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Głos Prezydenta
Szanowni Państwo,

ostatnio często, wraz z całą samo-
rządową rodziną, spotykamy się 
w związku z sytuacją w naszym kra-
ju. Myślę tu o narastających kryzy-
sach – energetycznym, ale też, tzw. 
„Polsko-Ładowym”, gdy wszyst-
kich nas dosięgają skutki tego, co 
od dawna nazywaliśmy „Mega Po-
datkiem”. Dziś to szczególnie waż-
ne spotkania. Przyszłość naszych 
wspólnot lokalnych, przyszłość 
Wrocławia, a zatem także nasza 
przyszłość, związana ze stabilno-
ścią finansową, rozgrywa się coraz 
częściej w Warszawie, gdzie decyzje 
podejmują politycy dalecy nie tylko 
od rozumienia samorządu, ale też od 
chęci oparcia na nim silnej Polski.

Tymczasem nasze doświadczenie 
mówi, że to właśnie samorządy, 
będąc najbliżej mieszkańców, są 

w stanie najskuteczniej radzić sobie 
z kryzysami i najsprawniej reagować 
w sytuacjach niestandardowych. 

Pokazał to także czas pandemii, gdy 
w chaosie informacyjnym dostoso-
wywaliśmy się, i wciąż jeszcze do-
stosowujemy, do zmiennych obo-
strzeń i decyzji rządowych. Pokazuje 
to codzienna praca na rzecz miasta. 
Pokazuje to także planowanie inwe-
stycji, gdy niektóre z nich rozpisane 
są na lata. 

To właśnie w tej wieloletniej per-
spektywie patrzymy w przyszłość 
i dla niej staramy się zabezpieczyć 
interesy naszych lokalnych wspól-
not. Na co dzień wraz z moimi 
współpracownikami monitorujemy 
wzrost „kosztów” miasta. Wrocław 
straci tylko w tym roku (zakładając, 
że sytuacja nie będzie się pogar-
szać) około 700 milionów złotych. 

To koszty m.in. energii elektrycznej, 
gazu, paliwa ważnego dla miejskiej 
komunikacji.

Do tego mierzymy się z kolejną falą 
pandemii. Nie znam na nią inne-
go rozwiązania niż szczepionka, do 
której nieustannie Państwa zachę-
cam. I piszę to tuż przed, osobiście 
bardzo dla mnie ważnym, Dniem 
Babci. Cieszę się, że będę mógł go 
spędzić z moją babcią, właśnie dla-
tego, że oboje jesteśmy zaszczepieni.

I oczywiście: wszystkim babciom 
i dziadkom, nie tylko w ich święto, 
wszystkiego najlepszego!
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Babciu, dziadku, żyjcie nam 200 lat!
Kazimiera Bolaczek pójdzie na 
tańce, a Stanisław Markiewicz 
- być może - odwiedzi wnuki 
i prawnuki. Takie plany mają na 
tegoroczny Dzień Babci i Dzień 
Dziadka. - Jeszcze zobaczymy, bo 
całkiem niedawno u nich byłem 
- zastrzega pan Stanisław (rocz-
nik 1931). W sumie ma troje wnu-
cząt i dwoje prawnucząt. - Niby 
wszystko dobrze pamiętam, ale 
gdy dzwoni Janusz, to myślę, że 
Łukasz i odwrotnie, a czasem mu-
szę się zastanowić, czy to syn czy 
wnuk - uśmiecha się.

Pani Kazimiera nie doczekała się 
jeszcze wnuków od swojego syna, 
ale pomaga bratankowi w opiece 
nad jego 6-latkiem i 3-latkiem. 
- Miałam propozycję pilnować ich 
codziennie, ale mam swoje zajęcia: 
spotkania w klubie seniorów Jan-
tar, tańce, słuchanie jazzu i strze-
lanie na strzelnicy - wylicza. 

 l.wroclaw.pl/dzien-dziadkow2022Harmonogram Dnia Babci i Dziadka we Wrocławiu
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Krasnalinek i Żołnierzynek – to tylko dwie białe krwinki z całej dzielnej armii, stacjonujące we krwi. Wydział Promo-
cji Miasta i Turystyki UMW wydał właśnie książeczkę, by dzieci dowiedziały się, dlaczego warto się szczepić. 

Po co myć ręce i nosić masecz-
kę? Dlaczego warto dać sobie wbić 
w ramię igłę, by przyjąć szcze-
pionkę? Przecież taka „ałka” 
boli . . .Urzędnicy 
z Wydziału Pro-
mocji  Miasta 
i  T u r y s t y -
k i  U r z ę d u 
Miejskiego 
Wrocławia 
dobrze wie-
dzą, że czym 
skorupka za mło-
du nasiąknie, tym w dorosłości 
trąci. Dlatego w trosce o zdrowie 
najmłodszych wrocławian wyda-
li 24-stronicową kolorową bro-
szurkę, po lekturze której starsze 
przedszkolaki i młodsi uczniowie 
szkół podstawowych będą wie-
dzieli, jak unikać infekcji i za-
pobiegać chorobom, wzmacniać 
układ odpornościowy i w ogóle, 
jak dbać o zdrowie. No i po co 
robić to już w wieku, gdy młody 
człowiek czuje się właściwie nie-
śmiertelny. 

Skąd te choroby?

Próchnicę zę-
bów czy anginę 
wywołują bak-
terie chorobo-
twórcze. Grypę, 
ospę albo różyczkę - wirusy. Nie 
trzeba się ich bać, tylko wiedzieć, 
jak z nimi walczyć: myć często 
ręce, a w sezonie przeziębienio-
wo-grypowym nosić maseczkę. 
I na co dzień budować odpor-
ność, wysypiając się, jedząc wa-
rzywa i jogurty, szczotkując zęby 

co najmniej dwa razy dziennie. 
Wtedy armia białych krwinek jest 
odpowiednio silna, krewka i wa-
leczna. Umie pokonać intruza za-
nim zdąży się on na dobre roz-
panoszyć. Czasem jednak trzeba 
jej zrobić dodatkowe szkolenie 
z wykrywania wroga, czyli szcze-
pienie. 

Nie szczyp się, lecz 
szczep

Dzieci nie lubią lekarstw 
i igieł, ale chcą jak naj-
więcej wiedzieć i cią-
gle o wszystko pytają, więc 
gdy się im wytłumaczy, po co 
jest szczepienie, na pewno będą 

bardziej zmoty-
wowane do wy-
trzymania bólu. 

Nowa książecz-
ka powinna im 
w tym pomóc. 

- To kolejna od-
słona kampanii Wro-
cław Się Szczepi So-

lidarnie Przeciw COVID-19, tym 
razem skierowana do miesz-

kańców Wrocławia w wieku 5-11 
lat - tłumaczy Magdalena Kroma 
z Wydziału Promocji Miasta i Tu-
rystyki UMW. - Od niedawna ta 
grupa może się szczepić prze-
ciwko koronawirusowi. Warto, by 
dzieci wiedziały, dlaczego jest to 
takie ważne i jakie mogą 
być konsekwencje nie-
zaszczepienia się - 
podkreśla. 

Pytajcie o „Białą 
krwinkę”

„Biała krwinka pod-
powie, jak zadbać o zdrowie!”, 
scenariusz i tekst: Anna Jackow-
ska, ilustracje: Kasia Kołodziej, 
konsultacja medyczna: Amade-
usz Kuźniarski, dyrektor ds. me-
dycznych Akademickiej Polikli-

niki Stomatologicznej we 
Wrocławiu. O bezpłat-
ną książeczkę pytajcie 
w swoich przedszkolach 

i podstawówkach. Powin-
na się tam pojawić już pod 

koniec stycznia, podobnie 
jak w przychodniach zdrowia. 

Anna Aleksandrowicz

Aktualności

Krewkie krwinki kontra bakterie i wirusy SZCZEPCIObus  
na pl. Solnym

Blisko 14 tys. osób zaszczepiło 
się przeciw COVID-19 w spe-
cjalnym autobusie MPK. Jeśli 
jeszcze tego nie zrobiłeś, masz 
okazję zrobić to w najbliższy 
czwartek, piątek i niedzielę 
(20, 21 i 23.01). SZCZEPCIObus 
w godz. 14-20 będzie stał na 
pl. Solnym. Zaszczepić możesz 
się w nim bez wcześniejszej re-
jestracji. Zabierz ze sobą jednak 
dowód osobisty.

Uwaga na zieloną 
wodę w kranach

Fortum, właściciel miejskiej 
sieci ciepłowniczej we Wrocła-
wiu, rozpocznie 20.01 kontro-
lę szczelności sieci grzewczej. 
Oznacza to, że wrocławianie 
powinni w najbliższym cza-
sie bardziej niż zwykle przyj-
rzeć się wodzie, która popły-
nie z kranów. Do wody w sieci 
grzewczej zostanie bowiem 
dodana fluoresceina – barwnik, 
który zasygnalizuje potencjalne 
usterki w węzłach ciepłowni-
czych. Jeśli po odkręceniu kra-
nu pojawi się woda zabarwiona 
na zielono, może to oznaczać, 
że uszkodzony jest wymiennik 
ciepła, a woda z sieci ciepłow-
niczej przedostaje się do we-
wnętrznej instalacji budynku. 
Taką sytuację należy zgłosić 
pod nr tel. 993 (linia czynna 
całą dobę). 

Kontrola szczelności dotyczy 
obszarów zasilanych z Elek-
trociepłowni Wrocław, czyli 
północnej i centralnej części 
miasta. 

Wzrost zakażeń COVID-19. Rząd zaleca pracę zdalną
30 586 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono 19 stycznia br. Dlatego Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję, 
że administracja publiczna ma przejść na pracę zdalną, a do pracodawców zaapelowano o takie samo rozwiązanie. 

Minister zdrowia Adam Niedziel-
ski podczas konferencji prasowej 
przedstawił najnowsze dane do-
tyczące zakażeń koronawirusem: 
30 586 nowych i potwierdzonych 
przypadków (stan na 19.01). To 
wzrost o 90 proc. w porównaniu 
z poprzednim tygodniem. Liczba 
wykonanych badań też jest rekor-
dowa – 122 tys. – Ta sytuacja wy-
maga podejmowania specjalnych 
kroków. Zdecydowaliśmy o wpro-

wadzeniu obowiązku przejścia na 
pracę zdalną w administracji pu-
blicznej – mówił minister zdro-
wia i zaapelował do pracodawców, 
by w miarę możliwości również 
wprowadzali takie rozwiązanie.

– Scenariusz, który się realizuje, 
jest niebezpieczny i wymaga od-
powiedzialnego podejścia. Mu-
simy znowu wracać do ścisłego 
przestrzegania reżimu: maseczek, 

dezynfekowania rąk. Sytuacja robi 
się trudna – dodał minister.

Przypomniał również, że obo-
strzenia cały czas obowiązu-
ją. W hotelach limity wynoszą 
30 proc. obłożenia. – Nie wy-
znaczamy granicy, konkretnej 
liczby zakażeń, bo w tej chwili 
fundamentalnym przedmiotem 
podejmowania decyzji jest to, 
jak infekcje będą przekładały się 

na hospitalizację – powiedział 
Niedzielski i podkreślił, że na 
świecie obowiązuje raczej model 
odchodzenia od lockdownów na 
rzecz stosowania certyfikatów 
covidowych. 

Kolejne zalecenia rządu w związ-
ku z coraz większą liczbą zakażeń 
poznamy 21.01 (piątek).

Jarek Ratajczak

A
D

 F
O

N
TE

S 
A

G
EN

C
JA

 W
YD

A
W

N
IC

ZA

Oprócz książeczki będzie kreskówka i gra terenowa

Dzienne zakażenia 
COVID z 19.01.2022

Polska

30 586
Dolny Śląsk

2458
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Planujesz wizytę w Urzędzie Miejskim Wrocławia, umów 
się wcześniej przez system bez-kolejki.um.wroc.pl. Za-
łatwisz sprawę szybko i  unikniesz przebywania w  sku-
pisku ludzi, co jest szczególnie ważne teraz w pandemii.

System bez-kolejki.um.wroc.pl 
umożliwia mieszkańcom rezer-
wację wizyty w urzędzie w wy-
branym przez siebie terminie. 
Uproszczony formularz rezerwacji 
prowadzi cię krok po kroku, aby 
w kilka minut umówić spotkanie 
z urzędnikiem. To bardzo proste:

 ◼ wejdź na stronę

 ◼ wybierz lokalizację

 ◼ wskaż sprawę

 ◼ dodaj termin i godzinę

 ◼ uzupełnij swoje dane

 ◼ umów wizytę

W dniu wizyty pamiętaj o zabra-
niu maseczki, dokumentu tożsa-
mości, potwierdzenia rezerwacji 
terminu (wydrukowanego lub 
na telefonie) i dokumentów po-
trzebnych do załatwienia sprawy. 
Na miejscu warto być co najmniej 
5 min wcześniej, aby potwierdzić 
wizyty u strażnika miejskiego 
i zdezynfekować ręce.

Dodatkowo na stronie w-kolej-
ce.um.wroc.pl możesz spraw-
dzić aktualną liczbę oczekujących 
we wszystkich Centrach Obsługi 

Mieszkańca (COM) i Centrum Ob-
sługi Podatnika (COP).

System kolejkowy umożliwia re-
alizację spraw w zakresie:

 ◼ uprawnień kierowców

 ◼ rejestracji pojazdów

 ◼ dowodów osobistych

 ◼ meldunków

 ◼ działalności gospodarczej

 ◼ podatków i opłat

 ◼ architektury i budownictwa

Dla niepełnosprawnych  
i obcokrajowców

System kolejkowy został do-
stosowany też do potrzeb osób 
z  n i epe łnosprawnośc iami . 
W COM-ach umieszczono no-
woczesne automaty biletowe, 
które ułatwiają obsługę osobom 
niedowidzącym, poruszającym 
się na wózku oraz niesłyszącym. 
Dodatkowo można wybrać język 
treści wyświetlanych na auto-
matach, biletach z numerem oraz 
komunikatach głosowych – an-
gielski i ukraiński.

Wprowadzenie systemu nie tyl-
ko ułatwia załatwienie sprawy 
mieszkańcom, pozwala także na 
lepsze zarządzanie obsługą klien-
tów przez urząd miejski. Dzięki 
systemowi na ekranach zamonto-
wanych w centrach obsługi poja-
wiają się komunikaty o aktualnej 
sytuacji. 

Gdzie skorzystasz?

System i biletomaty zostały za-
montowane w COM-ach przy 
ul. G. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 
1-8, ul. W. Bogusławskiego 8, 10, 
ul. Kotlarskiej 41 (Centrum Obsłu-
gi Podatnika), al. M. Kromera 44, 
al. Karkonoskiej 45 i w Wydziale 

Architektury (pl. Nowy Targ 1-8). 
Projekt „Zintegrowany system 
kolejkowy do obsługi klientów 
Miasta Wrocławia” zrealizowano 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020.

Agata Zięba

Aktualności

Urząd Miejski: zarezerwuj kolejkę przez internet

W 2021 w urzędzie obsłużono ponad 330 tys. osób. Najwięcej było meldunków, rejestracji aut i opłat
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Projekt pn. Zintegrowany system kolejkowy do obsługi klientów Miasta Wrocławia został zrealizowany w ramach Działania nr 2.1, 
Poddziałania nr 2.1.2 w Osi Priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

– Będzie sporo pracy – mówi Jurij Tokar, konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu. Placów-
ka przy pl. Nankiera 7 zaczęła przyjmować interesantów 17 stycznia w trybie testowym.

Pierwsi klienci pojawi-
li się w konsulacie 
już kilka minut po 
9 rano. – Przy-
szliśmy zała-
twić dokumenty 
pot rzebne  do 
zawarcia mał-
żeństwa – mówią 
Paweł z Wrocławia 
i Kasia z Krzywego Rogu. 
– Jesteśmy zadowoleni, że mo-
żemy to zrobić we Wrocławiu. 
Wcześniej trzeba było jeździć aż 
do Krakowa. Przyszli małżonko-
wie poznali się trzy lata temu we 
Wrocławiu. 

Konsulat na razie działa w trybie 
testowym, aby sprawdzić, co trzeba 
poprawić przed oficjalnym otwar-

ciem. Można tu załatwić 
sprawy związane 

z obywatelstwem 
czy notarialne, 
z czasem zakres 
będzie poszerza-
ny. Działają trzy 

okienka, przygo-
towywane jest sta-

nowisko paszportowe. 
Wyrobienie dokumentu 

wraz z dostarczeniem go z Kijo-
wa zajmie około 3 miesięcy. Łącz-
nie pracować będzie tu 5 urzędni-
ków z MSZ z Kijowa oraz 4-5 osób 
obsługi technicznej. Na 400 mkw. 
zaplanowano salę konferencyjną 
i wystawową, archiwum oraz biu-
ra, bo konsulat będzie angażował 
się w promocję kultury ukraińskiej 
czy inicjatywy gospodarcze.

Konsulat Generalny Ukrainy we 
Wrocławiu jest piątą, po Warsza-
wie, Krakowie, Gdańsku i Lublinie 
placówką w Polsce. Swoim za-
sięgiem obejmuje województwa: 
dolnośląskie, lubuskie, opolskie 
i wielkopolskie. Chętni muszą za-
rejestrować się w systemie kolej-
kowym. W placówce obowiązuje 
reżim sanitarny.

Kontakt: 

 ◼ pl. Biskupa Nankiera 7,  
50-140 Wrocław

 ◼ tel.+48 71 712 76 00

 ◼ e-mail: gc_plw@mfa.gov.ua 

 ◼ www. wroclaw.mfa.gov.ua/pl

 ◼ www.facebook.com/UKRin-
Wroclaw. 

Redakcja

Konsulat Ukrainy przyjął już pierwszych klientów
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Konsulat przy pl. Nankiera 7 działa od pon. do pt. w godz. 9-12
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Chcesz zgłosić projekt do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, a nie wiesz, jak to zrobić? Składałeś projekt w ubiegłym roku i nie wygrałeś? 
Właśnie ruszyła Szkoła Liderów WBO, w której nauczysz się, jak skutecznie zgłosić projekt i powalczyć o fundusze, a potem głosy, na jego realizację. 

Pierwsze spotkanie szkoły już za 
nami. 13 stycznia rozmawialiśmy 
o nowych wytycznych dla projek-
tów, kryteriach i zasadach. Spo-
tkania odbywają się online na Fa-
cebooku Wrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Trwają półtorej 
godziny (17-18.30) i są tłumaczo-
ne na Polski Język Migowy.

Zaplanuj udział w spotkaniu:

17 lutego: Ochrona klimatu i środo-
wiska w projektach WBO. Jak mą-
drze zadbać o przyszłość miasta?

10 marca: WBO jest dla wszyst-
kich – dostępne projekty, czyli ja-
kie? Uniwersalne projektowanie od 
podstaw.

21 kwietnia: Przestrzeń w mieście 
– co powinniśmy wiedzieć, żeby 
mądrze ją zmieniać?

12 maja: Jak promować projekty? 
Podpowiedzi, rekomendacje i go-
towe rozwiązania doświadczonych 
liderów i liderek.

9 czerwca na zakończenie cyklu 

organizatorzy planują wydarzenie 
specjalne – warsztat stacjonarny, 
na którym uzupełnimy wiedzę 
i określimy potrzeby na kolejną 
Szkołę Liderów WBO. 

Spotkanie odbędzie się w Centrum 
na Przedmieściu, ul. Prądzyńskie-
go 39a, w godz. 16-20.

Organizatorami Szkoły Liderów 
WBO są: Wydział Partycypacji 
Społecznej UMW, Dolnośląska 
Federacja Organizacji Pozarzą-
dowych, Centrum Dialogu Oby-
watelskiego i Agencja Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej.

Agata Zięba

Hala tenisowa połączona z budynkiem kortowym, w którym znajdą się szatnie, gastronomia i odnowa biologiczna, a wszystko w otoczeniu zrewitalizo-
wanej zieleni w pobliżu parku Południowego. To koncepcja WCT Spartan na zagospodarowanie terenu przy ul. Pułtuskiej po konsultacji z mieszkańcami.

W połowie lipca ub.r. nowym ope-
ratorem terenu przy ul. Pułtuskiej 
zostało Wrocławskie Centrum Tre-
ningowe Spartan, które zarządza 
obiektami sportowo-rekreacyj-
nymi, w tym kortami tenisowymi 
przy ulicach Spiskiej i Lubińskiej. 

Mieszkańcy chcą zieleni

Na przełomie czerwca i lipca 
przeprowadzone zostały konsul-
tacje społeczne, podczas których 
mieszkańcy mogli przekazać swoje 
propozycje co do zagospodarowa-
nia tego terenu. Pojawiło się wiele 
głosów np. o zachowanie istnie-
jącej zieleni, posadzenie nowej 
czy o przykrycie kortów dachem. 
Po przeanalizowaniu wniosków 
z konsultacji powstała koncepcja 
architektoniczno-urbanistyczna. 

- Stworzyliśmy koncepcję roz-
woju terenu przy ul. Pułtuskiej, 
uwzględniając wszystkie moż-
liwe do wdrożenia wnioski - 
podkreśla Dariusz Kowalczyk, 
prezes WCT Spartan. - Mamy 
wydaną już decyzję o warun-
kach zabudowy w uzgodnieniu 
z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, na 
podstawie której zlecimy pro-
jekt. Zachowamy w tym miejscu 

funkcje sportowo-rekreacyjne 
i nie jest tu planowana budowa 
hotelu – zapewnia.

Dla wszystkich przez cały rok

Zaplanowano modernizację i prze-
budowę terenu i istniejących 
obiektów. Charakter miejsca pozo-
stanie jednak niezmieniony – bę-
dzie to przestrzeń do uprawiania 

sportu i dostępny dla 
spacerowiczów zielony teren. 
Odtworzona zostanie także ścianka 
tenisowa, choć w innym miejscu.

Istniejące korty zewnętrzne z try-
bunami zostaną zmodernizowane, 
dodatkowo wybudowanych zosta-
nie pięć kortów przykrytych lek-
ką halą łukową. W sumie kortów 
będzie 12, a hala umożliwi korzy-

stanie z części z nich przez cały 
rok. Budynek klubowy zostanie 
rozebrany. W jego miejsce po-
wstanie dwukondygnacyjny bu-
dynek kortowy o pow. ponad 450 
mkw. Znajdą się w nim: punkt ga-

stronomiczny, szatnie, sanitariaty, 
siłownia, odnowa biologiczna i ta-
ras rekreacyjny. Postawienie hali 
tenisowej zaplanowano na sezon 
jesienno-zimowy 2022/2023. Hala 
będzie połączona z budynkiem 
kortowym łącznikiem. 

Przede wszystkim zieleń

Na terenie kortów nie planuje 
się wycinania żadnych zdrowych 
drzew. 

D o 
wycin-

k i  f i rma 
dendrologicz-

na zakwalifiko-
wała 18 drzew, któ-

re uschły. - Należałoby 
je usunąć ze względów 
bezpieczeństwa, nawet 

gdyby nie była planowana 
modernizacja kortów – wy-

jaśnia Maciej Moczko, rzecznik 
WTC Spartan. Po modernizacji na 
terenie wokół kortów mają zostać 
dosadzone nowe rośliny. Zieleń 
będzie pielęgnowana w konsulta-
cji z Zarządem Zieleni Miejskiej. 

Agata Zięba

Współorganizator 
wydarzeniaZOSTAŃ LIDEREM - ZMIENIAJ WROCŁAW! 

Wrocław rozmawia

Tak będą wyglądały korty przy ulicy Pułtuskiej

Szkoła Liderów WBO: harmonogram spotkań
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Pięć kortów pod dachem powstanie w I etapie,  
w II – budynek kortowy z gastronomią i welness
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Komunikacja

Miasto Wrocław podpisało umowę z firmą Skanska na wykonanie trzeciego etapu Trasy Autobusowo-Tramwajowej 
(TAT) na Nowy Dwór. Prace przy budowie ostatniego odcinka rozpoczną się 5 lutego i potrwają ponad rok.

Mowa o blisko dwukilometro-
wym odcinku wzdłuż ul. Rogow-
skiej. Podczas tego etapu wybu-
dowane zostanie nowe torowisko, 
jezdnia (1,6 km), ścieżki rowe-
rowe (1,8 km), chodniki (2 km)  
i przebudowane 1,2 km drena-
żu w wykopach sięgających 5,5 
m głębokości. Powstanie rów-
nież park and ride na 70 aut. 
Zaplanowano budowę nowych 11 
przejść dla pieszych. Prace ruszą 
5 lutego i potrwają 15 miesięcy. 

Ostatni odcinek TAT to nie tylko 
prace torowe i drogowe, ale skom-
plikowany zakres przebudowy 
drenażu i stąd też duże zaanga-
żowanie środków MPWiK. Łączna 
wartość powstania trzeciego eta-
pu to prawie 72,3 mln zł, z czego 
MPWiK dokłada blisko 20 mln zł. 

Będzie nowa pętla

Drogowcy zaczną od budowy no-
wej pętli tramwajowo-autobuso-
wej przy stacji kolejowej Wrocław 
Nowy Dwór. Ten odcinek będzie 
wyłączony z ruchu, lecz przez 
plac budowy przejadą mieszkańcy 
okolicznych posesji. 

Z nowej trasy łączącej centrum 
z Nowym Dworem pasażerowie 
MPK skorzystają latem 2023 r. 
Zanim do tego dojdzie, muszą 
liczyć się z objazdami wynika-
jącymi z prowadzenia prac bu-

dowlanych. Z tego powodu trasy 
zmieni 14 linii autobusowych: 11 
dziennych i trzy nocne.

Chodzi o linie: 109, 122, 124, 126, 
134, 142, 148, 149, 909, 927L, 
927P i kursów nocnych linii 241, 
246 oraz 249. Więcej o zmianach: 
wroclaw.pl/zmiany-w-komuni-
kacji.

– Mieszkańcy muszą liczyć się 
z utrudnieniami, które pojawią 
się na ul. Rogowskiej. Już 5 lu-
tego rozpoczynamy prace w tym 
miejscu – informuje Bartosz No-

wak z Wrocławskich Inwestycji, 
spółki, która koordynuje prace. 
I dodaje, że wrocławianie otrzy-
mają specjalne ulotki oraz map-
kę z objazdami. Wzmożona akcja 
informacyjna ma trwać w tygo-
dniu poprzedzającym wprowa-
dzenie zmian w ruchu drogo-
wym.

Pierwszy etap zakończony, 
drugi w trakcie

Fragment TAT na Nowy Dwór od 
pl. Orląt Lwowskich do ul. Śru-
bowej otwarto w połowie 2021 

roku. Wybudowano 2 km nowego 
torowiska, perony przystanko-
we, 2 km dróg dla rowerów, 2,4 
km nowych chodników, wiadukt 
o długości 22 m i szerokości 17 
m, posadzono 300 drzew. Z ko-
lei w grudniu tego roku powinny 
zakończyć się prace na drugim 
etapie - od Wrocławskiego Parku 
Biznesu do ul. Rogowskiej. 

Miasto zakłada, że dzięki TAT 
podróż z Nowego Dworu do cen-
trum zajmie 20 minut.

Piotr Bera

Kolejny etap budowy TAT na Nowy Dwór

Aleja Wielkiej Wyspy rośnie w oczach
Praca wre przy budowie 700-metrowego mostu nad Odrą 
na Alei Wielkiej Wyspy, którą kierowcy i rowerzyści pojadą 
w 2023 r. Inwestycja kosztuje 234 mln zł.

Trwa drugi etap budowy dłuż-
szej przeprawy, która powstaje od 
zera i połączy al. Armii Krajowej 
z ul. Mickiewicza. Mowa o zbro-
jeniu części mostu wyrastającego 
spod ziemi przy ul. Międzyrzec-
kiej. – Jest pięć etapów powsta-
wania przeprawy, my jesteśmy 
na drugim, gdzie trwa zbrojenie. 
Następnie dojdziemy do wózków 
nawisowych, które połączą lewą 
i prawą stronę rzeki – od ul. Mię-
dzyrzeckiej i Biegasa – mówi To-
masz Czajka, zastępca dyrektora 
kontraktu ze spółki Banimex, która 
realizuje kontrakt.

Gotowy jest też już pierwszy frag-
ment chodnika na AWW. Mowa 
o ślimaku przy ul. Krakowskiej 
w pobliżu ul. Wilczej. Obok będzie 
trasa rowerowa, której łączna dłu-
gość wyniesie 9,5 km. Drogowcy 
działają na całej długości nowo po-
wstającej trasy. W pobliżu ul. Cheł-
mońskiego i akademików PWr stoi 
już konstrukcja wiaduktu. Tunel 
pozwoli bezkolizyjnie przejechać 
rowerem pod AWW. Skorzystają na 
tym też piesi. W pobliżu powstaną 
przystanki komunikacji miejskiej. 

Piotr Bera

Naprawa na  
ul. Krzywoustego

W sobotę (22 stycznia) na-
prawiany będzie wpust desz-
czowy na buspasie na uli-
cy Krzywoustego w pobliżu 
Centrum Handlowego Ko-
rona. Dlatego wprowadzona 
zostanie zmiana lokalizacji 
przystanku dla linii auto-
busowych: 111, 118, 121, 128, 
130, 131, 151, 904, 911, 914, 
921 i 924. 

Przystanek „C.H. Korona” 
dla autobusów ww. linii kur-
sujących w kierunku Kro-
mera oraz placu Grunwaldz-
kiego zostanie przeniesiony 
z buspasa ulicy Krzywoustego 
do zatoki autobusowej zloka-
lizowanej przy głównej jezdni 
ulicy Krzywoustego.

 

Perony gotowe 
na Purkyniego
Można już korzystać z prze-
budowanych peronów przy-
stankowych przy skrzy-
żowaniu ul. św. Katarzyny 
i Purkyniego. Pojawiły się 
nowe wiaty, a sam peron 
wyniesiono, żeby ułatwić do-
stęp do komunikacji miejskiej 
m.in. pasażerom z niepełno-
sprawnością. To oznacza, że 
nie ma już tymczasowych 
przystanków „Nowy Targ” 
zlokalizowanych na wysoko-
ści dawnego baru mlecznego 
„Jacek i Agatka”.

Uwaga! Zmiany  
w centrum

Pasażerowie wrocławskiej 
komunikacji miejskiej mu-
szą być czujni. Od połowy 
stycznia trwa kolejny etap 
remontu na torowisku na 
pl. Jana Pawła II. Wymie-
niana jest krzyżownica na 
środku skrzyżowania, czy-
li część rozjazdu torowego, 
gdzie przecinają się szyny.  
W tym miejscu roboty po-
trwają do 25 marca. Trasę 
zmieniły tramwaje linii: 3, 10, 
15, 31, 33 i 74 oraz autobusy 
linii: 106, 107, 109, 132, 142, 
144, 148, 149 i 250. 

Więcej na: wroclaw.pl/zmia-
ny-w-komunikacji

Pętla autobusowo-tramwajowa powstanie w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Nowy Dwór
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Na przełomie wiosny i lata most powinien połączyć oba brzegi Odry
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Inwestycje

Dawna siedziba banku PKO BP przy ul. Wita Stwosza 33-35 przejdzie dużą metamorfozę. W zabytkowym budynku, gdzie znajduje się najstarsza 
winda we Wrocławiu, powstaną wkrótce luksusowe apartamenty na wynajem krótkoterminowy, powierzchnie biurowe oraz restauracje.

Kamienica powstała w 1899 roku 
dla Schlesischer Bankverein (Ślą-
ski Związek Bankowy). Od mo-
mentu jej wybudowania do 2019 
r. była siedzibą różnych banków. 
Jej ostatnim właścicielem był PKO 
Bank Polski SA. W 2017 r. budy-
nek został wpisany do rejestru 
zabytków. Teraz jego właściciel 
zamierza go odrestaurować.

Osiem restauracji 

Na najniższych kondygnacjach – 
na parterze i wysokiej na cztery 
metry piwnicy zaplanowano no-
woczesny kompleks multigastro-
nomiczny. Pod jednym dachem 
goście kompleksu będą mieli do 
wyboru 8 restauracji, w których 
serwowane będą dania kuchni 
z całego świata. Inwestor rozpo-
czął podpisywanie umów z na-
jemcami.

Apartamenty na wynajem

W zmodernizowanych pomiesz-
czeniach powstaną też dwa kom-
pleksy biurowe oraz 111 niewiel-
kich apartamentów hotelowych 
o pow. od 20 do ponad 40 mkw. 
Będą one znajdowały się na kon-
dygnacjach powyżej parteru. 
Głównym przeznaczeniem 
inwestycji jest wynajem 
hotelowy krótko-
terminowy. Obiekt 
ma być przy-
kładem 

społecznej odpowiedzialności biz-
nesu i wpisywać się w zachodnie 
trendy ratowania zabytków przez 
adaptowanie ich do współczesnych 
wyzwań. Rewitalizacja budynku 
jest prowadzona z dbałością, tak, 
by zachować jak największą liczbę 
elementów dawnego wyposażenia. 
Inwestor chce również nawiązać 
do czasów, gdy w budynku mie-
ścił się ogromny skarbiec. Dlatego 

zamierza przywrócić w obiekcie 
skrytki depozytowe, by połą-
czyć tradycję obiektu z jego 

nowym przeznaczeniem.

Po remoncie (IV kwartał 
2023 r.) kamienica, w któ-
rej znajduje się najstarsza 
działająca we Wrocławiu 
winda, będzie miała nazwę 
„Rezydencja Bankowa”. 

Katarzyna Wiązowska

Kamienica z najstarszą windą idzie do remontu

Nowe trasy rowerowe powstaną w kilku miejscach. W centrum – tuż obok Rynku. Na zachodzie – między ulicami Strzegomską i Robotniczą. Na połu-
dniu – w ramach budowy Promenady Krzyckiej. Dodatkowo w całym mieście przybędzie 1735 stojaków dla jednośladów.

Jest przetarg na opracowanie do-
kumentacji projektowej dla tra-
sy rowerowej prowadzącej z ul. 
Bożego Ciała na ul. Szewską przy 
wrocławskim Rynku. 

Połączy północ z południem

Według planu nowa droga będzie 
miała ponad kilometr. Dwukie-
runkowa trasa rozpocznie się tuż 
za Cafe Borówka i będzie ciągnąć 
się wzdłuż chodnika, po południo-
wej stronie ul. Bożego Ciała. Dalej 
przez pl. Teatralny i ulicami Widok 
i Szewską. Na wysokości przejścia 
dla pieszych przez ul. Bożego Cia-
ła wyznaczony zostanie przejazd 
rowerowy, który będzie wyniesio-
ny. Pojawi się tam też dodatkowe 
oświetlenie. W miejscu przebiegu 
drogi dla rowerów przez pl. Te-
atralny ma zostać wymieniona 
nawierzchnia. Dalej dwukierunko-
wa trasa prowadzić będzie ul. Wi-
dok w miejscu obecnego chodnika, 
który zostanie przeniesiony bliżej 
fasady budynku Mediateki. Trasa 
przez ul. Szewską zakończy się na 
wysokości pl. Uniwersyteckiego. 
Stamtąd rowerzyści mogą konty-
nuować podróż na północ.

Wzdłuż nasypu kolejowego

W zachodniej części miasta, mię-
dzy ulicami Strzegomską i Robot-
niczą, wzdłuż nasypu kolejowego, 
powstanie chodnik i droga rowe-
rowa. Wstępny projekt zakładał 
budowę wspólnego traktu pie-
szo-rowerowego, łączącego ulice 
Strzegomską i Robotniczą, między 

nasypem kolejowym a Cerma-
giem. Zakres robót został jednak 
rozszerzony i ostatecznie powsta-
ną tam osobno – dwukierunkowa 
droga rowerowa i chodnik o dłu-
gości 125 m. 

– Projekt przewiduje standardowe 
nawierzchnie, czyli asfaltową dla 
rowerów i betonową dla pieszych 

– wyjaśnia Maria Derwich z Za-
rządu Dróg i Utrzymania Miasta 
(ZDiUM). – Wzdłuż trasy staną 
nowe latarnie, ławki i kosze na 
śmieci. Okoliczna zieleń będzie 
uporządkowana. Pojawią się też 
trawniki – dodaje.

Inwestycja to kolejny fragment 
zielonej, rowerowo-pieszej ob-

wodnicy Wrocławia, która połą-
czy niedawno wybudowane drogi 
rowerowe na ul. Strzegomskiej 
i Robotniczej. 

Promenada Krzycka

Kolejna duża inwestycja, tym ra-
zem na południu miasta, to budo-
wa dalszych odcinków Promena-
dy Krzyckiej (projekt WBO). W tej 
chwili trwa wytyczanie jej trzech 
odcinków. – Pierwszy to droga 
rowerowa i chodnik przy ul. Spi-
skiej, na odcinku od nr. 64 do 
nasypu kolejowego wraz z budo-
wą drogi dojazdowej, na odcinku 
od wjazdu do szpitala do nr. 64. 
Drugi odcinek połączy ul. Bardzką 
ze Śliwkową. Ostatnia część zo-
stanie zbudowana od ul. Ziębickiej 
do ul. Gazowej.

Szlak Promenady Krzyckiej ma 
być przystosowany zarówno dla 
pieszych, jak i rowerzystów. Po 
ukończeniu cała trasa będzie 
miała ok. 7,5 km. Zacznie się przy 
ul. Grabiszyńskiej i dojdzie do 
ul. Gazowej na Tarnogaju.

Michał Kurowicki

Coraz więcej tras i stojaków rowerowych w mieście
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Tak zmieni się kamienica, która powstała w 1899 roku

Nowa droga powstanie wzdłuż ul. Bożego Ciała przez pl. Teatralny i dalej ul. Widok i Szewską
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Dla mieszkańca

XVIII-wieczne organy były 
najbogatszym instrumen-
tem ówczesnego Śląska 
– zarówno pod względem 
brzmienia, jak i  wyglądu. 
Właśnie dobiegła końca ich 
odbudowa – 27 stycznia 2022 
r. zabrzmią po raz pierwszy 
po 46 latach. Zagra na nich 
Lorenzo Ghielmi, wybitny 
włoski organista.

Nazywane „głosem Śląska” orga-
ny zaczął budować w 1750 r. Mi-
chael Engler, a zakończyli 11 lat 
później jego syn Gottlieb Benja-
min Engler i zięć Gotlieb Ziegler. 
Wyposażone zostały w 54 głosy 
brzmiące oraz rejestr dzwonów 
i kotłów naturalnych. Zachwyt 
wzbudzał ich złocony i polichro-
mowany prospekt, czyli dekora-
cyjna elewacja. Ozdobiona była 
drewnianymi figurami aniołów 
i proroków Starego Testamentu. 
Do lat 70. XX w. instrument miał 
już aż 91 głosów, zajmował po-
wierzchnię około 115 mkw. w tyl-
nej części nawy głównej kościo-
ła, a rozpiętość między filarami 
nawy głównej wynosiła 9,6 m.

Jak Feniks z popiołów

Wielowiekową historię organów 
Englera przerwał pożar, który 
9 czerwca 1976 r. strawił bazy-
likę pw. św. Elżbiety. Z orga-
nów zachowały 
się wówczas 
nadpalo-
ne figu-
ry oraz 
orna-
menty, 
k t ó -
r e  p o 
l a t a c h 
okazały się 
p r z y d a t -
ne przy 

identyfikacji materiału oraz nie-
których cech stylistyki dekoracji. 
W 2011 r. zapadła decyzja o ich 
odbudowie. W 2017 r. ogłoszo-
no pierwsze przetargi, a w 2018 
– wyłoniono konsorcjum, które 
miało wykonać rekonstrukcję. 

Prace ruszyły w 2020 r. Naj-
pierw wykonano dębową 
podstawę w miejscu pod-

łogi, potem zamonto-
wano konstrukcję no-
śną oraz instalacje: 
przeciwpożarową 
i elektryczną. 
Jednocze-
ś n i e 

wy-

konywano polichromowanie sza-
fy organowej, odtwarzano orna-
menty i rzeźby. W ich odbudowę 
było zaangażowanych ponad 200 
rzeźbiarzy, malarzy, stolarzy. Na 
zamówienie powstawały także 
elementy grające instrumentu np. 
piszczałki. Największa piszczałka 
w odbudowanych organach ma 12 
m wysokości, a najmniejsza – 
6 mm. 

Wrocławski 
skarb

Ciekawostką jest to, 
że przez pierwsze 10 

lat organy będą własno-
ścią miasta. Dlaczego? Sekre-

tarz Miasta Włodzimierz Patalas 
wyjaśnia: – Początkowo miasto 
nie miało podstawy do odbudo-
wy instrumentu, bo powierzchnia 

kościoła, gdzie się znajdował, nie 
była miejska. Należało ją dopie-
ro wydzierżawić, by móc zreali-
zować projekt – czas 
dzierżawy to 10 lat 
i tyle obejmuje 
gwarancja ze 
strony kon-
sorcjum.

– To bę-
d z i e , 
z  pewno-
ścią, jeden 
z najlepszych 
instrumentów 
w Europie, czysty 
przedstawiciel baroko-
wej rzeczywistości, a do naszych 
czasów nie zachowało się wiele 
takich organów – podkreślał przed 
odbudową organów Andrzej Lech 
Kriese, organmistrz, pełnomocnik 
konsorcjum, które wygrało prze-
targ, i na zlecenie miasta prowa-
dziło rekonstrukcję instrumentu. 

To przedsięwzięcie to największa 
po wojnie taka realizacja na świe-
cie. Jej koszt to ponad 20 mln zł. 
Organy zabrzmią po raz pierwszy 
27 stycznia podczas uroczystej 
liturgii (wydarzenie zamknięte). 

Wszyscy chętni będą mogli usły-
szeć je dzień później – online lub 
podczas koncertu – 28 stycznia.

Z Mediolanu do Wrocławia

We Wrocławiu na zrekonstru-
owanych organach zagra Lorenzo 
Ghielmi – światowej sławy włoski 
organista, dyrygent i muzykolog. 
Specjalizuje się w wykonywaniu 
muzyki renesansowej i barokowej. 
Jest organistą tytularnym w bazy-
lice San Simpliciano w Mediolanie. 
W kościele garnizonowym wykona 
utwory Nicolausa Bruhnsa, Diete-
richa Buxtehude’a i Johanna Seba-
stiana Bacha. 

Koncert 28 stycznia rozpocznie 
się o godz. 19 (wejście po mszy 
od 18.30) i potrwa 50 minut, bę-
dzie transmitowany na www.
wroclaw.pl. Bezpłatne wejściówki 
(maksymalnie dwie na osobę) bę-
dzie można odbierać w najbliższą 
sobotę 22.01 w Domku Miedzio-
rytnika (Kamieniczka Jaś, ul. św. 
Mikołaja 1, przy bazylice św. Elż-
biety) w godz. 11–13. Chętnych do 
uczestniczenia w tym wydarzeniu 
obowiązują aktualne zasady sani-
tarne (limit dla osób niezaszcze-
pionych, przestrzegania obowiązku 
zakrywania ust i nosa, posługiwa-
nie się certyfikatem covidowym).

W trakcie koncertu widzo-
wie będą świadkami 

niezwykłego wy-
darzenia – wy-
stępu artystycznego 
Oskara Podol-
skiego, który 
pomaluje ko-
pię zdobiącej 
organy figury 

Aarona. Jest to 
część szerszego 

projektu, w któ-
rym ponad 30 artystów 

z całej Polski zinterpretuje 
odlew głowy Aarona według swo-
jej wizji. Wszystkie prace zostaną 
zaprezentowane w Concordia Desi-
gn Wrocław, Wyspa Słodowa 7, od 
30.01 do 2.02 w godz. 12-18. Wstęp 
wolny.

W związku z sytuacją pandemicz-
ną organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do zmian w organizacji wy-
darzenia. Wszelkie informacje będą 
podawane na bieżąco na stronie 
www.wroclaw.pl.

Redakcja

Organy Englera po odbudowie wracają znów do gry
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Instrument ma ponad 16 m wysokości i prawie 11 m szerokości (po łuku). Jest wyposażony w 54 
głosy, bogato zdobiony rzeźbieniami i polichromią, a także pozłocony 24 karatowym złotem

Prof. Ghielmi jest organistą 
tytularnym w bazylice  
San Simpliciano w Mediolanie

Włodzimierz
Patalas
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rekrutacje.edu.wroclaw.plRekrutacja elektroniczna

Po raz pierwszy wyłącznie elektroniczna. Dodatkowe punkty za aktywny Status Podatnika w programie Nasz Wrocław. Takich nowości możemy 
się spodziewać w tegorocznej rekrutacji. Do podstawówek zaczyna się 16 lutego, do przedszkoli – 23 marca. Jeżeli płacisz podatki we Wrocławiu, 
teraz masz czas zapisać się do programu Nasz Wrocław lub sprawdzić, czy masz aktywny Status Podatnika. 

Do września jeszcze daleko, ale 
rodzice wrocławian z roczników 
2015 - 2019 powinni już pomyśleć 
o rekrutacji:

 ◼ 7-latki zaczną naukę 
w kl. I w szkole podstawowej, 

 ◼ 6-latki mogą zacząć 
naukę w zerówce w szkole 
podstawowej (albo zostać 
w swoim przedszkolu - wtedy 
rekrutacja ich nie dotyczy), 

 ◼ 4-, 5-latki mogą zmienić 
przedszkole na inne, 

 ◼ 3-latki zaczną swoją przygodę 
z przedszkolem.

Dlatego warto zapoznać się z ka-
lendarzem i kryteriami tegorocznej 
rekrutacji (str. 10-11). Największą 
nowością jest to, że zamiast zło-
żenia PIT-a we Wrocławiu (30 pkt. 
w ub.r.) jest premiowany aktyw-
ny Status Podatnika w programie 
Nasz Wrocław. Daje to 90 pkt. - 
przy naborze do SP spoza obwodu 
i 50 pkt. - przy naborze do przed-
szkola. Czym jest ten program 

i jak się zapisać do niego - str. 12. 
Na tej stronie w sekcji „Rodzice 
pytają” dowiesz się też, jak złożyć 
wniosek nie przez internet. 

Cyfrowa rekrutacja

Nabór do wrocławskich przedszkoli 
i szkół podstawowych w 2022 roku 
przeprowadzony zostanie w pełni 
elektronicznie. Urzędnicy Departa-
mentu Edukacji Urzędu Miejskiego 
Wrocławia postarali się, aby sys-
tem rekrutacji został zintegrowany 
z Krajowym Węzłem Identyfikacji 
Elektronicznej. 

Dla rodziców oznacza to, że wnio-
sek rekrutacyjny będą mogli złożyć 
przy pomocy własnego komputera 
i myszy, bez używania drukarki. 
Podpiszą go za pomocą Profilu 
Zaufanego. 

Logowanie do systemu

Elektroniczny system rekrutacji 
już podczas logowania na stronie 
naboru rekrutacje.edu.wroclaw.pl 
przekieruje użytkowanika do pa-
nelu wpisania loginu i hasła Pro-

filu Zaufanego. Nie będzie więc 
możliwości wprowadzenia wnio-
sku w elektronicznym systemie 
rekrutacji bez posiadania Profilu 
Zaufanego.

Załóż Profil Zaufany

Profil Zaufany to bezpłatne narzę-
dzie, które umożliwia logowanie 
i składanie podpisu elektroniczne-
go. Dzięki temu można załatwiać 
przez internet część spraw urzę-
dowych w serwisach administracji 
publicznej. Aby założyć Profil Za-
ufany, należy wypełnić formularz 
na stronie epuap.gov.pl/wps/por-
tal/rejestracja-konta. Następnie 
w ciągu 14 dni pójść do Centrum 
Obsługi Podatnika przy ul. Kotlar-
skiej 41 z dowodem osobistym lub 
paszportem. 

Potwierdź w domu

Profil Zaufany możesz założyć 
też bez wychodzenia z domu, jeśli 
masz: 

 ◼ konto w systemie banku lub 
innego przedsiębiorcy, który 

ma zgodę na potwierdzanie 
profilu zaufanego (ich listę 
znajdziesz na stronie profilu 
zaufanego), 

 ◼ kwalifikowany podpis 
elektroniczny.

Zmieniaj, ale zawsze 
podpisuj

W razie załączenia niewłaści-
wych dokumentów do wniosku 
rekrutacyjnego, podpisanego 
przez Profil Zaufany, szkolna lub 
przedszkolna komisja rekruta-
cyjna I wyboru wezwie w formie 
elektronicznej rodzica do uzupeł-
nienia braków. Informację taką 
rodzic odnajdzie na koncie ucznia 
po powtórnym zalogowaniu do 
systemu lub na swojej skrzynce 
elektronicznej. 

W przypadku podpisanego wnio-
sku Profilem Zaufanym rodzic 
będzie mógł również dokonywać 
jego modyfikacji do momentu 

zamknięcia etapu wprowadza-
nia wniosków w systemie. Rodzic 
musi pamiętać jednak o tym, aby 
po dokonaniu zmian we wniosku 
ponownie podpisać go za pomocą 
Profilu Zaufanego.

Potrzebny też w rekrutacji 
uzupełniającej

Do przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych (czyli zerówek) w szko-
łach podstawowych rodzic będzie 
składał podobnie jak w I etapie 
wniosek w formie elektronicznej. 

Podobnie będzie w rekrutacji na 
wolne miejsca w podstawówkach 
dla kandydatów spoza obwodu 
szkoły. Na etapie postępowania 
uzupełniającego rodzice mogą 
wykorzystać wcześniejsze oświad-
czenia i załączniki, które w rekru-
tacji uzupełniającej muszą zostać 
wprowadzone do systemu i podpi-
sane elektronicznie. 

Redakcja
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i szkół podstawowychRekrutacja 2022

Dzieci z Przedszkola nr 121 przy ul. Tramwajowej mają do obserwacji przyrody specjalne lupy powiększające. Sztuczny pająk służy do ćwiczeń oswajających 
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23
III

rozpoczęcie wypełniania 
wniosków w systemie

22
IV

sprawdzenie listy 
zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

26
IV

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w systemie/placówce

30
III

zakończenie wypełniania 
wniosków w systemie 

25-26
IV

złożenie ewentualnej 
rezygnacji z miejsca 
w systemie/placówce

29
IV

sprawdzenie listy 
przyjętych i nieprzyjętych

Pierwszy etap rekrutacji

Kryteria określone ustawą Prawo oświatowe
Liczba 

punktów

Wielodzietność rodziny kandydata 
(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci).

200

Niepełnosprawność kandydata. 200

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 200

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 200

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 200

Samotne wychowywanie kandydata (oznacza to wychowywanie 
dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem 
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

200

Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 200

Kryterium dodatkowe wprowadzone przez miasto Wrocław

Posiadanie aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław* 
przez jednego z rodziców.
*Aktywny status w ramach programu to usługa skierowana do 
mieszkańców Wrocławia, którzy rozliczyli podatek dochodowy 
od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie 
skarbowym we Wrocławiu. Program Nasz Wrocław to usługa 
świadczona drogą elektroniczną dla mieszkańców Wrocławia 
oraz aglomeracji wrocławskiej.

50

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej 
dzieci lub zgłoszenie dziecka, mającego rodzeństwo korzystające 
z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających 
w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego); 
nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację 
w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2021/22.

25

Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie 
wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje 
w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne 
lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

15

Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje 
w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą.

10

Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego 
wpisanego do rejestru prowadzonego przez prezydenta miasta, 
zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub 
dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu 
dziennych opiekunów, prowadzonego przez prezydenta miasta.

5

Dochód na osobę w rodzinie dziecka:
a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej 
100 proc. kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2020 r., poz. 
111, z późn. zm.) – 1 pkt, 
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100 proc. 
kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2020 r., poz. 111, z późn. 
zm.), liczbę punktów oblicza się, dzieląc tę kwotę przez dochód na 
osobę w rodzinie dziecka – poniżej 1 pkt.

0-1

Kryteria rekrutacyjne do przedszkoli
Przedszkola  
integracyjne:
Przedszkole nr 12, ul. Zgodna 10-14

Przedszkole nr 68, ul. Jana Długosza 29

Przedszkole nr 89, ul. Oporowska 1

Przedszkole nr 93, ul. Grochowa 15

Przedszkole nr 125, ul. Ścinawska 10

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

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

Przedszkole nr 35, ul. Pułaskiego 20a

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

Przedszkole nr 109, ul. Nowowiejska 80a

Zerówki w szkołach podstawowych
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kowalska 105

Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Janiszewskiego 14

Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Krępicka 50

Szkoła Podstawowa nr 65 w ZS nr 20, 
ul. Kłodnicka 36

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

Szkoła Podstawowa nr 83, al. Boya-Żeleńskiego 32

Szkoła Podstawowa nr 90, ul. Orzechowa 62

Szkoła Podstawowa nr 96, ul. Krakowska 2

Rekrutacja uzupełniająca 

13
VI

rozpoczęcie wypełniania 
wniosków w systemie

24
VI

sprawdzenie listy zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych

28
VI

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w placówce

15
VI

zakończenie wypełniania 
wniosków w systemie

27-28
VI

złożenie ewentualnej 
rezygnacji z miejsca 
w systemie/placówce

29
VI

sprawdzenie listy 
przyjętych i nieprzyjętych

31
VIII

ostateczne listy 
przyjętych i nieprzyjętych 
do placówki

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 2022

Kryteria i terminy naboru do przedszkoli

„Rezolutnych chłopców w grupie Kaczuszki jest 14, a uroczych dziewczynek jest 9” - czytamy na stronie P121 przy ul. Tramwajowej
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zakończenie składania 
wniosków w systemie

sprawdzenie w szkole 
listy zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

złożenie ewentualnej 
rezygnacji z miejsca 
w systemie/placówce

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w systemie/placówce

sprawdzenie listy 
przyjętych i nieprzyjętych

rozpoczęcie składania 
wniosku w systemie

Rekrutacja do szkół z wolnymi miejscami 
i oddziałów integracyjnych 

Kryterium
Liczba

punktów

Kandydat zamieszkujący*we Wrocławiu. 100

Posiadanie aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław* 
przez jednego z rodziców. *Aktywny status w ramach programu, 
to usługa skierowana do mieszkańców Wrocławia, którzy 
rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym 
miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu. Program 
Nasz Wrocław to usługa świadczona drogą elektroniczną dla 
mieszkańców Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej.

90

Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

80

Zgłoszenie jednocześnie do klasy I w tej samej szkole dwoje lub 
więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo 
w wybranej szkole lub przedszkolu w przypadku zespołu szkolno- 
-przedszkolnego.  
Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację 
w szkole lub przedszkolu w roku szkolnym 2021/22.

70

Kandydat uczęszczający w roku szkolnym 2021/22: 
◼ do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej 
i rekrutujący się do tej szkoły, 
◼ do oddziału przedszkolnego w przedszkolu w zespole szkolno- 
-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły w tym zespole.

60

Dochód na osobę w rodzinie dziecka:
a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej 100 proc. 
kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2020 r., poz. 111, z późn. 
zm.) – 1 pkt,
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100 proc. 
kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2020 r., poz. 111, z późn. 
zm.), liczbę punktów oblicza się, dzieląc tę kwotę przez dochód na 
osobę w rodzinie dziecka – poniżej 1 pkt.

0-1

Kryteria rekrutacyjne do klasy I SP

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

Do rekrutacji do SP przystępują 
dzieci, mieszkające we Wrocła-
wiu: 7-latki (ur. 2015) i 6-latki 
(ur. 2016), które w roku szkolnym 
2021/22 realizowały wychowanie 
przedszkolne lub mają opinię po-
radni psychologiczno-pedagogicz-
nej o możliwości rozpoczęcia nauki 
w szkole podstawowej.

Rodzice od 16 do 22.02 muszą zło-
żyć w systemie elektronicznej re-
krutacji zgłoszenie do szkoły obwo-

dowej i podpisać je elektronicznie. 
Wszystkie dzieci mają zapewnione 
miejsce w szkole obwodowej – 
zgodnie ze swoim miejscem za-
mieszkania – i przyjmowane są do 
niej na podstawie zgłoszenia, które 
jest też oświadczeniem woli nauki 
w danej szkole. 

Jeśli chcemy ubiegać się dla dziecka 
o miejsce poza szkołą obwodową, 
wypełniając wniosek w dniach 10-
14.03 należy wskazać maks. trzy 
szkoły, z czego ostatnią musi być 
szkoła obwodowa. 

Rodzice dzieci z orzeczeniem 
o kształceniu specjalnym wypełnia-
ją wniosek w systemie rekrutacyj-
nym w dniach 10-14.03, wybierając 
z oferty szkół oddziały ogólne lub 
integracyjne, jako trzecią wskazu-
jąc swoją szkołę obwodową zgodnie 
z miejscem zamieszkania.

Kolejność zgłoszeń w elektronicz-
nym systemie rekrutacji nie ma 
znaczenia - liczy się wyłącznie 
liczba zgromadzonych punktów 
przez kandydata.

Obowiązek szkolny

Dziecko jest objęte obowiąz-
kiem szkolnym od 7. roku życia 
do ukończenia ósmej klasy szkoły 
podstawowej. 

Uwaga! Kandydaci mają zapew-
nione miejsce w szkole obwodo-
wej, ze względu na swoje miejsce 
zamieszkania, i przyjmowani są do 
niej na podstawie zgłoszenia, któ-
re jest jednocześnie oświadczeniem 
woli nauki w tej szkole. W tym celu 
kandydaci podczas wyboru szkół 
w elektronicznym systemie rekru-
tacji wybierają wyłącznie szkołę 
obwodową.

SP z oddziałami 
integracyjnymi:
Szkoła Podstawowa nr 8,  

ul. Kowalska 105 

Szkoła Podstawowa nr 12,  

ul. Janiszewskiego 14

Szkoła Podstawowa nr 14,  

ul. Zachodnia 2

Szkoła Podstawowa nr 43,  

ul. Grochowa 36-38

Szkoła Podstawowa nr 58, 

w ZSP nr 8,ul. Składowa 2-4

Szkoła Podstawowa nr 75  

w ZS nr 21, ul. Ignuta 28

rozpoczęcie wypełniania 
wniosków w systemie

zakończenie składania wniosków 
w systemie

sprawdzenie listy 
zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

złożenie ewentualnej 
rezygnacji z miejsca 
w systemie/placówce

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w systemie/placówce

sprawdzenie listy 
przyjętych i nieprzyjętych

Zgłoszenie dziecka do kl. I w SP

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2022

 i do szkół podstawowych

TO
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16
II

3
III

4
III

22
II

3-4
III

7
III
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III

21
III

22
III

14
III

21-22
III
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III

„Rezolutnych chłopców w grupie Kaczuszki jest 14, a uroczych dziewczynek jest 9” - czytamy na stronie P121 przy ul. Tramwajowej

rekrutacje.edu.wroclaw.plRekrutacja elektroniczna
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Urząd Miejski Wrocławia wprowadził nowe kryterium – dodatkowe 50 lub 90 pkt. za uczestnictwo w  programie 
Nasz Wrocław. Zastąpi ono oświadczenie rodzica o złożeniu PIT-a we Wrocławiu za rok poprzedzający rekrutację. 

Program Nasz Wrocław skiero-
wany jest do mieszkańców Wro-
cławia, którzy aktywowali Status 
Podatnika, czyli rozliczyli poda-
tek dochodowy w naszym mie-
ście. Dzięki temu mogą korzy-
stać w ciągu roku z bezpłatnych 
wejściówek do 9 wrocławskich 
atrakcji, a także zakupić tańsze 
bilety okresowe na komunikację 
miejską MPK. Więcej korzyści – 
przeczytaj w ramce. 

Zarejestruj konto sam...

Warunkiem skorzystania z pro-
gramu jest rejestracja konta na 

stronie www.wroclaw.pl/nasz-
-wroclaw lub poprzez aplikację 
mobilną i aktywowanie Statusu 
Podatnika w programie Nasz 
Wrocław poprzez potwierdzenie 
złożonej deklaracji PIT we Wro-
cławiu. Poradnik w formie pytań 
i odpowiedzi dotyczący pro-
gramu Nasz Wrocław na www.
wroclaw.pl/nasz-wroclaw/po-
moc.

... albo przy Kotlarskiej

Kto jednak nie ma internetu, 
może zarejestrować swoje kon-
to w programie Nasz Wrocław 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 
41. Urzędnik będzie pytał o imię 
i nazwisko, nr PESEL, adres 
zamieszkania, indywidualne-

go adresu e-mail itd. Aktywacji 
Statusu Podatnika (wymagane 
jest wtedy pokazanie pierwszej 
strony PIT z potwierdzeniem 
złożenia go we wrocławskim 
urzędzie skarbowym) można do-
konać w Punkcie Obsługi Klien-
ta: ul. Kotlarska 41, ul. Sztabo-
wa 98, ul. Krzywoustego 286, 
ul. Chociebuska 8-10.

Kiedy to zrobić?

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, 
a macie w domu kandydata do 
przedszkola lub podstawówki, 
zróbcie to czym prędzej. Korzy-
stacie już z programu Nasz Wro-
cław? Świetnie. Ale sprawdźcie, 
czy macie aktywny Status Po-
datnika. Najlepiej, jeśli będziecie 
z tym gotowi: 

 ◼ 10 marca w przypadku 
kandydata do podstawówki 
spoza rejonu lub 

 ◼ 23 marca – w przypadku 
kandydata do przedszkola 
lub zerówki w szkole. 

E-mail od wolontariusza

Nie czujesz się surferem in-
ternetu, a bliżej niż na Kotlar-
ską 41 masz na ul. Sztabową 
98, ul. Krzywoustego 286 albo 
pl. Teatralny 5? Pod tymi ad-
resami znajdują się filie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. I tam 
wolontariusze biegli w zakresie 
usług elektronicznych bezpłat-
nie pomogą ci założeniu e-ma-
ila, potrzebnego do rejestracji 
w programie Nasz Wrocław. 

Aktywnie w programie Nasz Wrocław

Złożenie wniosku
Czy wystarczy wypełnić wniosek 
w elektronicznym systemie re-
krutacji?
Tak, wniosek wprowadzony 
w elektronicznym systemie rekru-
tacji wraz z załącznikami zostaje 
podpisany przez rodzica elektro-
nicznie. Uznaje się to za kompletne 
złożenie wniosku.

Czy złożony i podpisany elektro-
nicznie wniosek może zostać po-
prawiony?
Tak - do momentu zamknięcia 
etapu wprowadzenia wniosków 
przez rodziców. Należy jednak pa-
miętać, aby poprawiony wniosek 
ponownie podpisać elektronicznie.

Jak rodzic będzie mógł złożyć 
wniosek, jeśli nie dysponuje 
komputerem z internetem?
Będzie mógł pójść do placówki 
I wyboru i pobrać papierowy kwe-
stionariusz rekrutacyjny, wypełnić 
go i złożyć w tej placówce.

Samotne wychowywanie

W jaki sposób udokumentować 
samotne wychowywanie dziecka?
Należy załączyć w systemie pra-
womocny wyrok sądu rodzinnego, 
orzekający rozwód lub separację 
bądź akt zgonu, a także wypeł-
nić i załączyć oświadczenie o sa-
motnym wychowywaniu dziec-
ka i niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
Dodatkowo w razie wątpliwości 
przewodniczący komisji rekruta-
cyjnej może żądać dokumentów 
potwierdzających okoliczności za-
warte w oświadczeniu (np. wyrok 
sądu). Oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu może być zwery-
fikowane w drodze wywiadu, do 
którego stosuje się przepisy, do-
tyczące rodzinnego wywiadu śro-
dowiskowego, przeprowadzanego 
przez odpowiednie instytucje pu-
bliczne, np. MOPS.

Niepełnosprawność kandydata

Czy rodzic dziecka z niepełno-
sprawnością może ubiegać się 
tylko o miejsce w przedszkolu in-
tegracyjnym?
Nie, może wybrać również przed-
szkole ogólnodostępne.

Niepełnosprawność rodziców

Czy punkty za niepełnospraw-
ność rodziców sumują się, czy 
kandydat otrzymuje 200 pkt, bez 
znaczenia, ile jest osób niepełno-
sprawnych w rodzinie? 
Są dwa kryteria do wyboru: albo 
oboje rodzice są niepełnosprawni, 
albo jeden. Nie można zaznaczyć 
obu tych kryteriów jednocześnie. Za 
niepełnosprawność rodziców mak-
symalnie można otrzymać 200 pkt.

Wielodzietność

Czy można zaznaczyć kryterium 

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

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

Czy rodzina wychowująca obecnie 
dwoje dzieci, która spodziewa się 
kolejnego dziecka, uznawana jest 
za rodzinę wielodzietną?
Jeśli powiększenie rodziny nastąpi 
w okresie składania wniosku re-
krutacyjnego, to rodzice mogą za-
znaczyć kryterium wielodzietności. 
Jeśli urodzenie nastąpi po terminie 
składania wniosków rekrutacyj-
nych, rodzice nie będą mogli sko-
rzystać z tego kryterium. 

Dochód

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

Które miesiące bierze się pod 
uwagę przy obliczaniu dochodu?
Dowolne trzy miesiące z 6 poprze-
dzających złożenie wniosku (nie 

muszą być kolejne), przy czym 
dochód matki i ojca należy podać 
z tych samych miesięcy.

Jakie zarobki należy wpisać, jeżeli 
są one w walucie obcej?
Należy dokonać przeliczenia do-
chodu na złotówki po średnim 
kursie NBP na dzień 23.03.2022. 

Zamieszkiwanie  
we Wrocławiu

Co w przypadku, gdy ktoś planuje 
przeprowadzkę do Wrocławia po 
terminie rekrutacji elektronicznej 
i np. od lipca będzie to jego miej-
sce zamieszkania?
Jeśli ma już dokument, który po-
twierdza, że jego miejsce zamiesz-
kania będzie we Wrocławiu, to 
może wziąć udział w elektronicznej 
rekrutacji.

Czy trzeba być zameldowanym we 
Wrocławiu? 
Nie, nie trzeba być zameldowa-
nym. Rodzic, wypełniając wnio-
sek w systemie, wpisuje aktualny 
adres zamieszkania. Jeśli adres nie 
pokrywa się z adresem zameldo-
wania, będzie musiał załączyć od-
powiedni dokument. 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje 
się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone 
zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone 
zameldowaniem czasowym na 
dzień 01.09.2022 r.,
c) zamieszkanie potwierdzone in-
nym dokumentem (np. umową 
przedwstępną z deweloperem, ak-
tem notarialnym zakupu nierucho-
mości, umową najmu).

Zatrudnienie rodziców

Jak długo ważne jest zaświadcze-
nie o zatrudnieniu?
Zaświadczenie wystawione od 
stycznia 2022 r. jest ważne przez 
cały okres rekrutacji, czyli do 
31.08.2022 r.

Czy umowa-zlecenie lub umowa 
o dzieło są traktowane jako praca 
i można wskazać je w formularzu 
rekrutacyjnym?
Każda umowa (umowa-zlecenie, 
o dzieło, działalność gospodarcza 
itd.) jest traktowana jako praca. 

Czy osoba przebywająca na urlo-
pie macierzyńskim lub wycho-
wawczym jest traktowana jako 
osoba zatrudniona?
Tak - są to osoby pozostające 
w stosunku pracy. Osoby takie po 
zaznaczeniu odpowiedniego kryte-
rium są zobligowane do dołączenia 
zaświadczenia o zatrudnieniu przy 
składaniu dokumentacji w placów-
ce. Jeżeli osoba prowadzi działal-
ność gospodarczą, składa odpo-
wiednie oświadczenie.

Rodzice pytają – Departament Edukacji odpowiada

Dodatkowe bonusy 
programu  

Nasz Wrocław

 ◼ wejście za darmo raz na 
365 dni do 9 popularnych 
wrocławskich atrakcji,

 ◼ zniżki (do 50 proc.) 
w kawiarniach, sklepach 
i u innych ponad 60 
partnerów programu,

 ◼ zniżka do 25 proc. na 
imienny bilet okresowy 
MPK, 

 ◼ zniżka do 50 proc. 
na parkowanie pod 
Narodowym Forum 
Muzyki,

 ◼ miesięczny bilet MPK  
za 1 zł dla osób 
podróżujących po 
Wrocławiu z miesięcznym 
biletem kolejowym.
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Odwiedź Dolny Śląsk

Jedna z najdłuższych oświetlonych tras narciarskich w Sudetach, setki km tras rowerowych i do narciarstwa biegowego, spacery ponad korona-
mi drzew – to jedno z najbardziej klimatycznych polskich uzdrowisk z ponad 250-letnią tradycją mocno stawia na aktywny wypoczynek.

Świeraduj Zdrów – tak uzdrowi-
sko ochrzcił słynny polski rysow-
nik i satyryk Henryk Sawka, stały 
bywalec organizowanych tu od lat 
letnich plenerów malarskich i zi-
mowych Narciarskich Mistrzostw 
Polski Dziennikarzy. I miał do tego 
co najmniej kilka ważnych powo-
dów.

Kuracyjna ekstraklasa

Świeradowskie radoczynne wody 
mineralne są porównywalne 
w swej jakości do wód leczni-
czych kurortu SPA w Belgii lub 
na Węgrzech. W Polsce podob-
nych można się napić jeszcze tylko 
w Lądku-Zdroju. Bodaj najbardziej 
wytwornym miejscem do tego jest 
najdłuższa na Dolnym Śląsku mo-
drzewiowa Hala Spacerowa (80 m), 
z piękną roślinną polichromią i wi-
trażami oraz herbem rodziny von 
Schaffgotsch nad sceną, będąca 
częścią Domu Zdrojowego.

Przed II wojną światową Bad 
Flinsberg był trzecim w Niem-
czech, pod względem wielkości, 
uzdrowiskiem z naturalnymi źró-
dłami zawierającymi radon. Ale 
już wówczas również najwięk-
szym i najważniejszym ośrodkiem 
sportów zimowych w tej części 
Gór Izerskich. W otoczeniu miasta 
znajdowały się świetne tereny nar-
ciarskie, dwie skocznie, tor bob-
slejowy, sztuczne i naturalne tory 
saneczkowe, zbocze slalomowe, 
lodowisko. W lutym organizowa-
no tu wielką imprezę „Flinsberger 
Wintersportwochen” z zawodami 
we wszystkich dyscyplinach. 

Gondola zamachowa

Od wielu lat władze Świeradowa-
-Zdroju starają się, by kurortowi 
przywrócić sportowo-rekreacyjny 

charakter. Przełomowe znaczenie 
miało wybudowanie na zboczu 
Stogu Izerskiego 8-osobowej ko-
lei gondolowej i 2,5-kilometro-
wej nartostrady. Jedyna taka kolej 
gondolowa na Dolnym Śląsku stała 
się kołem zamachowym dla świe-
radowskiej turystyki – przyciąga 
narciarzy zjazdowych i biegowych 
(Izerski Szlak Cietrzewia wiedzie 
aż do Jakuszyc), ale od wiosny do 
jesieni także rowerzystów góskich 
i piechurów, którzy wędrówki roz-
poczynają od Stogu Izerskiego. 
Przy dolnej stacji uruchomiono 
rollercoaster – to całoroczna gór-
ska kolejka, której zakręty poko-
nuje się na sankach.

Rowerowy raj

Rowerzyści kochają Świeradów- 
-Zdrój za single tracki. To sys-
tem szutrowych ścieżek o 4 po-
ziomach trudności, dający frajdę 
z jazdy zarówno doświadczonym 

rowerzystom, jak i rodzinom. 
Single tracki zostały zaprojekto-
wane przez Walijczyka Dafydda 
Davisa, światowego lidera w tej 
dziedzinie. Te świeradowskie są 
połączone z podobnymi trasami 
po czeskiej stronie, w sumie to 
ponad 80 km tras.

Dwie wieże

Najnowsze atrakcje kurortu to wie-
że obserwacyjne. Sky Walk, tzw. 
ścieżka w chmurach to 62-me-
trowa wieża ze szklaną platformą, 
z której rozciąga się imponujący 
widok. Wijąca się na szczyt wie-
ży ścieżka liczy 850 m. Na dół 
można w kilka sekund dotrzeć 
105-metrową zjeżdżalnią. Druga 
to 25-metrowa Wieża na Młynicy 
(tuż obok Zajęcznika), wyposażona 
w dwa podesty obserwacyjne, pa-
nele informacyjne, lunety, kamery 
panoramiczne i do obserwacji wid-
nokręgu.

Newton się jednak pomylił?

Powszechnemu prawu ciążenia, 
sformułowanemu przez Izaaka 
Newtona, zdaje się przeczyć izer-
ski punkt antygrawitacyjny, który 
znajduje się ok. 300 m od 
dolnej stacji kolei gondo-
lowej (w stronę 
Czerniawy). 
G d y  z a -
trzymany 
samochód 
zaczyna 
w j e ż -
d ż a ć  s a m 
pod górę, jedni mówią, że 
pochyłość jezdni to tylko złu-
dzenie optyczne, inni – że to ano-
malia grawitacyjna. Tak czy owak 
– dobra zabawa gwarantowana.

Odkryj Izerskie Tajemnice

Najciekawszy sposób na poznanie 
kilkudziesięciu najważniejszych 

atrakcji Świeradowa-Zdroju to gra 
miejska „Śladem Izerskich Tajem-
nic”. Z pobranym w Stacji Kultury 
pakietem Odkrywcy odwiedzamy 
ponad 20 punktów, oznaczonych 
kamiennymi rozetami. A na koń-

cu wędrówki czeka na nas 
certyf ikat 

i specjalny 
pleca-
czek.

Jak 
dojechać?

Z Wrocławia do 
Świeradowa-Zdro-
ju jest 150 km, jeśli 

zjedziemy z autostra-
dy A4 po ok. 70 km na wysoko-
ści Złotoryi. Czas przejazdu to ok. 
2 godziny.

Jarosław Kałucki

GMINA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 
Kurort dla amatorów ruchu, czyli Świeraduj Zdrów

Roland Marciniak,  
burmistrz Świeradowa-Zdroju

Naturalne bogactwa w postaci gór, lasów, wód leczniczych, czyli dobroczynne 
działanie Gór Izerskich na organizm to dużo, ale nie wszystko. Do tych natural-
nych atrakcji dodajemy własne pomysły na wypoczynek, połączony z przyjem-
nym zmęczeniem lub poznaniem interesujących aspektów życia. Stworzyliśmy 
swego czasu park ciemnego nieba i wieżę na Młynicy, które ułatwiają mniej lub 
bardziej zaawansowane obserwacje astronomiczne. Niebo przez teleskop moż-
na obserwować w Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska Łąka, gdzie dowiemy 
się, na czym polega zanieczyszczenie nieba światłem, ale także poszerzymy 
swą wiedzę o życiu pszczół. W wyremontowanym budynku dawnego dworca 

kolejowego stworzyliśmy Muzeum Kolei Izerskiej z jego największą atrakcją: 
odtworzoną w skali 1:70 makietą historycznej linii kolejowej Gryfów – Mirsk 
- Świeradów.

Świeradów-Zdrój to świetne miejsce dla turystów ceniących sobie aktywny wy-
poczynek. Okolice idealne są dla narciarzy biegowych, skitourowców, amatorów 
wędrówek na rakietach śnieżnych i narciarzy zjazdowych. Dla tych ostatnich 
dobra wiadomość: intensywnie pracujemy nad uruchomieniem kolejnych tras 
i wyciągów narciarskich ze Świeradowca.

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

WROCŁAW

150 km
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Świetne tereny narciarskie, a także jedyna kolej gondolowa na Dolnym Śląsku przyciągają turystów do Świeradowa-Zdroju
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Nasze osiedla

Ten plac zabaw przypadnie do gustu zwłaszcza miłośnikom przyjaznego duszka Caspra, który nigdy nie straszył dzieci 
tylko chciał z nimi się bawić. I tu przy ul. bp. Bogedaina czuwa w głębi placu Tarnoduch i zaprasza maluchy na harce. 

Pierwszy etap placu zabaw „Le-
śne druhy – Tarnoduchy” zo-
stał zakończony. Projekt wygrał 
dzięki głosom mieszkańców we 
Wrocławskim Budżecie Obywa-
telskim. Jego budowa to konty-
nuacja rewitalizacji parku Tar-
nogajskiego.

Nie tylko zjeżdżalnia

– Nowy plac zabaw został wkom-
ponowany w istniejący drze-
wostan, dzięki temu osiągnięto 
ciekawy, wyspowy układ zieleni 
i placyków z urządzeniami za-
bawowymi, które są połączone 
meandrującą ścieżką – opowiada 
Marek Szempliński, rzecznik Za-
rządu Zieleni Miejskiej we Wro-
cławiu - instytucji, która nadzo-
rowała budowę inwestycji.

Oprócz standardowych urządzeń 
typu zjeżdżalnia, zaprojektowano 

też takie elementy, jak drewniane 
kłody czy belki do balansowania. 
Główną, najbardziej rzucającą się 
w oczy atrakcją, jest duża, drew-
niana równoważnia. Aby wprawić 
ją w ruch, potrzebna jest praca 

zespołowa najmłodszych wro-
cławian. 

W centralnej części znajduje się 
wysoka piaskownica, pozwalają-
ca na zabawę w piasku również 

dzieciom poruszającym się na 
wózkach inwalidzkich. Na ażu-
rowych drewnianych ściankach 
zamontowano instrumenty mu-
zyczne. 

Całość dopełniły podświetlane po 
zmroku siedziska, które wpisują 
się w motyw przewodni inwe-
stycji, czyli postać Tarnoducha 
czuwającego w głębi placu. Koszt 
budowy I etapu placu zabaw wy-
niósł prawie 500 tys. zł.

Wiklinowe szałasy dla 
małych zuchów

Dzieci już teraz mają tu swoją 
przestrzeń do kreatywnej zaba-
wy, jednak projekt zakłada ko-
lejny etap. W planie jest budowa 
wiklinowych szałasów i tereno-
wej lupy do obserwacji przyrody.

Paulina Czarnota

TARNOGAJ 
Gdzie bawią się leśne druhy Tarnoduchy? 

JAGODNO/WOJSZYCE 
Budują już sale lekcyjne w nowej szkole
Nowocześnie, ekologicznie i przestrzennie. Tak będzie przy ul. Asfaltowej, gdzie trwa budowa zespołu szkolno-przedszkol-
nego. Obiekt już nabiera kształtów, powstają właśnie sale lekcyjne. 1200 dzieci ma zacząć tu edukację we wrześniu 2023 r. 

44 sale lekcyjne, trzy sale gimna-
styczne, boiska i bieżnia. Do tego 
salka korekcyjna, gabinet den-
tystyczny i klimatyzacja. Mowa 
o nowej szkole budowanej na 
granicy Jagodna z Wojszycami, 
która będzie połączona z przed-
szkolem. Obok pojawi się ścieżka 
rowerowa, chodniki i 750-me-
trowa ulica Asfaltowa. 

Budynek nabiera już kształtów. 
– Wykonane są przyziemia i za-
czynamy budowę sal lekcyjnych 
na piętrze – wyjaśnia Stanisław 
Ochman, kierownik budowy.  
– Przedszkole będzie parterowe, 
a szkoła dwukondygnacyjna.

Dach obiektu będzie zielony, wy-
budowano też kolektory do odzy-
skiwania deszczówki, która będzie 
zbierana z dachu i następnie ma-
gazynowana. To pozwoli podlać 

rośliny, które w przyszłości zo-
staną nasadzone. W najbliższych 
miesiącach ma ruszyć także budo-
wa hali sportowej. Swoją siedzibę 

znajdą tu też rada osiedla i bi-
blioteka. Budowa ma zakończyć 
się w połowie przyszłego roku, 
tak żeby we wrześniu 2023 r. za-

brzmiał przy Asfaltowej pierwszy 
dzwonek na lekcje. 

Piotr Bera

Powstanie kładka  
nad Ślęzą

Kładka pieszo-rowerowa po-
łączy dwa osiedla w zachod-
niej części Wrocławia: Mu-
chobór Wielki z Małym. Gdzie 
powstanie? Trafimy do niej, 
idąc pieszo lub jadąc rowerem 
od strony ul. Francuskiej, gdy 
przejdziemy między ogródkami 
działkowymi Kwitnąca Dolina 
i Malinówka. Właśnie tam zo-
stanie zbudowana kładka nad 
Ślęzą. Dzięki niej przejdziemy 
suchą stopą na drugą stronę 
rzeki, w kierunku ul. Trawowej 
i dalej do Centrum Medycznego 
Medpoint. W sumie powstanie 
112 m ścieżki pieszo-rowero-
wej o szerokości 3 m. Mostek 
będzie liczyć 30 m i zostanie 
zaopatrzony w oświetlenie. 
Inwestycja ma być gotowa 
w drugiej połowie 2023 r.

 

Remonty na 
Biskupinie
ZDiUM ogłos i ł  przetarg 
na remont chodnika przy 
ul. Boznańskiej na wrocław-
skim Biskupinie. Wyremon-
towane zostaną skrzyżowa-
nia ul. Boznańskiej z trzema 
przecznicami: Orłowskiego, 
Michałowskiego i Rodakow-
skiego. Powstaną progi zwal-
niające, które zapewnią bez-
pieczeństwo pieszym, a także 
zmodernizowane zostanie 
oświetlenie. Oprócz tego, sta-
rą nawierzchnię chodnika na 
odcinku Orłowskiego-Roda-
kowskiego, zastąpi nowa. Je-
śli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to 24.01 poznamy 
wykonawcę prac.

Tenis stołowy  
dla amatorów

Wrocławski Klub Anima przy 
ul. Pilczyckiej 47 zaprasza 
na XI Mistrzostwa Wrocławia 
w Tenisie Stołowym dla ama-
torów. Turniej podzielony jest 
na dwie kategorie: od 6. do 14. 
lat i od 15. roku życia. Termi-
ny kwalifikacji zaplanowano 
na: 29.01, 26.02, 26.03, 23.04, 
29.05, a finał – 25.06.2022.
Szczegółowe informacje, re-
gulamin i karta zgłoszenia na 
stronie: l.wroclaw.pl/mistrzo-
stwa-tenis.

Motywem inwestycji jest Tarnoduch, który czuwa nad placem
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Wykonawcą inwestycji jest firma AWM Budownictwo S.A. Koszt budowy wyniesie 48 mln złotych
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Z miasta

Podświetlany globus na 
wieży i fasady z ogromnymi 
przeszklonymi witrynami – 
tak w  1904 r. prezentował 
się Dom Handlowy Braci Ba-
rasch. Gdy budynek unowo-
cześniono, globus zniknął. 
Czy wróci na wieżę?

Historia tego miejsca zaczęła 
się w 1904 r., gdy otwarto Dom 
Handlowy Braci Barasch. Histo-
ryk Maciej Łagiewski, dyrektor 
Muzeum Miejskiego Wrocławia, 
podkreśla, że na tę inaugurację 
czekało całe miasto. 

– Tego, co ujrzeli wrocławia-
nie w dniu otwarcia, nikt się nie 
spodziewał. O takich miejscach 
słyszało się z Berlina, Londynu 
czy Paryża. To była prawdziwa 
świątynia luksusu – podkreśla 
Maciej Łagiewski, który o historii 
budynku pisze w książce „Wro-
cław. Wędrówki przez wieki”.

Bracia wizjonerzy

Artur i Georg Barasch swoją 
karierę handlową zaczynali od 
sprzedaży pasty do butów Bara-
tol. Małgorzata Urlich-Kornacka 
w swojej książce „Dom Handlo-
wy Feniks. Dawny dom towaro-
wy braci Baraschów” stwierdza, 
że „powodzenie w interesach za-
pewniła im niezwykła pracowi-
tość. Już przed I wojną światową 
szczycili się kilkoma sklepami 
we Wrocławiu i siecią domów to-
warowych w całych Niemczech”. 
Odnieśli sukces dzięki prostej 
zasadzie: wysoka jakość towa-
rów, minimalna marża i duże 
obroty.

Przepych i bogactwo

Pięciopiętrowy gmach zaprojek-
towany przez Georga Schneide-
ra robił wrażenie: podświetlany 
globus na wieży, secesyjne fasa-
dy z ogromnymi przeszklonymi 
witrynami. Łagiewski opisuje: 
– W środku także zapierało dech 
w piersiach: dwukondygnacyjne 
arkady oparte na marmurowych 
kolumnach, dębowe parkiety, 
obrotowe drzwi, szerokie schody 
i dziedziniec przykryty szklanym 
dachem. 

Do domu handlowego dopro-
wadzono 51 linii telefonicznych, 
a o komfort klientów dbało tysiąc 

pracowników. Klienci mogli wy-
bierać spośród bogatej galante-
rii i konfekcji damskiej, męskiej 
i dziecięcej. Wrażenie robiły sto-
iska jubilerskie i znajdujący się 
na IV piętrze sklep z zabawkami.

Ku nowoczesności

W 1929 r. Dom Handlo-
wy Braci Barasch został 
przebudowany. Właści-
ciele odeszli od secesyj-
nego przepychu i posta-
wili na modernistyczną 
funkcjonalność. To wte-
dy z wieży znik-
nął globus 
i pojawiła 
się mała 
platfor-
m a  w i -
dokowa, 

a także pierwsze we Wrocła-
wiu ruchome schody, które były 
atrakcją aż do lat 80. XX w. Prze-
budowę wymusiła konkurencja – 
gigantyczny Wertheim (obecnie 

D.H. Renoma) i Kaufhaus Rudolf 
Petersdorff (D.H. Kamelon).

„Nie jest prawdą, że globus zo-
stał uszkodzony przez piorun 
i dlatego podjęto decyzję o jego 
rozebraniu. Baraschowie złożyli 
symbol swojej firmy i charak-
terystyczny element przestrzeni 
miejskiej na ołtarzu nowocze-
sności”– pisze Urlich-Kor-
nacka.

Narodziny Feniksa

W 1921 r. bracia przeprowa-
dzili się do Berlina. Ze wzglę-

du na żydowskie pochodze-
nie zmuszeni byli 

sprzedać  ma-
jątek. Nowymi 
właścicielami 
ich domu towa-

rowego zo-
s t a l i 

Müstermann i Haedecke, kupcy 
z Getyngi i Szczecina. Do zakoń-
czenia II wojny światowej obiekt 
funkcjonował pod nazwą – Dom 
Towarowy na Rynku Wrocław-
skim.

Dom towarowy przetrwał walki 
o Festung Breslau. „Powiedzenie, 
że obiekt odrodził się jak feniks 
z popiołów, należy włożyć między 
miejskie mity. Budynek przetrwał 
wojnę w bardzo dobrym stanie” 
– pisze Urlich-Kornacka.

Od jesieni 1945 r. obiekt nale-
ży do Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców (obecnie „Społem” 
PSS „Feniks”). – To ostatni dom 
handlowy w centrum miasta. 
Okolice Rynku tracą znaczenie 
handlowe. Są raczej miejscem 
zwiedzania i rozrywki – wyja-
śnia Jerzy Kraśniewski, od 2003 
r. prezes „Społem” PSS „Feniks”.

Plany na przyszłość

Spółdzielnia robi wszystko, by 
nadal był tu dom handlowy. Szu-
ka najemców, uatrakcyjnia witry-
ny, w pandemii zaczęła prowa-
dzić sprzedaż online. W planach 
jest przebudowa pod ofertę biu-
rową, rozważamy powrót globusa 
na wieżę – wylicza Kraśniewski.

Jarek Ratajczak

Kiedyś Dom Handlowy Braci Barasch, dziś Feniks 
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– Globus autorstwa Stanisława Wysockiego (z lewej – przyp. red.) wróci na wieżę, jeśli zgodzi się na to 
konserwator zabytków i znajdzie się sponsor – mówi Jerzy Kraśniewski, prezes DH Feniks (z prawej)

Rok 1904, Dom Handlowy Braci Barasch i Dom Handlowy Feniks współcześnie, narożnik u styku ulicy Kurzy Targ 1 i Rynku 31-32
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Wrocławskie pokolenia

– Najwspanialsze w wolonta-
riacie jest pomaganie innym 
i  uczucie czynienia dobra – 
mówi Kacper Polak, laureat 
konkursu Ośmiu Wspania-
łych z ubiegłego roku. W tym 
roku kolejni zaangażowani 
młodzi ludzie będą mieli oka-
zję pokazać, czym jest dla 
nich wolontariat. Już można 
zgłaszać kandydatów.

Po raz 28. we Wrocławiu odbędzie 
się Ogólnopolski Konkurs Nasto-
latków „Ośmiu Wspaniałych”. To 
konkurs dla uczniów zrzeszonych 
w szkolnych grupach wolonta-
riatu, a także dzieci i młodzieży 
w wieku 10-19 lat zaangażowa-
nych w wolontariat w ramach 
świetlic środowiskowych, Mło-
dzieżowych Domów Kultury, or-
ganizacji pozarządowych czy in-
nych instytucji. 

- Ubiegłoroczna edycja udowod-
niła nam, że dzieci i młodzież 
szkolna mają ogromne pokła-
dy kreatywności, wrażliwości na 
drugiego człowieka i motywacji 
do tego, aby zmieniać świat, po-
mimo przeciwności i ograniczo-
nych możliwości wynikających 
z pandemii koronawirusa – mówi 
Dorota Feliks, dyrektor Wrocław-
skiego Centrum Rozwoju Społecz-
nego, organizatora konkursu.

Podziękowanie i inspiracja

We wrocławskich szkołach jest 
wielu młodych ludzi, którzy an-
gażują się w różne inicjatywy 
społeczne, działają na rzecz swo-
jego środowiska szkolnego i lo-
kalnego. Konkurs jest okazją do 
zauważenia ich aktywności i for-
mą podziękowania i docenienia. 
Jest to także inspiracja dla spo-
łeczności uczniowskiej. 

Kacper Polak, laureat konkursu 
i zarazem reprezentant Wrocławia 
podczas eliminacji ogólnopolskich 
w roku 2021, o swoim doświad-
czeniu w wolontariacie mówi tak: 
- Uważam, że najwspanialsze 

w wolontariacie jest pomaganie 
innym i uczucie czynienia dobra, 
które nigdy nie przeminie i nigdy 
się nie znudzi. 

Zgłoś wolontariusza

Zgłoszenie można dokonać w ka-
tegorii indywidualnej lub grupo-
wej. Może to zrobić nauczyciel lub 
opiekun, wypełniając formularz 
zgłoszeniowy wraz z wymaga-
nymi załącznikami. Komplet do-
kumentów konkursowych należy 
dostarczyć do 18 lutego 2022 r. 

 ◼ w formie elektronicznej na 
adres: centrum@wolontariat.
wroclaw.pl (w tytule wpisując 

„Konkurs Ośmiu Wspaniałych - 
zgłoszenie”) 

 ◼ w formie drukowanej na adres: 
Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego, pl. Dominikański 6, 
50-159 Wrocław (na kopercie 
dopisując „Konkurs Ośmiu 
Wspaniałych – zgłoszenie”)

 ◼ osobiście w WCRS (wrzutnia 
na budynku przy drzwiach 
wejściowych, wejście od 
parkingu przy ul. Janickie-
go w godz. 8-16)

Regulamin konkursu wraz za-
łącznikami dostępny jest na stro-
nie www.wolontariat.wroclaw.pl. 
Wyróżnieni i laureaci zostaną wyło-

nieni przez jury na podstawie ana-
lizy kart zgłoszeniowych. Decyzja 
o przebiegu kolejnych etapów kon-
kursu będzie podjęta z uwzględ-

nieniem aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej. 

Szczegó-
ł o w y c h 

informa-
cji o konkursie 
udziela zespół 
ds. wolontariatu 
Wrocławskiego 
Centrum Roz-

woju Społecz-
nego pod numerem 

telefonu: 71 77 24 991. 

Redakcja

Już po raz 24. miesięcznik „Perspektywy” opublikował ogólnopolski ranking najlepszych liceów i techników. W gronie wyróżnionych znalazły się też 
wrocławskie szkoły. W pierwszej dziesiątce liceów ogólnokształcących pojawiły się LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej i LO nr III im. Adama Mickiewicza.

W  t e g o r o c z n y m  r a n k i n g u 
uwzględniono 1256 liceów ogól-
nokształcących i 1165 techników. 
Aby dana placówka mogła zo-
stać wzięta pod uwagę, musiała 
spełnić tzw. kryterium wejścia - 
w ubiegłym roku maturę zdawało 
w niej minimum 12 maturzystów, 
a ich średnie wyniki z języka pol-
skiego i matematyki były na po-
ziomie co najmniej 0,75 średniej 
krajowej. W przypadku liceów 
o kolejności w rankingu decydo-
wały też sukcesy szkoły w olim-
piadach, a także wyniki matury 
– zarówno z przedmiotów obo-
wiązkowych, jak i dodatkowych. 
Najlepszym liceum w Polsce 
zostało LO nr XIV im. Stanisła-
wa Staszica w Warszawie, które 

powtórzyło sukces z ubiegłe-
go roku. Wśród techników na 1. 
miejscu znalazło się Technikum 
Nowoczesnych Technologii im. 
Jana Pawła II w Kleszczowie.

W czołowej dziesiątce rankingu 
najlepszych liceów znalazły się 
dwie wrocławskie szkoły – LO nr 
XIV im. Polonii Belgijskiej (na 7. 
miejscu) i LO nr III im. Adama 
Mickiewicza (9. miejsce). Obie 
placówki regularnie plasują się 
na wysokich pozycjach rankingu 
miesięcznika „Perspektywy”.

– To, że nieprzerwanie od 1999 
r. LO nr XIV znajduje się wśród 
10 najlepszych szkół w Polsce, 
jest dla nas powodem do dumy 

i ogromnym sukcesem, nieza-
leżnie od miejsca zajmowanego 
w rankingu w kolejnych latach. 
Dowodzi to skuteczności dzia-
łań podejmowanych w ramach 
systemu wspierania uzdolnień 
– powiedziała Anna Maćkowska, 
dyrektor XIV LO we Wrocławiu. 
W rankingu sklasyfikowano 21 
wrocławskich „ogólniaków”, 
w tym sześć w pierwszej setce. 

Najwyżej z wrocławskich techni-
ków sklasyfikowano Technikum 
nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie 
– zajęło 11. pozycję. W rankingu 
znalazło się sześć placówek ze 
stolicy Dolnego Śląska. 

Redakcja

Ośmiu Wspaniałych – konkurs dla wolontariuszy

Wrocławskie licea w czołówce najlepszych w kraju

Gala wręczenia nagród laureatom 27. edycji konkursu Ośmiu Wspaniałych (od lewej: D. Feliks, J. Sutryk, laureaci, B. Aniszczyk) 
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Kultura

Tu książkami są ludzie, a każdy tytuł jest jedyny w swoim rodzaju. Żywa Biblioteka to międzynarodowy ruch, którego 
głównym celem jest przeciwstawienie się wykluczeniom, uprzedzeniom i dyskryminacji. Wrocławska ruszyła 15 lat temu.

W Żywej Bibliotece książką jest 
człowiek, a lekturą – rozmowa. 
Rozmowa, która pozwala poznać 
przedstawiciela grupy, z którą 
związane są stereotypy i uprze-
dzenia. Arab, Były Więzień, Femi-
nistka, Kibic, Matka Geja, Osoba 
na wózku, Muzułmanin, Uchodź-
ca. To niektóre „tytuły”, które 
mogli poznać uczestnicy akcji.

– Żywą książką może zostać oso-
ba, która doświadcza stereotypów, 
uprzedzeń, dyskryminacji czy wy-
kluczenia – to pierwsze kryterium, 
potem z kandydatem się spotyka-
my i rozmawiamy, czy podzie-
lamy wartości i cele, a także ob-
serwujemy, czy osoba ma łatwość 
w komunikowaniu się z innymi 

– wyjaśnia Dorota Mołodyńska-
-Küntzel, która wraz z zespołem 
organizuje Żywą Bibliotekę we 
Wrocławiu. 

Czytelnik, który decyduje się 
na rozmowę z Żywą Biblioteką, 
może zadawać jej pytania, na 
które trudno znaleźć odpowiedź 
w codziennych okolicznościach. 
Żywa Biblioteka tworzy swój 
Księgozbiór tak, aby w jak naj-
większym stopniu odpowiadał 
aktualnym potrzebom.

We Wrocławiu Biblioteka prowa-
dzi akcje otwarte i specjalne wy-
darzenia dla służb i firm.

Redakcja

„Dzielimy się kulturą” – pod tym hasłem odbyło się spotkanie w Barbarze, podczas którego dowiedzieliśmy się, że od 1 lutego 
Strefa Kultury Wrocław zmienia nieco swój profil i dodatkowo wyłania się z niej nowy Wrocławski Instytut Kultury.

– W kilka lat po wydarzeniach 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 
w naszym mieście, Strefa Kultury 
Wrocław staje przed nowymi wy-
zwaniami. Kontekst epidemiczny 
pokazał nam, jak inaczej może 
funkcjonować kultura. Uważamy, 
że podział na dwie instytucje jest 
odpowiedzią na nowe wyzwania 
i potrzeby – wyjaśniał podczas 
konferencji 17.01 w Barbarze Bar-
tłomiej Świerczewski, dyrektor 
Departamentu Spraw Społecznych 
UMW. 

Wrocławski Instytut 
Kultury

– WIK ma działać na zasadzie 
„obserwatorium”, śledzić trendy, 
nowości, pojawiające się w prze-
strzeni kulturalnej na świecie, co 
ma pomóc we wzmacnianiu wro-
cławskiej kultury – wyjaśnia nowa 
dyrektorka Dominika Kawalero-
wicz.

W jego ofercie znajdą się Europej-
ska Noc Literatury, Mikrogranty 

i program Sąsiadujemy. Insty-
tut poprowadzi też Wrocławski 
Program Wydawniczy oraz Wro-
cławski Niezbędnik Kulturalny. 

Siedzibą WIK pozostanie Barbara 
(ul. Świdnicka 8b).

Nowa Strefa Kultury

– Instytucja powraca do korzeni 
i skupiona będzie na rozwijaniu 
uznanych marek festiwalowych 
oraz produkcji zakrojonych na 
szeroką skalę wydarzeń – mówi 
Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydzia-
łu Kultury UMW. Instytucją pokie-
ruje Olga Nowakowska.

W Strefie zostaną: WROsound, Non 
Sola Scripta, Dziecinada i festiwal 
Dialog – Wrocław. Jeszcze przed 
wakacjami wrocławianie będą mo-
gli wziąć udział w stadionowych 
koncertach Kings of Leon i Dawida 
Podsiadły. Strefa w nowej odsłonie 
wciąż poprowadzi działalność kul-
turalną w Imparcie z siedzibą przy 
ul. Mazowieckiej 17.

Redakcja

Kultura

Strefa Kultury Wrocław została podzielona „Spojrzenia”  
Anny Kutery
Od 15.01 w galerii FOTO-GEN 
Ośrodka Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu, pl. Nankiera 8, 
można oglądać wystawę Anny 
Kutery „Spojrzenia”.  To 
pierwsza z serii indywidu-
alnych ekspozycji, które ar-
tystka zamierza zrealizować 
w 2022 r., podsumowując 
tym 50 lat swojej aktywności 
artystycznej. Dominującym 
motywem są autoportre-
ty oraz przedstawienia in-
nych osób w relacjach wobec 
otoczenia i kamery. Wysta-
wa potrwa do 26.02. Bilety: 
normalny 10 zł, ulgowy 5 zł 
(we wtorki wstęp bezpłatny). 
Galeria jest czynna: wt.–sb. 
w godz. 10–18.

 

Kolaże w Firleju 
przez cały rok
Klub Firlej, ul. Grabiszyńska 
56, zaprasza w każdy czw.  
o godz. 18 na wspólne robie-
nie kolaży. To okazja do spę-
dzenia dwóch godzin w twór-
czej atmosferze, przejrzenia 
ciekawych gazet i druków, 
powycinania ,  pokle jenia 
i  stworzenia cudownych, 
czasem zabawnych, a cza-
sem poważnych kompozycji. 
Nie trzeba mieć specjalnych 
umiejętności - po prostu wy-
cinaj, układaj i baw się. Klub 
zapewnia wszystkie materia-
ły. Prowadzenie Małgorzata 
Grączewska. Wstęp wolny.

Dzień Dziadków  
w muzeum 

W weekend 21-23.01 Muzeum 
Pana Tadeusza zaprasza bab-
cie i dziadków z wnukami na 
darmowe zwiedzanie. Bez-
płatne wejściówki można 
odebrać w tych dniach w ka-
sach muzeum - przysługują 
grupom międzypokolenio-
wym od 2 do 6 osób. Dodat-
kowo w sb. i nd. o godz. 12 
odbędzie się oprowadzanie 
z przewodnikiem po wysta-
wach stałych Muzeum Pana 
Tadeusza specjalnie dla se-
niorów. Tutaj obecność wnu-
ków jest mile widziana, ale 
już nieobowiązkowa. Liczba 
miejsc jest ograniczona.

Żywa Biblioteka obchodzi 15. urodziny

We Wrocławiu Żywa Biblioteka prowadzi akcje od 2007 roku
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Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci „Dziecinada” zostaje w Strefie Kultury Wrocław
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Генеральне консульство України вiдкрите

WBO 2022: call for projects starts on 17th January

«Маємо багато роботи» – каже Юрій Токар, Генеральний Консул України у Вроцлаві. З понеділка, 17 січня, установа на пл. Нанкієра 7 розпочала прийом гро-
мадян. На даний момент Генеральне консульство України у Вроцлаві працює в обмеженому і тестовому режимі.

Перші відвідувачі в консульстві 
з'явилися в понеділок за кілька 
хвилин після відчинення уста-
нови. – Ми прийшли офор-
мити необхідні документи для 
одруження – розповідають 
Павло з Вроцлава та Кате-
рина з Кривого Рогу. – Ми 
раді, що можемо вирі-
шити такого типу фор-
мальні питання саме у 
Вроцлавi, адже раніше 
треба було їхати до кон-
сульства в Кракові.

Як працює Генеральне 
консульство України у Вро-
цлаві?

Консульство працює з поне-
ділка по п’ятницю, від 9:00 
до 12:30 год. Охочі вирішити 
справи, які стосуються, зокре-
ма, громадянства чи нотаріату 
(обсяг послуг з часом буде роз-
ширюватися), повинні попе-
редньо зареєструватися в сис-
темі «е-Черга». Незважаючи 
на обмежений режим роботи 

консульства, на найближчі два 
тижні вільні місця вже від-
сутні.

Саме тестовий режим дозво-
лить перевірити що і як пра-
цює, а що необхідно покра-
щити до офіційного відкриття 
установи.

Загалом, в установі працювати-
муть 5 професійних чиновників 
МЗС з Києва та 4-5 технічних 

працівників. У розпорядженні 
консульства є кімнати загаль-
ною площею близько 400 кв. 
Консульство займатиметься 
розвитком і популяризацією 
української культури та еконо-

мічних ініціатив.

Вроцлавське консульство 
України є п'ятим у Поль-
щі

Генеральне консуль-
ство України у Вроцлаві 

– це п’яте, після Варшави, 
Кракова, Гданська та Лю-

бліна, дипломатичне пред-
ставництво України у Поль-
щі. Це також друге генеральне 
консульство у Вроцлаві. Нове 
консульство охоплює наступні 
воєводства: Нижньосілезьке, 
Любуське, Опольське та Ве-
ликопольське. Після Варшав-
ського це буде найбільший 
консульський округ у Польщі 
– підкреслює консул. Ми ма-
тимемо багато роботи, будуть 
складні справи – каже Юрій 

Токар, котрий вже має досвід 
роботи в дипломатичних уста-
новах, а саме: у Любліні, Лондо-
ні, Варшаві та Вашингтоні.

Генеральне консульство Укра-
їни у Вроцлаві

Кілька років тривали зусил-
ля української громади, аби у 
Вроцавi було повстало гене-
ральне консульство (було лише 
почесне), адже для них – це 
необхідність, тим паче вро-
цлавська громада українців є 
однією з найбільших у Польщі. 
Українці не лише збагачують 
суспільне життя, а й мають 
свої проблеми.

Вроцлав намагається надати 
допомогу мігрантам за посе-
редництвом різноманітних 
програм (наприклад, інфор-
маційні пункти чи підготовчі 
класи для дітей), але питан-
ня пов’язані, наприклад, із 
паспортами чи громадянством, 
до цього чаму вирішувалися 

виключно в Кракові. Також 
там українцi могли голосувати 
на виборах чи референдумах. 
Саме до консульства вони мо-
жуть звернутися за допомогою 
в більш складних питаннях та 
ситуаціях.

– Це важливий момент не 
лише для Вроцлава(...), це від-
криття ще однієї глави в наших 
польсько-українських відноси-
нах. Я впевнений, що співпра-
ця принесе багато хороших та 
приємних моментів, – сказав 
Яцек Сутрик, мер Вроцлава.

Генеральне консульство Укра-
їни у Вроцлаві контакт

 ◼ пл. Biskupa Nankiera 7,  
50-140 Вроцлав

 ◼ телефон: +48 71 712 76 00

 ◼ електронна пошта:  
gc_plw@mfa.gov.ua

 ◼ www. wroclaw.mfa.gov.ua/pl

 ◼ www.facebook.com/
UKRinWroclaw

Bigger budget, no restrictions for municipal projects and higher maximum amounts per project. These are the most important changes in Wroclaw 
Citizens’ Budget (WBO) in 2022. The call for projects starts on 17th January.

10th anniversary edition

The first voting under the citi-
zens’ budget program was held in 
Wroclaw in June 2013. Altogether, 
432 projects have been selected 
for implementation since then. 
The year 2017 was exceptional 
in the history of the program. 
During that year, two editions of 
WBO instead of one took place: 
apart from traditional voting, 
Green WBO was held. Until now, 
the total value of investments se-
lected for implementation under 
the WBO program has exceeded 
195 million PLN.

30 million PLN for WBO 
projects in 2022

The WBO 2022 budget amounts 
to 30 million PLN, which is 5 
million PLN more than in pre-
vious years. Out of this amount, 
21 million PLN will be spent on 
municipal projects and 9 million 

PLN will be spent on housing es-
tate projects.

Thresholds on amounts are also 
changed to make the implemen-
tation of more expensive projects 
possible. The maximum value of 
a municipal project is currently 3 
million PLN (formerly 2 million 
PLN). Housing estate projects 

may be worth up to 1 million PLN 
(formerly 750,000 PLN).

Another major change is that 
municipal projects are not re-
stricted to green, sports/leisure 
and sustainable mobility topics. 
In this edition, municipal pro-
jects may refer to any kind of in-
vestment.

Calendar of WBO 2022: 
check the most important 
dates

 ◼ submission of projects: 17 Jan. 
– 14 Feb. 2022;

 ◼ 1st stage of project evaluation: 
17 Jan. – 31 May 2022;

 ◼ publication of the results of the 

1st stage of project evaluation: 

1 Jun. 2022;

 ◼ project consultations: 1 Jun. – 
4 Jul. 2022;

 ◼ 2nd stage of project evaluation: 
5 Jul. – 22 Aug. 2022;

 ◼ publication of the results of the 
2nd stage project evaluation: 
23 Aug. 2022;

 ◼ time-limit for making appeals: 
23 Aug. – 30 Aug. 2022;

 ◼ publication of the list of 
projects evaluated positively 
after appeals: immediately 
upon consideration of all 
appeals, if any;

 ◼ publication of the final list 
of projects to be voted: upon 
lapse of the fourth day from 
the publication of the list of 
projects evaluated positively 
after appeals;

 ◼ voting for WBO 2022 projects: 
23 Sep. – 10 Oct. 2022.

Юрій Токар
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Sport

30 piłkarzy Śląska Wrocław 
wyleciało do tureckiej An-
talyi, gdzie do 27 stycznia 
będą szlifować formę przed 
rundą wiosenną PKO BP Eks-
traklasy. Trójkolorowi pierw-
szy ligowy mecz rozegrają 5 
lutego z Lechią Gdańsk.

Okres przygotowawczy do rundy 
wiosennej zawodnicy Śląska roz-
poczęli treningami na stadionie 
przy ulicy Oporowskiej, gdzie sta-
wiło się 29 zawodników. Zabrakło 
jedynie kontuzjowanego Marka 
Tamasa, przeziębionego Konra-
da Poprawy oraz zmagającego się 
z koronawirusem Erika Exposito.

Powrót Fabiana Piaseckiego

Przypomnijmy, że zimą z zespo-
łem pożegnał się Rafał Makowski, 
a Bartłomiej Pawłowski będzie 
trenował z rezerwami. Wiosną 
w Śląsku zagra za to Fabian Pia-
secki, który powrócił z półroczne-
go wypożyczenia do Stali Mielec.

– Czasu do ligowego meczu nie 
ma wiele, więc będziemy pra-
cować intensywnie. Zawodnicy 
byli pod pełną kontrolą podczas 

przerwy i ćwiczyli indywidual-
nie. Pierwszy etap pracy zamknął 
sparing z Wartą Poznań (1:0 po 
golu Petra Schwarza – przyp. 
red.), a kolejny otworzy tureckie 
zgrupowanie – mówi Paweł Ko-
zub, drugi trener Śląska.

Jeden czarter, cztery kluby

Po raz pierwszy w historii WKS 
wyleciał na zgrupowanie jednym 
czarterem z trzema innymi kluba-

mi: Górnikiem Zabrze, Wisłą Kra-
ków i Radomiakiem Radom, co po-
zwoliło zminimalizować wydatki.

– W Turcji zwykle trenujemy 
dwa razy dziennie. Staramy się 
jak najlepiej wykorzystać dobrze 
przygotowane, naturalne mura-
wy. Cieszą również sparingi z sil-
nymi zespołami – dodaje Kozub.

Przed wrocławianami aż cztery 
sparingi z: TSV Hartberg, Qarabag 

FK, Floridsdorfer AC oraz Vojvo-
diną FK. 27 stycznia zawodnicy 
WKS-u wrócą do Wrocławia, gdzie 
będą kontynuować przygotowania. 
Początek rundy wiosennej już 5 
lutego w Gdańsku z Lechią. Po 19 
kolejkach PKO BP Ekstraklasy Śląsk 
z dorobkiem 24 punktów zajmu-
je 10. miejsce, mając 8 „oczek” 
przewagi nad strefą spadkową i 11 
punktów straty do podium.

Patryk Załęczny

Czterokrotnie wygrywał Super Bowl, a  teraz dołącza do Panthers Wrocław. Niezwykle doświadczony trener Gary 
Kubiak będzie wspierać sztab szkoleniowy wrocławian w nowym sezonie European League of Football (ELF).

60-letni Gary Kubiak po naj-
ważniejsze sportowe trofeum 
w Stanach Zjednoczonych sięgał 
trzy razy jako asystent trene-
ra w Green Bay Packers i Denver 
Broncos oraz w sezonie 2015 jako 
trener główny z ekipą z Denver. 

Kubiaka w USA nie trzeba przed-
stawiać nikomu.

Żywa legenda futbolu

– Gary Kubiak to legenda futbo-
lu amerykańskiego i współpraca 

z nim to wielkie wyróżnienie – 
tłumaczy Jakub Samel, szkolenio-
wiec Panthers Wrocław. – Trener 
Kubiak będzie moim konsultan-
tem we wszystkich aspektach 
działania klubu. Od współpracy 
z zawodnikami na treningach, 
po organizację obozów trenin-
gowych, meczów wyjazdowych 
i ustalenie taktyki. 

Panthers to jedna z najsilniejszych 
futbolowych drużyn w Europie, 
która w inauguracyjnym sezonie 
ELF była o włos od awansu do 
finału. W sezonie 2022 ma być 
jeszcze lepiej. Także dzięki po-
mocy Kubiaka, którego pradziadek 
pochodzi z okolic Poznania.

– To pokazuje, że rozwijamy się 
jako klub. Wsparcie Kubiaka nie 
byłoby możliwe bez lat ciężkiej 
pracy wielu osób. Bo Panthers 
Wrocław to rozpoznawalna mar-

ka w futbolowym świecie – dodaje 
Samel.

NFL we Wrocławiu

Gary Kubiak z pewnością przyle-
ci do stolicy Dolnego Śląska, ale 
nie wiadomo jeszcze, jak będzie 
wyglądać współpraca z Panthers 
w trakcie samego sezonu, który 
potrwa od czerwca do września. 
W 2021 r. z Panterami związał się 
inny szkoleniowiec z przeszłością 
w NFL – Jeff Jagodzinski, któ-
ry pracował także w lidze akade-
mickiej. Jagodzinskiego w nowym 
sezonie zabraknie, ale będzie Tony 
Simmons mający w swoim CV kil-
ka klubów NFL w roli zawodnika. 
W zespole trenerskim znajdzie się 
także Dave Linkins, który przez 40 
lat prowadził futbolistów i zdobył 
osiem mistrzostw Niemiec. 

Piotr Bera

Śląsk szlifuje formę na piłkarską wiosnę

Od Super Bowl do Panthers Wrocław

Trwa nabór dziewcząt uro-
dzonych w latach 2007-2009 
do zespołu U15 Śląska Wro-
cław, który w najbliższym 
sezonie będzie występował 
w Centralnej Lidze Juniorek. 
Trening naborowy zaplano-
wano na 21 stycznia, na go-
dzinę 17.30 na boisku hotelu 
GEM przy ul. Mianowskiego.

Poznaliśmy ćwierćfinałowe 
i półfinałowe pary Suzuki Pu-
charu Polski, który od 17 do 
20 lutego zostanie rozegrany 
w Lublinie. Śląsk zmierzy się 
z Czarnymi Słupsk, a w przy-
padku awansu do 1/2 finału 
z Twardymi Piernikami Toruń 
lub Arged BM Stalą Ostrów 
Wielkopolski.

Transferowy hit przed za-
mknięciem okienka transfe-
rowego w WKK Wrocław. Do 
ekipy ze stolicy Dolnego Ślą-
ska dołączył Artur Mielcza-
rek, który większość kariery 
spędził na ekstraklasowych 
parkietach.

Tydzień w skrócie

koszykówka

Energa Basket Liga: 
22.01, godz. 17.30, 
Anwil Włocławek – 
WKS Śląsk Wrocław  
(Polsat Sport Extra)

EuroCup: 
25.01, godz. 20, Hala Stulecia, 
WKS Śląsk Wrocław – 
Boulogne Metropolitans 92 
(Polsat Sport Extra)

Suzuki 1. Liga Mężczyzn: 22.01, 
godz. 18, WKK Sport Center, 
WKK Wrocław – 
Kotwica Kołobrzeg

siatkówka

Tauron Liga Kobiet: 
21.01, godz. 20.30, Hala Orbita, 
#VolleyWroclaw – Develo-
pres BELLA DOLINA Rzeszów 
(Polsat Sport)

Tauron 1. Liga: 
22. 01, godz. 17, Hala Orbita, 
Chemeko-System Gwardia 
Wrocław – BBTS Bielsko-
-Biała

piłka ręczna

Liga Centralna: 
22.01, godz. 18, Hala Orbita, 
WKS Śląsk Wrocław – 
Padwa Zamość

WYDARZENIA 
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Śląsk Wrocław do piłkarskiej wiosny przygotowuje się do 27 stycznia w tureckiej Antalyi
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Gary Kubiak (drugi z prawej) spotkał się z „Panterami” w Teksa-
sie. W tle puchar za zwycięstwo w Super Bowl
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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
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Wydarzenia
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11.

12.
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14. 

1. Według wrocławskiej legendy zamiatają go czarownice.

2. Wrocławski ilustrator, który wraz z żoną przygotował 
ilustracje do „Wrocławskiego Abecadlika”. 

3. Imię psa, bohatera serii książek dla dzieci autorstwa 
wrocławskiego pisarza Marcina Pałasza. 

4. Skamieniała potrawa na Ostrowie Tumskim. 

5. Tytuł baśni Andersena o malutkiej dziewczynce,  
krecie i jaskółce. Na jej motywach powstał spektakl  
we Wrocławskim Teatrze Lalek. 

6. Obowiązkowy element wyposażenia każdego placu zabaw. 

7. Biblioteka 7……, czyli Dział Pracy z Dziećmi 
w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej. 

8. Botaniczny lub japoński. 

9. Śpiewać każdy….. – nazwa cyklu zajęć dla przedszkolaków 
w Narodowym Forum Muzyki. 

10. Kampania realizowana przez wrocławskie muzea 
skierowana dla rodziców małych dzieci. 

11. …. Biblioteka, czyli cykl przedstawień teatralnych 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

12. Mali, bardzo lubiani nie tylko przez dzieci, 
mieszkańcy Wrocławia w spiczastych czapkach.

13. Miejsce we Wrocławiu, w którym mieszkają: pingwiny, 
kotiki, manaty, krokodyle i mrówniki. 

14. Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców 
Śl. 210, w której spotykają się ze sobą sztuka i nauka, 
robotyka i muzyka, technologia i twórcza kreacja. 

Krzyżówka nr 69 – rozwiąż i wygraj nagrody

CH Zajezdnia: Machiny 
Leonarda da Vinci

Leonardo da Vinci był prawdzi-
wym „człowiekiem renesansu” – 
nie tylko malował, ale też badał 
anatomię człowieka, projektował 
i budował maszyny. I właśnie ta-
kie obiekty, zrekonstruowane na 
podstawie oryginalnych szkiców 
artysty, będzie można zobaczyć 
w Centrum Historii Zajezdnia (ul. 
Grabiszyńska 184) na wystawie 
„Machiny Leonarda da Vinci” od 

18.01 do 15.05. Eksponaty będą 
interaktywne, dzięki temu odwie-
dzający dokładnie zbadają działa-
nie wynalazków wyprzedzających 
swoją epokę i będących inspiracją 
dla współczesnej inżynierii. Ale 
zobaczymy także repliki obra-
zów, takich jak Dama z gronosta-
jem, Ostatnia wieczerza czy Mona 
Lisa. Wystawa jest kierowana 
do wszystkich grup wiekowych. 
Wstęp jest płatny: bilet normalny 
22 zł, ulgowy 18 zł, rodzinny 60 
zł. Więcej na zajezdnia.org.

Weekend pełen wydarzeń 
w hali IASE

W najbliższy weekend 22-23.01 
w hali IASE, ul. Wystawowa 1 
odbędą się aż trzy wydarze-
nia. Pierwsze to Wege Festiwal 
Wrocław z wegańskimi i we-
getariańskimi restauracjami 
z Polski, zdrowymi produktami, 
ekomodą i kosmetykami. Drugie 
– Festiwal Kawy i Czekolady dla 
wielbicieli palonego przysma-
ku - będzie można posmakować 

napojów, kupić ziarna, ale i ak-
cesoria do parzenia kawy. Trze-
cie wydarzenie to targi kosme-
tyków naturalnych Ekopiękno. 
Podczas targów będzie można 
zapoznać się z najnowszą ofertą 
polskich i zagranicznych produ-
centów naturalnych kosmety-
ków i dopasować je do swojego 
rodzaju skóry. Wszystkie wy-
darzenia rozpoczną się o godz. 
12, a zakończą o 20. Wstęp jest 
bezpłatny. Więcej na l.wroclaw.
pl/wIASE.

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 
69.HASŁO (słowo HASŁO należy 
zastąpić rozwiązaniem krzyżów-
ki). 

Na odpowiedzi czekamy do 27 
stycznia br. do godz. 20. 

Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpowie-
dzi do 27 stycznia 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 
67 (hasło: Wrocław w liczbach) to 
pani Lidia (bluza), pani Elżbieta 
(worek) i pan Szymon (worek). 
Gratulujemy!

www.wroclaw.pl/biuletyn/#konkursRegulamin i RODO


