. Kraj 
Pana Boga” (SQN) – rok 1921, 
w pobliżu Zieleńca zostają odkry-
te zwłoki. To zaginiona w 1916 r. 
Sabine Hunfeld, córka importera 
cygar. Sprawę przejmuje kłodzka 
policja w osobie Franza Koschelli.

5. Olgierd Hurka „Znamię” (Har-
per Collins Polska) – prawniczka 
Joanna Szymalak pewnego dnia 
znika bez śladu. Śledztwo policyjne 
nie daje rezultatów, ale szef kan-
celarii odkrywa przekręt związany 
z przejęciem firmy deweloperskiej.

6. Anna Kańtoch „Wiosna zagi-
nionych” (Marginesy) – w 1963 r. 
piątka studentów wyruszyła w Ta-
try, troje z nich zostało odnalezio-
nych martwych, jeden zaginął bez 
wieści. Po ponad 50 latach ocalała 
chce wyjaśnić, co się wydarzyło.

7. Wojtek Miłoszewski „Bez resz-
ty” (W.A.B.) – lata 90. w Krako-
wie, pojawia się nowy gang, któ-
ry toruje sobie ścieżki potworną 
brutalnością. Komisarz Kastor 
Grudziński musi sobie poradzić 
ze zmianami w komendzie woje-
wódzkiej i wdrożyć nowe metody 
działania.

Magdalena Talik

Dwa lata temu sale kinowe podczas festiwalu Nowe Horyzonty pękały w szwach
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Dla obcokrajowca

Музеї та галереї мистецтв від-
новлюють свою роботу, почи-
наючи з 4 травня. Найпізніше 
– від 21 травня – буде відчи-
нено кінотеатри та театри.

Від 5 травня 2021 року відчинені 
для відвідувачів усі філії Місь-
кого музею Вроцлава. Цю уста-
нову можна відвідувати індиві-
дуально у санітарному режимі (1 
особа на 15 кв. метрів). До музею 
можуть увійти лише особи, які 
матимуть на собі захисну маску, 
що затулятиме рота і носа. Ріди-
ни для дезінфекції рук доступні 
при вході до кожної з філій му-
зею.

Від 5 до 31.05.2021 р. усі філії 
Міського музею будуть від-
чинені від середи до неділі від 
11.00 до 17.00.

У Музеї міщанського мистецтва 
можна побачити виставку га-
сових ламп. Музей театру ім. 
Генріха Томашевського знову 
відкриє виставку робіт Гойї та 
Далі «Коли спить розум, про-
кидаються монстри».

Міський арсенал та Археологіч-
ний музей після перерви у ро-
боті привітають нас виставкою 

експонатів з колекції Археоло-
гічного музею у Ґданську.

У Музеї архітектури одночасно 
може перебувати максимум 35 
відвідувачів + особи, які пра-
цюють у музейних залах. Об-
меження числа осіб, які можуть 

відвідувати музей одночасно, 
додатково залежатиме від акту-
альної виставочної пропозиції.

Від 5 травня ми можемо від-
відати галереї Бюро художніх 
виставок. До 16 травня у Бюро 
художніх виставок Вроцлав 

– Головний корпус можна ог-
лянути експозицію „Троє – це 
вже натовп». Бюро художніх 
виставок Вроцлав – Головний 
корпус запрошує до себе у сере-
ду, четвер та неділю від 12.00 до 
18.00, а у п’ятницю та суботу – 
від 14.00 до 20.00.

Від 1 квітня до 30 червня триватиме Загальнонаціональний перепис населення Участь в переписі, 
який триватиме до кінця вересня – це не лише обов’язок громадян Польщі, але й іноземців.

Анна Мотика: „ Для мене участь 
в національному переписі насе-
лення – це такий же важливий 
громадський обов’язок, як і 
участь в виборах, незважаю-
чи на те, що я проживаю в ін-
шій країні. Як відомо, Польща, 
зокрема Вроцлав – прихильні 
іноземцям, і завдяки інформа-
ції, яку отримає уряд, він зможе 
більш чіткіше в майбутньому 
формувати політику спрямо-
вану для іноземців. Я вірю в 
те, що перепис допоможе нам, 
іноземцям, легше та швидше 
вирішувати в майбутньому 

деякі важливі аспекти, такі як 
легалізація перебування чи 
формальні справи під час пра-
цевлаштування. А також від-
буватиметься більше різнома-
нітних заходів та проектів, які 
б полегшили перебування іно-
земця в Польщі, а також біль-
ше об’єднали нашу українську 
меншину.

Заповни анкету

Якщо іноземець перебуває в 
Польщі до одного року – він 
заповнює анкету короткостро-

кового емігранта, якщо більше 
року – довгострокового.

Отримати доступ до анкети 
можна через довірений профіль 
або ж номер PESEL, а також через 
два альтернативні способи – те-
лефонний або через спеціаліста 
з перепису населення. Варто 
пам’ятати, що заповнити елек-
тронну анкету можете протягом 
14 днів з моменту першого входу 
в свій обліковий запис.

Museums and galleries resume their activity after 4th May. Cinemas and theatres will be opened at the latest date – from 21st May.

From 5th till 31st May 2021, all 
branches of the City Museum will 
be open from Wednesday to Sun-
day, from 11:00 a.m. till 5:00 p.m.

In the Museum of Bourgeois Art, 
you can see an exhibition of oil 
lamps, and the Henryk Toma-
szewski Theatre Museum returns 
with an exhibition of works by 

Goya and Dali The Sleep of Reason 
Produces Monsters.

The City Arsenal – Archaeological 
Museum will welcome us with an 
exhibition from the collection of the 
Archaeological Museum in Gdańsk.

In the Museum of Architecture, 
no more than 35 visitors + per-

sons from the museum personnel 
are allowed to be present at the 
same time. The limit of persons 
visiting the museum at one time 
is also dependent on the current 
offer.

From 5th May, BWA galleries will 
be available to visitors. Until 16th 
May, an exhibition Already Three 

Make Up a Crowd will be shown in 
BWA Wrocław Główny. 

BWA Wrocław Główny will be 
open:

 ◼ from 12:00 p.m. till 6:00 p.m. 
on Wednesdays, Thursdays and 
Sundays

 ◼ from 2:00 p.m. till 8:00 p.m. on 
Fridays and Saturdays.

Remember

From 15th May, face mask will not 
have to be worn in the open air if 
the infection rate falls below 15 
per 100,000 persons. 

The obligation to cover the mouth 
and the nose with a face mask in 
closed rooms will remain valid.
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Музеї та галереї мистецтв відчинені 
після локдауну

Не бійтеся перепису 
населення

Museums and galleries open after the lockdown

Коли не треба буде носити 
захисні маски на свіжому повітрі

Від 15 травня, перебуваючи на сві-
жому повітрі, маску не треба буде 
носити обов’язково. Є одна умова: 
показник заражень COVID-19 на 
кожні 100 тис. жителів повинен 
бути менше 15.

Не змінюється вимога щодо за-
туляння рота і носа за допомогою 
маски, коли перебуватимемо у 
приміщеннях.

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

www.wroclaw.pl/ua
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– Mogę zdradzić, że zespół niemal w połowie zostanie przebudowany. Przyszły sezon to ostatni rok naszego trzyletniego 
planu powrotu do PlusLigi, najwyższej klasy rozgrywkowej – mówi prezes eWinner Gwardii Wrocław Łukasz Tobys.

Poprzedni sezon TAURON 1. Ligi 
zakończyliście na 4. miejscu. Cel 
minimum został zrealizowany czy 
jednak pozostaje niedosyt?
Łukasz Tobys, prezes eWinner 
Gwardii Wrocław: – Cel na sezon 
2020/21, jaki sobie założyliśmy 
przed rozpoczęciem rozgrywek, 
został zrealizowany w 100 proc., 
ale… wraz z kolejnymi dobrymi 
pojedynkami nasz apetyt szybko 
zaczął rosnąć. Nie nakładaliśmy na 
drużynę presji, jednak wewnętrz-
nie czuliśmy, że realnie możemy 
powalczyć o angaż do PlusLigi już 
w drugim roku trzyletniego planu 
rozwoju klubu.

Który moment poprzedniego se-
zonu wpłynął na to, że zostaliście 
w I lidze?
– Na pewno półfinałowa batalia 
z Politechniką Lublin. W obydwu 
meczach prowadziliśmy już 2:1, ale 
ostatecznie zakończyły się naszymi 
porażkami 2:3.

Niebawem wkraczamy w ostatni 
rok planu zakładającego awans 
Gwardii do wyższej ligi. Jakie kro-
ki czynicie, aby cel został zreali-
zowany?
– Zawodnicy niedawno zakończyli 
swoje rozgrywki, ale dla nas ciężka 
praca dopiero się zaczyna. Budo-
wanie zespołu na awans wymaga 

większego budżetu. Właśnie takie 
kroki podejmujemy – zabezpie-
czenie odpowiednich środków, co 
pozwoli na wzmocnienie składu. 
Już teraz mogę zdradzić, że zespół 
niemal w połowie zostanie prze-
budowany. Zakontraktowaliśmy 
jednego zagranicznego zawodni-
ka z mocnym nazwiskiem, trzech 
„PlusLigowców” i czynimy dalsze 
kroki, aby wzmocnić drużynę.

Po zakończeniu sezonu rozsta-
liście się z trenerem Markiem 

Lebedewem. Kiedy możemy spo-
dziewać się ogłoszenia nowego 
szkoleniowca?
– Do końca maja poznamy na-
zwisko nowego szkoleniowca. 
Z  Markiem pozostajemy jed-
nak w bardzo dobrych relacjach. 
Zresztą, od samego początku 
współpracy z Lebedewem gramy 
w otwarte karty i razem buduje-
my ten klub.

Zostałeś wybrany do zarzą-
du DZPS. Czy Twoja obecność 

w Związku może pomóc Gwardii 
w rozwoju?
–  M o j a  o b e c n o ś ć  m o ż e  p o -
móc dolnośląskiej siatkówce, co 
w efekcie przełoży się na rozwój 
Gwardii. Poniekąd będzie to efekt 
uboczny pracy, którą z nowym 
zarządem chcemy wykonać na 
szczeblu wojewódzkim. Dolny 
Śląsk jest bardzo mocnym ośrod-
kiem szkoleniowym na mapie 
Polski.

Rozmawiał Patryk Załęczny

Sport

19 czerwca Panthers Wrocław rozpoczną sezon w nowej Lidze Europejskiej (ELF). Po dominacji w Polsce wrocławianie 
chcą podbić Stary Kontynent. – Dla nas liczy się wejście do play-offs – zapowiada Jakub Samel, trener główny „Panter”.

Od powstania drużyny w 2013 r. 
Panthers zagrali we wszystkich 
możliwych finałach mistrzostw 
Polski.  Z  siedmiu rywalizacji 

o złoto cztery razy sięgali po złoty 
medal. W tej sytuacji klub zade-
cydował, że jedyną możliwością 
rozwoju jest rywalizacja za gra-

nicą. Sezon w European League of 
Football startuje 19 czerwca, a fi-
nał zaplanowano na 26 września 
na Merkur Spiel-Arena w Düssel-
dorfie. Obiekcie, który może po-
mieścić 60 tys. widzów.

– Nigdy nie zaczynaliśmy sezonu 
tak późno, poza ubiegłym rokiem, 
gdy ruszył jesienią. To był jednak 
wyjątek z powodu pandemii. Nor-
malnie zaczynaliśmy na przeło-
mie marca i kwietnia – podkreśla 
Jakub Samel. – Dlatego teraz je-
steśmy w ostatniej fazie przygo-
towań. W maju mamy jeszcze dwa 
weekendowe obozy treningowe.

ELF jak amerykańska NFL

Ten sezon będzie wyjątkowy tak-
że z innego powodu. W ELF dru-
żyny zagrają na zasadach ame-
rykańskiej zawodowej ligi NFL, 
a nie NCAA – to oznacza m.in. 
kwarty dłuższe o  trzy minuty. 
Głębia składu to podstawa suk-
cesu.

– Mamy czterech amerykańskich 
zawodników i kilku Europejczy-

ków, ale jest jeszcze miejsce dla 
zagranicznych graczy – pod-
kreśla Samel. Z Panthers trenują 
już rozgrywający Cody Williams, 
running back Lamar Carswell, 
defensive back Darius Robinson 
i linebacker William Lloyd. Ze-
spół wzmocnił również Łotysz 
Karlis Brauns, Słowak Igor Ma-
ślanka, Brazylijczyk Murilo Ma-
chado i Hiszpan Eduardo Sanchez 
Gonzalez.

Panthers rywalizację w ELF roz-
poczną 19 czerwca na Stadionie 
Olimpijskim. Mistrzowie Polski 
podejmą Cologne Centurions. Po-
czątek meczu o godzinie 15. Bilety 
można kupować na stronie inter-
netowej ticketmaster.pl.

– Cieszymy się, że kibice znów 
będą dopingować nas z trybun. 
W  tej lidze każdy mecz będzie 
mieć ogromne znaczenie i przyda 
nam się ich pomoc. Liczy się tylko 
i wyłącznie wejście do fazy play-
-offs – zapowiada trener wro-
cławskich „Panter”.

Piotr Bera
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Były zawodnik Śląska Wrocław, 
Przemysław Płacheta znalazł 
się wśród powołanych piłkarzy 
na Euro 2020. Zgrupowanie ka-
dry Paulo Sousy rozpocznie się 
24 maja w Opalenicy.

LV BET Zakłady Bukma-
c h e r s k i e  z o s t a ł y  n o w y m 
sponsorem głównym Śląska 
Wrocław. Zastąpią markę No-
blebet w nadchodzącym sezo-
nie i będą wspierali wrocławski 
klub przez trzy kolejne lata.

Koszykarze WKK Wrocław 
zajęli 4. miejsce w rozgryw-
kach Suzuki 1. Ligi Mężczyzn. 
W dwumeczu o brązowy medal 
okazali się gorsi od Rawlplug 
Sokoła Łańcut, przegrywając 
170:182.

Sparta Wrocław wygrała w hi-
cie 6. rundy PGE Ekstraligi ze 
Stalą Gorzów 52:38. Najwięcej 
punktów (15) dla podopiecz-
nych Dariusza Śledzia zdobył 
Artem Łaguta.

1608 punktów dla Sparty po-
zwoliło Maciejowi Janow-
skiemu wyprzedzić w klasy-
fikacji najskuteczniejszych 
żużlowców wrocławskiego 
klubu dotychczasowego lidera 
– legendarnego Konstantego 
Pociejkowicza.

Tydzień w skrócieGwardia zaczyna operację PlusLiga

Ostatnia prosta przygotowań „Panter”
WYDARZENIA 

SPORTOWE
 żużel

PGE Ekstraliga: 
23.05, godz. 19.15, 
Betard Sparta Wrocław 
– Fogo Unia Leszno
(nSport +)

piłka nożna

Ekstraliga Kobiet: 
22.05, godz. 12.00, 
WKS Śląsk Wrocław 
– Akademia Piłkarska LG

III liga mężczyzn: 
22.05, godz. 17.00,
Lechia Zielona Góra 
– Ślęza Wrocław 

III liga mężczyzn: 
26.05, godz. 18.00, 
Ślęza Wrocław 
– Rekord Bielsko-Biała

piłka ręczna

1. Liga Mężczyzn: 
22.05, godz. 17.00, 
WKS Śląsk Wrocław 
– Grunwald Poznań 
(Facebook WKS Śląsk Wrocław - 
piłka ręczna)

lacrosse

Polska Liga Lacrosse Kobiet: 
22.05, godz. 12.00, 
Lax Warriors Września 
– Panthers Wrocław
godz. 14.00 
Panthers Wrocław 
– Poznań Hussars Ladies 
(profil „LAX Tv”) 
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Łukasz Tobys (w środku) został ostatnio wybrany do Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej

Najlepszy polski zespół skupia się teraz na podbiciu Europy
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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 i... odrobina szczęścia.

1. Przeczytaj biuletyn

Najszybciej rozwiążą krzyżów-
kę ci, którzy czytają biuletyn, 
bo wiele odpowiedzi kryje się 
w naszych artykułach. W trakcie 
rozwiązywania krzyżówki moż-
na sprawdzić też swoją wiedzę 
o Wrocławiu, jego historii, in-
stytucjach i znanych postaciach 
oraz zdobyć nową z interesują-
cych dziedzin. Hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki, na-
wiązuje do tematu numeru pre-
zentowanego we wkładce.

2. Rozwiąż i wyślij hasło

Aby wygrać jedną z trzech na-
gród, wystarczy wysłać hasło 
z  krzyżówki SMS-em pod nu-
mer 664 072 606 (koszt jedne-
go SMS-a wg taryfy operatora). 
W  treści należy wpisać numer 

biuletynu i po kropce prawidłową 
odpowiedź. W tym numerze bę-
dzie to „38.HASŁO”, gdzie słowo 
„HASŁO” należy zastąpić rozwią-
zaniem krzyżówki. Na odpowiedzi 
czekamy do 27 maja br. do godz. 
20.00.

Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpowie-
dzi najpóźniej do 7 czerwca br. 
i skontaktujemy się z nimi w cią-
gu trzech dni roboczych. Regu-
lamin konkursu dostępny jest na 
www.wroclaw.pl/biuletyn/#kon-
kurs.

3. Wygraj gadżety 

W  tym wydaniu do zdobycia 
w konkursie są: bluza, saszetka 
typu nerka i  czapka z  herbem 
Wrocławia. 

1. Przejście na poziomie chodnika łączące budynki 
lub ulice, często przykryte szklanym dachem.  
We Wrocławiu np. „pod Błękitnym Słońcem”.

2. …. bez butów chodzi.

3. Ulica we Wrocławiu, której nazwa pochodzi 
od znajdujących się tam warsztatów 
wytwarzających igły.

4. Park w samym sercu Nadodrza.

5. Na placu Solnym kiedyś można było kupić sól, dziś 
można tam kupić...

6. Styl architektoniczny, w którym utrzymane jest 
wnętrze Hali Targowej we Wrocławiu.

7. Rzemieślnik trudniący się 
wyrabianiem kotłów.

8. Budynki znajdujące się 
w Rynku, w których 
handlowano i krojono sukno.

9. Kolorowe malowidła 
zdobiące miasto, we 
Wrocławiu jest ich 
dużo na Nadodrzu.

10. Minibrowar 
produkujący piwo rzemieślnicze, 
znajdujący się na wrocławskim 
Rynku.

11. Wrocławskie osiedle, które zaczęło 
wynajmować lokale rzemieślnikom 
i artystom.

12. Towar sprzedawany tradycyjnie na 
Jatkach.

13. Budynek ten znajduje się na dwóch 
wyspach na Odrze: Młyńskiej i Piasek, 
nosi imię Maria.

14. W znajdującym się na Jatkach „Pomniku ku czci 
zwierząt rzeźnych” leży z tyłu za gęsią.

Rozwiąż Wrocławską Krzyżówkę 
i wygraj fantastyczne nagrody!

KRZYŻÓWKA NUMERU 38

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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WYDAWCA
Gmina Wrocław

Wydrukowano na papierze ekologicznym

Napisz do nas!

www.wroclaw.pl/biuletyn/#konkurs

Wygraj!
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