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Chcesz dobrze ogrzać 
dom? Wytrop za darmo 
mostki termiczne

COVID-19 – nowe 
obostrzenia od 15.12. 
Zaszczep dziecko
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Pandemic 
restrictions from 
15th December

Choinka cięta czy w doniczce? 
Karp smażony czy... z selera? 
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Zaczaruj się już 
na święta 
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Głos Prezydenta
Szanowni Państwo,

tak to się układa, że wydarzenia 
radosne przeplatają się ze smut-
nymi. Myślami jesteśmy już przy 
zbliżających się świętach i najbliż-
szych, z którymi mamy nadzie-
ję spędzić ten czas. Dlatego tym 
trudniej pogodzić się z pożegna-
niami. A dwa takie smutne wro-
cławskie pożegnania są za nami.

Odszedł Sylwester Chęciński, zna-
ny reżyser, honorowy obywatel 
Wrocławia. Jego komediowa try-
logia przez wielu – rozmawiałem 
o tym ostatnio ze Staszkiem Szel-
cem – uważana jest za najlepszą 
w historii polskiej kinematogra-
fii. Pożegnaliśmy też Antoniego 
Gucwińskiego – na współprowa-
dzonym przez niego programie 
„Z kamerą wśród zwierząt” wy-
chowały się pokolenia młodych 

ludzi - w tym też ja. Myślę, że był 
jedną z ikon naszego miasta.

Wspominaliśmy także 40. roczni-
cę wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego. Przy tego rodzaju wy-
darzeniach, prócz upamiętnienia 
ofiar, zawsze nachodzi mnie re-
fleksja, co możemy zrobić dzisiaj, 
aby uniknąć ich w przyszłości. 
Stan wojenny był schyłkiem syste-
mu, który desperacko trzymał się 
władzy. Systemu totalitarnego i, 
mimo jakże szumnych deklaracji, 
oderwanego od ludzi. 

Dziś, myśląc o wydarzeniach 
sprzed lat, chciałbym je widzieć 
jako relikt przeszłości, która ni-
gdy więcej nie zdarzy się nie tyl-
ko w Polsce, ale w żadnym innym 
kraju. Myślę, że wiele zależy od 
naszego obywatelskiego zaanga-
żowania i odpowiedzialności za 

wspólnotę, której jesteśmy czę-
ścią – czy to w wymiarze lokal-
nym, czy ogólnopolskim. Bycie 
świadomym obywatelem, umie-
jącym oprzeć się wszelkiej maści 
populizmom i odróżniać fakty od 
fałszywych informacji, to najlep-
sza nomen omen szczepionka na 
autokratyczne zakusy.

Skoro o szczepionkach… Za-
szczepili się Państwo? Myślę te-
raz o tzw. dawce przypominają-
cej. Zachęcam. Śledząc codziennie 
wiadomości, z troską myślę o tym, 
co dzieje się wokół nas. A przecież 
święta za pasem. Sprawmy, by 
były bezpieczniejsze.

5� 6� 4� 3� 5� 4�
poniedziałek

15 GRUDNIA 16 GRUDNIA 17 GRUDNIA 18 GRUDNIA 19 GRUDNIA 20 GRUDNIA
czwartek piątek sobota niedzielaśroda

Pogoda
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Idźcie do Sky Tower zobaczyć Piernikowy Wrocław w Kolejkowie
Prawie 300 domów, wrocławski 
ratusz i kamienice, kościół i za-
mek, a wśród nich przejeżdżające 
pociągi - to ponad tona ciasta, 
niemal 100 kg miodu i 34 kg ko-
rzennych przypraw. Wszystkie 
obiekty pod śniegiem z lukru, do 
którego modelarze wykorzystali 
305 jaj, 143 cytryny i 28 kg cukru 
pudru. Kolejkowo mieści się teraz 
na I p. Sky Tower, ul. Powstańców 
Śl. 95. Wystawa potrwa do końca 
lutego 2022, ale zwiedzać ją moż-
na codziennie, 365 dni w roku, 
nawet w Wigilię i Boże Narodze-
nie, zawsze w godz. 10-18. Bilety: 
25 i 20 zł (dzieci do 3 lat). 

Do 27.02 otwarta jest też inna wy-
stawa, która podoba się najmłod-
szym wrocławianom pt. „Szopki. 
Od dolnośląskiej do krakowskiej”: 
Pałac Królewski, ul. Kazimierza 
Wielkiego 35, śr.-sb. w godz. 11-
17, nd. - godz. 10-18.
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Jakie? Nauka zdalna od 20.12 do 09.01 we wszystkich klasach podstawówek i szkół średnich. Obowiązkowe testy 
dla współdomowników osób chorujących na COVID-19, przebywających na kwarantannie. Zamknięte dyskoteki. 

– Poziom zakażeń koronawirusem 
w Polsce utrzymuje się od półtora 
tygodnia na poziomie ok. 23 tys. 
i nie spada. To niepokoi tym bar-
dziej, że mamy mutację omicron. 
Dlatego zdecydowano o wprowa-
dzeniu nowych obostrzeń i re-
strykcji w związku z pandemią 
– mówił minister zdrowia Adam 
Niedzielski. 

Testy, szczepienia, 
obostrzenia

Mają się one odbywać w trzech 
obszarach. Pierwszy to projekt 
ustawy umożliwiającej spraw-
dzanie przez pracodawców stanu 
zdrowia pracowników na podsta-
wie okazanych przez nich testów 
na obecność koronawirusa. Test 
będzie można wykonać bezpłat-
nie po wypełnieniu formularza 
dostępnego na stronie minister-
stwa. – Projekt ustawy, który jest 
obecnie dyskutowany, ma zostać 
skierowany na ścieżkę formalną 
w ciągu tygodnia – zapowiedział 
7.12 minister Niedzielski. 

Drugi to obowiązkowe szczepienia 
dla pracowników ochrony zdro-
wia, nauczycieli i służb mundu-
rowych od 1 marca 2022 r. Trzeci 
– nowe obostrzenia wprowadzone 
w przestrzeni publicznej.

Nowe limity i nauka zdalna

Od 15 grudnia 
• zapełnienie obiektu w kinach, 

teatrach, hotelach, restaura-
cjach, halach sportowych czy 
kościołach - do 30 proc. (li-
mit można przekroczyć, jeżeli 
osoby przebywające w obiekcie 
okażą dowód szczepienia); 

• w transporcie zbiorowym zaję-

tych do 75 proc. miejsc;
• zamknięte dyskoteki, kluby 

i miejsca do tańczenia, z wy-
jątkiem sylwestra – w nocy 
z 31.12 na 1.01 w lokalach bę-
dzie mogło bawić się do 100 
osób (osoby zaszczepione nie 
są liczone); 

• wprowadzone zostaną także 
obowiązkowe testy dla współ-
domowników osób chorujących 

na COVID-19, przebywających 
na kwarantannie (bez wzglę-
du na to, czy zdrowi współdo-
mownicy mają już certyfikat 
covidowy).

Od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 
2022 r. uczniowie szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych 
mają naukę zdalną. 

Redakcja

Aktualności

Nowe obostrzenia wchodzą 15 grudnia

Nie żyje Antoni 
Gucwiński

Wieloletni dyrektor wrocław-
skiego ogrodu zoologicznego 
zmarł 8 grudnia w wieku 89 
lat. W zoo pracował od 1957 
r., a od 1968 do 2006 r. był 
jego dyrektorem. Zajmo-
wał się popularyzacją wiedzy 
o dzikich zwierzętach – na-
pisał 18 książek, prowadził 
program „Z kamerą wśród 
zwierząt” i „Znajomi z zoo”. 

 

Z Chałubińskiego 
na Borowską 
Od 15 grudnia I Klinika Gi-
nekologii i Położnictwa z ul. 
Chałubińskiego działa przy 
ul. Borowskiej. Nie będą już 
w niej przyjmowane porody, 
ale przede wszystkim leczo-
ne choroby ginekologiczne 
i prowadzone operacje. Z kli-
niką przeniesione zostaną 
także przykliniczne poradnie: 
ginekologiczna, ginekologii 
onkologicznej i ginekologii 
dziewczęcej.

Mniejszy podatek 
za ogród na 
dachu 

Radni miejscy przyjęli uchwa-
łę dot. zwolnienia z podatku 
od nieruchomości budynków, 
na których umieszczono zie-
lone dachy i ogrody wertykal-
ne. Zwolnienie może wynosić 
nawet tyle procent, ile zajmu-
je zielona powierzchnia i wię-
cej. Szczegóły na l.wroclaw.
pl/zielone-zwolnienia.

Można już szczepić dzieci od 5. roku życia
Od 16 grudnia można szczepić dzieci w wieku 5-11 lat przeciwko koronawirusowi. Lekarze alarmują, że teraz jest wię-
cej zachorowań maluchów niż w dwóch poprzednich falach razem wziętych. Można już pobierać e-skierowanie. 

– Szczepienia przeciwko COVID-19 
dzieci w wieku od 5 do 11 lat są 
bezwzględnie konieczne – uważa 
prof. Leszek Szenborn, kierownik 
katedry pediatrii i chorób infek-
cyjnych w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym. – Jeśli nie zaszczepi-
my dzieci, staną się one rezerwu-
arem dla wirusa i będą brały udział 
w jego przenoszeniu. To one za-
czną zarażać innych - podkreśla.

Od 11.12 trwa wystawianie e-skie-
rowań dla dzieci w wieku 5-11 lat. 
Najlepszym sposobem na zapisa-
nie dziecka na szczepienie jest re-
jestracja na stronie pacjent.gov.pl. 
Można to zrobić przez Profil Za-
ufany. Wtedy zostanie rodzicowi 
zaproponowany termin i miejsce 

szczepienia jego dziecka. Jeśli ro-
dzic nie ma Internetowego Konta 
Pacjenta, mogą przyjść ze swoim 
maluchem do punktu szczepień. 
Wcześniej warto tam jednak zapo-
wiedzieć się telefonicznie. 

Szczepienia zaczynają się 16.12. 
W punkcie szczepień lekarz 
przeprowadza kwalifikację. – 
Prawie wszystkie 46 łóżek na 
naszym oddziale w szpitalu są 
zajęte przez dzieci. Ich rodzice 
w większości się nie zaszczepili. 
To przykre, że nawet rodzice tych 
przewlekle chorych, nie myślą 
o tym, by je zabezpieczyć – pod-
kreśla prof. Szenborn.

 Michał Kurowicki
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Od 15.12 nie potańczymy w klubach – wyjątkiem będzie noc sylwestrowa z 31.12.2021 na 1.01.2022

Mama zaszczepi 6-letniego Karola w pierwszym wolnym terminie
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Dzienne 
zakażenia COVID 

z 13.12.2021

Polska

11 379

Dolny Śląsk

1188
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Aktualności

Marzeniem i wolą poety Tymoteusza Karpowicza było, aby jego dom służył mieszkańcom Wrocławia. Tak też się stanie. 
Właśnie zakończył się gruntowny remont willi przy ul. Krzyckiej 29, która jest teraz siedzibą Fundacji Olgi Tokarczuk. 

Prace nad metamorfozą budynku 
trwały rok. Prowadzone były pod 
czujnym okiem architektów – 
tak aby odrestaurowane wnętrze 
i meble, które w większości po-
zostały po rodzinie Karpowiczów, 
pasowały do odświeżonego, no-
woczesnego wnętrza. 

Od dachu po piwnicę

Willa została kom-
p leksowo prze-
budowana. – Na 
dachu wymie-
niliśmy więźbę, 
dachówkę, mamy 
też nową, piękną 
elewację budynku 
– wylicza Krzysztof 
Świercz z Zarządu In-
westycji Miejskich, który 
nadzorował prace. – Budy-
nek został dostosowany do po-
trzeb osób z niepełnosprawno-
ściami. W środku zamontowano 
windę – dodaje. 

Na parterze powstały sekretariat, 
szatnia, sala spotkań i aneks ku-
chenny, a na pierwszym piętrze - 
gabinet oraz dwa pokoje gościn-
ne. Na drugim piętrze znajdują się 
pomieszczenia biurowe i antresola 
z pięknie odnowionymi stropa-
mi. Wybudowane zostały toalety, 
także dla osób z niepełnospraw-
nością. W toalecie stanął również 

przewijak dla 
niemowląt. 

Wymieniono wszystkie instalacje 
w budynku, założono też klima-
tyzację. Wykonane zostały nowe 
podłogi nawiązujące do tych hi-
storycznych. Renowację przeszły 
drewniane podłogi dębowe, scho-
dy i meble: szafa dwudrzwiowa, 
szafa trzydrzwiowa, meblościan-
ka, regał biblioteczny, trzy biur-
ka (dwa na zdjęciu), okrągły stół 
i komoda. 

– W miejscu wyburzonego tara-
su powstała oranżeria z zielo-

nym dachem, na którym zasa-
dziliśmy rozchodnik, który, jak 
widać, świetnie sobie radzi nie 
tylko w międzytorzu tramwajo-
wym – taki mamy na Popowicach 
– ale także na zielonych dachach. 
Natomiast w piwnicy jest teraz 
kawiarnia – opowiada Krzysztof 
Świercz.

Siedziba fundacji noblistki

Zadbano także o teren wokół 
budynku. Wybudowano chodni-
ki, miejsca parkingowe, wjazdy 
i oświetlenie. Jest też miejsce, aby 
nowy użytkownik mógł stworzyć 

ogród według własnej inwencji 
twórczej. Remont kosztował po-
nad 4 mln złotych.

Willa należąca w przeszłości do 
małżeństwa Karpowiczów została 
siedzibą Fundacji Olgi Tokarczuk, 
która wspiera kulturę i sztukę, 
zarówno w Polsce, jak i za grani-
cą. Przeprowadzka rozpocznie się 
15 grudnia. Zaplanowano rów-
nież wydarzenia (od 15 do 19.12), 
w których można wziąć udział 
online: l.wroclaw.pl/fundacja-
-wydarzenia.

Paulina Czarnota

Willa Karpowiczów po remoncie jak nowa

Oto trzej nowi doradcy prezydenta
Prezydent Wrocławia Ja-
cek Sutryk powołał 1 grud-
nia trzech nowych dorad-
ców. Są nimi dwaj doradcy 
społeczni: Mirosław Lach 
– ds. spółdzielni mieszka-
niowych, Jarosław Char-
łampowicz – ds. kontaktów 
z  jednostkami samorządu 
terytorialnego. Trzeci do-
radca to Karol Przywara, 
który objął stanowisko peł-
nomocnika ds. współpracy 
z  zagranicą. Wszyscy mają 
pomagać w  tworzeniu no-
wych projektów miejskich 
i  skutecznym ich realizo-
waniu. 

Mirosław Lach, przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Wrocław–Po-
łudnie, przewodniczący Ruchu 
Społecznego Obrony Miesz-
kańców, radny Rady Miejskiej 
Wrocławia w latach 2002-2006 
i znów od 2014 roku. Dwukrotny 
laureat Konkursu Samorządowiec 
Spółdzielca (2015 i 2003 r.).

Jarosław Charłampowicz, poli-
tolog, radny Rady Miejskiej Wro-
cławia od 2018 r., do kwietnia 
2021 jej przewodniczący. Poseł 
na Sejm VII kadencji (2011–2015), 
doradca wojewody dolnośląskie-
go (2007- 2011). Radny Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
(2006-2011). Wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku III kadencji. 

Karol Przywara, doradca ds. 
międzynarodowych w Agencji 
Rozwoju Aglomeracji Wrocław-
skiej. W latach 2015–2020 dyrek-
tor wydziału współpracy z zagra-
nicą Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 
Prezes Fundacji Kaukaskiej, pro-
mującej współpracę z Armenią, 
Azerbejdżanem i Gruzją.

Dzień Czytania 
w Szkołach

Dokładnie 10 grudnia minęły 
dwa lata od wręczenia Oldze 
Tokarczuk literackiej Nagro-
dy Nobla. Z okazji jubileuszu 
Urząd Miejski zorganizował 
wrocławski Dzień Czytania 
w Szkołach. Była to okazja dla 
nauczycieli, aby pokazać dzie-
ciom, jakie lektury ich inspi-
rują, na jakich się wychowali. 
Swoje ulubione książki mogli 
przedstawić też uczniowie. 
Najciekawsze relacje i pomy-
sły świętowania Dnia Czytania 
zostaną nagrodzone pakietami 
książek dla biblioteki szkolnej, 
a szczególną nagrodą jest spo-
tkanie autorskie z wybranym 
pisarzem.

 

Wrocław pomaga 
lwowiakom
Żywność trwała, artykuły hi-
gieniczne, środki czystości, 
maści przeciwodleżynowe, 
a także zabawki, pieluchy czy 
środki higieniczne dla ma-
łych dzieci. Takie dary zo-
stały przekazane dzieciom 
z Domowego Hospicjum przy 
Katedrze Lwowskiej i pod-
opiecznym Domu Miłosierdzia 
dla Seniorów w Brzuchowi-
cach w ramach akcji Paczka 
dla Lwowiaka. Zebrano też 
rekordową sumę - ok. 20 tys. 
zł. Darowizny można jeszcze 
przekazywać do 20 grudnia. 
Szczegóły na stronie www.
fundacja-swjadwigi.pl. 

Kup wojskowy 
gadżet na prezent 

Jesteś miłośnikiem militariów? 
Szukasz nietypowego prezen-
tu na święta? Sprawdź ofertę 
sklepu wojskowego z siedzibą 
przy ul. Zwycięskiej 39. Czyn-
ny od wtorku do czwartku 
w godz. 9-14. Agencja Mie-
nia Wojskowego prowadzi też 
sprzedaż w internecie: sklep.
amw.com.pl. Znajdziemy tam 
wiele wojskowych produktów, 
np. lornetki pryzmatyczne, 
kompasy artyleryjskie, trze-
wiki desantowca czy zestaw 
na mroźną zimę. Zysk ze 
sprzedaży AMW przekazuje 
na Fundusz Modernizacji Sił 
Zbrojnych. 

Stuletnia willa Karpowiczów zyskała oranżerię i miejsce na nowy ogród

TO
M

A
SZ

 H
O

ŁO
D

 (2
)

U
M

W

A
R

C
H

IW
U

M
 P

R
YW

AT
N

E

A
R

C
H

IW
U

M
 P

R
YW

AT
N

E



NR 45 (65) – GRUDZIEŃ 2021#BądźBezpiecznyWeWrocławiu 5

Najpopularniejsze tematy tegorocznych inicjatyw, kto i gdzie realizował w tym roku swoje pierwsze lokalne projekty, czy udało się pobić rekord 
zgłoszeń. 15 grudnia Strefa Kultury Wrocław i Fundacja Umbrella wirtualnie podsumują 2021 rok w Mikrograntach.

W trzech naborach podzielonych 
tradycyjnie na ścieżki: dla osób 
fizycznych i grup nieformalnych, 
młodych organizacji pozarządowych 
oraz grup młodzieżowych, zgłaszać 
można było propozycje działań 
animacyjnych, edukacyjnych, re-
kreacyjnych, społecznych i kultu-
ralnych. Wsparcie organizacyjne, 
promocyjne, administracyjne, logi-
styczne oraz finansowe otrzymało 
w tym roku aż 119 projektów.

W środę (15.12) o godz. 18 Strefa 
Kultury Wrocław i Fundacja Um-

brella podczas wirtualnego spo-
tkania podsumują efekty tych 
działań. Ścieżki reprezentować 
będą: Anna Bieliz ze Strefy Kultury 
Wrocław oraz Alicja Pietrzyk i Ka-
zimierz Szepiela z Fundacji Um-
brella, słowo wstępu zaprezentuje 
Jacek Pluta, zastępca dyrektora 
Departamentu Spraw Społecznych 
UMW.

Po części podsumowującej Alina 
Szeptycka, członkini Wrocławskiej 
Rady Kobiet, współprzewodniczą-
ca Wrocławskiej Rady ds. Równe-

go Traktowania przy prezydencie 
Wrocławia, w wystąpieniu „Dbaj-
my o siebie – róbmy rewolucję!” 
podzieli się swoimi doświadcze-
niami z pracy aktywistycznej. Po-
tem będzie czas na pytania i re-
fleksje widzów.

Transmisja na żywo odbędzie 
się na Facebooku Mikrograntów, 
Strefy Kultury Wrocław i Wrocław 
rozmawia. Spotkanie tłumaczone 
będzie na Polski Język Migowy. 

Redakcja

Uwaga, ważna data dla 
wspólnot mieszkaniowych, 
przedsiębiorców i  organi-
zacji pozarządowych ma-
jących zamiar włączyć się 
w  działania na jednym z  8 
osiedli objętych obszarem 
rewitalizacji. 31 grudnia 
br. mija termin zgłaszania 
przedsięwzięć do Gminne-
go Programu Rewitalizacji.

Przedsięwzięcia rewitalizacyj-
ne to działania, które integru-
ją mieszkańców i angażują ich 
w pracę na rzecz okolicy. 

To też przeciwdziałanie wystę-
powaniu bezrobocia, ubóstwa 
czy przestępczości, poprawa 
kondycji lokalnych przedsię-
biorstw, zmniejszenie hała-
su, zanieczyszczenia powietrza 
i tworzenie terenów zielonych, 
a także poprawa dostępu do 
usług i przestrzeni publicznych 
czy stanu technicznego budyn-
ków i dróg w okolicy. 

Działania, które chętne podmioty 
zgłoszą do 31 grudnia br., wpisane 
będą do powstającego we Wrocła-
wiu Gminnego Programu Rewita-
lizacji (GPR). 

– Może to być przydatne szcze-
gólnie dla tych, którzy przewidu-
ją staranie się o dofinansowanie 
zewnętrzne, np. unijne. Fakt, że 
ich projekt wpisuje się w założe-
nia Gminnego Programu Rewita-
lizacji, będzie dodatkowym atutem 
lub wręcz warunkiem uzyskania 
wsparcia – wyjaśnia Paulina Olej-
niczak-Brząkała z Wydziału Par-
tycypacji Społecznej Urzędu Miej-
skiego Wrocławia.

Jakie działania?

Według przepisów, do GPR zgła-
szać można przedsięwzięcia, które:

 ◼ dotyczą obszaru rewitali-
zacji, obejmującego osiedla: 
Brochów, Kleczków, Księże, 
Nadodrze, Ołbin, Plac Grun-
waldzki, Przedmieście Oław-
skie, Przedmieście Świdnickie;

 ◼ mają eliminować lub ogra-
niczać niepożądane zjawiska 

występujące na tym obszarze 
(niska aktywność społeczna, 
słabe poczucie bezpieczeństwa, 
problemy ekonomiczne, śro-
dowiskowe, techniczne i duży 
stopień zużycia budynków);

 ◼ chciałby realizować podmiot 
zgłaszający przy wykorzy-
staniu dofinansowania ze 
środków zewnętrznych, tj. 
innych niż gminne, np. z Unii 
Europejskiej.

Jak zgłosić?

Pobierz formularz ze strony 
l.wroclaw.pl/GPR-formularz. Wy-
drukuj go, wypełnij i złóż w Kan-
celarii UMW przy ul. G. Zapolskiej 
4, 50-032 Wrocław, w kopercie 
z dopiskiem „Wydział Partycypa-
cji Społecznej - zgłoszenie przed-
sięwzięcia rewitalizacyjnego” lub 
prześlij pocztą do 31 grudnia 2021 
r. (decyduje data wpływu kore-
spondencji do urzędu). Edytowal-
ny załącznik należy także przesłać 
pod adres: rewitalizacja_wss@
um.wroc.pl.

Procedura ta wynika z przesła-
nek formalno-prawnych. Zgodnie 
z ustawą o rewitalizacji, przedsię-
wzięcia rewitalizacyjne realizowa-
ne przez podmiot publiczny inny 
niż gmina wymagają zgody tego 
podmiotu. Dlatego konieczne jest 
skuteczne złożenie oświadczenia 
woli wpisania projektu do GPR 
w formie tradycyjnej (papierowej) 
lub innej prawnie równoważnej, 
np. poprzez podpis kwalifikowa-
ny. Elektroniczna wersja formula-
rza ma natomiast zminimalizować 
ryzyko błędu przy przenoszeniu 
treści z formularza do projektu 
uchwały Rady Miejskiej Wrocławia.

Redakcja

Jakie działania w Gminnym Programie Rewitalizacji?
FORMULARZ do 31 grudnia

Jakie trasy tramwaju wodnego?
E-FORMULARZ z mapą do 19 grudnia

Wrocław rozmawia

Do końca grudnia zgłoś działanie rewitalizacyjne

Mikrogranty – 119 nowych projektów w 2021 roku
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Potencjał obszaru rewitalizacji badano w tym roku m.in. podczas spotkań z mieszkańcami
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Komunikacja

Pociągi Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych z Wrocławia Głównego do Jelcza-Laskowic już kursują. Wrocław zainwe-
stował kilka milionów złotych w infrastrukturę pozwalającą na dojazd do stacji kolejowej Wojnów Wschodni i Wojnów.

Pociąg wyjeżdża ze stacji Wrocław 
Główny i zatrzymuje się w gra-
nicach miasta na przystankach: 
Mikołajów, Szczepin, Nadodrze, 
Sołtysowice, Kowale, Popiele, 
Swojczyce, Strachocin, Wojnów 
i Wojnów Wschód. Potem zatrzy-
muje się na stacjach: Dobrzyko-
wice Wrocławskie, Nadolice Małe, 
Nadolice Wielkie, Chrząstawa 
Mała, Jelcz Miłoszyce i Jelcz-La-
skowice.

W drodze z Jelcza-La-
skowic do Wrocła-
wia Głównego 
(35 km) pociąg 
zatrzymuje się 
na tych sa-
mych stacjach, 
a czas prze-
j a zdu  waha 
się od 29 do 53 
minut. Według 
rozkładu jazdy 
PKP pierwszy pociąg 
z Wrocławia Głównego do 
Jelcza-Laskowic jest o godz. 5.03, 
ostatni - o 23.44.

Dwie stacje Wojnów

Składy będą zatrzymywać się na 
nowej stacji kolejowej Wrocław 
Wojnów Wschodni i wyremonto-
wanej Wrocław Wojnów. Stamtąd 
na Nadodrze można dojechać w 20 
minut, a na Dworzec Główny PKP 
w pół godziny.

–  Wroc ław 
wybudował 200 

m nowej drogi do-
jazdowej i chodniki do 

stacji Wrocław Wojnów Wschodni. 
A także park and ride na 38 aut, 
także z miejscami dla osób nie-
pełnosprawnych – mówi Krzysztof 
Świercz z Wrocławskich Inwesty-
cji.

Przy stacji Wrocław Wojnów 
Wschodni nie wykonano jednak 
części chodnika, który poprowadzi 
pieszych w stronę ronda na drogę 

wojewódzką nr 455. Według infor-
macji podanych przez Wrocławskie 
Inwestycje, ten teren podlega jed-
nak pod powiat wrocławski i to 
starostwo będzie odpowiedzialne 
za dobudowanie brakującego od-
cinka. Tuż obok kolejny park and 
ride na 20 miejsc powstał na stacji 
Wrocław Wojnów.

Wrocław Strachocin

– Wykonaliśmy nowe wiaty ro-
werowe, fragment chodnika pro-
wadzący na samą stację, jest od-

wodnienie terenu, monitoring 
i oświetlenie – wylicza Świercz. 
– Przy ul. Zagrodniczej powstała 
stacja Wrocław Strachocin i tam 
wybudowaliśmy kilkadziesiąt me-
trów chodnika i wiatę rowerową. 

Prace przy trzech stacjach kole-
jowych kosztowały ok. 3 mln zł. 
Gmina Wrocław dołożyła 2 mln zł 
do samej rewitalizacji linii prowa-
dzonej przez PKP PLK. W przyszłym 
roku dołoży kolejne 900 tys. zł. 

Piotr Bera, Michał Kurowicki

Dojedź do Wojnowa, zaparkuj i jedź znów

Ul. Piłsudskiego odświeżana pas po pasie 
Po ukończeniu remontu pl. Społecznego drogowcy weszli 
naprawiać ul. Piłsudskiego. Jeśli pogoda pozwoli, powinni 
sobie z tym poradzić do wtorku 21 grudnia.

Renowacja obejmuje odcinek jezd-
ni między przejazdem przez toro-
wisko (na wysokości posesji nr 7) 
a pl. Legionów.

Prace odbędą się z podziałem na 
etapy i rozpoczną od skrajnego 
lewego pasa, z przechodzeniem 
na kolejne pasy ruchu (środko-
wy i prawy); przy zajęciu jednego 
z pasów ruch będzie utrzymywany 
na dwóch pozostałych. Etapowanie 
robót wymaga wyłączenia parko-
wania w zatoce od 15.12. Zatoka 
zostanie zlokalizowana przy pra-
wym pasie. Czas trwania robót bę-

dzie zależny od pogody, ale osza-
cowano je na 2-3 dni dla każdego 
z trzech pasów ruchu. Prace wyko-
na firma PW Service za 313 tys. zł.

Za milion złotych nową nawierzch-
nię ułożono na trzypasmowej jezd-
ni na pl. Społecznym dla kierunku 
do centrum - odcinek od mostu 
Grunwaldzkiego do Krasińskiego 
i na trzypasmowej jezdni w kie-
runku do m. Grunwaldzkiego - na 
odcinku między ul. Krasińskiego za 
przejazdem przez torowisko. 

Redakcja

Autobusy 102  
i 722 – inaczej

Rozpoczyna się kolejny etap 
przebudowy ul. Kosmonautów 
i rozbiórka tymczasowej pętli 
autobusowej przy ul. Grabowej. 
Od 18.12 planowana jest zmia-
na na liniach autobusowych 
102 i 722. Trasa przejazdu linii 
102 zostanie skrócona do przy-
stanku „Kosmonautów (Szpi-
tal)” przy skrzyżowaniu ulic 
Kosmonautów i Fieldorfa. Tam 
można przesiąść się do tram-
wajów linii 3, 10 i 20. Autobusy 
linii 102 będą zatrzymywać się 
na nowej pętli pomiędzy ulica-
mi Fieldorfa a Grabową, ale bez 
możliwości obsługi pasażerów 
do czasu zakończenia prac bu-
dowlanych. Autobusy linii 722 
pojadą z pominięciem tymcza-
sowej pętli przy ul. Grabowej 
i zatrzymają się na przystanku 
„Grabowa” przy ul. Kosmo-
nautów za skrzyżowaniem 
z ulicami Grabową i Trójkątną. 

 

Zmiana trasy 1, 9, 
17 i 70
18.12 kończą się prace związa-
ne z wymianą zwrotnic tram-
wajowych na skrzyżowaniu 
ulic Sienkiewicza i Piastow-
skiej. Od soboty planowane jest 
wprowadzenie zmiany trasy li-
nii tramwajowych 1, 9, 17 i 70. 
Tramwaje linii 1 i 70 powrócą 
na trasę przez ul. Nowowiej-
ską, a tramwaje linii 9 i 17 
znów pojadą przez ulicę Sien-
kiewicza. Z tego względu kur-
sy autobusowej linii okresowej 
700 zostaną zlikwidowane.

Tunel  
w centrum miasta 
przejezdny

Na 15.12 planuje się zakończe-
nie remontu północnego tune-
lu samochodowego na skrzy-
żowaniu ul. Oławskiej i Skargi 
przy Galerii Dominikańskiej. 
To oznacza przywrócenie ru-
chu dwoma pasami jezdni.

– Wymieniliśmy cały sufit, 
okładzinę ścian północnych 
z nowej cegły klinkierowej, 
krawężniki i płyty chodnikowe 
– wylicza Artur Ochmański, 
kierownik budowy generalnego 
wykonawcy firmy Dromosttor.

Poniedziałek, 13.12 rano, po lewej pociąg do Wrocławia Głównego przez 
Siechnice, po prawej – przez Czernicę; parking P&R na Wojnowie (w kółku)
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Prace obejmują ułożenie nowych warstw betonu asfaltowego
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Inwestycje

Zakończyła się budowa skateparku w parku Tysiąclecia. Wśród atrakcji są elementy do jazdy na deskorolce, BMX-ie, 
rolkach i hulajnodze. Fani ekstremalnych sportów mogą też już korzystać z nowego obiektu przy ul. Ślężnej.

Nowy skatepark powstał w oko-
licach toru wrotkarskiego WCT 
Spartan przy ul. Sukielickiej 
we Wrocławiu. To obiekt o po-
wierzchni ponad 706 mkw. Jest 
kolejną atrakcją powstającego 
tam centrum sportów wrotkar-
skich. Korzystać można z niego 
bezpłatnie, ale trzeba pamiętać 
o założeniu kasku na głowę.

– Mamy nowoczesny, dobrze za-
projektowany obiekt. Wierzymy, 
że miłośnicy tego typu sportów 
z chęcią będą z niego korzystać 
i szlifować tutaj swoje umiejęt-
ności – zachęca Maciej Moczko 
z WCT Spartan. – Niewykluczone, 
że w przyszłości będą tu odbywać 
się zawody sportowe dla dzieci 
i młodzieży – dodaje.

Budowa skateparku na Nowym 
Dworze kosztowała 850 tys. zł.  
– Jestem pozytywnie zaskoczony, 
jak szybko udało się go wybudo-
wać. Świetnie, że powstał w tym 
miejscu – mówi Ignacy „Reece” 
Nowakowski, 16-letni hulajnogi-
sta. Wtóruje mu Bartłomiej „Li-
stek” Linstedt, wicemistrz Polski 
z 2020 i 2021 r. w jeździe wyczy-
nowej na hulajnodze, który cieszy 
się, że będzie mógł tu rozwijać 
swoje umiejętności.

To jednak nie koniec dobrych 
wieści. Od 10 grudnia działa też 
skatepark przy ul. Ślężnej, nie-
daleko Technikum nr 18. Rów-
nież wstęp bezpłatny.

Redakcja

Naucz się trików w nowych skateparkach

Latem przyszłego roku zakończy się remont zabytkowego mostu Zwierzynieckiego. Przeprawa będzie miała nowe chodniki i zostanie zabezpieczona 
przed korozją. Specjaliści sprawdzają też, na jaki kolor była w przeszłości pomalowana, bo chcą powrócić do historycznej barwy.

Historia mostu Zwierzynieckiego 
sięga 1655 r., gdy w tym miejscu 
wybudowano pierwszą przeprawę 
rzeczną o drewnianej konstrukcji. 
Dzisiejszy wygląd mostu pochodzi 
z 1897 r., kiedy to władze ówcze-
snego Wrocławia uznały, że drew-
nianą przeprawę należy zastąpić 
nowoczesnym obiektem. Projekt 
nowego mostu został opracowa-
ny przez czołowych architektów 
miejskich Karla Klimma i Richarda 
Plüddemanna. Używany jest nie-
przerwanie od chwili wybudowa-
nia, tj. przez 122 lata. Teraz prze-
chodzi gruntowny lifting.

Renowacja za ponad 9 mln zł

Prace budowlane trwają od począt-
ku października. Zgodnie z planem, 
mają zakończyć się w sierpniu 2022 
r. Renowację mostu przeprowadza 
konsorcjum spółek: Probudowa 
i ROTOMAT. Jej koszt to ponad 9,3 
mln zł. 

Rozebrano już chodnik po stronie 
Wybrzeża Pasteura. Dlatego piesi 
i rowerzyści mogą pokonać prze-
prawę jedynie drugą stroną. Utrud-
nień dla kierowców nie będzie. Nie 
planuje się zamykania mostu dla 
tramwajów i samochodów. – Dru-
ga strona chodnika będzie remon-

towana po zakończeniu prac na 
pierwszym odcinku, żeby nie za-
blokować ruchu pieszych na Wielką 
Wyspę – tłumaczy Artur Ochmań-
ski z Probudowy.

W miejscu asfaltowej nawierzchni 
pojawią się granitowe płyty. Mo-

dernizację przejdą też sieci pod-
ziemne. 

– Stan techniczny płyt żelbe-
towych na chodnikach był zły. 
Wymagały wymiany, tak samo 
konstrukcja stalowa mostu nosi 
ślady silnego skorodowania. Prace 

antykorozyjne wykonamy wio-
sną – zapewnia Paweł Goździk, 
inspektor nadzoru inwestorskiego 
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.  
– Naprawiamy głównie wodociągi, 
ciepłociąg i rury z kablami ener-
getycznymi średniego napięcia. 
Wybudujemy nową instalację dla 

miejskich kanałów kablowych – 
wylicza inspektor.

Badania koloru mostu

Okazuje się, że rura od ciepłocią-
gu może mieć ponad 100 lat i nie 
była nigdy wymieniana. Miała jed-
nak dodatkową powłokę ochronną 
i jest w dość dobrym stanie, jak na 
swój wiek, więc nie zostanie zli-
kwidowana, tylko naprawiona, a do 
środka zostanie włożona nowa.  
– Dzięki temu zdobędzie większą 
ochronę – zauważa Goździk.

Odrestaurowane i wzmocnione 
zostaną także cztery cokoły wyko-
nane z czerwonego piaskowca oraz 
tabliczka przypominająca o powo-
dzi z 1903 r. Renowacji nie przejdą 
zabytkowe lampy gazowe, które 
odrestaurowano kilka lat temu. 
Niebawem okaże się, czy most na-
dal będzie miał kolor żółty. Inspek-
tor nadzoru ze ZDiUM-u pobrał 
próbki do badań statygraficznych, 
które pozwolą ocenić, na jaki kolor 
w przeszłości pomalowano most. 
– Na podstawie tych badań oce-
nimy, jaką współcześnie docelowo 
barwę będzie miał most – podkre-
śla Paweł Goździk.

Piotr Bera

Most Zwierzyniecki w remoncie. Czy będzie żółty?
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Fani adrenaliny już korzystają z obiektu przy ul. Sukielickiej

Trwa remont od Wybrz. Pasteura. Piesi i rowerzyści mogą poruszać się drugą stroną przeprawy
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Blisko 900 drzew 
przy obwodnicy

Firma Skanska posadzi 894 
drzewa przy obwodnicy Le-
śnicy. Nowe rośliny zastąpią 
te, które posadzono w 2018 
r. Poprzednie się nie przyjęły 
i Wrocławskie Inwestycje pod-
jęły decyzję o konieczności ich 
wymiany. Prace przy projekcie 
i jego wykonaniu nadzoru-
ją specjaliści z Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Przy obwodnicy Leśnicy naj-
więcej będzie lipy krymskiej 
(262) i grabów pospolitych 
(165). Posadzone zostaną rów-
nież: klony polne (145), dęby 
szypułkowe (121), kasztanowce 
pospolite (85), lipy drobnolist-
ne (69) i grusze pospolite (47). 
Zgodnie z kontraktem gwaran-
cja obowiązuje do 2028 roku. 
Koszty całej operacji ponosi 
wykonawca budowy obwodnicy 
Leśnicy - Skanska S.A.
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Z miasta

Niskopodłogowy, cichy, mocniej trzymający się wrocławskich torów. Przed zamknięciem drzwi ostrzega pasażerów czerwonym światłem. To 
pierwszy z 46 tramwajów zbudowanych dla Wrocławia przez firmę Modertrans Poznań. Obsługuje linię nr 11, kursując z pl. Kromera na Oporów. 

Ma 32 m długości, zabiera na po-
kład 230 pasażerów. - Wyposa-
żony jest w cztery skrętne wózki, 
dzięki czemu powinien - znacznie 
lepiej od skód - dopasowywać się 
do ciasnych łuków wrocławskich 
torowisk - zapewnia Jarosław Ba-
kinowski, prezes zarządu Moder-
trans Poznań. 

Wygoda dla motorniczego

W podłokietniku fotela motorni-
czego nie było wcześniej przyci-
sków – to nowość we wrocław-
skiej komunikacji. Można tam 
programować, otwierać drzwi 
i zamykać je. Jest także tempomat 
stosowany np. przy ogranicze-
niach prędkości do 10 km/h przy 
wjeździe na skrzyżowanie. Są też 
kierunkowskazy.

Reszta przycisków znajduje się 
w panelu pod szybą, chociaż te 
z podłokietnika również są zdu-
blowane. Z przyzwyczajenia część 
motorniczych może korzystać 
ze standardowego rozwiązania. 
Do tego na pulpicie są przyci-
ski odpowiadające za włączenie 
wycieraczek, świateł prze-
ciwmgłowych czy blo-
kady drzwi. Ponadto 

przyciski: „spryskiwacz”, „uwa-
ga niepełnosprawny”, „regulacja 
zwierciadeł”, „ogrzewanie luster”.

Na wprost motorniczego zamon-
towano elektroniczny wyświetlacz, 
gdzie widać wszystko, co dzieje się 
w tramwaju: prędkość, które drzwi 
są otwarte, przebieg, w jakim sta-
nie technicznym są przetworni-
ce i napędy. – Wyświetlają się tu 
wszystkie informacje potrzebne do 
jazdy, cały status tramwaju, uster-
ki. Z tej pozycji można także ste-
rować zwrotnicami – słyszymy od 
jednego z serwisantów Modertrans 
Poznań, przebywających w zajezd-
ni Borek.

Motorniczy widzi też każdy za-
kamarek tramwaju. Pulpit 
z dostępem do 
obrazów 

z kamer ma po swojej prawej stro-
nie. I, jak zapowiada MPK, nie ma 
w pojeździe ani jednej martwej 
strefy, która nie jest objęta moni-
toringiem. 

W kontakcie z pasażerami

Możliwość przekazania informacji 
wszystkim podróż-
nym z użyciem 
zestawu gło-
śnomówiącego 
nie jest niczym nowym. Już teraz 
podróżując po Wrocławiu motor-
niczy może zakomunikować pa-
sażerom o problemach na trasie 
i potrzebie przesiadki. 
Nowością 

jest jednak interkom, z którego 
mogą korzystać osoby niepełno-
sprawne, potrzebujące kontaktu 
z prowadzącym pojazd. Motor-
niczy nad pulpitem ma specjalną 
tabliczkę z mikrofonem i głośni-
kiem, dzięki którym może nawią-
zać połączenie głosowe z jedną 
osobą.

– Motorniczy w ten 
s p o s ó b  m o ż e 

dowiedz i e ć 
s i ę ,  g d z i e 
z a m i e r z a 

wysiąść pasażer. 

Wcześniej niepełnosprawni naci-
skali przycisk jedynie dając znać 
prowadzącemu pojazd, że proszą 
o kontakt – tłumaczy Dawid Ba-
rabasz, kierownik zajezdni tram-
wajowej Borek.

Innym ułatwieniem, szczególnie 
dla niedowidzących i słabowidzą-
cych, jest zamontowane w uchwy-
tach oświetlenie LED. Całe oświe-
tlenie wewnętrzne i zewnętrzne 
w Moderusie Gamma 2 wykona-
ne jest z użyciem taśm ledowych. 
Przy zamykaniu drzwi, oprócz sy-
gnału dźwiękowego, mrugają na 
czerwono lampy ledowe.

Do końca roku przyjedzie 
do Wrocławia jeszcze 6 

tramwajów Moderus 
Gamma 2. Łączny 
koszt zakupu 46 
tramwajów wy-
niesie 372 mln zł.

Redakcja

Naszpikowany technologiami Moderus Gamma 2

TO
M

A
SZ

 H
O

ŁO
D

 (2
)

Pulpit w tramwaju Moderus Gamma 2; część przycisków dubluje się w podłokietniku motorniczego

Wrocław zakupi jeszcze  
co najmniej 

24
nowe tramwaje niskopodłogowe 
wyprodukowane przez firmę PESA 

Bydgoszcz za 204 mln zł. 
Możliwe jest jednak skorzystanie 

z opcji dodatkowego zakupu 
kolejnych 16 składów. 

Wtedy kwota wzrośnie do 337,6 
mln zł. Koszt jednego tramwaju to 

8,2 mln zł.

 l.wroclaw.pl/moderus-gamma2Zobacz, jak wygląda Moderus Gamma 2 w środku
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Z miasta

Centrum wiedzy o wodzie Hydropolis otrzymało tytuł najlepszego produktu turystycznego 2021 roku. Złoty Certyfikat wręczany przez Polską Organiza-
cję Turystyczną to najważniejsza nagroda w branży – otrzymali go już Łódzka Manufaktura, Muzeum Powstania Warszawskiego i Przystanek Woodstock.

Konkurs na „Najlepszy Produkt 
Turystyczny – Certyfikat POT” 
organizowany przez Polską Or-
ganizację Turystyczną ma wy-
łaniać najbardziej atrakcyjne, 
nowatorskie i przyjazne tury-
stom miejsca w Polsce. 

Wyróżnione w regionie

Tegoroczne wyróżnienie tra-
fiło do Hydropolis – jedynego 
w Polsce centrum wiedzy o wo-
dzie i jednego z nielicznych 
tego typu miejsc na świecie. 
Wrocławska atrakcja w grudniu 
świętowała swoje 6. urodziny. 

Do tej pory odwiedziło ją ponad 
1,5 mln zwiedzających. – Zło-
ty Certyfikat Polskiej Organi-
zacji Turystycznej to jak Oscar 
w branży f i lmowej. Nie ma 
większego wyróżnienia w pol-
skiej turystyce. Jesteśmy dumni 
tym bardziej, że nagroda trafi-
ła do nas w niezwykle trudnym 
czasie pandemii. To pokazuje, 
jak silną marką jest Hydropo-
lis – zaznacza Marcin Garcarz, 
wiceprezes MPWiK.

W paźd z ier n i ku tego roku 
wroc ławsk ie cent rum wie-
dzy o wodzie zostało uznane 

przez Dolnośląską Organizację 
Turystyczną za „turystycz-
ną gwiazdę regionu”. To stało 
się przepustką do ubiegania się 
o nagrodę ogólnopolską, po-
nieważ Złote Certyfikaty POT 
przyznawane są at rakc jom 
turystycznym, które zostały 
wcześniej dostrzeżone. 

Promowane w kraju

– Dziękujemy Kapitule Konkur-
sowej za to szczególne wyróż-
nienie, które z pewnością doda 
nam energii do dalszej pracy. 
Szczególnie, że nagrodą dla 

zdobywcy Złotego Certyfika-
tu jest kampania promocyjna 
o wartości nie niższej niż 150 
tys. złotych, którą zorganizuje 
Polska Organizacja Turystycz-
na. Bardzo dziękuję całemu ze-
społowi Hydropolis. To właśnie 
ci wspaniali ludzie tworzą to 
miejsce, a ich pasja i zaangażo-
wanie zaprowadziły nas dokład-
nie tam, gdzie jesteśmy – mówi 
Wiola Samborska, dyrektorka 
CEE Hydropolis.

Konkurs Polskiej Organiza-
cji Turystycznej odbywa się od 
ponad 18 lat. Dotychczas zdo-
bywcami Złotego Certyfikatu 
byli m.in: Łódzka Manufaktura, 
Festiwal Przystanek Woodstock, 
Kopalnia Złota i Średniowiecz-
nego Parku Techniki w Złotym 
Stoku, Żywe Muzeum Piernika 
w Toruniu i Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 

Agata Zięba

Hydropolis dostał Oscara – w branży turystycznej

Do 31. edycji konkursu zgłoszono 36 obiektów. Jury wyróżniło 21 w czterech kategoriach: modernizacja obiektu historycznego, budynek użyteczności 
publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek mieszkalny jednorodzinny. W piątej: obiekt inżynierski i przestrzeń publiczna nagród nie przy-
znano. Podwójnym zwycięzcą został Pixel House z ul. Legnickiej. Organizator konkursu: Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Prezydent Wrocławia. 

Piękny Wrocław 2020 – konkurs rozstrzygnięty
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Cafe Berg (skrzyżowanie ul. Skargi i Podwala): moder-
nizacja obiektu historycznego. Dzieło Maksa Berga wy-
piękniało dzięki Grupie 33_03 ze współpracownikami

DCE House z ul. Stoszowskiej 25 to najładniejszy bu-
dynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący. Pro-
jekt wykonało biuro S3NS Architektura

Pixel House, budynek mieszkalno-usługowy, który stoi u zbiegu ulic Legnickiej i Niedźwiedziej, został nagrodzony jako najpiękniejszy budynek wielorodzinny. Otrzy-
mał także Grand Prix konkursu na najlepszą realizację architektoniczną w 2020 r. Zaprojektowało go Biuro Architektoniczne Bzdęga-Wiśniewski sp. z o.o. 

W kategorii budynek użyteczności publicznej zwycię-
żyło Centrum Południe przy ul. Powstańców Śl. 15-17 
zaprojektowane przez APA Wojciechowski sp. z o.o. 
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Świecące podłaźniczki, pająki i świa-
ty podziwiamy wieczorami, space-
rując po Jarmarku Bożonarodzenio-
wym, chłonąc atmosferę zbliżających 
się świąt. Ale czas już zastanowić 
się, jaką w tym roku sprawić do 
domu choinkę. W tym roku Urząd 

Miejski Wrocławia wyznaczył 8 
miejsc do sprzedaży świątecznych 

drzewek. W każdym kupimy za-
równo żywe, jak i ścięte cho-
inki.

Świerk czy jodła?

We wszystkich miejskich punktach 
jest duży wybór. W jednym 

z nich, przy ul. Legnic-
kiej 64, w sprzedaży 
znajdziemy cięte jodły 
kaukaskie w cenach od 
115 do 159 zł i świerki 

pospolite od 69 do 99 
zł. Są też choinki w donicz-

kach w cenach od 99 do 
155 zł za jodłę kau-

kaską i od 49 do 
119 zł za świerki 
pospolite. Ceny 

roślin zależą od 
ich wysokości. – W tej 

chwili klienci wybierają zarów-
no choinki już ścięte, jak i takie 
w doniczkach – mówi pan Marek, 
sprzedawca drzewek w punkcie przy 
ul. Legnickiej. – Wiele razy rodzice 
nie mogą się zdecydować i wtedy 
wybiera za nich dziecko.

– To chyba najlepszy sposób, bo dla 
takiego malucha choinka w domu 
to największa radość 
i dobrze pozwolić 
mu zadecydować, czy 
chce drzewko żywe, 
czy ścięte – uśmiecha 
się pan Marek.

Jeśli zdecydowaliśmy 
się na choinkę już 
ściętą, to po okre-
sie świątecznym, 
gdy zbrązowieje 
i opadnie część 
i g i e ł ,  może-
my wystawić ją 
przy śmietniku 
lub kontenerze na 
śmieci. Warto wcze-
śniej sprawdzić – w har-
monogramie Ekosystemu – 
kiedy są wywożone.

Doniczkowa rośnie dalej

Inaczej ma się sprawa z choinką 
w doniczce. Na co zwrócić uwagę 
przy jej zakupie?

– Przede wszystkim oglądajmy zie-
mię w doniczce – radzi dr Włodzi-
mierz Kita z Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu. – Dobrze, 

gdy na wierzchu wi-
dzimy mech i mniejsze 
rośliny. Oznacza to, że 
choinka jest już długo 
w doniczce i dobrze 

się w niej ukorzeniła. 
Natomiast sucha zie-
mia, bez żadnych ro-
ślin, może oznaczać, 

że drzewko dopiero 
niedawno przesa-
dzono, nie zdąży-
ło się ukorzenić, 
a to nie wpływa 
zbyt dobrze na jej 

kondycję.

Takiemu doniczkowe-
mu drzewku po świętach 

możemy dać drugie życie. Wy-
starczy, że posadzimy je przed swo-

im domem. Jednak warto zwrócić 
uwagę na kilka istotnych szczegółów 
takiego zabiegu.

– Najważniejsze jest znalezienie od-
powiedniego miejsca do przesadze-

Kupujmy żywe choinki i filetowane karpie
Coraz bliżej święta Bożego Narodzenia. We Wrocławiu już można kupić choinki. Karpie 
w sprzedaży pojawią się od środy 15.12. Urzędnicy zapowiadają, że żywe ryby przed święta-
mi pojawią się we Wrocławiu po raz ostatni – w punktach wyznaczonych przez UMW.

Nie zapominajmy, że ze świąt najwięcej radości mają najmłodsi. Czym lepiej się do nich przygotujemy, tym większą magię dzieci poczują
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Karpie: 15-24.12
1. ul. Sudecka 90 / róg ul. Sztabowej

2. ul. Jedności Narodowej / róg ul. Niemcewicza 5

3. ul. Nowowiejska / róg ul. Wyszyńskiego 
po stronie apteki

4. ul. Kościuszki / róg ul. Dworcowej

Choinki – do 24.12
1. ul. Legnicka / róg ul. Nabycińskiej

2. ul. Legnicka 64

3. ul. Skarbowców / róg ul. Sowiej

4. ul. Olszewskiego / róg ul. Spółdzielczej

5. ul. Zaporoska / róg ul. Gajowickiej,  
obok obiektu magazynowego

6. ul. Komandorska / róg ul. Sanockiej

7. ul. Pułaskiego / róg ul. Kościuszki  
przy parkingu

8. ul. Mickiewicza / róg ul. Konarskiego
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nia choinki – mówi dr Kita. – Pa-
miętajmy, że to roślina, która przez 
lata mocno urośnie. Jeśli zasadzimy 
ją zbyt blisko budynku i okien, może 
po kilku latach zacząć zasłaniać wi-
dok i będzie komuś przeszkadzać. 
Najwyższe świerki pospolite potrafią 
osiągnąć wysokość nawet do 50 m, 
a średnica ich pnia dochodzi do 1,5 
m. Natomiast jodły kaukaskie w na-
turalnym środowisku dorastają do 
20-30 m, a ich pnie mogą być grube 
na dwa metry.

Jeśli chcemy cieszyć się naszą cho-
inką po jej powrocie do natury, mu-
simy o nią zadbać, gdy stoi w na-
szym domu. Warto podlewać ją 

raz w tygodniu, ale nie częściej, bo 
świerki i jodły nie znoszą zbyt dużej 
wilgoci.

Gdy z choinki zdejmiemy już bomb-
ki, najlepiej przechować drzewko 
do wiosny w chłodnym miejscu, na 
balkonie lub w garażu. Następnie 
około marca lub kwietnia, gdy robi 
się już cieplej, przenieść z doniczki 
do gruntu. 

Nie kupujmy żywych karpi

W polskiej tradycji na wigilijnym 
stole nie może zabraknąć karpia. 
Jednak pamiętajmy, że lepiej kupić 
rybę już zabitą niż męczyć ją w domu 
w wannie, a wcześniej nieść ją w fo-
liowej torbie.

Urząd Miejski Wrocławia wyznaczył 
w tym roku cztery miejsca, gdzie 
wybrani sprzedawcy będą mogli 
handlować karpiami. 

– W tym roku po raz ostatni wyzna-
czyliśmy miejsca sprzedaży karpi na 
wrocławskich ulicach – informu-
je Tomasz Myszko-Wolski z biura 
prasowego Urzędu Miejskiego Wro-
cławia. – Sprzedaż na targowiskach 
i terenach prywatnych cały czas bę-
dzie możliwa, tak jak to miało miej-

sce dotychczas, dopóki pozwalają 
na to przepisy w tym zakresie. Taka 
decyzja jest spowodowana tym, że 
w ulicznych punktach trudniej za-
dbać o dobrostan zwierząt i odpo-
wiednie warunki do sprzedaży ryb 
– dodaje. – Producenci mają rok na 
przygotowanie się do nowej sytuacji.

Odpowiedzialność za tradycję

Dlaczego warto kupić zabitego już 
wcześniej karpia? - Przenoszenie 
z miejsca na miejsce jest najwięk-
szym cierpieniem tych ryb – tłu-
maczy Marcin Graczyk, ichtiolog 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. - Przez cały czas zmienia 
się kwasowość i temperatura wody, 
w której przebywają, i na którą są 
bardzo wrażliwe. Karpie żyją te kil-
ka ostatnich dni w ciągłym strachu. 
Dlatego proszę i radzę, żeby, gdy 
jesteśmy smakoszami karpi, ku-
pować te ryby już wcześniej zabi-
te – podkreśla naukowiec. Według 
obowiązujących przepisów, sprzedaż 
i transport żywych karpi w foliowych 
workach i bez wody to w polskim 
prawie znęcanie się nad zwierzętami. 
Za takie postępowanie grozi wyrok 
do trzech lat pozbawienia wolności.

Michał Kurowicki

Kupujmy żywe choinki i filetowane karpie
Karp pieczony
 ◼ 1 kg karpia

 ◼ 1 cebula

 ◼ 1 cytryna

 ◼ sól, pieprz

 ◼ 1 jajko

 ◼ kilka łyżek mąki pszennej

 ◼ kilka łyżek bułki tartej

 ◼ odrobina masła

1 kg karpia porcjujemy, wcześniej należy go umyć i dokładnie 
usunąć łuski. Wkładamy rybę do miski. Następnie cebulę kroimy 
w piórka, a cytrynę w plastry. Wrzucamy je na karpia. Całość 
doprawiamy solą i pieprzem i wszystko mieszamy. Odkładamy 
przyprawioną rybę w chłodne miejsce (do lodówki albo na bal-
kon), najlepiej na dobę, żeby ryba przeszła przyprawami. Przed 
wigilijną wieczerzą porcje karpia obtaczamy w mące, jajku i bułce 
tartej. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni. Wkładamy rybę na 
dużą blaszkę, a na nie kawałki masła, by karp był soczysty. Pie-
czemy 30-40 minut.

Leczo z karpia
 ◼ 1,5 kg filetów z karpia

 ◼ 500 g pomidorów

 ◼ 500 g kolorowych papryk

 ◼ 2 czerwone cebule

 ◼ po 100 g kopru włoskiego 
i świeżego lubczyku

 ◼ 2 ząbki czosnku

 ◼ 3 jajka

 ◼ 4 łyżki gęstej kwaśnej 
śmietany

 ◼ 3 łyżki oleju rzepakowego

 ◼ 2 łyżki wędzonej słodkiej 
papryki

 ◼ sól, pieprz

Rybę zmielić, uformować w kulki i podsmażyć na oleju. Pomidory 
obrać ze skóry, pokroić w kostkę. Paprykę upiec, obrać ze skóry, 
pokroić w kostkę. Cebulę posiekać i usmażyć, dodać posiekane: 
czosnek, lubczyk, koper. Dodać pomidory, paprykę, zamieszać 
i zagotować. Doprawić papryką, solą i pieprzem. Dodać kulki ryb-
ne i delikatnie zamieszać.

Smażony karp... z selera
 ◼ seler (bulwa)

 ◼ bulion warzywny

 ◼ wodorosty nori – 1 arkusz 
plus 2 arkusze

 ◼ sos sojowy – 2 łyżki

 ◼ liście laurowe – 2 szt. 

 ◼ ziele angielskie – kilka ziaren

 ◼ sól i pieprz (czarny lub 
ziołowy)

 ◼ kolendra (kilka ziaren - 
opcjonalnie)

 ◼ panierka: mleko sojowe, 
mąka pszenna, olej roślinny, 
bułka tarta (kilka łyżek)

Seler obrać i pokroić w 1-centrymetrowe plastry. W dużym garnku 
zagotować bulion z arkuszem wodorostów nori. Dodać liście lau-
rowe, ziele angielskie i kolendrę oraz sos sojowy. Do gotującego się 
bulionu dołożyć plastry selera i gotować ok. 15 minut – aż staną się 
miękkie. Wyjąć ugotowany seler cedzakiem, odsączyć i wyłożyć do 
ostudzenia. Przygotować panierkę. Do miseczki wlać odrobinę mle-
ka zmieszanego z mąką i przyprawami: solą, pieprzem, kurkumą. 
Konsystencją ma przypominać gęste ciasto naleśnikowe. Do dru-
giej miseczki wsypać bułkę tartą. Każdy plaster selera owinąć lekko 
zwilżonym wodą paskiem nori i przez chwilę zamoczyć w panierce 
z mleka i przypraw. Następnie obtoczyć w bułce tartej. Na patelnię 
wlać odrobinę oleju. Gdy się porządnie rozgrzeje, ułożyć na niej 
plastry selera. Obsmażać z każdej strony przez ok. 2 minuty. 

Nie zapominajmy, że ze świąt najwięcej radości mają najmłodsi. Czym lepiej się do nich przygotujemy, tym większą magię dzieci poczują

Choinki – do 24.12
1. ul. Legnicka / róg ul. Nabycińskiej

2. ul. Legnicka 64

3. ul. Skarbowców / róg ul. Sowiej

4. ul. Olszewskiego / róg ul. Spółdzielczej

5. ul. Zaporoska / róg ul. Gajowickiej,  
obok obiektu magazynowego

6. ul. Komandorska / róg ul. Sanockiej

7. ul. Pułaskiego / róg ul. Kościuszki  
przy parkingu

8. ul. Mickiewicza / róg ul. Konarskiego

 l.wroclaw.pl/przepis-na-swieta Posłuchaj rad eksperta na magiczne święta
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Nasze osiedla

Mieszkańcy wrocławskich 
Kowal mogą cieszyć się 
z  nowego zieleńca przy 
ul.  Tczewskiej. Powstały na 
nim leżaki, ławki, domki dla 
ptaków i zapylaczy czy nowe 
żwirowe alejki. Wiosną poja-
wi się tutaj także dodatko-
we kilkadziesiąt drzew oraz 
drewniany taras.

Pomysł kieszonkowego parku na 
Kowalach został zgłoszony w ra-
mach Wrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Pomimo że in-
westycja nie była przewidziana 
do realizacji w tym roku, miesz-
kańcy już mogą korzystać z no-
wego terenu.

– Projekt tak bardzo nam się 
spodobał, że chcieliśmy go jak 
najszybciej zrealizować. Cieszy-
my się, że miasto zgodziło się 
na sfinansowanie tej inwestycji. 
Poza ciekawą małą architekturą 
postawiliśmy również domki dla 
sikorek i zapylaczy. Aby park nie 

był aż tak kieszonkowy, planu-
jemy tutaj także wiosenną edycję 
WROśnij we WROcław – tłumaczy 
Jacek Mól, dyrektor Zarządu Zie-
leni Miejskiej we Wrocławiu.

Przy ul. Tczewskiej powsta-
ły żwirowe alejki i plac – nowe 
miejsce spotkań i wypoczynku, 

trzy metalowe ławki i okrągłe 
siedziska oraz dwa leżaki, ele-
menty pergoli o kształcie domu 
i rabaty kwietne. Przez część pla-
cu przebiega kamienista ścieżka, 
zasiano też kwietną łąkę.

W ramach wiosennej akcji WRO-
śnij we WROcław na zieleń-

cu posadzonych zostanie około 
70 drzew. Do tego czasu skwer 
zostanie również wzbogacony 
o drewniany taras (siedzisko) 
i dodatkowe ławki stalowe. Na 
pergoli pojawią się na wiosnę 
również pnącza. 

Bartosz Moch

KOWALE 
Nowy park kieszonkowy przy Tczewskiej

GAJOWICE 
Latarnie w minizieleńcu przy ul. Kwaśnej
– No i stała się jasność – cieszą się na swoim profilu w internecie działacze z grupy Aktywnie na Gajowicach. Ostatni 
element budowy parku kieszonkowego przy Kwaśnej został oddany do użytku.

Aktywiści podkreślają, że trochę 
musieli poczekać, ale teraz te-
ren jest dokładnie taki, jak sobie 
wspólnie zaplanowali. 

Park powstał również dzięki 
mieszkańcom, którzy oddawali 
głosy na jego budowę w latach 
2018-2020 w ramach Wrocław-
skiego Budżetu Obywatelskiego.

Między garażami  
a boiskiem

Park przy ul. Kwaśnej powstał 
w ubiegłym roku pomiędzy ga-
rażami a boiskiem szkolnym. 

Zadanie zostało podzielone na 
trzy części. W pierwszej zosta-
ły wykonane roboty budowlane, 
takie jak ogrodzenie terenu bu-
dowy, wygrodzenie stref niebez-

piecznych, umieszczenie tablic 
ostrzegawczych, roboty pomia-
rowe i rozbiórkowe, budowa na-

wierzchni i wyposażenie terenu 
w urządzenia do Street Workoutu 
i w sprzęt, który znalazł się na 

obszarze siłowni terenowej (or-
bitrek, narty biegówki, wioślarz, 
twister). Wyposażony został tak-
że plac zabaw, gdzie znalazły 
się urządzenia wielofunkcyjne 
– podwójna wieża czarodzie-
ja, huśtawka bocianie gniazdo, 
sprężynowiec pszczoła, huśtaw-
ka równoważnia i karuzela tra-
dycyjna.

Półtora miliona złotych

Budowę całego parku koordy-
nował Zarząd Zieleni Miejskiej 
i Departament Zrównoważonego 
Rozwoju Urzędu Miejskiego Wro-
cławia. 

Ca łe  p rzeds ięwz ięc i e  p rzy 
ul. Kwaśnej to koszt 1,5 mln zł.

Redakcja

Najładniejsza 
witryna na święta 

Zobacz najciekawsze świą-
teczne witryny Nadodrza, 
Przedmieścia Świdnickiego 
i Starego Miasta na profilu 
Dobry Widok na Facebooku 
i zagłosuj na najlepszą. Tema-
tem tegorocznej edycji kon-
kursu na najlepszą świąteczną 
aranżację okna wystawowego 
są witrynowe opowieści, czyli 
to, co opowiada nam lokalny 
biznes swoją wizytówką. Jak 
głosować? Wejdź na profil @
dobry.widok.wro i kliknij „lu-
bię to” pod zdjęciem witryn, 
które najbardziej ci się po-
dobają. Liczą się tylko głosy 
w oryginalnym poście. Głoso-
wanie trwa do 16.12 do godz. 
24. Nagrodą dla zwycięzcy bę-
dzie profesjonalna sesja zdję-
ciowa lokalu.

Na Maślicach 
nazbierali ubrań

4 tony i 316 kg ubrań zamieni-
ły się w 4316,29 zł. A wszystko 
za sprawą zbiórki prowadzo-
nej przez fundację Ekopoten-
cjał „Ubrania do oddania”. 
Ubrania zyskały nowych wła-
ścicieli, a za zebrane pienią-
dze kupiono 37 sadzonek lipy 
drobnolistnej. Dwa drzew-
ka już rosną w powstającym 
parku Maślickim, a po pięć 
drzewek trafi do rad osiedli: 
Oporów, Żerniki, Księże, Psie 
Pole-Zawidawie, Ołbin, Ja-
godno, Brochów, Strachocin–
Swojczyce–Wojnów.

 

Brochów też  
daje ciepło
Wrocław daje ciepło to zbiór-
ka ciepłych ubrań dla osób 
w kryzysie bezdomności. Te-
goroczna akcja trwa do 24.12. 
Zbiórka prowadzona jest na 
różnych osiedlach Wrocławia. 
Szczegóły na www.facebo-
ok.com/wroclawdajecieplo.
Do akcji przyłączyło się także 
Brochowskie Centrum Aktyw-
ności Lokalnej przy ul. Kore-
ańskiej 1a. Czapki, rękawice, 
szaliki, odzież termiczną, cie-
płe skarpety i nową bieliznę 
można przynosić do 19.12 od 
pn. do czw. w godz. 15-19. 
i w pt. od 9 do 13. 

Tak wyglądał dwa tygodnie temu nowy zieleniec na wrocławskich Kowalach z lotu drona
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Listopad, park na Gajowicach – można spacerować już po zmroku
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Odzwiedź Dolny Śląsk

Różnobarwne jeziorka na zboczu Wielkiej Kopy to przyrodniczy fenomen, choć do ich utworzenia przyczynił się człowiek. Nie można w nich popły-
wać, a mimo to przyciągają turystów. Zimą w słoneczną pogodę też ucieszą oko zwiedzających. A Marciszów pod śniegiem wygląda magicznie. 

W gminie Marciszów na pograni-
czu Rudaw Janowickich i Gór Wał-
brzyskich jest wiele miejsc, które 
doskonale nadają się na spacer 
i odpoczynek w naprawdę pięk-
nych okolicznościach przyrody. 

Skarb natury

Górskie jeziorka na terenie Ru-
dawskiego Parku Krajobrazowego 
powstały w wyrobiskach dawnych 
kopalni pirytu, który wydoby-
wano w okolicy od XVIII 
do początków XX wie-
ku. Za barwę wody 
w górskich zbior-
nikach odpowia-
da stężenie mi-
nerału w glebie: 
w żółtym i pur-
purowym jest go 
więcej, w dodat-
ku w tym drugim 
woda intensywnie 
pachnie siarką. Uro-
ku dodaje otoczenie 
akwenu – skaliste i piasz-
czyste skarpy z wyżłobionymi 
wnękami. Jeziorko błękitne albo 
lazurowe zabarwia związek miedzi. 
Najwyżej (ponad 700 m n.p.m.) 
położone jest jeziorko zielone 
(nazywane także czarnym). Woda 
w tym miejscu zbiera się jednak 
tylko przy okazji bardzo intensyw-
nych opadów.

Dla piechurów 
i roweromaniaków

Spod jeziorka zielonego są 
już tylko dwa kroki na Wielką 
Kopę. To najwyższe wzniesienie 
wschodniej części Rudaw Jano-
wickich, ma 871 metrów n.p.m. 
Okazji na spacer po łagodnych 
górach znajdziemy w okolicy 
Marciszowa więcej. Na przykład, 

z i e l o -
nym szla-

kiem dojdziemy 
także na Krąglak (692 

metry n.p.m.). Wysiłek wyna-
grodzą widoki na Śnieżkę, Ruda-
wy Janowickie, Góry Kaczawskie.

Okolice Marciszowa doskonale na-
dają się na piesze wędrówki i ro-
werowe rajdy. Wsie Nagórnik, Do-
manów, Pustelnik otaczają polne 
drogi i leśne dukty, idealne na ro-
dzinne spacery. Przy okazji natknąć 
się można na oryginale obiekty. 
Ozdobą miejscowości Pastewnik są 
ruiny gotyckiego kościoła cmen-
tarnego, po którym zostały jedy-
nie malownicza wieża i fragment 
murów. W tej samej wsi stoi radar 
meteorologiczny – już współcze-
sna, imponująca konstrukcja, jedna 
z ośmiu takich w Polsce.

Pałac skąpany w zieleni

Barokowy dwór w miejscowości 
Sędzisław to pozostałość po krze-
szowskich cystersach, do których 
wieś należała do początku XIX 
wieku. Był rezydencją opata klasz-
toru w Krzeszowie. Duże wraże-
nie robi pałac w Ciechanowicach. 
Najstarsze wzmianki o warow-
nej budowli pochodzą z drugiej 
połowy XVI stulecia. Z czasem 
obiekt przekształcono w okaza-
łą rezydencję, chociaż do dzisiaj 
zachowały się elementy pier-
wotnych malowideł, kamiennych 
ozdób i dekoracji. Po 1945 roku 
był siedzibą szkoły, domu dziec-
ka, funkcjonował jako ośrodek 
kolonijny. Dzisiaj to pieczołowi-
cie odrestaurowany klasycystycz-
ny pałac otoczony imponującym 
parkiem. Siedem hektarów zieleni 

podzielono na trzy części, każda 
ma inny charakter. Zaaranżowano 
je na wzór ogrodów: angielskiego, 
francuskiego i włoskiego. Latem 
w pałacu i w parku organizowane 
są koncerty mu-
zyczne i opero-
we.

Epitafia rodu 
von Zedlitz

Marciszów w kronikach re-
gionu wymieniany jest już w XV 
w. Wieś należała do znanego 
rodu von Zedlitz. Upamiętnia-

ją ich epitafia na murze kościoła 
pw. św. Katarzyny liczące 500 lat. 
W okresie rewolucji przemysłowej 
miejscowość była ośrodkiem tkac-
kim. Na znaczeniu zyskał jeszcze 
bardziej w drugiej połowie XIX 

wieku, bowiem 
w 1867 roku 

przez Mar-
ciszów po-
prowadzo-
no  t rasę 

k o l e j o w ą 
łączącą Wał-

brzych i Jelenią 
Górę, a miejsco-

wość stała się stacją 
węzłową. Śladem dawnej 

świetności kolejnictwa jest 
budynek marciszowskiego 

dworca zaliczany do najład-
niejszych tego typu obiektów na 
Dolnym Śląsku.

Jak dojadę?

Z Wrocławia do Marciszowa jest 
ok. 90 km. Najszybciej dojedzie-
my autostradą A4 do węzła Ko-
stomłoty, a potem drogą krajową 
nr 5 w kierunku Bolkowa i dalej 
do Marciszowa. Pociągiem podróż 
potrwa niecałe dwie godziny. 

Redakcja

GMINA MARCISZÓW 
Kolorowa latem, biała zimą: zawsze warta wizyty

Wiesław Cepielik,  
wójt gminy Marciszów

Gmina Marciszów to zakątek wielu barw natury, oaza 
spokoju, doskonały plan na miły odpoczynek i nieza-
pomnianą przygodę. Położone w Rudawskim Parku 
Krajobrazowym kolorowe jeziorka od lat przyciągają 
turystów z kraju i z Europy. Idąc barwnym szlakiem od 
Wieściszowic na Wielką Kopę, nasi goście podziwiają 
jeziorko żółte i purpurowe, a potem błękitne i zielone. 

Miłośnicy historii powinni poznać Marciszów. Na mu-
rach kościoła św. Katarzyny znajdują się wizerunki 

możnych i wpływowych rycerzy, dawnych właścicieli 
okolic: członków rodu von Zedlitz. Zaś we wsi Sędzisław 
znajduje się późnobarokowy dwór pochodzący z II po-
łowy XVIII w. 

Malutkie wsie Nagórnik, Domanów, Pustelnik czy nieco 
większy Świdnik to miejscowości bogate w szlaki ro-
werowe, konne i piesze. Panująca tam harmonia oraz 
otoczenie kolorowych łąk, lasów i potoków pozwala na 
chwilę relaksu i zapomnienia. 

MARCISZÓW

WROCŁAW
90 km
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Marciszów oprószony śniegiem wygląda jak kraina z bajki. Obok jedno z kolorowych górskich jeziorek
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Dla mieszkańca

Okres przedświąteczny to czas zakupowej gorączki. Dotyczy to nie tylko prezentów, ale 
także jedzenia, którego kupujemy za dużo, a po świętach nie wiemy, co z nim zrobić. Pod-
powiadamy, jak się przed tym ustrzec.

– W okresie świątecznym dajemy 
się ponieść emocjom. Zachęca się 
nas do kupna produktów, dzięki 
którym te święta będą wyjątko-
we. My to „kupujemy” i okazu-
je się, że w koszyku ląduje dużo 
więcej produktów, niż potrzeba 
– mówi Agnieszka Maniewska, 
koordynatorka Foodsharing Wro-
cław, ruchu odpowiedzialnego 
za tworzenie jadłodzielni, czyli 
punktów wymiany żywności we 
Wrocławiu.

Jak się tego ustrzec? 

Po pierwsze, przed wyjściem do 
sklepu zrób listę zakupów. Two-
rząc ją na spokojnie w domu, le-
piej ocenisz, czego i ile naprawdę 

potrzebujesz. Zajrzyj do lodówki 
czy szafek, by sprawdzić, czy nie 
masz w domu danego produktu.

Po drugie, ustal świąteczne menu 
wcześniej i, jeśli masz gości, po-
dziel pomiędzy wszystkich za-
kupy i przygotowanie potraw. 
– W wielu domach sami przygo-
towujemy posiłki, w niektórych 
każdy zaproszony przynosi jedną 
potrawę. U mnie często się nie 
dogadywaliśmy i nagle trzy oso-
by pojawiały się ze swoją wersją 
ryby – opowiada Maniewska.

Po trzecie, dowiedz się, co jedzą 
goście. Wcale nie musisz mieć na 
stole tradycyjnego karpia, jeżeli 
nikt nie ma na niego ochoty. 

Co jeszcze jest ważne?

• Pamiętaj, że lepiej kupić mniej 
produktów, ale lepszej jakości. 
• Kupuj żywność na wagę, do-
pasowując ilość do potrzeb, a nie 
w paczkach. • Sprawdzaj uważ-
nie daty ważności – żywność 
powinna być ważna do końca 
świąt, a nawet dłużej, bo „naj-
lepiej spożyć przed” nie oznacza, 
że po tej dacie produkt jest nie-
zdatny do spożycia. • Mroź nad-
wyżki jedzenia, póki jest świeże, 
lub podziel się nim z gośćmi albo 
potrzebującymi. Listę jadłodziel-
ni znajdziesz na l.wroclaw.pl/od-
daj-jedzenie.

Redakcja

Nie marnuj – zrób zakupy na święta „w sam raz”

Najpierw bezpłatnie sprawdź kamerą termowizyjną, którędy z twojego domu ucieka ciepło. Potem zaplanuj remont swojego domku jednorodzinne-
go, żeby zmniejszyć te straty. A następnie skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej do 53 tysięcy zł w ramach miejskiego programu „Ciepło w domu”.

Te trzy proste kroki pomogą ci 
zaoszczędzić pieniądze i energię 
i wpłynąć pozytywnie na środowi-
sko. „Ciepło w domu” to program, 
w którym mieszkańcy planujący 
termomodernizację w domu jed-
norodzinnym mogą przeprowadzić 
bezpłatne badanie kamerą termo-
wizyjną. Kamera wskaże miejsca, 
które są najbardziej narażone na 
straty ciepła. Nabór trwa od 8.10, 
przebadanych zostanie 50 domów 
wybudowanych we Wrocławiu 
przed 2010 r. Trzeba działać szyb-
ko, bo zostały ostatnie miejsca.

Sprawdź i zmodernizuj

– Wykonując badania termowi-
zyjne, możemy wykryć wady lub 
nieciągłości w izolacji, a także 
uzyskać informacje na temat po-
prawności montażu okien i drzwi 
zewnętrznych. Osoby, które chcą 
poddać budynek termomoder-
nizacji, będą mogły zaplanować 
remont, a mieszkańcy, którzy 
zmodernizowali już dom, będą 
mogli sprawdzić, czy prace zostały 
wykonane prawidłowo – tłumaczy 
Gabriela Barton z działu doradztwa 
energetycznego UMW.

W domach jednorodzinnych naj-
więcej energii zużywa ogrzewanie. 

– Budynek wybudowany w latach 
70. i wcześniej traci przez okna 
trzy razy więcej, a przez ściany 
zewnętrzne czy dach nawet 6 razy 

więcej ciepła, niż wybudowany 
obecnie – podkreśla dr inż. Piotr 
Kęskiewicz z Katedry Klimatyza-
cji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa 

i Ochrony Powietrza Politechni-
ki Wrocławskiej. Dlatego warto 
prześwietlić dom i usunąć usterki. 
Miejsca, przez które ciepło wydo-

staje się z wnętrza domu, to tzw. 
mostki termiczne. Najczęściej 
występują przy oknach i drzwiach 
zewnętrznych, w ścianach piwnic 
i fundamentów, połączeniach bal-
konu ze stropem i dachu z elewa-
cją czy w okolicach komina.

Skorzystaj z programu

Aby zgłosić nieruchomość do ba-
dania kamerą, należy złożyć doku-
menty pobrane ze strony l.wroc-
law.pl/cieplo-w-domu w Urzędzie 
Miejskim Wrocławia w Wydziale 
Wody i Energii przy ul. Bogusław-
skiego 8-10 (pok. 524) lub poprzez 
platformę ePUAP. Nabór trwa 
od 8.10.2021, decyduje kolejność 
zgłoszeń. Pytania można zadać 
e-mailem: zmienpiec@um.wroc.
pl lub telefonicznie: 71 799 67 99.

Dodatkowo, po badaniu można 
skorzystać z ulgi na przeprowa-
dzenie termomodernizacji. Jest 
ona skierowana do właścicie-
li i współwłaścicieli budynków 
jednorodzinnych, którzy mogą 
odliczyć od podatku wydatki po-
niesione na termomodernizację 
swojego domu. Odliczenie może 
wynosić maksymalnie 53 tys. zł.

Redakcja

Chcesz dobrze ogrzać dom? Usuń mostki termiczne

Utrata ciepła z budynku

dach 
do 30 proc. 

ściany 
do 25 proc. 

mostki 
termiczne

do 10 proc. 

piwnice i fundamenty  do 15 proc. 

wentylacja 
do 15 proc. 

okna i drzwi 
do 20 proc. 
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Im lepiej zaplanujemy menu, tym mniej jedzenia nam zostanie 
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My wrocławianie

Wrocławska Rada Kobiet działająca przy Prezydencie Wrocławia wyróżniła pozytywne przykłady działań kobiet i na rzecz kobiet. Kapituła zwróciła 
uwagę na przedsięwzięcia promujące ideę zaangażowania społecznego i zawodowego. Swoją kandydatkę mógł zgłosić każdy, ale głosowanie było tajne. 

Tytuł Wrocławianka Roku 2021 
został przyznany w 5 katego-
riach: działalność równościowa, 
społeczna i edukacyjna, proeko-
logiczna, naukowo-badawcza, 
small biznes (mała przedsiębior-
czość) i jednej specjalnej: teraz 
młodość – siła młodości.

Jakie są wrocławianki 2021 roku? Pełne werwy!

Wrocławianki Roku 2021 odebrały nagrody podczas uroczystej gali. Organizatorem konkursu była Wrocławska Rada Kobiet
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Adrianna Klimaszewska

DZIAŁALNOŚĆ  
RÓWNOŚCIOWA

Polonistka, dziennikarka, spo-
łeczniczka, feministka. Działa od 
wielu lat na rzecz równoupraw-
nienia kobiet i mężczyzn oraz 
praw człowieka. To ona stworzyła 
Różową Skrzyneczkę, czyli 
inicjatywę umieszczania 
w miejscach publicznych 
środków higieny osobi-
stej. Stworzyła czasopi-
smo - osiedlowy zin fe-
ministyczny Psiepolanki 
o kobietach Psiego Pola 
i Nadodrza. Uczestniczy 
w manifestacjach w obronie 
praw kobiet i marszach na 
rzecz praw osób LGBT.

Alicja Tchórz

TERAZ MŁODOŚĆ – SIŁA 
MŁODOŚCI 

Pływaczka wrocławskiej MKS Ju-
venia specjalizująca się w sty-
lu grzbietowym. Uczestniczka 
Igrzysk Olimpijskich w Londy-
nie i Rio de Janeiro. W tym roku 
w Kazaniu została mistrzynią Eu-
ropy na 100 m stylem zmiennym. 
Poprawiła tym samym rekord Pol-
ski. Znana jest również z odwagi, 
wrażliwości i postawy moralnej.

Małgorzata Makarczuk-Kłos

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA  
I EDUKACYJNA

Jej umiejętności i determinacja po-
mogły zmienić życie wielu miesz-
kanek Wrocławia. Psycholożka, 
psychoterapeutka i współzałoży-
cielka Fundacji NON LICET. Nomi-

nowana za działalność na 
rzecz ofiar przemo-
cy i wprowadzenie 
tematu przemo-
cy wobec kobiet 
i dzieci do debaty 
publicznej. Pro-
wadzi terapię dla 

rodziców zaintere-
sowanych poprawą 
swoich metod wy-
chowawczych. 

Marta Derejczyk i Olga Budzan

DZIAŁALNOŚĆ 
 PRO-EKOLOGICZNA

Odkrywają na nowo zjawisko „na-
prawiania” jako sposobu myśle-
nia o świecie, aktywnej postawy 
wobec ekologii. Są twórczyniami 
i kuratorkami wystawy „Napra-

wiacze” w Muzeum 
Etnograficznym 
we Wrocławiu. 
Pokazują, że 
upcyclingiem 
może zająć się 

każdy .  Kap i-
tuła doceniła też, 

że panie prowadzą 
warsztaty dla dzieci. 
Uczą podstaw reperacji 
odzieży. 

Kamila Stokowa-Sołtys

DZIAŁALNOŚĆ  
NAUKOWO-BADAWCZA

Jest współautorką patentu i mię-
dzynarodowego zgłoszenia pa-
tentowego dotyczącego degradacji 
RNA wirusowego przez bacytracy-
nę. Za odkrycia uzyskała 1. miej-

sce w konkursie „Innowacja 
jest Kobietą”, orga-
nizowanego przez 
Fundację Kobiety 
Nauki. Pracuje 
jako adiunkt na 

Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Wro-

cławskiego i kieruje 
Pracownią Chemii 
Biologicznej i Me-
dycznej. 

Kate Hobler

DZIAŁALNOŚĆ  
SMALL BIZNES 

Jest jedną z najbardziej znanych 
i docenianych edukatorek bran-
ży IT. Jej życiowym celem jest, 
by biznes w Polsce był bardziej 
etyczny, co sama udowadnia swoją 

postawą i profesjonalizmem. 
Dla laureatki bardzo waż-
na jest dbałość o prawa 
mniejszości i prawa 
kobiet. Jako kobieta 
w branży IT wykazuje 

się spokojną waleczno-
ścią, rozbraja wszystkie 

konflikty. Wspiera kobiety, 
buduje ich poczucie warto-
ści. Działa w stowarzysze-
niu IT CORNER.
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Wrocławskie pokolenia

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zachęca do włączenia się do kampanii „Poświętuj-my komuś święta”. 
Mieszkańcy mogą korzystać z przygotowanych kartek bożonarodzeniowych, by złożyć świąteczne życzenia. 

W tym roku po raz kolejny wiele 
osób pozostanie z dala od rodzi-
ny, być może część z nich spędzi 
te dni samotnie. Ideą kampanii 
„Poświętuj-my komuś święta” 
jest pamięć nie tylko o bliskich, 
ale także o tych, którzy miesz-
kają po sąsiedzku. Wykonanie 
drobnego gestu – napisanie ży-
czeń, podarowanie upominku – 
pozwoli nam umilić im ten czas.

– Zachęcamy wrocławian do 
tego, żeby zauważyli wokół sie-
bie osoby starsze, samotne, cho-
re i podarowali im chwilę, która 
przyniesie miły i ciepły uśmiech 
– mówi Dorota Feliks, dyrektor 
Wrocławskiego Centrum Rozwoju 
Społecznego. 

Organizatorzy zachęcają, by wró-
cić do zwyczaju wysyłania kartek, 
wypełniania ich najcieplejszymi 
i najpiękniejszymi życzeniami.

Wyślij albo wsuń pod drzwi 

Można je nie tylko wysłać, ale 
także wsunąć w drzwi sąsia-
dów. Bezpłatne kartki świątecz-
ne, które przygotowało WCRS, 
można znaleźć w kilku miejscach 
w mieście. Przede wszystkim 
w lokalizacjach WCRS: Przejściu 
Dialogu (Przejście Świdnickie), 

Przestrzeni Trzeciego Wieku przy 
pl. Solidarności 1/3/5, Wrocław-
skim Centrum Seniora, pl. Do-
minikański 6. Dostarczone zo-
stały do filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Centrów Aktywności 
Lokalnej i Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, np. w od-
dziale przy ul. Strzegomskiej 6. 

Zapachowe warsztaty  
i webinary

Oprócz kartek świątecznych 
kampania „Poświętuj-my komuś 
święta” to także wydarzenia on-
line i stacjonarne, odbywające się 
w przestrzeni miejskiej. Warsz-
taty kawowe, olejkowe, kakaowe, 

kulinarne, artystyczne, webinary 
psychologiczne i poradnikowe.

Więcej szczegółów wraz z formu-
larzami zapisów można znaleźć 
w internecie na stronie: wcrs.pl/
poswietuj-my.

Redakcja

Plecak miejski, Wrocławski Spacerownik, etui na okulary. I  dwa prawdziwe ekstrasy: 
vouchery na mecz WKS Śląska i do opery. Emerycie, to odbierzesz codziennie od ponie-
działku do piątku w godz. 12-18 oprócz Wigilii i Sylwestra. 

To nie jest prezent dla każde-
go wrocławianina, lecz dla tych, 
którzy właśnie doczekali się 
zasłużonej emerytury. - Cho-
dzi o osoby, które przeszły na 
emeryturę, co mogą potwierdzić 
u nas decyzją ZUS - tłumaczy 
Beata Nawrotkiewicz z WCRS-u. 

By lepiej skorzystać z wypraco-
wanego przez lata wolnego czasu, 
Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego przygotowało ele-
ganckie granatowe pudełko z 7 
niespodziankami. Jest to: plecak 
miejski z obiecującym napisem 
„Przygoda”, składana materia-
łowa torba na zakupy w kolorze 
brązowym, etui na okulary (bar-

wy kawy z mlekiem), Wrocław-
ski Spacerownik z propo-
zycjami tras po 
mieście i Infor-
mator Senioralny 
z adresami insty-
tucji, organizacji 
i firm, działających 
na rzecz seniorów. 
A do tego...

- Czasem świeżo 
upieczony senior czy 
seniorka nie ukrywa, 
że najbardziej atrak-
cyjnym elementem 
są vouchery - zdra-
dza pracownica wyda-
jąca niezbędniki senioralne przy 

pl. Solidarności 1/3/5 (IV p., pok. 
414).

Voucher do 
opery po-
z w a l a  n a 
obe j rzenie 
d o w o l n e -
go spektaklu 
w  s e z o n i e 
2 0 2 1 / 2 2  z a 
połowę ceny, 
voucher pił-
karski - wejść 
bezpłatnie na 

mecz rozegrany do 
czerwca 2022 r. 

Anna Aleksandrowicz

Pocztówką poświętuj-my komuś święta

Niezbędnik czeka na seniora

Do wyboru w tym roku mamy cztery rodzaje kartek, każda z ciepłym świątecznym przekazem 
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Emerytura to dobry czas na dogłębne poznanie swojego miasta
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Zobacz wystawę 
„Moja słabość, 
moja siła”
„Już w podstawówce się 
w nim kochałam i żartowałam 
przy koleżankach, że będzie 
moim mężem. I tak się stało. 
Kiedy uderzył mnie pierw-
szy raz dwadzieścia lat temu, 
przymknęłam oko – był pod-
pity, zdenerwowany – każde-
mu może się zdarzyć, nie? Ale 
to zdarzało się coraz częściej 
– bo nie zdążyłam ugotować 
obiadu, bo wypłata nie przy-
szła, a poprzednia już wyda-
na, bo dziecko dostało jedyn-
kę w szkole, bo się spóźniłam 
na wizytę w urzędzie”. 

Tak zaczyna się opowieść 
42-letniej Anny, jednej z bo-
haterek wystawy o problemie 
przemocy pt. „Moja słabość, 
moja siła”, która składa się 
z historii 18 osób. Wystawa 
pokazuje różne oblicza pro-
blemu, który dotyczy szero-
kiego spektrum osób. Uświa-
damia, że przemoc nie jest 
tylko problemem środowisk 
patologicznych, a może do-
tknąć każdego z nas, nieza-
leżnie od pozycji, majątku 
czy wieku. Świadczą o tym 
historie bohaterów: Hanny 
(65 l.), Adama (38 l.), Alicji 
(11 l.), Olka (8 l.) czy Magdy 
(26 l.). Wystawę będzie moż-
na oglądać do końca grudnia 
na ul. Kuźniczej.
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Kultura

Aż 400 obiektów i 50 prac w 13 salach Pawilonu Czterech 
Kopuł. To będzie jedna z najbardziej sensacyjnych wystaw 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Start 19 grudnia.

W Pawilonie Czterech Kopuł obej-
rzymy dzieła Magdaleny Abaka-
nowicz, która zmarła cztery lata 
temu. Wystawa prezentuje jej pra-
ce od lat 60. do tych z XXI wieku. 

Obok jej dzieł obejrzymy także 
filmy dokumentalne, np. z cza-
sów, gdy tworzyła słynne Aba-
kany (największe z tych trójwy-
miarowych, organicznych tkanin 
mają 5 m, niektóre składają się 
z 15 części). A także korespon-
dencję, dokumenty, umowy 
z muzeami. Wszystko ilustru-
jące i przybliżające dzisiejszej 
publiczności realia tworzenia 
w latach 70. wystaw przez ar-
tystkę z „Bloku Wschodniego” 

w Europie Zachodniej i na świe-
cie. W katalogu towarzyszącym 
wystawie znajdziemy także cie-
kawą rozmowę z najbliższymi 
współpracownikami artystki. 
Wynika z niej, że była to osoba 
zdecydowana, świadoma swoje-
go nowatorstwa w sztuce. – Po 
prostu artystka totalna, człowiek, 
który całe życie poświęcił swojej 
twórczości – mówi Iwona Dorota 
Bigos, współkuratorka wystawy. 

Wystawa zostanie otwarta 19 
grudnia i potrwa do 28 sierpnia 
2022 r. w Pawilonie Czterech Ko-
puł, ul. Wystawowa 1.

 Magdalena Talik

Piotr Alexewicz i Giancarlo Guerrero w kategorii muzyka poważna, Marcin Cichy z Igorem Pudłą w kategorii muzyka 
rozrywkowa, Agnieszka Kwietniewska i Jerzy Senator w kategorii teatr oraz Beata Bartecka z Łukaszem Rusznicą 
w kategorii sztuki wizualne to laureaci Wrocławskiej Nagrody Artystycznej.

Wrocławska Nagroda Artystyczna 
została w tym roku przyznana po 
raz pierwszy... pod tą nazwą. Po-
wstała z połączenia Wrocławskiej 
Nagrody Muzycznej (wręczanej 
od 2000) i Wrocławskiej Nagrody 
Teatralnej (wręczanej od 2005). 
Dodano jednak nową kategorię – 
sztuki wizualne.

Laur przyznają wrocławscy 
dziennikarze, krytycy, kurato-
rzy, a otrzymują artyści, którzy 
w szczególny sposób zasłużyli się 
w minionym sezonie. Zwycięzcy 
każdej z dziedzin otrzymują 10 
tys. zł i okolicznościową grafikę 
Joanny Gniady.

Muzyka poważna

W tej kategorii nagrodę otrzy-
mali ex aequo Piotr Alexewicz, 
wrocławski pianista, uczestnik III 
etapu XVIII Konkursu Chopinow-
skiego, oraz Giancarlo Guerrero, 
kostarykańsko-amerykański dy-
rygent, który prowadzi NFM Fil-
harmonię Wrocławską.

Muzyka rozrywkowa

Tutaj triumfował zespół Skalpel 
(Marcin Cichy i Igor Pudło) za 
płytę „Highlight” – harmonicz-

ne bogactwo, oryginalność i nie-
ustanne poszukiwanie brzmień.

Teatr

Za osiągnięcia w tej dziedzinie 
doceniono aktorkę Agnieszkę 
Kwietniewską za różnorodność 
głębokich kreacji scenicznych 
kobiet, matek i artystek w spek-
taklach: „Mojżesz”, „Aktorzy 
prowincjonalni. Autobiografie”, 
„Planeta małp” oraz „Rzywot 
część pierwsza: rozpadająca się 
biografia” w Teatrze Polskim 
w Podziemiu. Ex aequo kapituła 
nagrodziła aktora Jerzego Sena-
tora za fenomenalną, doskonale 
rezonującą ze współczesnością 
kreację skomplikowanej, uwi-
kłanej w konwenanse i grę pozo-
rów postaci Jörgena Hofmeestera 
w spektaklu „Tirza” w reż. Paw-
ła Miśkiewicza we Wrocławskim 
Teatrze Współczesnym.

Sztuki wizualne

Kapituła w tej kategorii nagro-
dziła Beatę Bartecką i Łukasza 
Rusznicę za niespotykaną wni-
kliwość i wrażliwość w wykorzy-
staniu archiwalnych zdjęć i ich 
publikację w formie artystycznej 
książki „How to look natural in 

photos” (2021, wyd. OPT & Palm* 
Studios).

Uroczysta gala

Gala wręczenia Wrocławskiej Na-
grody Artystycznej odbyła się 6 
grudnia w NFM. Laureaci odbie-

rali ją z rąk wiceprezydenta Jaku-
ba Mazura i dyrektora Wydziału 
Kultury UMW Jerzego Pietraszka. 
Program muzyczny przygotował 
skrzypek Marcin Markowicz, któ-
ry wystąpił z Lutosławski Quartet. 

Magdalena Talik

Kultura

Wrocławska Nagroda Artystyczna 2021 Zmarł Sylwester 
Chęciński
Autor kultowej trylogii „Sami 
swoi” i  „Wielkiego Szu” 
zmarł 8 grudnia we Wro-
cławiu w wieku 91 lat. Nie 
doczekał odsłonięcia swe-
go krasnala w Dolnośląskim 
Centrum Fi lmowym. Był 
absolwentem Wydziału Re-
żyserii Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej w Łodzi. 
Jego pierwszy film to „Histo-
ria żółtej ciżemki”. Sylwe-
ster Chęciński za całokształt 
twórczości otrzymał Platy-
nowe Lwy na 39. Festiwalu 
Filmowym w Gdyni (2014) 
i Nagrodę Orła za osiągnięcia 
życia (2017). 

 

Kobiety Bluesa 
w Literatce
Na  Scen i e  pod  Rega ł em 
w iście rock’n & roll’owym 
stylu wystąpi Paulina Je-
żewska. Zaprezentuje się ze 
swoim kolektywem muzycz-
nym „Projekt Kobiety Blu-
esa”. Będzie energicznie, 
energetycznie, nie zabraknie 
bożonarodzeniowego klima-
tu. Początek: 19.12, godz. 19, 
kawiarnia Literatka, Rynek 
56/57. Bilety w cenie 30 i 40 
zł na eventim.pl i w kawiarni.

Latarnik Gazuś 
zapowiada 
święta

Papa Krasnal opowiada, skąd 
się wzięły choinki. A Gazuś - 
o latarnikach wrocławskich. 
Do tego instrukcja, jak wyko-
-nać łańcuch z makaronu (lub 
żarówek) i gwiazdę z papieru. 
Wszystko w grudniowym wy-
daniu Krasnalowych Wieści. 

Abakanowicz w Pawilonie Czterech Kopuł

Dzieła z tkanin prezentują się niezwykle w białych przestrzeniach
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Jerzy Senator został nagrodzony za rolę w spektaklu „Tirza”
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Dla obcokrajowca
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– У Польщі число нових заражень коронавірусом вже півтора тижні утримується на рівні 23 тис. за добу і не знижується. Це непокоїть, тим 
паче, що виявлено варіант «Омікрон». Тому було прийнято рішення про введення нових правил та обмежень, що пов’язані з пандемі-
єю,– говорив міністр охорони здоров’я Адам Нєдзєльський. Що зміниться вже 15 грудня? Хто повинен буде вакцинуватися обов’язково?

Дії у трьох напрямках

Перший з них – це проект за-
кону, що надасть роботодавцю 
можливість перевірити стан 
здоров’я своїх працівників. 
Працівники повинні будуть 
пред’явити результати тестів 
на наявність коронавірусу. Тес-
ти можна буде виконати безко-
штовно, заповнивши анкету на 
сайті польського МОЗ, праців-
ники одержать направлення на 
тест.

Другий напрямок – це обов’яз-
кова вакцинація. Від 1 берез-
ня 2022 р. обов’язково повинні 
вакцинуватися працівники охо-
рони здоров’я, вчителі, а також 
військовослужбовці, поліцейські, 
пожежники тощо (йдеться про 
представників державних орга-
нів та служб, які ходять у мун-
дирах чи уніформі).

Третій напрямок – нові панде-
мічні обмеження

Зменшення числа осіб – кіно-
театри, крамниці, ресторани, 
храми – від 15 грудня

 ◼ Може бути зайняте 30% 
загального числа місць у 
кінотеатрах, театрах, готе-
лях, ресторанах, у спортив-
них об’єктах чи у храмах. 
Для того, щоб цей ліміт міг 

збільшитися, підприємець/
власник об’єкту повинен 
підтвердити, що він переві-
ряє сертифікати про вакци-
націю клієнтів /гостей.

 ◼ Від 15 грудня у громадсько-
му транспорті вводиться 
обмеження числа пасажирів, 
і може бути зайнятих 75% 
місць.

 ◼ 15 грудня буде зачинено 
дискотеки, клуби та місця 
для танцю. Це не стосуєть-

ся 31 грудня. У новорічну 
ніч з 31 грудня 2021 р. на 1 
січня 2022 р. на вечорах, що 
відбуватимуться у рестора-
нах та інших громадських 
місцях, може бути макси-
мум 100 осіб (до цього ліміту 
не враховуються особи, які 
пройшли вакцинацію)

 ◼ Дистанційне навчання від 
20 грудня 2021 р. до 9 січня 
2021 р. 10 січня 2022 р. учні 
повернуться до звичайної 

форми навчання Вищевка-
зане обмеження не стосу-
ється дитячих садків та ясел.

Обов’язкове тестування для 
домочадців

Від 15 грудня вводиться обов’яз-
кове тестування на наявність 
коронавірусу для домочадців 
осіб, які захворіли на COVID-19 і 
перебувають на карантині. Тес-
тування домочадців обов’язкове 
без огляду на те, чи вони захво-
ріли, чи здорові, та чи в них є 
сертифікат про вакцинацію.

Коли вiдкриття 
Генерального 
консульства України 
у Вроцлаві? 
Міською владою Вроцлава пе-
редано частину приміщення 
для потреб Генерального кон-
сульства України у Вроцлаві. 

Перший етап ремонтних ро-
біт практично завершено, 
натомість повна передача 
об’єкту планується на кінець 
січня - початок лютого.

„Дуже важливо є те, що нині 
передається зала та кабінети 
прийому громадян (зали-
шились мінімальні доопра-
цювання). Відтак починаємо 
умеблювання, оснащення, 
прокладення кабелів, підклю-
чення необхідних модулів. 
Крок за кроком, але йдемо до 
визначеної мети, впевнено і 
цілеспрямовано” - читаємо 
на фейбуцi Консуляту.

Генеральне консульство Укра-
їни у Вроцлаві буде п’ятою 
українською дипломатич-
ною установою у Польщі, а 
у Вроцлаві – черговим гене-
ральним консульством іншої 
держави.

Генеральним консулом при-
значено Юрія Токаря, 1976 р. 
н., випускника факультету 
міжнародних відносин Львів-
ського національного універ-
ситету ім. І. Франка. Він був 
радником з консульських пи-
тань у Посольстві України у 
Сполучених Штатах, а також 
секретарем Посольства Укра-
їни у Великобританії.

‘The level of coronavirus infections in Poland has remained on the level of ca. 23,000 for one week and a half and does not decrease. This has become par-
ticularly alarming when the omicron mutation appeared. Therefore, we decided to introduce new restrictions concerning the pandemic,’ announced 
the Minister of Health Adam Niedzielski. What will change from 15th December? Who will be obliged to undergo vaccination?

Actions in three areas.

The first area concerns the draft 
act giving employers the possibil-
ity of verifying their employees’ 
health on the basis of coronavirus 
tests submitted by the latter. Such 
tests can be performed free of 
charge – a referral to such a test 
will be issued when you fill in the 
form available on the website of 
the Ministry of Health.

The second area concerns com-
pulsory vaccinations – from 1st 

March 2022, health care employ-
ees, teachers and members of 
uniformed services will have to 
become vaccinated.

The third area concerns new epi-
demic restrictions.

Reduction of limits:  
cinemas, shops, 
restaurants, churches  
from 15th December

 ◼ The occupancy limits in 
cinemas, theatres, hotels, 

restaurants, sports facili-
ties, sacred buildings etc. 
are 30%. Exceeding the 
limit in the aforementioned 
facilities is allowed if the 
entrepreneur/owner proves 
that he verifies vaccination 
certificates of his customers/
guests.

 ◼ From 15th December, a limit 
of up to 75% of occupied 
seats will be introduced in 
public transport.

 ◼ On 15th December, discos, 
clubs and dance floors will 

be closed, excluding 31st 
December – on 31st Decem-
ber/1st January, maximum 
100 persons will be allowed 
to participate in New Year’s 
Eve events in public estab-
lishments; however, vac-
cinated persons will not be 
included in this limit.

 ◼ From 20th December 2021 
till 9th January 2022, remote 
teaching will be provided. 
Educational facilities will 
be reopened to pupils from 
10th January 2022. The above 

does not refer to nurseries 
and kindergartens.

Compulsory tests for 
other household members

From 15th December, compul-
sory tests for other members 
of the household of persons in-
fected with COVID-19 and stay-
ing on quarantine will be in-
troduced, regardless of whether 
these healthy household mem-
bers already have a Covid cer-
tificate.

Від 15 грудня вводяться зміни у 
обмеженнях на час пандемії

Pandemic restrictions change from 15th December. 
New limits. Remote learning
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Sport

Przygotowaliśmy zestawie-
nie najczęściej odwiedzanych 
ośrodków narciarskich w re-
gionie. Do wszystkich z Wro-
cławia dojedziecie w mniej niż 
2,5 godziny, a na miejscu sko-
rzystacie nie tylko z wypoży-
czalni sprzętu, ale także ze 
szkółek narciarskich i  punk-
tów gastronomicznych. 

Jednym z najbardziej znanych re-
sortów jest ośrodek Czarna Góra. 
Do dyspozycji amatorów nar-
ciarstwa są dwie trasy: kolej Efka 
i Luxtorpeda turystycznie – z obu 
możemy korzystać w godz. 9-16. 
Na miejscu punkty gastronomicz-
ne, wypożyczalnia sprzętu i szkółka 
narciarska. Nie mniejszą popular-
nością cieszy się także Zieleniec 
Sport Arena. Pojeździmy tam na 12 
trasach i skorzystamy z 20 wycią-
gów. Na większości tras poszusuje-
my od godz. 9 do 21, choć w tygo-
dniu część otwarta jest do godz. 16.

– Za nami znakomita inaugura-
cja nowego sezonu narciarskiego. 
Dawno na otwarciu nie było aż tak 
dobrych warunków. Wszystko za 

sprawą utrzymujących się od dłuż-
szego czasu przymrozków, które 
przeplatają się z opadami śniegu 
– mówi Grzegorz Głód, marketing 
manager ośrodka w Zieleńcu.

Zieleniec oferuje też możliwość wy-
pożyczenia sprzętu, skorzystania 
z noclegów, szkółki narciarskiej czy 
gastronomii. A będąc już w okoli-
cach Kotliny Kłodzkiej, warto także 
zajrzeć na mniej popularne stoki - 
do Lądka-Zdroju czy Bolesławowa.

Na narty możemy wybrać się także 
w Karkonosze. Tu na miłośników 
narciarstwa czeka Winterpol Kar-
pacz Biały Jar – ale otwarta jest je-
dynie trasa nr 3 o długości 1100 m 
(dla początkujących), na której po-
szusujemy od godz. 9 do 21. 

Możemy pojechać również w Góry 
Izerskie do ośrodka SKI&SUN Świe-
radów-Zdrój. Z uroków stoku sko-
rzystamy w godz. 9-16, podobnie 
jak z kolei gondolowej. Na gości 

– w obu przypadkach - czeka też 
wypożyczalnia i szkoła narciarska.

Większość ośrodków zaprasza do 
jazdy w święta Bożego Narodzenia 
oraz w Sylwestra i Nowy Rok. Przed 
wyjazdem na narty warto odwiedzić 
stronę czy media społecznościowe 
danego ośrodka, gdyż pogoda może 
wpłynąć na liczbę otwartych tras 
i czynnych wyciągów. 

Patryk Załęczny

Szachiści Polonii Wrocław obronili tytuł drużynowego mistrza Polski. To nie przypadek. W stolicy Dolnego Śląska co-
raz więcej osób siada przy szachownicy. Tą rozrywką królów interesują się zarówno dzieci, jak i seniorzy.

– Szachy to gra wielopokolenio-
wa. Na jeden z naszych turniejów 
przyszedł pan, który miał 95 lat. 
Nie grał, jedynie obserwował, ale 
opowiadał o wywiezieniu na Sybir, 
graniu w szachy gdzieś w klubikach 
i piwnicach. Przychodzą dziadkowie 
z dziećmi – opowiada Artur Czyż, 
dyrektor Polonii Wrocław. 

W piątki turnieje szachowe

W Polonii jest ok. 300 aktywnych 
graczy. Ale sama liczba okazjo-
nalnie występujących w turniejach 
osób wynosi 1,5 tys. W każdy piątek 
o godz. 17.30 przy ul. Piaskowej 7-9 
organizowane są turnieje szachowe. 
Wystarczy opłacić 20 zł wpisowego. 

– Grają dzieci, amatorzy i zawo-
dowcy. W szachy mogą grać już 
pięciolatki. Nasi instruktorzy i tre-
nerzy szachowi prowadzą zajęcia 
grupowe w przedszkolach. W ten 
sposób można zachęcić dzieci do 

samego grania. Wiemy, w jaki spo-
sób uczyć i dobrze się przy tym ba-
wić – uważa Czyż. 

Serialowe szachy

W ciągu ostatnich miesięcy furorę 
na całym świecie zrobił serial Net-
flixa „Gambit królowej”, opowia-

dający fikcyjną historię niezwykle 
utalentowanej szachistki. To był 
strzał w dziesiątkę.

– Ten serial wykonał kawał roboty 
w kwestii popularyzacji szachów. 
Swoją cegiełkę dorzucił jeszcze Jan-
-Krzysztof Duda, zdobywca pucha-
ru świata – podkreśla Artur Czyż. 

Duda pochodzi z Krakowa, gdzie 
zaczął grać w szachy w wieku 5 lat. 
Szachy są dla niego źródłem utrzy-
mania. Tak samo dla grających 
w ekstralidze szachowej graczy Po-
lonii Wrocław. 

– Dobry szachista ma jasny cel, do 
którego dąży. Musi myśleć przy-
czynowo-skutkowo i wiedzieć, jak 
szukać informacji. Zaawansowa-
ni gracze korzystają z programów 
komputerowych związanych z ob-
liczeniami prawdopodobieństwa. 
To przydaje się w pracy czy na 
studiach – mówi dyrektor Polo-
nii. I dodaje, że określenie „refleks 
szachisty” zmieniło znaczenie. 
– Teraz może tylko pingpongi-
ści mają lepszy. Gdy ktoś zobaczy 
partię szachów błyskawicznych, 
zrozumie, o co chodzi. Szybkość 
„liczenia” wariantów jest na nie-
zwykłym poziomie - podkreśla. 

Piotr Bera

Dokąd najbliżej na narty? Na Dolny Śląsk

Szach mat – Wrocław potęgą szachową

Zmiany w drużynie siatka-
rek #VolleyWrocław. Z klu-
bem pożegnali się drugi tre-
ner Dawid Murek oraz kapitan 
i przyjmująca Natalia Murek.

Sprzedaż karnetów na do-
mowe mecze Betard Sparty 
Wrocław w sezonie 2022 PGE 
Ekstraligi rozpoczęta.Ceny 
abonamentów rozpoczynają 
się już od 60 zł.

Chemeko-System Gwardia 
Wrocław pozyskała kolejnego 
ważnego partnera, który ma 
pomóc drużynie w awansie 
do PlusLigi. To Polski Cu-
kier - jeden z największych 
producentów w branży rol-
no-spożywczej w Polsce. Do-
datkowo nowym atakującym 
w zespole został Portugalczyk 
Marco Ferreira.

Tydzień w skrócie

piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 18.12, 
godz. 17.30, Tarczyński Arena, 
WKS Śląsk Wrocław – 
Cracovia 
(Canal+ Sport)

koszykówka

EuroCup: 15.12, godz. 20.30, 
Partizan Belgrad – 
WKS Śląsk Wrocław
(Polsat Sport Extra)

Energa Basket Liga: 18.12, 
godz. 20.30, Hala Orbita, 
WKS Śląsk Wrocław – Polski 
Cukier Pszczółka Start Lublin 
(Polsat Sport Extra)

Energa Basket Liga Kobiet: 
17.12, godz. 18, Wielofunkcyjna 
Hala Sportowa AWF, 
Ślęza Wrocław – Enea Gorzów

Suzuki 1. Liga Mężczyzn: 
15.12, godz. 18, 
AZS Start Lublin II – 
WKK Wrocław

siatkówka

TAURON Liga Kobiet: 
18.12, godz. 17.30, 
Budowlani Łódź – 
#VolleyWrocław 

TAURON 1. LIGA: 
18.12, godz. 17, Hala Orbita, 
Chemeko-System Gwardia 
Wrocław – Zaksa Strzelce 
Opolskie

WYDARZENIA 
SPORTOWE
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W Zieleniec Sport Arena pojeździmy na 12 trasach, na których pokrywa śnieżna waha się od 20 do 40 cm
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Jolanta Zawadzka, Szymon Gumularz, Dimitrois Mastrowasilis, 
Pentala Harikrishna – szachiści Polonii Wrocław



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #CorazBliżejŚwięta20

Numer ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego WOPR (nr ratunkowy nad wodą): 
601 100 100

Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go: 71 770 22 22

Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia

(bezpłatne, czynne całą dobę)

Pogotowie energetyczne: 991 

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie ciepłownicze: 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
994

Telefony awaryjne

Centrum Informacji Turystycznej: 
71 344 31 11 (pn.-pt. 9.00-19.00)

Punkt Informacji 
dla Obcokrajowców: 71 772 49 50 
(pn.-pt. 9.00-16.00)

Wsparcie osób z niepełnosprawno-
ściami: 71 777 89 61 (Biuro Wrocław 

Bez Barier, pn.-pt. 7.45-15.45)

Infolinia Urzędu Miejskiego 
Wrocławia: 71 777 77 77 
(pn.-pt. 8.00-18.00)

Infolinie

Zgłoś dym ze spalania odpadów: 
986 (całodobowo) lub 71 310 06 46 
(pn.-pt. 7.00-14.00)

Zgłoś chore lub ranne dzikie zwie-
rzę: 71 770 22 22 (całodobowo) lub 
71 799 67 00 (pn.-pt. 7.45-15.45)

Zgłoś bezpańskiego psa lub kota: 
986 (całodobowo) lub 71 362 56 74 
(pn., śr., czw., pt 9.00-16.30, wt. 9.00-18.30, 

sb., nd. 9.00-15.00)

Zgłoś awarię do ZDiUM: 
71 376 00 22 , 19501 (całodobowo) 

Centrum Obsługi Klienta MPWiK: 
71 34 09 655 (pn.-pt. 8.00-15.00, 

śr. 8.00-17.00)

Biuro Obsługi Pasażera MPK: 
71 321 72 70/71 (pn.-pt. 7.00-21.00)

Miejskie Biuro Rzeczy Znalezionych: 
71 376 08 96 (pn.-pt. 8.00-14.00, 

śr. 8.30-16.00)

Miejski Rzecznik Konsumentów: 
71 777 79 02 (pn.-pt. 7.45-15.45)

Taxi Senior: 
794 123 124

Telefon Zaufania MOPS: 
512 198 939

Ważne telefony 
– pozostałe

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

Redaktor naczelna 
Ewa Waplak

Redaktor wydania 
Anna Aleksandrowicz
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Wydarzenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Tradycyjna polska potrawa wigilijna, choć na Wigilii 
zazwyczaj są inne niż ruskie.

2. Rokrocznie rozświetlana na początku grudnia  
na wrocławskim Rynku.

3. Miesiąc, w którym Wrocław mieni się pięknymi 
iluminacjami.

4. Ulica we Wrocławiu, na której także odbywa się Jarmark 
Bożonarodzeniowy.

5. Związane z Bożym Narodzeniem wydarzenie plenerowe 
odbywające się w grudniu na wrocławskim Rynku. 

6. Duży biały ptak, którego można spotkać we Wrocławiu 
w okolicach fosy miejskiej lub w parku Południowym. 

7. Zimowy alkohol podawany na Jarmarku 
Bożonarodzeniowym.

8. Wyspa, na której we Wrocławiu znajduje się ruchoma 
szopka.

9. Kształt kubeczka z Jarmarku Bożonarodzeniowego  
we Wrocławiu.

10. Dwa wrocławskie krasnoludki, które zajmują się 
przemieszczaniem wielkiej, jak dla nich, granitowej kuli. 

11. Pięknie oświetlony wrocławski most, w świetle dziennym 
ma kolor zielony. 

12. Najważniejszy budynek na wrocławskim Rynku. 

Krzyżówka nr 65 – rozwiąż i wygraj nagrody

Aby wygrać jedną z trzech nagród, 
wystarczy wysłać hasło z krzy-
żówki SMS-em pod numer 664 
072 606. Koszt jednego SMS-a wg 
taryfy operatora. W treści nale-
ży wpisać numer biuletynu i po 
kropce prawidłową odpowiedź. 

W tym numerze  będz ie  to 
65.HASŁO (słowo HASŁO nale-
ży zastąpić rozwiązaniem krzy-
żówki). 

Na odpowiedzi czekamy do 21 
grudnia br. do godz. 20. 

Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpowie-
dzi do 28 grudnia br. Skontak-
tujemy się z nimi w ciągu trzech 
dni roboczych z numeru telefonu 
71 776 71 00. 

W tym wydaniu do zdobycia są: 
bluza i dwa worki z herbem 
Wrocławia. Zwycięzcy z numeru 
63 (hasło: Zmień kopciucha) to 
pani Małgorzata (bluza) i pano-
wie: Grzegorz (worek) i Andrzej 
(worek). Gratulujemy!

www.wroclaw.pl/biuletyn/#konkursRegulamin i RODO
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Graficzne prezenty z ASP

Koło Naukowe Katedry Grafi-
ki Artystycznej Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu zaprasza 
na kolejny Graficzny Kiermasz 
Świąteczny. Jak co roku, będzie to 
okazja do kupienia niepowtarzal-
nych grafik oraz rękodzielniczych 
kartek i ozdób świątecznych 
stworzonych przez studentów 
i dydaktyków wrocławskiej ASP. 
W tym roku wyjątkowo kiermasz 
odbędzie się w Galerii Sztuka na 
Miejscu, ul. Łaciarska 4, od 18 do 
19.12 w godz. 10-19.

Kup choinkę  
i pomóż zwierzętom

Przy ul. Tęczowej 65 do 23.12 
odbywa się nietypowy Nocny 
Jarmark. Codziennie po godz. 
16 można tam zakupić choinkę 
świąteczną – część zysku z za-
kupu wspiera działania Sto-
warzyszenia Otwarte Klatki na 
rzecz zwierząt hodowlanych. 
Nocny Jarmark to alternatywa 
dla innych jarmarków. Można 

tu ogrzać się w cieple ogniska, 
wypić grzańca, ale też poszaleć 
w rytmie muzyki lub obejrzeć 
dobry film w kinie plenerowym. 
Więcej informacji o wydarzeniu 
znaleźć można na Facebooku 
l.wroclaw.pl/nocny-jarmark.

Kiermasz artystyczny  
w Galerii Miejskiej

Sprezentuj sztukę, a nie bania-
lukę! Takim hasłem do arty-
stycznych zakupów świątecz-

nych zachęca Galeria Miejska 
przy ul. Kiełbaśniczej 28. Na 
kiermaszu można kupić grafiki 
wrocławskich twórców (Marty 
Kubiak, Agaty Gertchen, Prze-
mysława Tyszkiewicza, Bartosza 
Cebuli), kolaże Ryszarda Krasno-
dębskiego, akcesoria (na przykład 
torby z banerów wystaw) oraz 
wydawnictwa. Wszystko w świą-
tecznych cenach i z możliwością 
wysyłki. Szczegóły na stronie 
galeriamiejska.pl/kiermasz-swi-
ateczny-3/.

Charytatywnie dla kobiet

Klub Promyk, ul. Ścinawska 
20, działający przy Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Cichy Ką-
cik, zaprasza na Charytatywny 
Kiermasz Świąteczny. Do 17.12 
w godz. 13-18 będzie można na 
nim zakupić wyjątkowe ręko-
dzieło. Cały dochód z kiermaszu 
zostanie przekazany na schro-
nisko św. Brata Alberta dla Bez-
domnych Kobiet. 

Świąteczna irlandzka 
potańcówka

Wrocławski Klub pod Kolumna-
mi, pl. św. Macieja 21, i szko-
ła Irish Spin zapraszają 18.12 
o godz. 16 na irlandzką potań-
cówkę. Nie musisz umieć ir-
landzkich tańców, w planie jest 
nauka podstawowych kroków 
i układów tanecznych. Dodat-
kowo organizatorzy zapewniają 
świąteczny nastrój, dobrą zabawę 
i poczęstunek. Wstęp: dorośli - 
10 zł, młodzież szkolna i studenci 
- 5 zł, dzieci do 7 r.ż. bezpłatnie.


