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Ferie w mieście: 
jeśli nie półkolonie, 
to co robić?

Wrocławska Akademia 
Lokalnych Liderów 
rozdaje pieniądze
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Attractions for 
kids in Wroclaw for 
a one-day visit

TAT: ostatnie 2 km 
i jedziemy szybciej
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Głos Prezydenta

Szanowni Państwo,

Wrocław nie stoi w miejscu. Mimo 
wszystkich smutnych i szkodliwych 
zmian prowadzonych przez kolejne 
rządowe regulacje, mimo kolej-
nej fali pandemii, nie zatrzymuje-
my inwestycji. O niektórych z nich 
przeczytają Państwo w tym nume-
rze biuletynu. Pokazują one pewien 
sposób planowania miasta, w któ-
rym kompleksowo myślimy między 
innymi o komunikacji. Obok kolej-
nego odcinka TAT-u, równocześnie 
inwestujemy w doświetlenia wro-
cławskich ścieżek. Czekamy także 
na kolejne projekty w ramach Wro-
cławskiego Budżetu Obywatelskiego, 

programu, który, jak co roku, nie 
tylko pozwala każdemu z miesz-
kańców realnie wpływać na poprawę 
komfortu życia w najbliższej okoli-
cy, ale także pokazuje miastu, czego 
w poszczególnych rejonach brakuje 
lub co należałoby poprawić.

Wiem, że program ten przynosi 
efekty nie tylko w wymiarze in-
westycji w przestrzeń miejską, ale 
też w takiej samej mierze jest in-
westycją w budowanie miejskiej 
wspólnoty. Miałem niejednokrotnie 
przyjemność rozmawiać z grupami 
społeczników, którzy spotkali się 
właśnie przy okazji wspólnych po-
mysłów na projekty w ramach WBO. 

Mam nadzieję, że mieli Państwo 
okazję wysłuchać transmisji z kon-
certów organowych w bazylice św. 
Elżbiety. Z oczywistych przyczyn 
nie wszyscy mogliśmy się spotkać 

w te dwa inauguracyjne dni, ale już 
wkrótce, gdy unormuje się sytuacja 
pandemiczna, zaprosimy Państwa 
na cykl darmowych koncertów 
w bazylice. O szczegółach przeczy-
tacie także w naszym biuletynie. 

Tym z Państwa, którzy korzystają 
z urlopów i ferii, życzę dobrego wy-
poczynku.

Przypominam o szczepieniach, czy 
to w SZCZEPCIObusie, czy w wielu 
wrocławskich punktach. Dziś to je-
dyna metoda zmniejszająca ryzyko 
poważnego przejścia choroby, także 
w jej nowych wariantach.
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30. Finał WOŚP: zbierali wszyscy: mali, duzi i niebieskoocy. Jest rekord!
Wstępnie 1 mln 230 tys. zł – tyle 
na pewno Wrocław przekazał wo-
lontariuszom Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy na „zapew-
nienie najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci”. To już rekord 30-le-
cia, ale trwają jeszcze aukcje 
sztabowe i obliczanie pieniędzy 
z e-skarbonek, więc będzie wię-
cej. Wrocławski tramwaj 105Na 
został wylicytowany za 99 9999 
zł. Walczyły o niego 33 osoby, 
a cena wywoławcza wynosiła 1 zł. 

Finał we Wrocławiu rozgrywał się 
w dwóch miejscach: Rynku (były 
wozy wojskowe z żołnierzami, 
zabytkowe motocykle, motory 
elektryczne studentów Politech-
niki Wrocławskiej), a koncertów 
posłuchać można było w Starym 
Klasztorze. Mimo wietrznej po-
gody, wrocławianie dopisali. Bra-
wo my!
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Jesteś już w pełni zaszczepiony przeciw koronawirusowi lub przyjąłeś dawkę przypominającą? Od 1 lutego twój Unijny 
Certyfikat Covid nie jest ważny już rok, a 270 dni. Data ważności jest liczona od ostatniego szczepienia.

Przypomnijmy, że Unijny Certy-
fikat COVID ma ułatwić swobodne 
podróżowanie obywatelom Unii 
Europejskiej podczas pandemii. 
Jest on elektronicznym dowodem 
na to, że zostaliśmy zaszczepieni 
przeciwko COVID-19, przebyli-
śmy chorobę, mamy negatywny 
wynik testu. 

UCC możesz pobrać po zalo-
gowaniu na Internetowe Konto 
Pacjenta (IKP) lub mieć je stale 
przy sobie w aplikacji mojeIKP. 
Jeśli nie masz dostępu do inter-
netu i nie posiadasz aplikacji na 
swoim telefonie, możesz udać się 
do właściwego punktu szczepień, 
gdzie poproś o wydrukowanie 
certyfikatu. Wybierając się za 
granicę warto się upewnić, czy 
dany kraj oprócz niego nie wy-
maga pokazania aktualnego wy-
niku testu.

Zmiany od 1 lutego

Do końca stycznia br. po za-
szczepieniu pełnym cyklem, 
przyjęciu dawki przypominają-
cej lub dawki dodatkowej twój 
UCC był ważny rok. Od 1 lutego 
2022 r. ważność certyfikatu zo-
stała skrócona. Teraz wynosi 270 
dni. Data ważności jest liczona od 
ostatniego szczepienia.

Pamiętaj, że w przypadku przy-
jęcia dawki przypominającej, 
ważność certyfikatu również 
zostanie skrócona do 270 dni. 
Dawka przypominająca poda-
wana jest, kiedy jesteś w peł-
ni zaszczepiony (po przyjęciu 
dwóch dawek szczepionki lub 
jednej dawki J&J). Dzięki niej 
poprawisz, utrwalisz i przedłu-
żysz ochronę przeciw COVID-19. 
Masz obniżoną odporność? Mo-
żesz przyjąć dawkę uzupełniają-
cą szczepienia już po 28 dniach. 

Zaszczepione mogą być osoby, 
u których odpowiedź immunolo-
giczna na szczepienie mogła być 
niewystarczająca. W tym przy-
padku od 1.02. ważność twojego 
certyfikatu także została skróco-
na do 270 dni od daty szczepie-
nia dawką dodatkową.

Szczepienie przypominające 
dla nastolatków

Od 28 stycznia nastolatki w wie-
ku 12-15 lat mogą zaszczepić 

się dawką przypominającą po 
5 miesiącach od pełnego za-
szczepienia się. E-skierowanie 
na dawkę przypominającą znaj-
dziesz na Internetowym Koncie 
Pacjenta twojego dziecka oraz 
w aplikacji mojeIKP. Nastolatki 
otrzymają szczepionkę Comir-
naty (Pfizer). Umówisz dziecko 
na wizytę m.in. dzwoniąc na 
bezpłatną infolinię Narodowego 
Programu Szczepień: 989. 

Redakcja

Aktualności

Unijny certyfikat COVID ważny 9 miesięcy SZCZEPCIObus na 
pl. Solnym 6.02
Nie potrafisz zalogować się do 
konta pacjenta w internecie, 
nie masz czasu w tygodniu 
zarejestrować się do przy-
chodni, a myślisz o szczepie-
niu przeciw COVID-19? Weź 
dowód osobisty lub paszport 
i wybierz się w niedzielę na 
spacer do Rynku. W godzi-
nach 12-20 na pl. Solnym 
będzie stał wyraźnie oznako-
wany autobus MPK z napisem 
„SZCZEPCIObus” na wyświe-
tlaczu. Będą tam szczepili 
preparatem Johnson&Johnson, 
a także Pfizer-BioNTech. 

 

Złóż wniosek 
500+, ale w ZUS
Wnioski o wypłatę pieniędzy 
w ramach programu „Rodzina 
500+” można już składać na 
kolejny okres świadczeniowy 
– od 1 czerwca 2022 r. do 31 
maja 2023 r. Są przyjmowane 
od 1 lutego br., jednak w tym 
roku przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych i wyłącznie drogą 
elektroniczną.

W tym roku wnioski o przy-
znanie 500 + można przesy-
łać tylko drogą elektroniczną 
przez Platformę Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS. Gdy 
na tej platformie pojawi się 
ważna informacja dotycząca 
świadczenia, rodzice otrzy-
mają powiadomienie mejlem 
lub SMS-em.

Urzędnicy 
doręczą decyzje 
podatkowe 

Od 4 lutego do 1 marca br. 
pracownicy Urzędu Miejskie-
go Wrocławia będą doręczać 
mieszkańcom decyzje ws. wy-
miaru podatku od nierucho-
mości oraz podatku rolnego 
i leśnego. Decyzje podatkowe 
będą doręczane za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru pod 
wskazane przez podatników 
adresy korespondencyjne. 
W związku z aktualną sytuacją 
epidemiologiczną akcja dorę-
czania decyzji prowadzona 
będzie w pełnym reżimie sa-
nitarnym, z zachowaniem od-
powiednich środków ochrony.

Test antygenowy zrobią ci teraz w aptece
Czujesz się przeziębiony albo podejrzewasz, że masz koronawirusa, bo miałeś kontakt z osobą zarażoną? Bez zapisów 
i bezpłatnie na wymaz z nosa możesz pójść do apteki. Ale uwaga! Lepiej wcześniej do niej zatelefonować. 

Na razie w programie są cztery 
wrocławskie apteki: ◼ Apteka Me-
dicover, ul. Strzegomska 36, tel. 
668 182 726, ◼ Apteka Wratislavia, 
ul. Sztabowa 76, tel. 71 783 49 31, ◼ 
Apteka Mniszek, ul. Krzycka 90c, 
tel. 71 339 74 07, ◼ Apteka Cztery 
Pory Roku, ul. Komuny Paryskiej 
79, tel. 71 341 53 70.

W Czterech Porach Roku przy ul. 
Komuny Paryskiej wymaz będzie 
możliwy 9 lub 10 lutego. – Czeka-
my jeszcze na testy – usłyszeliśmy 
w aptece. W Mniszku przy Krzyc-
kiej testują na zmianę ze szcze-
pieniami. – Najlepiej zadzwonić 
zaraz po ósmej rano, żeby dowie-
dzieć się, kiedy można przyjść na 
wymaz – tłumaczy pracujący tam 

farmaceuta. Wynik swojego testu 
zobaczysz na Internetowym Kon-
cie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP.

W przypadku negatywnego wy-
niku, otrzymasz Unijny Certyfi-
kat COVID (ważny 48 h). Po do-
datnim wyniku testu zostaniesz 
skierowany na izolację domową. 
Po 10 dniach otrzymasz Krajo-
wy Certyfikat COVID, świadczący 
o ozdrowieniu. Będzie on hono-
rowany tylko w Polsce. 

Szybki test antygenowy mo-
żesz wykonać także w punktach 
wymazowych w przychodniach 
i szpitalach. 

Redakcja
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Gdzie zrobić test? Wyszukaj na: l.wroclaw.pl/punkt-wymazowy
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Polska

56 051
Dolny Śląsk

4173
Dzienne zakażenia 

COVID-19
z dnia 2.02.2022
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W ciągu ostatnich 12 miesięcy we Wrocławiu zlikwidowa-
no 3300 nieekologicznych pieców, a dodatkowo trwa wy-
miana 2000 następnych. Kosztowało to blisko 90 mln zł. 
Urzędnicy miejscy zachęcają do usuwania starych pieców 
i przedłużają ulgi dla wrocławian.

Walka o poprawę jakości po-
wietrza w stolicy Dolnego Ślą-
ska to priorytet. W 2019 roku, 
kiedy miasto rozpoczynało akcję 
„Zmień piec”, padły deklaracje, 
że do 2024 roku z zasobu komu-
nalnego zostaną zlikwidowane 
wszystkie piece pozaklasowe, 
czyli kopciuchy. Ten plan kon-
sekwentnie jest realizowany. Rok 
2021 był absolutnie rekordowy. 
Nigdy w historii miasta nie wy-
mieniono źródeł ogrzewania na 
taką skalę.

Wymiana idzie pełną parą

– W ubiegłym roku objęliśmy 
wymianą w sumie 147 budyn-
ków i 1281 mieszkań, z czego 
w 91 kamienicach i ponad 900 
mieszkaniach prace zostały już 
zakończone. W pozostałych trwa 
jeszcze realizacja – wyjaśnia Ra-
fał Guzowski, pełnomocnik pre-
zydenta Wrocławia ds. wymiany 
źródeł ogrzewania.

W budynkach należących w 100 
proc. do gminy w latach 2020-
2021 zlikwidowano 40 proc. pie-
ców. Wydano także 1124 zgody 

dla najemców komunalnych na 
wymianę ogrzewania. Pozosta-
ły 2382 mieszkania, w których 
należy wymienić piece. Plan na 
w 2022 rok zakłada likwidację 
kolejnego tysiąca w ponad 750 
mieszkaniach w 100 budynkach.

Ulgi przedłużone

Z miejskim programem KAWKA 
Plus wrocławianie wymienili już 
ponad 11,5 tys. pieców. W tym 
roku mieszkańcy mogą otrzymać 
dopłatę do 12 tys. zł. Miasto do-
płaca też do rachunków za ogrze-
wanie po wymianie pieca i do 
wymiany starych drewnianych 
okien (do 5000 zł z programu 
Termo KAWKA). Aby dalej za-
chęcać mieszkańców do wymiany 
kopciuchów, Wrocław przedłużył 
o rok zwolnienia z czynszu dla 
najemców komunalnych oraz do-
płaty do rachunków po wymianie 
pieca w ramach Lokalnego Pro-
gramu Osłonowego. Zwolnienia 
z czynszu dla najemców komu-
nalnych zostaną wydłużone do 
końca 2023 roku, a przez kolejne 
trzy lata najemcy zapłacą tylko 
połowę czynszu (do końca 2026 

roku). Zaś dopłaty do rachunków 
będą przyznawane do czerwca 
2024 r. 

Przypomnijmy, że we Wrocła-
wiu od 1 lipca 2024 roku, zgodnie 
z przepisami uchwały antysmo-
gowej, wchodzi zakaz użytkowa-
nia pieców pozaklasowych oraz 
pieców najniższych klas. Dodat-

kowo mieszkańców obowiązuje 
zakaz spalania odpadów i palenia 
np. węglem brunatnym.

Gdzie sprawdzić jakość 
powietrza?

Oprócz dotychczasowego spo-
sobu informowania o jakości 
powietrza w mieście, czyli wy-

świetlania informacji m.in. na 
tablicach na przystankach ko-
munikacji miejskiej i portalu 
www.wroclaw.pl, dodatkowo 
o stanie powietrza będzie infor-
mował codziennie oficjalny pro-
fil miasta na Facebooku: Wroc-
law (Wroclove).

Bartosz Moch

Aktualności

Z okazji Roku Edyty Stein zaplanowano kilkadziesiąt wydarzeń we Wrocławiu, ale też w innych miastach Polski i Europy. Inauguracja obchodów miała 
miejsce 28 stycznia w jej domu przy ul. Nowowiejskiej 38, w którym przez 23 lata mieszkała. Dzisiaj działa tu Towarzystwo jej imienia.

Edyta Stein to jedna z naj-
ważniejszych postaci w histo-
rii Wrocławia. Intelektualistka 
i mistyczka, czczona w Kościele 
katolickim jako patronka Europy 
św. Teresa Benedykta od Krzy-
ża, dzięki swojemu dorobkowi 
w rozwoju światowej myśli filo-
zoficznej zaliczana jest do czoło-
wych myślicieli XX wieku. 

Europejka kochająca swoją nie-
miecką ojczyznę, a jednocze-
śnie cierpiąca z powodu nazi-
stowskiego reżimu. Żydówka 
i chrześcijanka, która jawi się 
jako czytelny znak dla ludzi 
poszukujących prawdy oraz 
symbol porozumienia między 
narodami i religiami. Zginęła 

w sierpniu 1942 roku, w obo-
zie Auschwitz, stając się jedną 
z niezliczonych ofiar niemiec-
kiego nazistowskiego terroru.

W trakcie Roku Edyty Stein we 
Wrocławiu będzie miało miejsce 
kilkadziesiąt wydarzeń eduka-
cyjnych i artystycznych. Turyści 
i mieszkańcy miasta będą mogli 
zwiedzać dom rodziny Steinów 
i oglądać wystawę stałą. 

Jednym z najważniejszych wy-
darzeń Roku Edyty Stein będzie 
jej 80. rocznica śmierci. Uro-
czystości w Oświęcimiu i we 
Wrocławiu oraz Tydzień Edyty 
Stein zaplanowane są na 10-
16 października. W sierpniu 

w Paryżu, Kolonii i Echt, jak 
też w kilku miastach Polski, 
wrocławscy muzycy z orkiestry 
barokowej Narodowego Forum 
Muzyki wykonają koncert pt. 
„Gwiazda Europy”, połączony 
z czytaniem fragmentów dzieł 
Edyty Stein. W październiku we 
Wrocławiu odbędzie się mię-
dzynarodowe spotkanie „Re-
membrance and Future Forum 
– Edith Stein”. 

Miasto Wrocław będzie współ-
pracowało przy organizacj i 
i międzynarodowej promocji 
tych wydarzeń z Platformą Eu-
ropejskiej Pamięci i Sumienia.

Redakcja

Zmień piec: zniknęły kolejne tysiące kopciuchów

2022 ogłoszony rokiem Edyty Stein we Wrocławiu
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Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 roku we Wrocławiu
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40 proc. 
zlikwidowanych pieców 
w zasobie komunalnym

Dzięki miejskiemu programowi mieszkańcy mogą otrzymać do 12 tys. zł dopłaty do wymiany pieca
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Ponad 100 projektów zgłoszono już w tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. To nie znaczy, że wasz jest bez szansy. Każdy ma taką 
samą do 14 lutego – wtedy jest koniec naboru. Przed wypełnieniem formularza przeczytajcie, co radzą eksperci ze Szkoły Liderów. 

Dobry tytuł, mocna ekipa i czytelny 
opis projektu. Do tego zbudowanie 
koalicji. To jest najważniejsze. 

Nieco kontrowersyjny

– Jak tytuł będzie nośny, może 
czasami nawet nieco kontrower-
syjny, wtedy szanse, że projekt 
trafi do mieszkańców, bardzo 
rosną – podpowiada Bartłomiej 
Świerczewski, dyrektor Departa-
mentu Spraw Społecznych. I do-
daje, że drugim równie ważnym 
elementem, może jeszcze ważniej-
szym niż tytuł, jest mocna ekipa. – 

Mam na myśli mocną grupę osób, 
które będą chciały się w ten temat 
zaangażować, ciężko popracować 
na rzecz tego projektu. I to nie tyl-
ko przez dwa tygodnie głosowania, 
ale też wcześniej. Po to, żeby ten 
projekt dobrze przemyśleć i dobrze 
opracować – tłumaczy.

Prosty i jasny

Ważnym elementem jest też prosty 
i jasny opis tego projektu. Z niego 
powinno w sposób przekonujący 
wynikać, w jaki sposób mieszkańcy 
będą mogli z projektu skorzystać. 

Szeroka koalicja 

Najłatwiej tworzyć koalicje z oso-
bami, które już poznaliśmy, do 
których mamy zaufanie, któ-
re sprawdziliśmy w działaniu. 
– Sposobem na koalicję może 
być pomysł, na podstawie któ-
rego możemy stworzyć projekt 
ponadosiedlowy albo tematycz-
ny, np. rowerowy czy związany 
z zielenią – radzi Monika Gliń-
ska, liderka projektów parku Ty-
siąclecia. 

Maciej Wołodko

Weź udział w darmowych warsztatach. Trwa właśnie nabór do Wrocławskiej Akademii Lokalnych Liderów. Warsztaty na 11 wrocławskich osiedlach 
poprowadzą szkoleniowcy ze Stowarzyszenia TuRazem i grupy Booster. Uwaga! Każdy z zespołów otrzyma 4 tys. zł na realizację własnego projektu.

Udział w warsztatach Wrocław-
ska Akademia Lokalnych Liderów 
jest bezpłatny. Grupy aktywnych 
mieszkańców otrzymają po 4 
tys. zł na realizację projektów na 
swoich osiedlach. Przejdą także 
cykl 60 h szkoleń, które wzmoc-
nią ich kompetencje jako liderów 
osiedlowych.

Program szkoleń

Program szkoleń w swoim za-
kresie ma: projektowanie usług 
społecznych, przeprowadza-
nie konsultacji z mieszkańca-
mi, promocję organizowanych 
wydarzeń, ale też – istotne 
dla osiedlowych aktywistów – 
aspekty prawne. Każda z grup 
weźmie także udział w warszta-
tach projektowych, podczas któ-
rych nauczy się prowadzić bada-
nia terenowe, planować projekt, 
a nawet radzić sobie z sytuacja-
mi konfliktowymi. 

 – Podobny projekt realizowali-
śmy na mniejszą skalę na Przed-
mieściu Oławskim. Udało nam się 
dzięki niemu wyłonić grupę ak-
tywnych liderów, którzy do dziś 

realizują superdziałania na osie-
dlu – uważa Małgorzata Brasz-
ka ze Stowarzyszenia TuRazem. 
W ramach projektu wykonali 
wspólnie z mieszkańcami bardzo 
udany Mural Jedności w podwór-
ku przy ul. Kościuszki/Komuny 
Paryskiej – zaznacza.

8 osiedli już się zgłosiło

Grupy warsztatowe powstają już 
na 8 osiedlach: Maślicach, Ja-
godnie, Kleczkowie, Gajowicach, 
Wojszycach, Psim Polu, Ołta-
szynie i Lipie Piotrowskiej. Swój 
udział możecie zgłosić wypełnia-

jąc formularz na stronie organi-
zatorów: wall.turazem.pl/osiedla.

Zostały wolne miejsca

Warsztaty na każdym osie-
dlu będą trwały ok. 3 miesięcy. 
Są jeszcze wolne miejsca. Żeby 

wziąć udział, nie trzeba spełniać 
żadnych specjalnych kryteriów. 
Wystarczy chęć do zrobienia cze-
goś dla lokalnej społeczności. 
Warsztaty przeznaczone są głów-
nie dla dorosłych, ale powstanie 
też jedna grupa młodzieżowa.

Do projektu mogą dołączyć jesz-
cze trzy osiedla. Jakie? To zależy 
od was. – Jeżeli zgłosi się kilka 
osób z danego osiedla, będziemy 
kompletować na nim grupę. Kto 
pierwszy, ten lepszy – podkreśla 
Małgorzata Braszka.

Projekt Wrocławska Akademia Lo-
kalnych Liderów już się rozpoczął 
i potrwa do grudnia 2023 r. Pierw-
sze warsztaty zaplanowane są na 
Maślicach już w marcu br. Jeśli 
chcecie dołączyć do grupy z tego 
osiedla, zgłoście się już dziś. Pro-
jekt WALL realizowany jest z do-
tacji programu Aktywni Obywatele 
– Fundusz Krajowy, finansowa-
nego z Funduszy EOG. Partnerem 
zostały SCAL Wrocław – Sieć Cen-
trów Aktywności Lokalnych i gru-
pa Liderzy z Przedmieścia. 

Maciej Wołodko

Wrocław rozmawia

Wrocławska Akademia Lokalnych Liderów dla was

Mocna ekipa i czytelny opis to przepis na sukces WBO
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Zielony Trójkąt – projekt realizowany przez Liderów Przedmieścia Oławskiego, październik 2020 r.

Karłowice, siłownia dla seniorów, zwycięski projekt WBO 2014 r.
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Komunikacja

Uwaga, pasażerowie MPK. Od 5 lutego (sobota) inaczej jeżdżą autobusy 14 linii na Nowym Dworze i tramwaje trzech 
linii na Ołbinie. Pierwsza zmiana to efekt rozpoczęcia ostatniego etapu TAT, druga – TORYwolucji. 

W pierwszy weekend lutego 
rozpoczyna się budowa trzecie-
go odcinka Trasy Autobusowo-
-Tramwajowej na Nowy Dwór 
w ciągu ul. Rogowskiej. Po-
wstanie nowe torowisko, ścieżki 
rowerowe i chodniki oraz pę-
tla autobusowa. Układanie sie-
ci podziemnych drogowcy będą 
prowadzili na głębokości 5,5 m. 

11 dziennych i 3 nocne

Prace drogowe na Rogowskiej 
i skrzyżowaniu ul. Strzegomskiej 
i Gubińskiej wymagają wprowa-
dzenia zmian w rozkładach jaz-
dy 14 linii autobusowych: 109, 
122, 124, 126, 134, 142, 148, 149, 
909, 927L, 927P i nocnych linii 
241, 246 i 249. Część autobusów 
będzie omijać przystanek „Nowy 
Dwór (Rogowska)” zlokalizowany 
przy ul. Rogowskiej. Przeniesiony 
zostanie przystanek „Nowy Dwór 
(stacja kolejowa)” z ul. Zemskiej 
na ul. Żernicką (na wysokości 
przystanku kolejowego „Wrocław 
Nowy Dwór”). W innym miejscu 
będzie też przystanek „Chociebu-
ska”. Takie są plany na najbliższe 
4-6 miesięcy. 

6, 11 i 23 zastąpią 706 i 711

Także 5 lutego rozpoczyna się 
kolejny etap wymiany rozjazdów 
tramwajowych na skrzyżowa-
niu ul. Jedności Narodowej, Sło-

wiańskiej i Nowowiejskiej. Dlate-
go planowane jest wprowadzenie 
zmiany tras linii tramwajowych 
6, 11 i 23.

Trasa tramwajów linii 6 i 23 zo-
stanie skrócona do pl. Bema, 
a „jedenastki” pojadą od pl. 
Bema przez ul. Sienkiewicza, 
most Szczytnicki i al. Różyckie-
go do Stadionu Olimpijskiego. Na 
wybranych odcinkach będą kur-
sowały autobusy zastępcze linii 
706 i 711. Na odcinku pl. Bema 
– Kowale – pl. Bema przez uli-
cę Jedności Narodowej, Kromera, 

Toruńską i Kwidzyńską pojadą 
autobusy linii 706. Natomiast na 
trasie pl. Bema – Kromera – pl. 
Bema przez ul. Jedności Narodo-
wej pasażerów zabierze linia 711. 
Autobusy linii 111, 242, 244, 251, 
706 i 711 będą zatrzymywały się 
na przystankach tymczasowych.
Prace torowców powinny zakoń-
czyć się na początku marca. 

Objazdy do wiosny

Od końca stycznia zmieniła się 
organizacja ruchu na fragmencie 
ul. Pomorskiej przy skrzyżowaniu 

z ul. Cybulskiego. Autobusy MPK 
nie wjeżdżają już w ul. Cybul-
skiego od strony mostu Uniwer-
syteckiego. Do ul. Cybulskiego 
nie można także dotrzeć od ul. 
Pomorskiej i Dubois (nie dotyczy 
mieszkańców). 

Kierowcy zmierzający od mostu 
Uniwersyteckiego na ul. Pomor-
ską kierują się objazdem przez 
ul. Drobnera, Henryka Probusa 
i Henryka Brodatego. Drogowcy 
mają skończyć prace wiosną. 

Piotr Bera

17 rozkładów MPK na żółto od 5 lutego

Tempo-30. Wrocław uspokaja ruch uliczny
Mieszkańcy okolic 7 nowych miejsc na mapie miasta mogą 
spać spokojniej. Zostały tam zamontowane wyspy i progi 
zwalniające po to, by kierowcy musieli zdjąć nogę z gazu.

Konsorcjum firm: Zaberd, Ro-
tomat i Elektrotim na zlecenie 
Zarządu Dróg i Utrzymania Mia-
sta zrealizowało prace drogo-
we i montażowe za 1,2 mln zł. 
Słupki, azyle na przejściach dla 
pieszych pojawiły się ostatnio na 
ul.: Zakładowej, Redyckiej i Sta-
rościńskiej, Odolanowskiej, Szta-
bowej, Pretficza, Dawida i Kłod-
nickiej. 

 – Uspokajanie ruchu w kolej-
nych lokalizacjach służy przede 
wszystkim zwiększeniu bezpie-
czeństwa pieszych, ale zyskują 

na niej wszyscy uczestnicy ruchu 
– tłumaczy Anna Szmigiel-Franz, 
oficer piesza Wrocławia. – Do-
stosowujemy szerokość pasów 
jezdni do obowiązujących pręd-
kości. Po zmianie mogą się one 
wydawać węższe, ale zapewniają 
optymalne wykorzystanie pasa 
drogi – zaznacza. 

ZDiUM zapewnia, że przed utwo-
rzeniem strefy uspokojonego ru-
chu zawsze bada prędkość samo-
chodów w wybranym miejscu.

Anna Aleksandrowicz 

Muchobór Wielki 
i Psie Pole na 
życzenie
5 lutego (sobota) zostaną 
wprowadzone zmiany statu-
sów przystanków autobusów 
nocnych. „Muchobór Wielki”, 
który zlokalizowany jest przy 
ul. Stanisławowskiej, do-
stanie status „na życzenie”. 
Tutaj zatrzymują się pojazdy 
linii 241. Podobnie przystanek 
„Psie Pole” przy ul. Krzywo-
ustego, w pobliżu kościoła 
pw. św. Jakuba i Krzysztofa, 
też będzie „na życzenie” – 
dla autobusów nocnych linii 
241 i 251.

 

Uwaga na znaki

Kierowcy z Grabiszyna i Po-
wstańców Śl. powinni za-
chować czujność. Zmienio-
no organizację ruchu na ul. 
Kreślarskiej, gdzie wprowa-
dzono jeden kierunek ruchu 
od ul. Makowej do al. Hal-
lera. Na ul. Energetycznej, 
przy zbiegu z ul. Zaporoską 
i w sąsiedztwie żłobka Elfiki, 
wyznaczono miejsca posto-
jowe przeznaczone do krót-
kotrwałego postoju. Inaczej 
jest także w ścisłym centrum 
miasta. Na ul. Szewskiej 
między ul. Ofiar Oświęcim-
skich i Kurzy Targ obowią-
zuje teraz przejazd pojazdów 
z identyfikatorem B-1. 

Wysiadaj na 
Tarczyński Arena 

Stadion miejski po pozy-
skaniu sponsora tytularnego 
zmienił nazwę na Tarczyń-
ski Arena Wrocław – to już 
wiemy. Od 5 lutego zaczy-
nają obowiązywać inne na-
zwy przystanków. Dlatego 
zamiast na przystanku „Sta-
dion Wrocław (Królewiecka)” 
przy rondzie Bartoszewskiego 
będziemy wysiadali i wsiadali 
na tym o nazwie „Tarczyński 
Arena (Królewiecka)”. Z ko-
lei „Stadion Wrocław (Lotni-
cza)”, znajdujący się pomię-
dzy przystankiem kolejowym 
„Wrocław Stadion” a samym 
stadionem, stanie się teraz 
przystankiem „Tarczyński 
Arena (Lotnicza)”.

Autobusy linii 122, jak 13 innych na Nowym Dworze, zmieniają trasę na co najmniej cztery miesiące
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Ul. Pretficza. Dzięki azylom kierowcy muszą zwolnić do 30 km/h
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Inwestycje

Nowa siatka ochronna przy placu zabaw, cztery maszty oświetleniowe i  ogrodzenie 
wraz z bramą wjazdową na teren stadionu. Obiekt ma teraz także monitoring, a boisko 
zostało uzupełnione o ławki dla zawodników. 

Rozbudowa kosztowała 1,7 mln 
zł. Projekt przegłosowali miesz-
kańcy z WBO. 

– To już kolejny etap prac, które 
przysłużą się zarówno zawodni-
kom, kibicom i entuzjastom ba-
seballu, jak i okolicznym miesz-
kańcom. Zawsze cieszymy się, 
mogąc uczestniczyć w projek-
cie, który pomaga w rozwoju tej 
dyscypliny sportu i jednocześnie 
stworzeniu skupionej wokół niej 
lokalnej społeczności – podkreśla 
Wojciech Gęstwa, dyrektor Mło-
dzieżowego Centrum Sportu, za-
rządzającego obiektem. I dodaje: 
– Trzymamy kciuki za wrocław-
skich baseballistów, na boisku 
i poza nim. 

Prace nad budową boiska do ba-
seballu na Zakrzowie zakończyły 
się w 2017 r. Z obiektu korzysta-
ją baseballiści Barons Wrocław, 
ale boisko jest ogólnodostępne. 
Każdy miłośnik tego nietypowego 
w Polsce sportu może spróbować 
swoich sił.

Marek Kozioł, lider projektów 
WBO najpierw budowy, a potem 
rozbudowy boiska na wrocław-
skim Zakrzowie, tłumaczy, że 
baseball to coraz popularniej-
sza dyscyplina we Wrocławiu. 
A duży wpływ na rosnące zain-
teresowanie ma właśnie dostęp-
na infrastruktura na jego osie-
dlu. – Zainteresowanie w sezonie 
jest ogromne. Nowe oświetlenie 

pozwoli dwukrotnie zwiększyć 
dostępność boiska, nie tylko dla 
zawodników Barons Wrocław, ale 
przede wszystkim dla wszystkich 
wrocławian. Z obiektu korzy-
sta co roku bardzo dużo dzieci, 
co szczególnie nas cieszy. Teraz 
będą one mogły grać także wie-
czorami – mówi. 

Boisko o wymiarach 103 m x 110 
m x 93 m ma także dwa tunele 
do odbijania oraz dwa bullpeny, 
czyli miejsca dla miotaczy. Tuż 
obok znajduje się stadion słyn-
nego klubu Polar Wrocław i dwa 
inne boiska z przeznaczeniem do 
gry w piłkę nożną.

Bartosz Moch

Boisko do baseballu na Zakrzowie teraz oświetlone

I w pełni przejezdna – jeśli pogoda pozwoli – już w połowie lutego. Drogowcy na wschodniej stronie jezdni kończą już układanie kostki granitowej i odtwa-
rzanie nawierzchni. Trwają jeszcze ostatnie prace obniżeniowe krawężników przy przejściach i ostatnie poprawki wykończeniowe chodników. 

 – Do połowy lutego planujemy 
zakończyć wszystkie prace i od-
tworzyć docelową organizację 
ruchu – potwierdza Klaudia Pią-
tek z Zarządu Dróg i Utrzymania 
Miasta. – Wpływ na ostateczny 
termin mają jednak warunki at-
mosferyczne, bo ułożona kostka 
brukowa musi odpowiednio dłu-
go posezonować, czyli wyschnąć 
– tłumaczy.

Bruk trwalszy od asfaltu

Wiele wrocławskich ulic za-
chowało jeszcze nawierzchnię 
z kostki granitowej. Wrocławia-
nie już się do tego przyzwycza-
ili, ale przyjezdni to zauważają. 
Poniemiecki bruk charakteryzuje 
się wyjątkową trwałością i od-
pornością na działanie wilgoci 
i niskich temperatur zimą. Nie 
ma z nim tego problemu, co 
z asfaltem, który co wiosnę trze-
ba łatać w różnych miejscach, bo 
pojawiają się dziury. 

 – Komandorska jest drogą 
osiedlową z utrzymanym ru-
chem o charakterze lokalnym. 
Na takich ulicach nawierzchnia 
granitowa – po wykonaniu czę-
ściowych napraw eliminujących 
zapadnięcia i nierówności – może 

nadal pełnić swoją funkcję przez 
wiele kolejnych lat – podkreśla 
Klaudia Piątek. 

Remont chodników...

Do remontu wytypowano kilka 
odcinków chodników. Po stronie 
zachodniej: od ul. Swobodnej do 
Zaolziańskiej i od ul. Radosnej do 

Wielkiej, a od strony wschodniej – 
od ul. Swobodnej do Studziennej. 

Spękana i nierówna nawierzchnia 
asfaltowa została rozebrana i za-
stąpiona nową warstwą betonu 
asfaltowego i kostki betonowej. 
W obrębie przejść dla pieszych 
pojawiły się obniżenia i płytki 
typu stop. ZDiUM podaje, że po-

wierzchnia remontowana to ponad 
3 600 mkw.

... i lifting jezdni

Remont jezdni polegał na mniej-
szych naprawach nawierzchni 
granitowej wielkości ok. 2000 
mkw., wymianę nawierzchni bi-
tumicznej zatok postojowych (500 

mkw.), wykonanie nawierzchni 
peronu przystankowego (60 mkw.) 
wraz z fragmentem chodnika do 
przejścia dla pieszych w rejonie 
skrzyżowania z ul. Sanocką.

 – W przypadku jezdni zachowali-
śmy granitową kostkę poniemiec-
ką – relacjonuje Klaudia Piątek. 
– Odkształcenia i zapadnięcia wy-
równaliśmy po wykonaniu rozbió-
rek. Usunęliśmy też asfaltowe wy-
kruszone łaty, potęgujące wrażenie 
nierówności i dyskomfort użytko-
wania – wylicza. Koszt remontu 
ul. Komandorskiej zamknął się 
w kwocie 1,8 mln zł. 

Historia ulicy

Do roku 1945 Komandorska nosiła 
nazwę Neudorfstraße, czyli Nowo-
wiejskiej. Tę nazwę zawdzięczała 
z kolei Nowej Wsi Komandorskiej, 
włączonej do miasta w 1868, do 
której to wsi prowadziła. W Fe-
stung Breslau w przeżyło tyl-
ko kilka kamienic przy tej ulicy, 
między torami kolejowymi a ul. 
Piłsudskiego i część zabudowań 
dawnego kompleksu szpitalnego. 
W latach 70. XX w. wybudowano 
osiedle z wielkiej płyty. 

Anna Aleksandrowicz

Komandorska nadal brukowana, ale wyrównana
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Boisko do baseballu na Zakrzowie przy ul. Niepodległości 6

Remont ul. Komandorskiej (na odcinku od Swobodnej do Wielkiej) trwa od października 2021 roku
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Z miasta

Podstawową kwestią jest to, czy drzewko jest żywe czy sztuczne. Jeżeli nie musimy, to 
nie wyrzucajmy go, ale jeśli nie nadaje się już, by służyło nam na kolejne święta, powinni-
śmy pamiętać o kilku zasadach. Podpowiadamy, jak możesz pozbyć się starej choinki.

– Jeżeli czegoś nie potrzebujemy, 
to podzielmy się tym z innymi. 
Wyrzucanie powinno być osta-
tecznością – podkreśla Dorota 
Witkowska z Ekosystemu.

Co zrobić ze sztucznymi?

Świąteczne odpady możemy przy-
wieźć na któryś z wrocławskich 
Punktów Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK). 
W mieście działają dwa: przy ul. 
Michalczyka 9 i ul. Janowskiej 51. 
Możemy oddać je do Samochodu 
Zbierającego Odpady Problemowe, 
czyli tzw. SZOP-a lub wyrzucić 
do pojemników znajdujących się 
pod domem (np. zbite bombki do 
odpadów zmieszanych). Choinkę 

zniszczoną, sztuczną i małą mo-
żemy wrzucić do pojemnika na 
odpady zmieszane lub powinniśmy 
odwiedzić PSZOK (gdy drzewko 
jest duże).

Żywą zasadź lub oddaj

Twoja choinka jest żywa i zadba-
na? Spróbuj zasadzić ją w ogród-
ku. – Bardzo ważne jest to, czy 
drzewko ma dużo korzeni, które 
pozwolą jej przyjąć się w ogrodzie 
– wyjaśnia Monika Pec-Święcic-
ka, wicedyrektor Zarządu Zieleni 
Miejskiej we Wrocławiu.

Nie zaleca się sadzenia choinek 
na terenach publicznych. Należy 
to robić wyłącznie w prywatnych 

ogródkach, najlepiej z ukorzenia-
czem i hydrożelem, czyli wspo-
magaczami. Wówczas pod od-
powiednią opieką, z regularnym 
podlewaniem drzewko powinno 
się przyjąć. Jeżeli nie mamy ogro-
du, możemy też spróbować oddać 
choinkę, np. z wykorzystaniem 
mediów społecznościowych.

W przypadku gdy żywa choinka 
nie nadaje się do dalszego użytku, 
np. nie ma korzeni, wystawmy 
ją na dzień odbioru bioodpadów 
(brązowe pojemniki) lub przy-
wieźmy do PSZOK-a. Harmono-
gram wywozu odpadów znajdzie-
my na stronie Ekosystemu.

Bartosz Moch

Co zrobić ze starą żywą choinką, a co ze sztuczną?

Wspinaczkowe ferie na Zerwie przy Przybyszewskiego, Kreatywnie w Krzywym Kominie przy ul. Dubois, a może w najbliższym domu kultury? Cała 
masa propozycji kulturalnych i sportowych w jednym miejscu. Jeśli nie zaplanowałeś dziecku zimowego wypoczynku, tu znajdziesz coś ciekawego.

Nie zaplanowaliście dziecku fe-
rii zimowych, które na Dolnym 
Śląsku trwają do 13.02? My ze-
braliśmy ponad 40 propozycji 
atrakcyjnych zajęć (patrz niebie-
ska belka). Przedstawiamy kilka 
pomysłów.

Maraton filmowy

Kino Nowe Horyzonty zaprasza 
młodszych i starszych widzów 
na przeboje ze znakiem jakości 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego Kino Dzieci. W pro-
gramie: pełne przygód „Jak oca-
lić smoka”, zachwycająca anima-
cja „Nawet myszy idą do nieba”, 
ekscytujący „Dziki Zachód Cala-
mity Jane”, filmowa seria „Biuro 
Detektywistyczne Lassego i Mai”, 
przebojowe „Sing 2”. 

Jak ryba w wodzie

Młody pirat, płynący przez ot-
chłanie oceanu? Surfer, próbują-
cy swoich sił na morskich falach? 
Twoja pociecha może być każdym 
z nich! Przygotowane przez Wro-
cławski Park Wodny S.A. zajęcia 
sportowe dla dzieci to wyjątko-
wa okazja, by poznać nowych 
przyjaciół i zaszczepić w każ-
dym z uczestników nietuzin-

kowe pasje. Animatorzy czekają 
na dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 
Wciąż są wolne miejsca na Aqua- 
Ferie od 7 do 11.02. Wstęp bile-
towany.

W Krzywym Kominie

Dzieci pod okiem profesjonali-
stów będą tam majsterkować, 

projektować, malować i tworzyć 
naturalne kosmetyki. Podczas 
warsztatów poznają różne tech-
niki plastyczne i rzemieślnicze, 
dzięki którym wykonają wiele 
oryginalnych przedmiotów. Zaję-
cia odbywają się w Centrum Roz-
woju Zawodowego Krzywy Komin 
przy ul. Dubois 33-35a. Kontakt 
pod nr. tel. 71 733 44 33.

Feriada w Formatach

Podczas tygodniowego pro-
jektu uczestnicy wezmą udział 
w warsztatach i zabawach ru-
chowych, zajęciach tanecznych, 
w trakcie których aktywnie przy-
gotują się do zajęć aktorskich 
i wokalnych. Przygotują wspólnie 
scenariusz spektaklu, w pracow-

ni scenograficznej stworzą wy-
jątkowe i niepowtarzalne stroje 
i rekwizyty, a podczas prób przy-
gotują się do występu premiero-
wego. Ostatniego dnia spektakl 
zostanie zrealizowany na de-
skach sceny Wrocławskiego Klu-
bu Formaty przy ul. Samborskiej 
3-5, przy profesjonalnej obsłudze 
technicznej. Efekty pracy uczest-
ników zostaną nagrane, aby rów-
nież rodzice mogli być świadkami 
wyjątkowego osiągnięcia swoich 
pociech. W Feriadzie mogą wziąć 
udział dzieci w wieku 7-11 lat.

Odra Centrum za darmo

Przy moście Grunwaldzkim cu-
muje Odra Centrum. To jedyny 
taki obiekt w Polsce. W środku 
działają pracownie tematyczne. 
To mała szkutnia – tu dowiemy 
się, jak zbudować łódź, jak to się 
dzieje, że łódź nie tonie, a na fi-
nał można samemu spróbować 
zbudować łódkę. Jeszcze bardziej 
widowiskowe są zajęcia w Akade-
mii Węzłów. Sztuka ich plecenia 
obowiązuje każdego, kto marzy 
o żeglarstwie. Ale ta umiejętność 
przydaje się i na co dzień. Wstęp 
do Odra Centrum jest wolny.

Redakcja

Szukasz pomysłu na ferie? Podsuwamy propozycje
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Wrocław zamieszkują setki krasnali. Wolne od szkoły to dobry czas, by choć część z nich odwiedzić

Żywą choinkę najlepiej wystawmy w dniu odbioru bioodpadów 
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 l.wroclaw.pl/ferie-wroclawZajrzyj na

www. ekosystem.wroc.pl

Harmonogram  
wywozu odpadów na
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Bieganie to jedna z  najpopularniejszych aktywności fizycz-
nych. Okazuje się, że to nie tylko sposób na poprawę formy, 
ale również doskonała okazja, aby zaangażować się w pomoc 
potrzebujących. Wrocławianin Tomasz Łąk podejmuje kolejne 
biegowe wyzwania, właśnie po to, by pomóc innym.

Długość żółtego szlaku, który 
prowadzi z Przełęczy Tąpadła na 
szczyt Ślęży, liczy około trzech ki-
lometrów. Tomek Łąk pokonywał 
go przez całą dobę, w górę i w dół, 
w towarzystwie innych biegaczy, 
którzy 8 stycznia br. zdecydowali 
się wesprzeć jego inicjatywę. Choć 
jej organizator szacował, że będzie 
to około 150 osób, zainteresowanie 
przerosło najśmielsze oczekiwania. 
Na liście pojawiły się bowiem na-
zwiska 290 chętnych, by pomagać.

– Nie spodziewałem się, że ta im-
preza osiągnie taki rozmach. Po-
toczyło się to wszystko jak kula 
śniegowa – przyznaje Tomek. 

Dla walecznego Piotrka 

Zbiórka u podnóża Ślęży przezna-
czona była dla 11-letniego Piotrka 
Maciuka, który już od 8 lat zmaga 
się z nowotworem. Uczestnicy wy-
darzenia „Bieg 24 godziny po Ślęży 
dla Piotrka” sami wpłacili ponad 
11 tys. zł. Suma wszystkich wpłat 
zaksięgowanych w trakcie impre-
zy w ramach internetowej zbiórki 
wyniosła 50 tys. zł. A tyle było po-
trzebne, by uzbierać całe 300 tys. 
zł na leczenie. 

Na uczestników – zarówno biega-
jących, jak i spacerujących – cze-
kała nagroda. Sponsorzy zapewnili 
bowiem wszystko, czego bie-
gacze potrzebują, a o logistykę 
troszczyła się grupa wolontariu-
szy. Osoby, które postanowiły 
wesprzeć Tomka w jego dzia-
łaniach, mogły posilić się, 
nawodnić i uzupełnić wy-
posażenie niezbędne pod-
czas zdobywania góry. 
To szczególnie ważne, 
albowiem rekordzista 
wbiegł na Ślężę aż 17 
razy, co oznacza, że 
pokonał około 104 
km!

Pomysł  
ze szpitala

Idea całodobowe-
go biegu po Ślęży zrodziła się 
w ubiegłym roku, kiedy w szpi-
talu przebywał Szymon, syn 

Tomka. Chłopiec walczył o ży-
cie, zmagając się z chorobą no-
wotworową, a jego ojciec po-
stanowił ofiarować z siebie tyle, 
ile tylko potrafił. Mięsak tkanek 
miękkich to trudny przeciwnik, 
z którym Szymon musiał zmie-
rzyć się w Przylądku Nadziei, 
czyli Klinice Onkologii i Hema-
tologii Dziecięcej przy ul. Bo-
rowskiej we Wrocławiu. 

Modlił się za Szymka

Tomasz Łąk jest właścicielem 
biura inżynieryjnego. Od 5 lat 
największą pasją poza pracą jest 
bieganie, dlatego po poznaniu 
diagnozy postanowił… po pro-
stu biec. W mrozie i śniegu, bez 
żadnego zaplecza i oczekiwania 
na jakąkolwiek pomoc. 

– Wszystko mia-
łem spakowane 
w samochodzie: 
but le  gazowe, 
termos herbaty 
i  kawy.  Moim 
zadaniem było 
biec i modlić się 
o zdrowie Szy-
mona. Towarzy-
szyło mi zaled-
wie kilku 

przyjaciół, którzy wiedzieli, co 
się dzieje. Biegliśmy, zbierając 

na fundusz ratunkowy 
Przylądka Nadziei. 

Wtedy też pojawili 
się najbliżsi bie-
gowi przyjacie le 
ze Stowarzyszenia 
Kilometry Pomocy. 
Postanowili wes-
przeć Tomka w tej 
samotnej walce. 

W międzyczas ie , 
w grudniu 2020 roku, 

zespół Tom-
ka, zło-

ż o n y 

już z ludzi z całej Polski, wziął 
udział w wyzwaniu drużyny Ki-
lometry Życia, polegającym na 
wybieganiu jak największej liczby 
kilometrów. Łącznie udało się im 
zebrać kilka tysięcy złotych. 

Sztafeta dziękczynna

Na początku ubiegłego roku To-
mek otrzymał informację, że 
choroba nowotworowa jego syna 
ustąpiła. Wrocławianin posta-
nowił podziękować w naturalny 
dla siebie sposób – biegnąc. Tak 
powstała Sztafeta z Przylądka na 
Jasną Górę. Początkowo szczę-
śliwy tata zamierzał w pojedyn-
kę pokonać zaplanowaną trasę, 
jednak ostatecznie inicjatywę 
wsparło prawie 30 osób. Akcja 
odbywała się pod patronatem 
prezydenta Wrocławia.

– Porwaliśmy wtedy całą 
biegającą Polskę i urucho-

miliśmy licytację fantów, 
aby zebrać pieniądze dla 
Przylądka Nadziei. Pier-
wotnie mieliśmy jechać 
tylko ki lkoma samo-
chodami, a ledwo zmie-

ściliśmy się w trzy busy. 
Dzięki sponsorom i życzli-

wości ludzi mieliśmy za co ku-
pić jedzenie i paliwo. Do naszej 
Sztafety po ulicach Wrocławia 
zaprosiliśmy wszystkich miesz-
kańców. Biegła z nami nawet 
policja. Do dziś pamiętam stru-
gi deszczu, które towarzyszyły 

naszym zmaganiom – wspomi-
na Łąk.

Wiara czyni cuda

Na co dzień 49-latek pomaga Sto-
warzyszeniu Kilometry Pomocy, 
którego jest ambasadorem. W 2021 
r. uczestniczył w majowym Biegu 
dla Antka w parku Szczodre, a tak-
że w pierwszym w dziejach Wro-
cławia 12-godzinnym ultramara-
tonie w parku Skowronim. Bieg 
ten zorganizowany został w celu 
tym samym, co zazwyczaj – nie-
sienie pomocy dzieciom z Przyląd-
ka Nadziei. Okazuje się, że poma-
ganie przez bieganie jest możliwe 
niemalże przez cały rok. 

– Pomysł na pomaganie przez bie-
ganie to moja wdzięczność dla tych 
wszystkich ludzi dobrej woli, ludzi 
o wielkich sercach, którzy pomogli 
mi, gdy sam potrzebowałem po-
mocy. Warto poznać siebie, czło-
wiek dysponuje nieprawdopodob-
ną mocą. Wystarczy wiara, która 
może góry nawet przenieść. Bie-
ganie pomaga mi otwierać się na 
siebie i innych. Pomaga mi uwie-
rzyć, że wiara czyni cuda – tłuma-
czy biegacz. 

Tomek Łąk planuje już kolej-
ne wyzwania, które sam określa 
mianem „szalonych”. Ponownie 
chciałby zorganizować Sztafetę 
z Przylądka na Jasną Górę. 

Mateusz Lubański

My wrocławianie

Tomek miesięcznie przebiega 200, a wiosną – do 300 km. – Ślęża jest moją ulubioną górą – wyznaje

Nie namyśla się długo, jak pomóc. Robi to... biegiem
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Tomasz Łąk z pamiątkowym medalem 
w nagrodę za ukończenie 7. Górskiego 
Zimowego Maratonu Ślężańskiego
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Za rok dojedziemy tramwajem z  Nowego Dworu do 
centrum Wrocławia w 20 minut. To możliwe dzięki po-
wstającej Trasie Autobusowo-Tramwajowej. W sobotę 

5.02 rozpoczyna się budowa jej ostatniego etapu: prawie 

2 km wzdłuż ul. Rogowskiej do pętli przy stacji PKP Wro-

cław Nowy Dwór. 

Wrocław w połowie stycznia pod-
pisał w tej sprawie umowę z firmą 
Skanska. Koszt inwestycji wyniesie 
72 mln zł. Podczas tego etapu wy-
budowane zostanie nowe torowisko, 
jezdnia (1,6 km), ścieżki rowerowe 
(1,8 km), chodniki (2 km) i 11 no-
wych przejść dla pieszych.Powstanie 
też park and ride na 70 samocho-
dów. Drogowcy rozpoczną prace 5 
lutego, a zakończą – według umowy 
– do maja 2023. 

Największa po Leśnicy

– To historyczny moment i inwe-
stycja bardzo wyczekiwana przez 
mieszkańców naszego miasta. Po II 
wojnie światowej tylko linia tram-
wajowa do Leśnicy miała więcej 
kilometrów – mówił we wrześniu 
2019 r. Piotr Paś, prezes spółki 
Wrocławskie Inwestycje, o rozpo-
czynającej się budowie TAT. Liczące 
14 km torowisko do Leśnicy od-
dano do użytku w 1949 r. Łącznie 
pracowało przy nim aż 22 tys. ludzi 
– od robotników, po uczniów, któ-
rzy uwijali się w pocie czoła także 
w niedziele. 

Teraz po kilkudziesięciu latach na 
mapie Wrocławia pojawi się nowa 
7-kilometrowa trasa tramwajowa 
(dostępna też dla autobusów), która 
połączy jedno z największych osie-
dli z pl. Orląt Lwowskich. Stąd do 
Rynku można dojść już w zaledwie 
kilka minut. 

Od Orląt do Śrubowej? Jest!

Tak duża inwestycja została po-
dzielona na etapy. W pierwszym 
powstało 1,2 km torowiska od 
pl. Orląt Lwowskich do ul. Śrubo-
wej. Po drodze składy przejeżdżają 
po nowym wiadukcie nad ul. Smo-
lecką. Na odcinku między Dworcem 
Świebodzkim a Smolecką tramwaj 
może rozpędzić się już do 50 km/h. 
Przebudowano także, razem z sie-
ciami podziemnymi i przystankami, 
70-metrowe torowisko od ul. Śru-
bowej do pętli Wrocławski Park 

Przemysłowy. Przy okazji przebu-
dowano także tory na ul. Złotoryj-
skiej przy Dolmedzie, którędy tram-
waje wjeżdżają w ul. Legnicką. 

Tory na ul. Strzegomskiej

Położenie torów od Parku Biznesu 
do skrzyżowania ul. Strzegomskiej 
z Rogowską to potwierdzenie, że 
uruchomienie tramwaju na Nowy 
Dwór jest jedynie kwestią czasu. 
Położono już większość z 3-km od-
cinka, powstają ścieżki rowerowe 
i nowe jezdnie. Jednak najwięk-
sze wrażenie robi 160-metrowy 
wiadukt, który budowany jest za 
41 mln zł. Dzięki temu pojazdy ko-
munikacji miejskiej nie będą stały 
przed przejazdem kolejowym, gdzie 
tworzył się zwykle korek. Jeszcze 
w tym roku na ten wiadukt wjadą 
autobusy MPK. Tramwaje pojawią 
się tam w 2023 r., gdy zostanie zbu-
dowana stacja prostownikowa na 
wysokości Gądowianki i zakończony 
zostanie III etap inwestycji w ciągu 
ul. Rogowskiej do pętli przy stacji 
PKP Wrocław Nowy Dwór. 

 – Z myślą o Trasie Autobusowo-
-Tramwajowej na Nowy Dwór 
i o linii na Popowice zdecydo-
waliśmy się rozbudować nasz 
park taborowy o nowe tramwaje 
– informuje Krzysztof Balawej-
der, prezes wrocławskiego MPK.  
Wartość całkowita projektu to 390 
mln zł. Całość inwestycji ma zakoń-
czyć się do wakacji 2023 r. 

Piotr Bera

O zmianach tras 14 linii 
autobusowych na Nowym 
Dworze od 5.02 – czytaj na 
str. 6

Autobusy odjeżdżają z przystanku „Dworzec 
Świebodzki” od grudnia 2020 roku

MPK planuje, że na Nowy Dwór będą 
kursowały najnowsze tramwaje Pesy Twist

Z Nowego Dworu do centrum w 20’ 
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Wrocławski Park 
Przemysłowy

BabimojskaNowodworska

Rogowska

Rogowska
(Budziszyńska)

Park Biznesu

6
Strzegomska nr 148

Rogowska
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Nowy Dwór
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7 km będzie miała cała Trasa 
Autobusowo-Tramwajowa

390 mln zł szacowany koszt budowy TAT

3 tys.°C
miała lawa zalewająca szynę przy 
kładzeniu nowego torowiska 
w pobliżu pl. Orląt Lwowskich

41 mln zł
kosztował duży wiadukt nad torami 
(ul. Strzegomska)

160 m
długości ma duży wiadukt 
budowany nad torami kolejowymi

500 t
udźwigu miał dźwig, z którego 
pomocą montowano kolejne 
fragmenty konstrukcji wiaduktu nad 
trasą kolejową i ul. Robotniczą

55 m
miała pompa, która betonowała 
ustrój nośny na wiadukcie nad 
torami kolejowymi

33 tys. ton
piasku zużyto przy budowie 
najazdu na wiadukt nad torami 
kolejowymi

367 
betoniarek betonu użyto przy 
budowie wiaduktu blisko 
Robotniczej

1500
kursów wykonały wywrotki 
z piaskiem do obsypki podpór 
i murów oporowych dużego wiaduktu

171 km
prętów zbrojeniowych 
wykorzystano przy budowie 
wiaduktu (blisko Robotniczej)

33 m długości miały dźwigary 
kratownicowe użyte w budowie

1,7 km
ul. Rogowskiej zostanie 
przebudowane w ramach III etapu 
prac

Budowę wiaduktu w pobliżu ul. Strzegomskiej i Robotniczej 
zaczęto od montażu dźwigarów kratownicowych

Konstrukcja nowego wiaduktu nad ul. Smolecką 
przeszła z powodzeniem próby obciążeniowe

Z Nowego Dworu do centrum w 20’ 

pl. Orląt Lwowskich
1

Smolecka

Wrocławski Park 
Przemysłowy

Dworzec Świebodzki

Śrubowa

2

3

Park Biznesu

4

5

etap I: odcinek ukończony

etap II: prace trwają

etap III: prace zaczynają się 5.02

TAT w liczbach
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Nasze osiedla

Plac z urządzeniami do kalisteniki, bulodrom, stoły do ping-ponga i do szachów plenerowych. 
Gdzie? W pobliżu stawu na terenie toru wyścigów konnych na Partynicach. Wrocław ogłosił 
przetarg na projekt 272 z WBO 2020. 

Na Partynicach jest już park li-
nearny, w którym można space-
rować, biegać i chodzić z kijkami. 
Można ćwiczyć na siłowni 
plenerowej, dzieci mają 
dla siebie plac zabaw Ko-
nikowo. Teraz czas na 
zagospodarowanie okolic 
partynickiego stawu, gdzie staną 
stoły do ping-ponga i szachów, 
powstaną drewniane zadaszenia 
z ławami i miejsca grillowe. 

Na pompki i grilla

Wygospodarowane zo-
stanie miejsce na strefę 
kalisteniki i bulodrom. 
Niewtajemniczonym wy-
jaśniamy: kalestenika 
to aktywność fizyczna, 
polegająca na treningu 
oporowym, opartym na 
ćwiczeniach z wykorzy-
staniem własnej masy ciała, takich 
jak „pompki”, „mostki”, „brzusz-
ki”. Natomiast bulodrom to boisko 
do gry w bule, w które tradycyjnie 
grają Francuzi, ale w Polsce za-
czyna się cieszyć dużym powo-
dzeniem. Chodzi o rzucanie z wy-

tyczonego okręgu metalowymi 
kulami w kierunku świnki, czyli 
małej drewnianej lub plastikowej 

kulki. 

Z g o d n i e 
z projektem 
powstaną też 
nowe ścieżki 
i stojaki na ro-
wery. Koszt pla-
nowanej inwesty-

cji to 
7 5 0 
tys . 
z ł . 
W e 
W r o c ł a w s k i m 
Budżecie Obywatel-
skim roku 2020 zo-
stała przegłoso-
wana 2525 
głosa-

mi. 

Zdaniem autorów pro-
jektu skorzysta z niego 
ok. 50 tys. mieszkań-
ców Krzyków-Party-
nic, Ołtaszyna i Kle-
ciny. 

163 lampy 
oświetlą ścieżkę

Miłośników biega-
nia i spacerów na 

Partynicach powinna ucieszyć też 
decyzja o przetargu na budowę 163 
lamp, które oświetlą 3,5 km ścieżki 
w parku linearnym i skwer w po-
bliżu ronda Ojca Pio. Park linearny 
to miejsce rekreacji, które od trzech 
lat cieszy się dużą popularnością, 
a teraz będzie można z niej korzy-
stać także po zmroku. Oświetlenie 
jest również inwestycją z WBO. 

Redakcja

KRZYKI-PARTYNICE 
PartyNice – nowe 
miejsce do rekreacji

GĄDÓW MAŁY 
Na Bajana powstanie przejście dla pieszych
Lokalna mikroinwestycja spod znaku zebry powinna poprawić 
bezpieczeństwo gądowian. Na oferty Zarząd Dróg i Utrzymania 
Miasta czekał do 31 stycznia. Jeśli w marcu zostanie wybrany 
wykonawca, pasy powstaną do wakacji. 

Miejsce potrzebnego 
przejścia wskazali sami 
mieszkańcy: niedaleko 
skrzyżowania Bajana 
z bulwarem Dedala. 
Zależy im na tym, by 
wygodnie i bezpiecznie 
mogli przemieszczać 
się pomiędzy punktami 
usługowymi i handlo-
wymi, zlokalizowanymi 

w tej części osiedla Gą-
dów Mały. Przebudowa 
chodników, obniżanie 
krawężników, montaż 
płytek stop oraz ele-
mentów oznakowania 
pionowego i poziome-
go wraz z budową linii 
zasilającej potrwają ok. 
4 miesięcy. Obszar ca-
łego przejścia zostanie 

doświetlony za pomocą 
dodatkowych ledowych 
latarni.

ZDiUM wybuduje też 
przejście dla pieszych 
przez ul. Wejherow-
ską na wysokości ul. 
Bobrzej. 

Redakcja

Zbudują chodnik 
na Kuźnikach

Przetarg rozstrzygnięty, 
kompletujemy dokumen-
ty niezbędne do rozpoczęcia 
prac na Kuźnikach – infor-
muje Zarząd Dróg i Utrzyma-
nia Miasta. Tę inwestycję na-
zywa „małą, lecz potrzebną”. 
Chodzi o budowę chodnika 
w miejscu istniejącej ścieżki 
przy stacji kolejowej Wrocław 
Kuźniki.

Nowy chodnik połączy prze-
jazd PKP przy ul. Koszaliń-
skiej ze ścieżką dla pieszych 
na terenach zielonych. Upo-
rządkowanie organizacji ru-
chu pieszego w tym miejscu 
pozwoli też zadbać o okolicz-
ne trawniki.Prace o wartości 
ok. 111 tys. zł powinny po-
trwać około miesiąca.

 

Nowa alejka  
w parku 
Staromiejskim

W parku Staromiejskim widać 
robotników przy pracy między 
karuzelą francuską a placem 
zabaw. – To element naszej 
drobnej inwestycji – tłumaczy 
Marek Szempliński z Zarządu 
Zieleni Miejskiej we Wrocła-
wiu. – Polega ona na skorygo-
waniu geometrii ścieżki wokół 
karuzeli. Przy okazji napra-
wiana jest także nawierzchnia. 
Ponadto w pobliżu, przy placu 
zabaw, powstaje nowa alejka, 
a właściwie utwardzony zo-
staje już istniejący przedept. 
Uzupełnieniem będą rozsta-
wione wzdłuż niego trzy nowe 
ławki i kubły na śmieci – wy-
licza. Prace budowlane i zakup 
małej architektury to koszt ok. 
60 tys. zł.

Dyżury radnych 
osiedlowych

Radni osiedlowi nowej ka-
dencji ustalili już swoje dy-
żury. Część przyjmuje swoich 
sąsiadów w siedzibach rad 
osiedli stacjonarnie, część 
woli kontakt przez internet. 
Warto zapoznać się z harmo-
nogramem dyżurów, by wie-
dzieć, jak zgłaszać problemy 
osiedlowe. 
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Gądowianie wnioskowali o nową bezpieczną zebrę na Bajana
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Odwiedź Dolny Śląsk

Oryginalnych budowli, wyjątkowych miejsc i innych atrakcji jest we Lwówku Śląskim tak dużo, że rodzinna wyprawa do miasteczka nad Bobrem na 
pewno się spodoba. Średniowieczne mury kryją wiele historii, które warto odkryć, a malownicze skały Szwajcarii Lwóweckiej czekają na zdobycie.

Spacer po Lwówku najlepiej roz-
począć od ratusza. Gotycko-rene-
sansowa siedziba dawnych władz 
to jeden z najstarszych i naj-
piękniejszych tego typu obiektów 
w Polsce. Wewnątrz zachowały się 
oryginalne freski będące ozdobą 
Sali Ławy Sądowej. Jest też Loch 
Głodowy i Izba Tortur z replika-
mi narzędzi katowskich (brr!). 
Znajduje się tu również bogato 
zdobiona Sala Ślubów. To jedyne 
miejsce w Polsce, gdzie świadkami 
przysiąg małżeńskich są postaci 
z baśni – Czerwony Kapturek, Kot 
w butach i Kopciuszek.

Mury mówią

Jako jedno z nielicznych 
miast w Europie, Lwó-
wek Śląski ma nie-
malże w pełni zacho-
wane średniowieczne 
mury obronne. Dzie-
j o w e  z a w i e r u c h y 
przetrwały także dwie 
baszty: Bolesławiecka 
i Lubańska oraz basteja Ar-
chonattiego. W dodatku w kil-
ku miejscach stoi nadal podwójny 
pierścień murów obronnych. Wie-
czorami warto udać się na spacer 
wzdłuż podświetlonych pięknie 
fortyfikacji. 

Interesujący jest też kamienny 
most nad Bobrem. Powstał w XVI 
w. i jest jedną z najstarszych tego 
typu konstrukcji w Polsce. W jego 
pobliżu w sierpniu 1813 r. rozegra-
ły się dwie bitwy kampanii napo-
leońskiej – pierwszą wygrał Bona-
parte, zaś drugą wojska pruskie.

Własny browar i wieża widmo

Żelaznym punktem spaceru po 
Lwówku – nie tylko dla birofili – 
jest browar. Najstarsza wzmianka 

o pro-
d u k c j i 

piwa w mie-
ście pochodzi już z 1209 r. Dzisiaj 
w Muzeum Browarnictwa po-
znamy historię piwowarstwa na 
Dolnym Śląsku. Podczas wizyty 
można zobaczyć proces produkcji 
piwa, zajrzeć do warzelni, leża-
kowni i rozlewni.

Lwówek ma także ciekawe za-
bytki sakralne. Najstarszy jest 
XIII-wieczny kościół parafialny 
Wniebowzięcia NMP z monu-
mentalną, dwuwieżową romańską 
fasadą. Obok świątyni znajduje 
się gotycka kaplica św. Krzyża, 
w której zachowały się fragmenty 
fresków z ok. 1520 r. Także z XIII 
w. pochodzi kościół św. Franciszka 
z Asyżu. Ciekawostką jest wieża, 

której... nie widać. U zbiegu pre-
zbiterium i nawy zachowała się 
tylko jej podstawa, pełniąca obec-
nie funkcję kaplicy. Nie wiadomo, 
dlaczego zaniechano jej budowy.

Do Szwajcarii bez paszportu

Szwajcaria Lwówecka to najwięk-
sze i najpiękniejsze w zachodnich 
Sudetach zgrupowanie form skal-
nych. Tworzą one malowniczy 
krajobraz, składający się z wieżyc 
i niezwykłych kształtów, poroz-
dzielanych między sobą szczeli-
nami i wąskimi przejściami. Na 
szczyt wzniesienia można się do-
stać ścieżką przyrodniczą.

Warto odwiedzić również mniej-
szą formację z piaskowca zwaną 
Panieńskimi Skałkami. W dwóch 
miejscach znajdują się tam zna-

ki przypisywane walońskim po-
szukiwaczom skarbów. Według 
późniejszych legend, w skal-
nej szczelinie miały się ukrywać 
dziewczęta podczas wojen husyc-
kich oraz wojny 30-letniej. Na pa-
miątkę tego miejsce to nazwano 
Panieńską Izdebką.

Po zastrzyk adrenaliny 

W Lwówku jest basen i kompleks 
stadionowy z pumtrackiem, pla-
cem zabaw i Otwartą Strefą Ak-
tywności. Miłośnicy lekkiego 

wypoczynku mogą wybrać się na 
spacer po parku Miejskim. Przez 
miasto wytyczono także kil-
ka szlaków rowerowych. Jest też 
oferta dla wodniaków. W Rako-
wicach Wielkich są piękne i czyste 
jeziora, a nad nimi przystań z wy-
pożyczalnią rowerów wodnych 
oraz ośrodek wakeboardingu. Aby 
zakosztować większych emocji, 
można wybrać się na kajakowy lub 
pontonowy spływ po Bobrze.

Jak dojechać?

Z Wrocławia do Lwówka Śląskiego 
najszybciej dojedziemy drogą A4 
w kierunku granicy z Niemcami. 
Na węźle Złotoryja należy zjechać 
na drogę nr 364. Przejazd 115 km 
powinien zająć niecałe 2 h. 
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LWÓWEK ŚLĄSKI 
Cuda Szwajcarii… Lwóweckiej i historia w murach 

Mariola Szczęsna,  
burmistrz miasta i gminy  

Lwówek Śląski

Zapraszam do poznania atrakcji turystycznych 

gminy Lwówek Śląski, miejsca idealnego na 

wypoczynek w gronie przyjaciół lub rodziny. 

Wyjątkowe walory przyrodnicze, niezwykła hi-

storia oraz ciekawe zabytki od lat przyciągają do 

nas rzesze turystów. Natomiast malownicze po-

łożenie miasta nad Bobrem, okoliczne lasy oraz 

ciekawe formy skalne zachęcają do wypoczynku 

na łonie natury. Gmina Lwówek Śląski ma tak-
że bazę do uprawiania wszelkich form turystyki 
aktywnej i sportu.

Zachęcam także do udziału w XXIII Lwóweckim 
Lecie Agatowym, które organizujemy w poło-
wie lipca. Nasze miasto na kilka dni stanie się 
mineralogiczną stolicą Polski. Dotychczasowe 
edycje lwóweckiego święta spotkały się z ogrom-

nym zainteresowaniem, o prestiżu wydarzenia 

świadczy choćby liczba kolekcjonerów i turystów 

przyjeżdżających do nas z całego świata. Lwó-

weckie Lato Agatowe to jedna z najciekawszych 

atrakcji regionalnych, bez której trudno jest wy-

obrazić sobie kalendarz najważniejszych wyda-

rzeń organizowanych każdego lata na Dolnym 

Śląsku.

LWÓWEK ŚLĄSKI WROCŁAW
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Na lwóweckim rynku (w kółku) w ratuszowej Sali Ślubów świadkują Kot w butach i Kopciuszek
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Ostatnio światowi decyden-
ci zjechali na rozmowy do 
Abu Zabi, stolicy Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich. 
Gospodarzem 11. edycji mię-
dzynarodowej konferencji 
Światowe Forum Miejskie 
będą Katowice. 

Światowe Forum Miejskie na 
arenie międzynarodowej zna-
ne jest jako WUF: World Urban 
Forum. To wydarzenie od 2002 
r. jest organizowane przez UN-
-Habitat, czyli Program Naro-
dów Zjednoczonych ds. Osiedli 
Ludzkich. Odbywa się co dwa 
lata i gości ponad 20 tys. osób 
reprezentujących rządy, regiony, 
miasta, organizacje pozarządowe 
i instytucje finansowe. Hasło te-
gorocznego wydarzenia: „Zmie-
niamy nasze miasta dla lepszej 
przyszłości”. W dniach 26-30 
czerwca br. cały świat zjedzie na 
rozmowy do Katowic. Zagadnie-
nia do dyskusji zostały podzie-
lone na 17 paneli. Oto przegląd 
niektórych z nich. 

810 mln głodujących

Szacuje się, że do 2030 r. już 
60 proc. populacji globu będzie 
mieszkać na terenach zurbani-
zowanych. A to pociąga za sobą 
wiele trudności do pokonania.

Wielkim wyzwaniem dla świa-
ta jest ubóstwo. Według danych 
ONZ, co 10. człowiek w regionie 
rozwijającym się żyje za mniej 
niż 1,9 dol. dziennie. Jednym 
z celów katowickiego wydarze-
nia jest 

znalezienie odpowiedzi na to, 
jak zlikwidować do końca dekady 
skrajne ubóstwo (życie za mniej 
niż 1,25 dol. dziennie). 

„Przy właściwym postępowaniu, 
rolnictwo, leśnictwo i rybołów-
stwo mogą stanowić źródło żyw-
ności dla wszystkich i przyno-
sić godny dochód. Jednocześnie 
mogą przyczynić się do rozwoju 
obszarów wiejskich i ochrony 
środowiska” – czytamy w agen-
dzie wydarzenia. To ostat-
ni dzwonek na wprowadzenie 
zmian, które pozwolą wyżywić 
810 mln głodujących.

Śmiertelność dzieci i matek

Dobre zdrowie i jakość życia 
to kolejny z elementów pane-
lu dyskusyjnego, który poruszy 
problem wysokiej śmiertelno-
ści matek i dzieci w krajach ni-
sko rozwiniętych. Kluczem jest 
zmniejszenie przypadków śmier-
ci okołoporodowych do mniej niż 
70 na 100 tys. żywych urodzeń. 

49 krajów bez przepisów

„Osiągnięcie równości płci oraz 
wzmocnienie pozycji kobiet 
i dziewcząt” to fundament zrów-
noważonego świata.

– Niestety, co 5. kobieta 
w wieku 15–49 

l a t 

przyznaje, że w ciągu 12 miesięcy 
doświadczyła przemocy fizycznej 
lub seksualnej ze strony partne-
ra. W 49 krajach nie ma obecnie 
przepisów chroniących kobiety 
przed przemocą domową – wyja-
śniają organizatorzy konferencji. 

265 mln dzieci bez szkoły

Nie będzie godnego życia na 
świecie bez dobrej jakości eduka-
cji. Obecnie ponad 265 mln dzie-
ci na całym świecie nie uczęszcza 
do szkoły. A te uczące się w niej, 
zdaniem organizatorów WUF, nie 
zawsze potrafią czytać i liczyć. 
To wielki problem ograniczający 
możliwości rozwoju.

Odpowiedzialność za klimat

Potrzebne są działania w dzie-
dzinie klimatu. „Emisja gazów 
cieplarnianych ciągle rośnie i na-
pędza zmiany klimatu. Jeśli nie 
podejmiemy działań, to zgod-
nie z przewidywaniami, średnia 
temperatura globu w obecnym 
stuleciu zwiększy się do ponad 
3 stopni Celsjusza, a w niektó-
rych regionach świata będzie 
ona jeszcze wyższa” – czytamy. 

A to może oznaczać pojawianie 
się coraz częściej ekstremalnych 
zjawisk pogodowych, takich jak 
trąby powietrzne. 

Odpowiedzialność za klimat

Nie wolno zapomnieć o „Życiu 
pod wodą”. To oceany napę-
dzają światowe ekosystemy, bez 
których życie człowieka na Zie-
mi byłoby niemożliwe. Życie na 
lądzie uzależnione jest od zrów-
noważonego gospodarowania la-
sami i zwalczaniu pustynnienia. 

Niezależny wymiar spra-
wiedliwości

„Pokój, sprawiedliwość i silniej-
sze instytucje”, czyli budowa 
niezależnego wymiaru sprawie-
dliwości – tego nie da się osią-
gnąć bez współpracy między 
rządami, prywatnym biznesem 
i organizacjami pozarządowymi. 

Zmienianie świata na lepsze nie 
jest łatwą sztuką. Ale dzięki kon-
struktywnym rozmowom zupeł-
nie możliwe. 

Piotr Bera

Unia Metropolii Polskich

W Katowicach poszukają rozwiązań dla całego globu

Światowe Forum Miejskie w Katowicach (WUF11) będzie największym tego typu wydarzeniem w 2022 r. w Europie Środkowo-Wschodniej
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Rejestracja na 11. sesję WUF 26-30.06 już otwarta. Jak to zrobić? Zajrzyj na wuf11.katowice.eu
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– Organizujemy Światowe Forum Miejskie w Katowicach, by podzielić się doświadczeniem udanej transformacji, jaka dokonała się w polskich miastach. 
Bo nasze jest jej przykładem – mówi prezydent Marcin Krupa, zasiadający w radzie Unii Metropolii Polskich w rozmowie z Piotrem Berą. 

Jakie są największe kłopoty pol-
skich miast?
Niewystarczający budżet – to 
podstawowe źródło i przyczyna 
wielu problemów. Wszyscy bo-
rykamy się z problemem mniej-
szych wpływów z podatków, no-
wymi zadaniami przekazanymi 
samorządom. Mierzymy się też ze 
społeczno-gospodarczymi konse-
kwencjami sytuacji epidemicznej. 

Co dla Katowic oznacza organi-
zacja WUF11?
To kolejne, po szczycie klima-
tycznym (COP24) i szczycie cy-
frowym (IGF), potwierdzenie 
znaczenia Katowic, jako ośrodka 
udanych przemian społeczno-
-gospodarczych i gościn-
nego gospodarza wielkich 
wydarzeń. To szansa, by 
podzielić się tym doświad-
czeniem transformacji, 
jaka dokonała się w pol-
skich miastach. Katowice 
są przykładem, gdzie jest 
ona wyraźnie dostrzegal-
na. Jej specyfiką są dyna-
miczny rozwój gospodar-
czy, oparty między innymi 
na nowych technologiach, 
i stosunkowo niski poziom 
nierówności społecznych. 

Hasłem katowickiej edy-
cji jest: „Zmieniamy 
nasze miasta dla lepszej 
przyszłości”. Jaka przy-
szłość czeka Katowice?
Przemiana, jaka doko-
nała się w Katowicach 
na przestrzeni ostatniej 
dekady, podpowiada 
nam, że zmiany są po-
trzebne. I niewątpliwie 
warto patrzeć perspek-
tywicznie i rozmawiać 
z tymi, którzy z danym 
miejscem związali swo-
je życie, tutaj mieszkają 
i pracują. Wsłuchiwanie 
się w głos mieszkań-
ców sugeruje najlepsze 
rozwiązania. Zresztą nie 
sposób planować kolej-
nych etapów transforma-

cji miasta w oderwaniu od potrzeb 
ludzi, którzy żyją tu na co dzień.  
Katowice niegdyś utożsamia-
ne były z przemysłem ciężkim, 
mówiło się o nas, że jesteśmy 
miastem węgla i stali. Dziś sta-
liśmy się nie tylko sercem pierw-
szej w Polsce metropolii, ale też 
centrum spotkań biznesowych, 
zwłaszcza za sprawą wybudowa-
nego kilka lat temu Międzynaro-
dowego Centrum Kongresowego, 
a także miastem, dla którego fila-
rem rozwoju jest kultura. Na zre-
witalizowanych terenach dawnej 
kopalni powstały obiekty Strefy 
Kultury, z siedzibą Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskie-
go Radia oraz 

Muzeum Śląskim. Nasze kulturo-
we dziedzictwo i starania zostały 
docenione tytułem „miasta kre-
atywnego UNESCO w dziedzinie 
muzyki”. 

Podczas Forum zostanie poru-
szonych 17 zagadnień – od służ-
by zdrowia po rozwój przemysłu 
i jego innowacyjność. 
Tych 17 zagadnień to globalne 
cele zrównoważonego rozwo-
ju. Opracowano go w 2015 roku 
podczas jubileuszu 70-lecia po-
wstania ONZ. Katowice przeana-
lizowały swoje działania na wielu 
płaszczyznach: społecznych, go-
spodarczych i środowiskowych 

właśnie pod kątem tych celów. 
Pomogło nam to wskazać dzie-
dziny, o których warto będzie po-
rozmawiać podczas WUF11. 

Najpoważniejsze problemy, z któ-
rymi mierzą się współczesne 
społeczeństwa, mają charakter 
globalny – zmiany klimatyczne, 
degradacja zasobów środowiska 
przyrodniczego, spadek bioróż-
norodności, pandemie, kryzysy 
gospodarcze, demograficzne i mi-
gracyjne. 

To, co powinno szczególnie 
zwrócić uwagę naszych samorzą-
dów, to niewątpliwie ekologiczne 
spojrzenie na naszą przyszłość; 
nie tylko w kontekście dalszego 
rozwoju terenów zielonych, ale 
też wprowadzania nowoczesnych 
rozwiązań tech-
nologicznych. 
W s p o m n i j m y 
chociażby o fo-
towoltaice, któ-
ra staje się coraz 
powszechniej 

stosowanym i skutecznym roz-
wiązaniem. Warto inwestować 
w urządzenia pozyskujące energię 
ze słońca czy wiatru.

Przykład Katowic uczy, że dzia-
łania rewitalizacyjne miejskich 
przestrzeni mogą prowadzić do 
naprawdę wyjątkowych efektów. 
Warto podkreślić, że metamorfo-
za miejsc pociągnęła za sobą rów-
nież zmianę mentalności naszych 
mieszkańców. Obudzili drzemią-
cy w nich wcześniej potencjał 
społeczny i często angażują się 
w projekty przemieniające ich 
otoczenie. Pomimo że Katowi-
ce wciąż niektórym kojarzą się 
z węglem i stalą, to w mieście nie 
ma już żadnej huty, a z 9 kopalń 
funkcjonuje tylko jedna. Nasze 
miasto w ciągu ostatnich trzech 
dekad doświadczyło ogromnych 
wielowątkowych zmian. 

W trakcie Forum zaprezentowany 
zostanie Plan Działań Dla Miast. 

Co w nim się znajdzie?
To instrument wdro-
żeniowy przewidziany 
w powstającej obecnie 
nowej Krajowej Poli-
tyce Miejskiej 2030. 
Jego misją jest zmo-
bilizowanie miast do 

odważnych działań na 
rzecz zrównoważonej 
transformacji i wdraża-
nia wskazanych przez 
ONZ celów zrówno-
ważonego rozwoju na 

poziomie lokalnym. Bę-
dzie to trwałe dziedzic-
two po WUF11 w postaci 
katalogu działań. Założe-
niem jest zaangażowanie 
co najmniej 100 miast do 
opracowania i realizacji 
tego planu.

Uda się?
Jak się ma dobry plan, to 
dużo się udaje. Katowice na 
pewno zrobią wszystko, by 
się udało. 

Rozmawiał Piotr Bera

Unia Metropolii Polskich

Z węgla i stali wyrośli na gospodarza kultury i biznesu

Marcin Krupa, 
prezydent 
Katowic
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Wrocławskie pokolenia

Luty to miesiąc, w którym zima i chłód daje nam się jeszcze we znaki. Ale Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego rozgrzewa ten czas organizu-
jąc VIII Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. Świat świętuje go po raz ósmy, Wrocław – piąty. Przeczytajcie i wybierzcie coś dla siebie. 

W wielu miastach Polski i świa-
ta celebracja tego szczególnego 
tygodnia wygląda inaczej. Wro-
cław w tym roku zaprasza do 
przestrzeni wirtualnej. Od 7 do 
14 lutego w wydarzeniu „Tydzień 
Małżeństwa 2022 we Wrocławiu” 
(na Facebooku) codziennie będą 
pojawiać się nowe treści dotyczą-
ce zagadnień związanych z rela-
cją małżeńską. Podpowiadamy 
już teraz, jak możesz ze swoją 
drugą połówką spędzić ciekawie 
czas.

Poznaj instrukcję obsługi 
małżeństwa

W trakcie Tygodnia Małżeństwa 
poznamy „Instrukcję obsługi 
małżeństwa, czyli o co w tym 
wszystkim chodzi?”, zaprezento-
wana zostanie przez żonę i mamę 
pięciorga dzieci. Oprócz tego za-
planowano warsztaty o budowa-
niu relacji opartej na dialogu oraz 
historia małżeńska pary z wielo-
letnim stażem. 

Będzie też można wirtualnie 
zwiedzić Wrocław w towarzy-
stwie doświadczonego przewod-
nika miejskiego, który opowie 
wiele wrocławskich legend i hi-
storii z miłością i małżeństwem 
w tle. Takie spotkanie to inspira-

cja dla par, by na nowo odkrywać 
tajemnice stolicy Dolnego Śląska. 

Każdego dnia podczas Tygodnia 
Małżeństwa będzie można otrzy-
mać kod do platformy VOD kina 
Nowe Horyzonty i bezpłatnie, 
w zaciszu własnego domu z uko-
chaną osobą u boku, obejrzeć 
oskarowy obraz „Minari” Lee 
I.Chunga, film o rodzinnej miło-
ści podczas burzliwych wydarzeń 
życia, zdecydowanie ku pokrze-
pieniu serc. Darmowe kody bę-
dzie można otrzymać po wysła-
niu e-maila na adres: promocja@
wcrs.pl (od 7 lutego).

Lekcja bachaty

–Na piątkowe popołudnie, 11 
lutego, warto przygotować wy-
godny strój i buty taneczne, gdyż 
zapraszamy do nauki bachaty – 
zachęca Sonia Piórek z Wrocław-
skiego Centrum Rozwoju Spo-
łecznego. 

To taniec, który robi teraz furorę 
na parkietach tanecznych na ca-
łym świecie i potrafi bardzo zbli-
żyć do siebie tancerzy. Wirtualna 
lekcja bachaty będzie dostępna 
bezpłatnie w wydarzeniu – bez 
konieczności logowania się i za-
pisów.

A może wspólne gotowanie? 

Zaś tym, którzy wierzą w moc 
słów „przez żołądek do serca”, 
zapewne przypadnie do gustu 
walentynkowy warsztat kulinar-
ny. O składniki do przygotowa-
nia kulinarnej uczty nie trzeba 
się martwić, dostarczą je wam 

do domu organizatorzy. Warsz-
tat poprowadzi dietetyczka, 
pod okiem której pary we wła-
snych kuchniach ugotują pyszną 
i zdrową kolację wraz z deserem. 
Zapisy na warsztat kulinarny 
ruszą 7 lutego w wydarzeniu na 
Facebooku: Tydzień Małżeństwa 
2022 we Wrocławiu.

– Mamy wielką nadzieję, że 
małżeństwa, które wezmą udział 
w tym wydarzeniu, zachwycą się 
na nowo swoją miłością w co-
dzienności i docenią wszystkie 
jej walory – uśmiecha się Sonia 
Piórek.

Redakcja

Jesteś aktywnym studentem, doktorantem, działasz w  kole naukowym, organizacji stu-
denckiej, masz głowę pełną pomysłów, ale twój zapał ogranicza brak funduszy na ich reali-
zację? Zgłoś się do Wrocławskiego Centrum Akademickiego po miejski grant.

WCA zaprasza studentów do udzia-
łu w 4. edycji programu Fundusz 
Aktywności Studenckiej (FAST). 
Dzięki niemu można otrzymać 
zastrzyk finansowy, który pozwo-
li z sukcesem realizować ambitne 
cele. Do zdobycia jest dofinanso-
wanie w wysokości 5 tys. zł, ale 
w szczególnych przypadkach kwo-
ta ta może być większa.

– Zachęcamy wszystkich studen-
tów i doktorantów do zgłasza-
nia odważnych pomysłów. Mamy 
ogromną nadzieję, że wbrew licz-
nym ograniczeniom, uda się przy-
gotować wiele ciekawych projek-
tów. W tym roku po raz pierwszy 
w programie, obok kół naukowych 

działających przy wrocławskich 
uczelniach, udział mogą wziąć 
doktoranci i studenci współpracu-
jący na co dzień z instytutami Pol-
skiej Akademii Nauk we Wrocławiu 
–podkreśla Anna Gil, koordynator-
ka projektu FAST. 

Tak jak w poprzedniej edycji w tym 
roku również Komisja wyróżni do-
datkowo projekty specjalne, tym 
razem aż w dwóch kategoriach. 
Z racji ustanowienia roku 2022 
Wrocławskim Rokiem Dobrych 
Relacji – Przeciw Samotności na 
szczególną uwagę mogą liczyć 
projekty po-
święcone tema-
tyce samotności 

i osamotnienia. Specjalny grant 
może przypaść też projektowi in-
spirowanemu postacią Edyty Stein 
– świętej, filozofki, patronki Eu-
ropy. Bieżący rok będzie poświę-
cony tej niezwykłej wrocławian-
ce, w związku ze 130. rocznicą jej 
urodzin i 80. rocznicą śmierci.  
Wrocławskie Centrum Akademic-
kie w tym roku rozda aż 100 tys. 
zł na realizację studenckich pro-
jektów. Wnioski można składać 
do 10 marca. Więcej na stronie: 
l.wroclaw.pl/wca-granty. 

Redakcja

– Razem tworzymy przestrzeń, w  której budujemy po-
godną atmosferę i nadajemy nowe cele życiowe – zachę-
cają pracownicy Dziennego Domu Pomocy Pogodna Je-
sień i zapraszają wszystkie osoby w wieku 60+.

Gimnastyka, zajęcia teatralne, 
zabawy taneczne, muzykoterapia, 
kącik kulinarny, wycieczki i wie-
le więcej zajęć terapeutycznych 
i towarzyskich oferuje Dzienny 
Dom Pomocy Pogodna Jesień przy 
ul. Litewskiej 20 we Wrocławiu. 
Właśnie trwa rekrutacja nowych 
uczestników. Szczegółowe infor-
macje pod numerami telefonów: 
71 782 35 00, 71 782 35 06. Po 
wstępnym zgłoszeniu klienci roz-
mawiają z pracownikami domu. 
W formalnościach związanych 
z zapisaniem się pomagają pra-
cownicy socjalni z Zespołów Te-
renowej Pracy Socjalnej. 

Pogodna Jesień działa, by pomagać 
osobom starszym, które ze wzglę-
du na wiek, chorobę lub niepełno-
sprawność wymagają częściowej 
opieki i wsparcia w życiu codzien-
nym. Dom otwarty jest od godz. 
8 do 16 w dni powszednie. W tym 
czasie na seniorów czeka szereg 
atrakcyjnych zajęć. Poza tym do 
dyspozycji jest przestronny ogród, 
gdzie można zrelaksować się przy 
grillu lub ognisku, jak również 
podczas zajęć prowadzonych na 
świeżym powietrzu. Zajęcia są 
bezpłatne. 

Paulina Czarnota

Moc miłości podczas Tygodnia Małżeństw 7-14.02

Studencie! Zgarnij dotację Pogodna Jesień
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Kultura

Wystawę „Happy The End” z pracami artystów Konrada i Pawła Jarodzkich obejrzymy do 5 marca w przestrzeniach Pie-
karni – 66P i Galerii Geppart ASP Wrocław. Wernisaż zaplanowano w 66P na 4 lutego, start o godz. 18. Wstęp wolny.

To był potężny cios dla wrocław-
skiego świata kultury, gdy w li-
stopadzie 2021 roku, w odstępie 

kilkudziesięciu godzin odeszli – 
najpierw Paweł Jarodzki, współ-
założyciel grupy Luxus, a potem 

jego wuj Konrad Jarodzki, malarz, 
współzałożyciel słynnej Grupy 
Wrocławskiej. Teraz możemy zo-
baczyć wystawę z ich pracami.

Jej tytuł, dość nieoczekiwany, 
został jednak zastosowany z pre-
medytacją, bo w okresie pande-
mii Paweł Jarodzki zaprojektował 
szablon „Happy The End. Coming 
Soon!”, który potem zastosował 
na płótnach i papierach. Pomię-
dzy ekscytacją oczekiwania na to, 
co nastąpi (Coming Soon) i ulgą 
epickiego zakończenia (The End) 
mieści się całe życie. Ekspozy-
cja, pierwsza po śmierci artysty, 
znajduje się we współtworzonej 
przez niego przestrzeni 66P (bu-
dynek Piekarni przy ul. ks. Wi-

tolda). Obejrzymy tam najnowsze 
prace z ostatnich dwóch lat, cza-
su pandemii, intensywnego okre-
su twórczości Pawła Jarodzkiego.

Zaś w sąsiadującej z 66P prze-
strzeni Galerii Geppart obejrzy-
my prace malarza Konrada Ja-
rodzkiego, na którego twórczość 
ogromny wpływ wywarła II woj-
na światowa. Destrukcja świata 
i próba stworzenia nowego ładu 
estetycznego zainspirowały prace 
z wczesnych cykli, potem Jarodz-
kiego zainteresowały abstrakcyj-
ne wewnętrzne krajobrazy, które 
nazywał sytuacjami czasowo-
-przestrzennymi.

Magdalena Talik

Wielkie organy piszczałkowe zabrzmiały w bazylice św. Elżbiety po raz pierwszy od 46 lat. Instrument Michaela Englera 
został odbudowany z wielką starannością. Wrocławianie zyskali nowe miejsce, gdzie będą przeżywać ucztę muzyczną.

Inaugurację instrumentu świę-
towano dwa dni – 27 stycz-
nia uroczystością liturgiczną 
z udziałem abp. Józefa Guzdka, 
metropolity białostockiego, ad-
ministratora apostolskiego Or-
dynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego i 28 stycznia koncertem 
dla wrocławian.

Tajemniczy język muzyki

Podczas pierwszego dnia arcybi-
skup Guzdek przywołał w homi-
lii słowa papieża Benedykta XVI, 
wielkiego admiratora muzyki.  
– Papież przekonuje, że tam, 
gdzie słowa nie wystarczają, po-
trzebny jest tajemniczy język mu-
zyki – podkreślał arcybiskup.

Organy zostały przez niego po-
święcone, a specjalnie na tę oka-
zję Te Deum skomponował prof. 
Wojciech Widłak, rektor Akade-
mii Muzycznej w Krakowie, zaś 
prawykonania dokonał Chór NFM 
pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. 
Poświęcono także kaplicę darczyń-
ców, w której znalazł się nowy wi-
traż autorstwa Anny Lamparskiej 
i tablice z wymienionymi dona-
torami, którzy wsparli wyjątkowy 
projekt, przekazując łącznie 2 mln 
zł. Podczas uroczystości w bazylice 
św. Elżbiety darczyńców uhonoro-

wano odznaczeniami. Cały koszt 
organów to 20 mln zł. 

Teraz czas na katedrę

Prezydent Jacek Sutryk wręczył 
księdzu arcybiskupowi symbo-
liczne klucze do szafy organowej 
instrumentu, a sekretarz miasta 
Włodzimierz Patalas, przez mi-
nione lata odpowiedzialny za wy-
jątkowy organowy projekt w ba-
zylice, zapowiedział, że chciałby, 
aby do dwóch doskonałych or-
ganów w mieście (w bazylice św. 

Elżbiety i w NFM-ie) dołączył 
jeszcze jeden – w katedrze. 

– Odbudową organów w katedrze 
powinni się zająć wszyscy, a mam 
nadzieję, że pan marszałek i pan 
wojewoda będą głównymi inwe-
storami, zaś miasto również się 
do tego dołoży – zaproponował. 
sekretarz.

Uroczystość 27.01 zwieńczył wy-
stęp organistów. Zagrali zarówno 
specjalny gość – prof. Lorenzo 
Ghielmi z Mediolanu, jak i prof. 

Piotr Rojek z wrocławskiej Aka-
demii Muzycznej oraz dr hab. 
Krzysztof Michałek z Akademii 
Muzycznej w Krakowie, organista 
bazyliki Mariackiej, a prof. Adam 
Jezierski, były rektor Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, zagrał kolę-
dę „Cicha noc”. Z kolei 28.01 dla 
wrocławian cały recital wykonał 
prof. Ghielmi, zaś Oskar Podolski, 
podczas specjalnego pokazu, po-
malował kopię zdobiącej organy 
figury Aarona.

Magdalena Talik 

Kultura

Głos Śląska dał głos jak cała orkiestra Amerykanin 
w Paryżu w NFM
NFM Filharmonia Wrocławska 
zaprasza na wieczór muzy-
ki amerykańskiej. Pod batu-
tą Giancarla Guerrero na pl. 
Wolności 1 zabrzmią najsłyn-
niejsze amerykańskie kom-
pozycje, takie jak np. „Ame-
rykanin w Paryżu” Georga 
Gershwina. Wraz z orkiestrą 
Filharmonii NFM zagra Jo-
seph Alessi, puzonista New 
York Philharmonic Orchestra. 
Program i bilety w cenie od 20 
do 65 zł do nabycia na www.
nfm.wroclaw.pl.

 

Galeria Miejska: 
Eugeniusz Minciel
Do 24.02 przestrzenie Galerii 
Miejskiej przy ul. Kiełbaśni-
czej 28 wypełnia sztuka Eu-
geniusza Minciela. Obok naj-
nowszych dzieł malarskich, 
artysta pokaże serię wykona-
nych w latach 80., nieprezen-
towanych wcześniej, grafik. 
Eugeniusz Minciel debiuto-
wał jako artysta w latach 80. 
XX wieku. Jego sztuka wy-
rosła na gruncie dominującej 
wówczas w Polsce Nowej Eks-
presji. Tytuł wystawy „W spi-
rali otchłani krążą” pochodzi 
z jednej z lakonicznych poezji 
Minciela. Galeria jest czynna 
od pon. do pt. w godz. 12-18, 
a w sob. 12-16. Wstęp wolny.

Francuska 
niespodzianka 

„Francuska niespodzianka” 
to komedia napisana przez 
bardzo lubianego we Francji 
autora, aktora, scenarzystę 
i reżysera – Jeana Poireta. 
W Paryżu była wystawiana 
wiele razy w renomowanych 
teatrach. Jej sukces zaowo-
cował adaptacją f i lmową 
z Jeanem-Paulem Belmondo 
i Sophie Marceau w rolach 
głównych. Teraz o jej wy-
stawienie pokusił się Teatr 
Polski we Wrocławiu. Sztukę 
w reż. Cezarego Morawskie-
go można obejrzeć w lutym 
9, 10, 11, 12 i 13 o godz. 19 na 
scenie Kameralnej, ul. Świd-
nicka 28. Bilety w cenie od 70 
zł do nabycia na ewejsciowki.
pl.

Wystawa prac Konrada i Pawła Jarodzkich 
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Podczas inauguracji zagrał specjalny gość – prof. Lorenzo Ghielmi, który przyjechał z Mediolanu
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Dla obcokrajowca

Check what attractions for 
children you can see during 
a one-day visit to Wroclaw.

You can plan a one-day vi-
sit to Wroclaw so as to have time 
for meeting the most impor-
tant figures from the world of 
dwarves and seeing the most in-
teresting Wroclaw attractions. 
It is best to start your walk between 
dwarves by buying a map of Wroc-
law with marked places abounding 
in charming bearded figures. Obvio-
usly, you must choose the entrance 
to their land behind the Jaś tene-
ment house as a starting point. The 
door to the vault will open when 
you say the incantation.

Kolejkowo: Wroclaw and its sur-
roundings in miniature
A huge mock-up with thousands of 
human and animal figures and hun-
dreds of houses, vehicles and trains 
(as befits a true electric train) cal-
led Kolejkowo is hugely impressive. 
Within the area of over 700 sq.m., 
you can find miniatures of many 
characteristic places in Wroclaw and 
Lower Silesia. The sun rises and sets 
and seasons change over Kolejkowo. 

Tickets to Kolejkowo in Sky To-
wer costs 29 PLN (full price) 
and 23 PLN (discount price) – if 
you go there in a group of mini-
mum 15 persons, you will pay 27 
PLN and 20 PLN, respectively. 
If you visit Sky Tower, you have 

one more opportunity to look at 
Wroclaw from an incredible per-
spective. On the 49th floor of the 
tallest residential building in Po-
land, there is an viewing platform. 
Taking a lift is possible every 30 
minutes. Tickets cost 18 PLN and 
12 PLN (discount price). It is worth 
checking beforehand if there are 
still vacant places for the chosen 
hour.

Hydropolis: life emerged from 
the water
If you are curious about the 

world, take a look into Hydropo-
lis – a water knowledge centre. 
You will find there answers to 
hundreds of questions concer-
ning the importance of water for 
our civilisation. Thanks to mul-
timedia presentations, dozens of 
fascinating showpieces and mo-
dels of devices and animals, you 
will remember your visits to Hy-
dropolis for a long time.

Full-price ticket: 27 PLN, disco-
unt ticket: 18 PLN , family ticket: 
72 PLN.

Zoo Wroclaw and Africarium
If you have not been there yet, 
you must visit Zoo Wroclaw. It 
is the biggest Polish zoo with 
regard to the diversity of spe-
cies. Its heart is the Africarium 
– a unique place on a European 
scale, where you can see animals 
and fish living in waters surro-
unding Africa.

In order to avoid a queue to the 
counters, it is best to buy tickets 
to Zoo Wroclaw online. Tickets 
to the zoo cost 55 PLN (full pri-
ce), 45 PLN (discount price) and 
170 PLN (family ticket – two 
adults and maximum three chil-
dren).

Museum of Illusions: fun and 
learning in one
Such places as the Wroclaw Mu-
seum of Illusions are always 
worth visiting. The museum on 
Sand Island can be treated as 
a minilaboratory of entertain-
ment with 70 toy devices that use 
play with perspective, deformed 
mirrors and lenses and play with 
light. On the occasion of playing, 
we can learn the rules of physics, 
geometrics or chemistry.

A normal ticket costs 50 PLN and 
a discount ticket costs 40 PLN; 
entrance is free for children aged 
up to 7. For a family ticket (two 
adults and two children over the 
age of 7), you will pay 145 PLN.

Racławice Panorama: legendary 
battle in three dimensions
Play with perspective was used 
also by creators of the Racła-
wice Panorama. The painting 
shows the battle fought by Po-
les under Tadeusz Kościuszko’s 
command against Russians in 
1794. It is displayed in a special-
ly built rotunda in Słowacki Park. 
In spite of modern technology and 
multimedia that can deceive sen-
ses perfectly, this over 120 year-
-old painting still makes a huge 
impression on visitors.

Tickets to the Racławice Panorama 
cost 50 PLN (full price) and 35 PLN 
(discount price and family ticket).

Ostrów Tumski: meeting with the 
lantern keeper
Even if the age and beauty of 
Ostrów Tumski may leave the 
younger generation unimpressed, 
a meeting with the lantern keeper 
will be unforgettable. In this oldest 
part of Wroclaw, gas lanterns li-
ght up the darkness. They have to 
be lit in the evening and put out 
before dawn every day. The lan-
tern keeper is responsible for this. 
His figure is impossible to overlo-
ok – he usually appears dressed in 
a cape and a hat and with a long 
pole, which he uses for lighting 
the lanterns.

Tourists and inhabitants like ta-
king photos with him.
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Attractions for kids in Wroclaw for a one-day visit
City of Gingerbread. In Kolejkowo, the world’s sweetest  
exhibition was created

Розпочинається будівництво останнього фрагменту 
Трамвайно-автобусного маршруту (поль. ТАТ)
Вроцлав підписав угоду 
із фірмою «Сканска» на 
виконання третього етапу 
будови Трамвайно-авто-
бусного маршруту (поль. 
ТАТ), що веде у мікрорайон 
Новий Двір. Роботи роз-
почнуться 5 лютого.

Йдеться про відрізок вздовж 
вул. Роговської, його довжи-
на становить близько двох 
кілометрів. На цьому етапі 
покладуть: нову трамвайну 
колію, проїжджу частину 
(1,6 км), будуть велосипедні 
доріжки (1,8 км) і тротуари 
(2 км). Перебудують 1,2 км 
дренажу у ямах глибиною 
5,5 метрів. Буде утворено 
також автостоянку для 70 
авто, із трьома місцями для 

осіб з інвалідністю. Робо-
ти розпочнуться 5 лютого і 
триватимуть 15 місяців. За-
плановано 11 нових пішохід-
них переходів.

Ремонт розпочнеться від бу-
дови нової трамвайно-авто-
бусної петлі біля залізничної 
станції Вроцлав-Новий Двір. 
Цей відрізок буде виключе-
но з руху автотранспорту, 
але мешканці навколишніх 
будинків матимуть змогу 
проїхати повз будівельний 
майданчик.

Новим маршрутом, що по-
єднає центр міста з Новим 
Двором, пасажири міського 
громадського транспорту бу-
дуть користуватися від літа 

2023 р. Перш ніж це ста-
неться, вони повинні бути 
готові до того, що – через 
будівельно-ремонтні робо-
ти – треба буде рухатися в 
об’їзд. Свій маршрут змінять 
14 автобусів: 11 денних та три 
нічні.

Й д е т ь с я  п р о  а в т о -
б у с и  з а  н о м е р а м и : 
109, 122, 124, 126, 134, 142, 148, 
149, 909, 927L, 927P , а нічні, 
це: № 241, 246 і 249.

Повна вартість проекту – це 
386 млн. злотих, на сьогод-
нішній день витрачено 275 
млн. злотих. Роботи одержа-
ли додаткове фінансування 
з фондів Євросоюзу на суму 
117 млн. злотих.

Новим критерієм є наявність активного статусу платника 
податків за програмою «Наш Вроцлав»
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Sport

57 sportowców z Polski, w tym dwie reprezentantki z Dolnego Śląska, rozpoczną 4 lutego zmagania na zimowych igrzyskach 
olimpijskich w Pekinie. To pierwsze miasto w historii, które otrzymało prawa do organizacji letnich i zimowych igrzysk.

Pochodząca z Lubina Natalia 
Czerwonka, srebrna medalist-
ka z Soczi w drużynowym ły-
żwiarstwie szybkim, nie tylko 
jest polską nadzieją na medal, 
ale również, w parze ze Zbignie-
wem Bródką, ma nieść flagę Pol-
ski podczas ceremonii otwarcia 
igrzysk w Pekinie. Dla Czerwonki 
to będą ju czwarte igrzyska, choć 
najbardziej problematyczne. Po 
przylocie do Pekinu uzyskała 
dodatni wynik testu na korona-
wirusa. Panczenistka musiała 
poddać się izolacji i do momentu 
zamknięcia tego numeru nie było 
pewne, czy weźmie udział w ce-
remonii otwarcia.

Trafiać w „10”

Niespodziankę na biathlonowych 
trasach może sprawić Kamila 
Żuk. 24-latka z Wałbrzycha to 
zeszłoroczna mistrzyni Europy 
w biegu pościgowym z Dusznik-
-Zdroju. Na najwyższym stopniu 
podium stanęła m.in. dzięki bez-
błędnemu strzelaniu. Teraz liczy, 

że będzie podobnie, zwłaszcza 
w sztafecie, gdzie Polki chcą za-
jąć miejsce w czołówce. – Dzie-
siąte miejsce jest satysfakcjonują-
ce, to jeden z naszych najlepszych 
startów. Myślę, że na igrzyskach 
możemy pokusić się o to, żeby być 
jeszcze wyżej – powiedziała dla 
portalu biathlon.com.pl po stycz-
niowych zawodach w Anterselvie. 
Dla Żuk będą to drugie igrzyska 
w karierze.

Co ze skoczkami?

W średnich nastrojach do naj-
ważniejszej imprezy czterolecia 
przystąpią skoczkowie narciarscy, 
którzy cały sezon próbują znaleźć 
wysoką formę. Niestety, na razie 
bezskutecznie. Na ostatnich dwóch 
igrzyskach sam Kamil Stoch zdo-
był trzy złota. Dołożył też brąz 
w drużynie (Maciej Kot, Stefan 
Hula, Dawid Kubacki). Czy tym ra-

zem polscy skoczkowie znów za-
skoczą w kluczowym momencie?

Transmisje ze sportowych aren 
będą pokazywane na kanałach: 
TVP 1, TVP 2, TVP Sport, Euro-
sport 1 i Eurosport 2. W interne-
cie zmagania można śledzić na 
stronach: sport.tvp.pl, player.pl  
i eurosportplayer.com.

Piotr Bera

Niektórzy mylnie kojarzą sztukę zapaśniczą z przemocą. Tymczasem w tym sporcie nie ma uderzeń ani kopnięć. To po-
łączenie siły fizycznej ze sprytem i logicznym myśleniem, co stanowi ciekawą propozycję dla rozwoju naszych dzieci. 
Naprzeciw wychodzi sekcja zapaśnicza Śląska Wrocław, która zaprasza dzieci i młodzież do wspólnych treningów.

W klasycznych zapasach walka 
odbywa się przez zastosowanie 
odpowiednich chwytów i rzutów, 
a same treningi uczą dyscypliny, 
zasad, regularności i konsekwen-
cji. O wszechstronności zajęć 

można przekonać się osobiście, 
dołączając do jednej z grup pro-
wadzonych przez wyspecjalizo-
wanych trenerów sekcji zapaśni-
czej Śląska. W klubie trenuje już 
kilkadziesiąt dzieci.

Nauka poprzez zabawę

– Minizapasy to uproszczona 
i bezpieczna forma treningu, po-
legająca na ćwiczeniu prostych 
chwytów zapaśniczych oraz po-
prawiających koordynację rucho-
wą i cechy motoryczne. Kształtuje 
też charakter i uczy szacunku dla 
przeciwnika – tłumaczy Mariusz 
Kruczyc, kierownik sekcji zapa-
śniczej Śląska. 

Zajęcia rozpoczynają się roz-
grzewką, później wykonywane są 
ćwiczenia wprowadzające (gimna-
styka, rozciąganie, elementy akro-
batyki) i specjalistyczne (elementy 
techniki minizapasów z mocowa-
niem). Nie brakuje też gier i zabaw 
ruchowych. 

Gdzie na trening?

– Zapraszamy wszystkich adep-
tów sztuki zapaśniczej, by sami 

przekonali się o zaletach tej dys-
cypliny. Trenujemy w czterech lo-
kalizacjach na terenie Wrocławia, 
by łatwiej było dowieźć dziecko na 
zajęcia – dodaje Kruczyc.

Zajęcia odbywają się w pon. i śr. 
w Liceum Służb Mundurowych 
przy ul. Łąkowej 8, a we wt. i czw. 
w SP nr 14 przy ul. Zachodniej 2, 
SP nr 37 przy ul. Sarbinowskiej 10 
i w Wielofunkcyjnej Hali Spor-
towej przy ul. Racławickiej 62. 
– Szczególnie dumni jesteśmy 
z możliwości korzystania z no-
wej hali przy ulicy Racławickiej, 
która stała się domem wrocław-
skich zapaśników. Już 14 lutego 
startujemy z zupełnie nową, po-
czątkującą grupą zapaśniczą dla 
dzieci w wieku 8-12 lat. Liczymy, 
że magia nowej hali przyciągnie 
wielu sympatyków tego sportu – 
nie kryje Mariusz Kruczyc.

Patryk Załęczny

W Pekinie powalczą o wieczną chwałę 

Zapasy sportem dla dzieci i młodzieży

Piłkarski  Śląsk Wrocław 
w minionym tygodniu ogłosił 
dwa transfery. Ekipę z Dolne-
go Śląska wzmocnił były za-
wodnik Herty Berlin, 21-letni 
pomocnik Dennis Jastrzemb-
ski i reprezentant Islandii, 
26-letni obrońca Daniel Gre-
tarsson.

Koszykarski Śląsk Wrocław 
pokonał mistrza Polski Stal 
Ostrów Wielkopolski 79:69, 
odnosząc 12. zwycięstwo 
w trwającym sezonie Energa 
Basket Ligi.

Maciej Janowski, kapitan 
Betard Sparty Wrocław, zna-
lazł się wśród 12 zawodni-
ków, powołanych do żużlowej 
reprezentacji Polski w 2022 
roku.

Tydzień w skrócie

piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 
5.02, godz. 20, 
Lechia Gdańsk 
– WKS Śląsk Wrocław 
(Canal+ Sport)

koszykówka

Energa Basket Liga: 
6.02, godz. 17.30, Hala Orbita, 
WKS Śląsk Wrocław 
– King Szczecin 
(Polsat Sport Extra)

EuroCup: 9.02, godz. 17.30, 
Lokomotiw Kubań 
– WKS Śląsk Wrocław 
(Polsat Sport News)

Energa Basket Liga Kobiet: 
5.02, godz. 15, 
Polonia Warszawa 
– Ślęza Wrocław 

Suzuki 1. Liga Mężczyzn: 
3.02, godz. 18, 
WKK Sport Center, 
WKK Wrocław 
– AZS AGH Kraków

Suzuki 1. Liga Mężczyzn: 
6.02, godz. 18, SKS 
Starogard Gdański 
– WKK Wrocław 

siatkówka

Tauron Liga: 5.02, godz. 19, 
ŁKS Łódź – #VolleyWrocław 
(Polsat Box Go)

Puchar Polski Kobiet: 
9.02, godz. 17, 
BKS Bostik Bielsko-Biała 
– #VolleyWrocław

Tauron 1. Liga: 
3.02, godz. 20.30, Hala Orbita, 
Chemeko-System Gwardia 
Wrocław – Visła Bydgoszcz

WYDARZENIA 
SPORTOWE
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Zimowe igrzyska olimpijskie, które będą rozgrywać się w stolicy Chin, potrwają od 4 do 20 lutego
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Zajęcia odbywają się m.in. w nowej hali przy ul. Racławickiej



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #TATnaNowyDwór20

Numer ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

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

Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go: 71 770 22 22

Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia

(bezpłatne, czynne całą dobę)

Pogotowie energetyczne: 991 

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie ciepłownicze: 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
994

Telefony awaryjne

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

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

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

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

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

Infolinie

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

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

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

sb., nd. 9.00-15.00)

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

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

śr. 8.00-17.00)

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

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

śr. 8.30-16.00)

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

Taxi Senior: 
794 123 124

Telefon Zaufania MOPS: 
512 198 939

Ważne telefony 
– pozostałe

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

Redaktor naczelna 
Ewa Waplak

Redaktor wydania 
Anna Aleksandrowicz

DRUK
AGORA 
ul. Daniszewska 27 
03-230 Warszawa

WYDAWCA
Gmina Wrocław

Napisz do nas!
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Miejsce, w którym zawracają tramwaje. 

2. … Henrykowski, powstaje na dawnych terenach 
pokolejowych w ramach projektu #KolejNaZieleń. 

3. Pojazd, we Wrocławiu żółto-czerwony. 

4. Park & … 

5. Niebieski we Wrocławiu.

6. Tworzą stalową drogę.

7. Osiedle we Wrocławiu, które bardzo ucierpiało 
podczas Powodzi Tysiąclecia. 

8. Osiedle, blokowisko, przez które przebiega 
ul. Rogowska.

9. Miejsce, w którym powstaje nowa inwestycja albo 
nowy dom, kojarzy się z cegłami i cementem.

10. … Świebodzki.

11. Most, ale nie nad wodą.  

12. Ważni użytkownicy dróg, są dla nich robione 
przejścia. 

13. Ta część drogi, po której jeżdżą samochody.

Krzyżówka nr 71 – rozwiąż i wygraj nagrody

Światłogród już tylko  
w dwa weekendy lutego

Uniwersytet Wrocławski zaprasza 
do Ogrodu Botanicznego (ul. Sien-
kiewicza 23) na iluminacje Świa-
tłogrodu już tylko w dwa week-
endy: 4-16, 11-13 lutego. Ogród 
botaniczny został ponownie roz-
świetlony niezwykłą gamą barw-
nych świateł i jest udostępniony 
dla mieszkańców oraz gości od-
wiedzających Wrocław zimą. Te-
goroczna iluminacja objęła znacz-

nie większą niż w roku ubiegłym 
część ogrodu. Atrakcja została 
wzbogacona o widowiska łączące 
piękno przyrody z najnowszymi 
osiągnięciami techniki. Spektaklo-
wi świetlnemu towarzyszą pokazy 
laserowe i projekcje 3D na minia-
turach budynków. Bilety w cenie 
35 zł normalny, 25 zł ulgowy i 20 
zł osoba niepełnosprawna do na-
bycia w kasach i na stronie ogrod-
botaniczny.wroclaw.pl. Dzieci do 
3 r.ż. wchodzą bezpłatnie. Czynne 
w godz. 17-21.

„Przygody myszki” 
w Centrum Historii 
Zajezdnia

Do niedzieli 13.02 jest jeszcze dużo 
czasu, ale już warto zapisać się 
na seans bajkowy i warsztaty ar-
tystyczne z cyklu „Bajkowe Po-
ranki”. Liczba miejsc jest bowiem 
ograniczona. Każde spotkanie po-
lega na wyświetleniu bajki, a na-
stępnie uruchomieniu wyobraźni 
podczas specjalnie przygotowanych 
warsztatów dla najmłodszych. 

Bilety w cenie 10 zł – do na-
bycia w kasie Centrum Historii 
Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184. 
Bilety obowiązują zarówno dzie-
ci, jak i opiekunów. Każde dziec-
ko uczestniczące w „Bajkowych 
Porankach” musi przebywać 
pod opieką rodzica lub opiekuna. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy, 
które można składać e-mailowo: 
wystawa@zajezdnia.org. Rezer-
wacje należy potwierdzić w kasie 
minimum 15 minut przed sean-
sem.

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 będzie to 71.HA-
SŁO (słowo HASŁO należy zastą-
pić rozwiązaniem krzyżówki). 

Na odpowiedzi czekamy do 10 
lutego br. do godz. 20. 

Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpowie-
dzi do 17 lutego br. Skontaktuje-
my 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 
69 (hasło: Maluchy do nauki) to 
p. Marta, p. Krystyna i p. Adam. 
Gratulujemy!

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


