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Do 14 lutego trwa 
nabór projektów do 
WBO 2022

Rodzicu, sprawdź, 
gdzie twój uczeń ma 
swoją szkołę
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Głos Prezydenta
Szanowni Państwo,

wiecie na pewno, że Wrocław nosi 
wiele imion. Pisał przynajmniej 
o części z nich honorowy obywatel 
naszego miasta historyk Norman 
Davis. Są wśród tych imion te naj-
popularniejsze: polskie, niemieckie 
i czeskie. Są jednak także bardziej 
oryginalne. Jednym z nich, wypo-
wiadanym przez obcokrajowców 
współcześnie jest Wroc-Love. 

W tych dwóch wyrazach łatwiej 
zapewne wypowiedzieć skompli-
kowaną dla nieobeznanych z ję-
zykiem polskim nazwę. Ale my-
ślę sobie też, że to bardzo ładne, 
głębsze połączenie. W nim bowiem 
Wrocław staje się w pewnym sen-
sie miastem miłości. Miłości wie-
lorakiej. O jednym z jej wymia-
rów mówiła przywoływana często 
przeze mnie Olga Tokarczuk, no-

blistka i także honorowa obywa-
telka Wrocławia. To wymiar miło-
ści do miejsca, w którym się żyje, 
miejsca, o które się troszczymy, 
dbamy. Miejsca, które jesteśmy 
gotowi odbudowywać, jak miało 
to miejsce po wojnie przed ponad 
75 laty, czy po powodzi sprzed 25 
lat. Dziś przecież, także wspólnie, 
dźwigamy Wrocław z pandemicz-
nego kryzysu. 

Inny wymiar Wroc-Love zamyka 
się w sloganie: „Wrocław – miasto 
spotkań”. Wielu spotkało we Wro-
cławiu miłość swojego życia. Wie-
lu postanowiło ze swoją miłością 
właśnie we Wrocławiu pozostać. 
Niektórym miałem przyjemność 
towarzyszyć podczas ceremonii 
zaślubin, ale wiem, że więcej za-
kochanych przechadza się na co 
dzień urokliwymi uliczkami na-
szego miasta. To chyba też część 

dobrego ducha Wrocławia – za-
kochani czują się przecież razem 
szczęśliwsi.

Dużo dzisiaj o miłości, bo zbliża 
się dzień zakochanych. Sam jestem 
zakochany szczęśliwie od lat. Za-
kochany we Wrocławiu, mieście, 
któremu z radością poświęcam 
swoje zawodowe życie i o którym, 
również z miłością, myślę. Przyj-
mijcie Państwo najlepsze życzenia. 
Niech miłość będzie dla Państwa 
zawsze źródłem radości i szczę-
ścia. I niech takim samym źródłem 
będzie Wroc-Love!
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Pierwsze spacery małej alpaki o imieniu Towel w ZOO Wrocław
Pierwsze tegoroczne narodzi-
ny we wrocławskim zoo mia-
ły miejsce 17 stycznia. Mamą 
została alpaka o imieniu Opo-
lanka, ojcem – jeden z samców 
w stadzie. Po kilkunastu dniach 
młody samiec w końcu pojawił 
się na wybiegu i przebywa w to-
warzystwie pozostałych człon-
ków stada, którzy szybko go 
zaakceptowali. 

Nowy mieszkaniec ogrodu zoo-
logicznego otrzymał imię Towel, 
co po angielsku oznacza „ręcz-
nik”. Nie bez powodu. Kiedy 
pracownicy zoo znaleźli nowo 
narodzonego malucha, owinęli 
go ręcznikiem. Alpaka poko-
chała ciepły materiał i błyska-
wicznie zasnęła. Opiekunowie 
nie mieli więc problemu z wy-
borem imienia. To pierwsza od 
5 lat alpaka urodzona we wro-
cławskim zoo.
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Zmiany zasad izolacji i  kwarantanny, skrócenie nauki zdalnej w  szkołach i  zmniejszenie liczby łóżek covidowych 
w szpitalach – Ministerstwo Zdrowia podczas konferencji 9 lutego (wtorek) poinformowało o łagodzeniu obostrzeń. 

Jak twierdzi Adam Niedziel-
ski, minister zdrowia, apogeum 
piątej fali pandemii jest już za 
nami. Luty powinien być mie-
siącem spadku zakażeń na CO-
VID-19. – Mam nadzieję, że 
w marcu będziemy mogli podej-
mować odważne decyzje o zno-
szeniu restrykcji, by wiosną 
wrócić do normalnego funkcjo-
nowania – zapowiedział minister 
Niedzielski.

Początek końca pandemii?

Rząd już teraz podjął kilka de-
cyzji o luzowaniu obostrzeń.  
– Mamy do czynienia z począt-
kiem końca pandemii. Liczba 
pacjentów hospitalizowanych 
wyraźnie maleje, również czas 
hospitalizacji spadł z 10 do 7 dni 
– zaznaczył minister zdrowia.

Dynamika spadków zakażeń 
oraz przebiegu epidemii pozwala 
wprowadzić zmiany: 

 ◼ od 11 lutego zniesiona zostanie 
kwarantanna z tzw. kontaktu, 
czyli nie trafią na nią oso-
by wskazane na podstawie 
wywiadu epidemiologicznego. 
Jeśli przebywasz na kwaran-
tannie z kontaktu, zostaniesz 
poinformowany/na o jej za-
kończeniu SMS-em

 ◼ od 11 lutego zniesiona zo-
stanie również kwarantanna 
przyjazdowa. Dotyczyć będzie 
ona wyłącznie osób, które nie 
posiadają unijnego certyfikatu 
COVID-19 

 ◼ od 15 lutego izolacja osób zaka-
żonych koronawirusem będzie 
trwać 7 dni. Zaś kwarantanna 
dla współdomowników tyle, 
co okres izolacji osoby chorej 
i nie będzie już przedłużana po 
zakończeniu izolacji chorego 
dla jego współdomowników

 ◼ decyzją Ministra Zdrowia  
5 tys. łóżek covidowych 
zostanie przywróconych dla 
innych pacjentów

Powrót do nauki 
stacjonarnej

Natomiast Przemysław Czar-
nek, minister edukacji i nauki, 
zapowiedział szybszy o tydzień 
powrót do szkół. 21 lutego wró-
ci pełna nauka stacjonarna dla 
uczniów klas V-VIII. Ferie szkol-

ne pozostają bez zmian. Przy-
pomnijmy, że uczniowie szkół 
podstawowych klas I-IV uczą się 
nadal w szkołach. Stacjonarnie 
pracują też placówki wychowania 
przedszkolnego.

Wkrótce pojawi się rozporządze-
nie ze szczegółami przedstawio-
nych rozwiązań. Aktualne zasady 
na www.gov.pl.

Paulina Czarnota

Aktualności

Rząd łagodzi obostrzenia covidowe Szybkie testy na 
stadionie
Od wtorku (8.02) na Tarczyński 
Arenie znów można przetesto-
wać się na obecność koronawi-
rusa. Badania przeprowadzane 
są w formie szybkich testów 
antygenowych w punkcie dri-
ve-thru w godz. 8-16. Na wy-
nik czeka się do 20 min. Po-
twierdzenie wydawane jest na 
miejscu, a w ciągu 2 godz. od 
wymazu, wynik umieszczany 
jest w systemie EWP. Wjazd 
bramą „A” od strony al. Ślą-
skiej. Testy są też przeprowa-
dzane pieszym i rowerzystom. 
Cena badania to 95 zł. Na miej-
scu akceptowane są płatności 
kartą oraz gotówką.

 

COM na Zapolskiej 
czynny 12.02
W najbliższą sobotę 12.02 
otwarte będzie Centrum Obsługi 
Mieszkańca przy ul. G. Zapol-
skiej. W godz. 8-13 mieszkańcy 
załatwią sprawy z zakresu re-
jestracji pojazdów, praw jazdy, 
spraw meldunkowych oraz do-
wodów osobistych. Co ważne, 
w soboty nie jest wymagana 
wcześniejsza rezerwacja wizy-
ty. Dodatkowo, w dni robocze, 
COM-y przy: ul. G. Zapolskiej 
4, pl. Nowy Targ 1/8, ul. Bo-
gusławskiego 8, 10 są czynne 
dłużej – od godz. 8 do 17.15.

Do 30 czerwca złóż deklarację o źródłach ciepła
Do 30 czerwca br. każdy właściciel lub zarządca budynku 
zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrze-
wania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Jeśli ogrzewasz dom lub zakład 
urządzeniem grzewczym o mocy 
mniejszej niż 1 MW, musisz zgło-
sić to do bazy CEEB. To m.in. takie 
źródła ciepła jak: miejska sieć cie-
płownicza, kocioł na paliwo stałe, 
kominek, piec kaflowy, kuchnia 
węglowa, kocioł gazowy i olejowy, 
pompa ciepła, ogrzewanie elek-
tryczne i kolektory słoneczne. We 
Wrocławiu złożono do tej pory tylko 
6767 deklaracji, spośród ponad 71 
tys. punktów adresowych objętych 
obowiązkiem ewidencyjnym. To 
zaledwie 9 proc. wypełnienia bazy 
CEEB. – Krajowe przepisy zobowią-
zują mieszkańców do złożenia de-
klaracji, gminom natomiast przybył 
obowiązek wprowadzania ich do 

CEEB– wyjaśnia Katarzyna Szym-
czak-Pomianowska, dyrektor De-
partamentu Zrównoważonego Roz-
woju UMW. Do złożenia deklaracji 
zobowiązani są właściciele domów 
jednorodzinnych, zarządcy budyn-
ków wielorodzinnych i zarządcy lub 
właściciele budynków niemieszkal-
nych. Deklaracje można składać po-
przez e-formularz na ceeb.gov.pl; 
w formie papierowej – wypełniając 
formularz i dostarczając go do UMW. 
Terminy zgłoszenia: do 30.06.2022 
– dla budynków oddanych do użytku 
do 30.06.2021; do 14 dni – od uru-
chomienia nowego źródła ciepła lub 
spalania paliw po 1.07.2021.
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Zniesienie restrykcji nie obejmuje maseczek. Ich noszenie w przestrzeni publicznej nadal obowiązuje 

Dzienne zakażenia 
COVID z 9.02.2022

Polska

46 872
Dolny Śląsk

3395



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #WrocLove20224

Każdy mały wrocławianin 
ma zagwarantowane miej-
sce w swojej rejonowej szko-
le podstawowej. Od 10 lutego 
można sprawdzić w  wyszu-
kiwarce, gdzie ta szkoła jest.

Jak to zrobić? Wystarczy wejść 
10.02 od godz. 12 na rekrutacje.
edu.wroclaw.pl, kliknąć w przy-
cisk z prawej strony Rekrutacja do 
szkół podstawowych, a następ-
nie wybrać ten z lewej z napisem 
Szkoła obwodowa. Gdy wpiszecie 
nazwę ulicy, przy której mieszka-
cie, i numer domu lub bloku, wy-
świetli się informacja, która szkoła 
jest obwodowa dla podanego adre-
su, wraz z jej krótkim opisem. Już 
teraz można sprawdzić aktualny 
obwód danej szkoły w Systemie 
Informacji Przestrzennej Wrocławia 
(SIP): l.wroclaw.pl/obwody2022. 

Start 16.02, godz. 12

Jeżeli chcecie, by wasz absol-
went przedszkola kontynuował 
naukę w szkole rejonowej, mię-
dzy 16 a 22 lutego (I etap nabo-
ru) wejdźcie na stronę rekrutacji 
i wybierzcie tę szkołę w procesie 
„Zgłoszenie dziecka zamieszka-
łego w obwodzie szkoły podsta-
wowej do klasy I”. Jeśli wolicie 
szkołę spoza waszego obwodu, 
poczekajcie na marzec, a wte-
dy między 10.03 a 14.03 (II etap) 

złóżcie wniosek do wymarzonej 
szkoły. Harmonogram rekrutacji: 
l.wroclaw.pl/naborSP2022. 

22 SP mają inny obwód

Radni miejscy na ostatniej se-
sji przegłosowali obszary obwo-
dów szkół podstawowych na rok 
szkolny 2022/23. Od najbliższego 
roku szkolnego zmienią się obwo-
dy placówek:

 · SP 4, ul. Powstańców Śl. 
 · SP 9, ul. Nyska
 · SP 19, ul. Koszykarska 
 · SP 20, ul. Kamieńskiego 

 · SP 21, ul. Osobowicka 
 · SP 22, ul. Karpnicka 
 · SP 25, ul. Stanisławowska 
 · SP 26, ul. Lubelska
 · SP 27, ul. Rumiankowa
 · SP 32, ul. Kłodzka 
 · SP 38, ul. Horbaczewskiego 
 · SP 50, ul. Czeska
 · SP 51, ul. Krępicka
 · SP 64, ul. Wojszycka 
 · SP 74, ul. Kleczkowska 
 · SP 75, ul. Ignuta 
 · SP 77, ul. św. Jerzego 
 · SP 83, al. Boya-Żeleńskiego 
 · SP 90, ul. Orzechowa 
 · SP 95, ul. Starogajowa 
 · SP 113, ul. Zemska 
 · SP 118, bulwar Ikara

– Planowane zmiany podyk-
towane są m.in. dynamicznym 
rozwojem budownictwa miesz-
kalnego na obrzeżach Wrocławia. 
Wynikają też z wdrożonej w 2017 
r. reformy systemu oświaty wy-
dłużającej naukę w szkołach 
podstawowych do 8 lat, a także 
wcześniejszej reformy obejmują-
cej obowiązkiem szkolnym dzieci 
6 – i 7-letnie w klasach pierw-
szych – wyjaśnia Monika Dubec 
z biura prasowego Urzędu Miej-
skiego Wrocławia. – Spowodowa-
ło to zwiększenie liczby uczniów 
w szkołach podstawowych i nie-

adekwatną liczbę miejsc w sto-
sunku do potrzeb.

Ale rodzeństwa razem

Podczas rekrutacji może zdarzyć 
się, że starsze rodzeństwo dosta-
ło się do którejś z tych 22 podsta-
wówek, gdy obowiązywały inne 
obwody szkolne. A młodsze chce 
znaleźć się w tej samej szkole, choć 
jego rejonową jest już teraz inna.  
– Nie będziemy rozdzielać ro-
dzeństw – zapowiada Marcin Mie-
dziński, wicedyrektor Wydziału 
Przedszkoli i Szkół Podstawowych 
UMW. Jak zatem zrobić, by dostać 
się do tej samej szkoły, co star-
sze rodzeństwo? Zalogować się do 
systemu rekrutacyjnego w II turze 
naboru, czyli między 10 a 14.03. 
Jeśli wtedy kandydat się nie dosta-
nie, zostaje podanie do dyrektora 
szkoły. 

3800 nowych miejsc

We wrześniu 2023 zostanie 
otwarty Zespół Szkolno-Przed-
szkolny przy ul. Asfaltowej 
i przyjmie 1000 uczniów; we 
wrześniu 2024 – dwa ZSP: przy 
ul. Cynamonowej (1000) i Bia-
łostockiej (800); w 2025 jeszcze 
jeden ZSP – przy ul. Zwycięskiej 
(1000). 

Anna Aleksandrowicz,  
wsp. Katarzyna Wiązowska

Aktualności

Wprowadzenie zdrowych i zbilansowanych posiłków w szkołach z wykorzystaniem organicznych i  lokalnych produktów oraz ograniczenie marno-
wania jedzenia. To główne założenia projektu BioCanteens 2, w ramach którego cztery wrocławskie szkoły wprowadzają dobre praktyki żywieniowe. 

Wrocław, jako pierwsze miasto 
w Polsce, uczestniczy w drugiej 
edycji projektu BioCanteens. Dobre 
praktyki żywieniowe będą wpro-
wadzane w czterech wrocławskich 
szkołach w okresie od lutego do 
czerwca 2022 r. To: Szkoła Pod-
stawowa nr 22 przy ul. Karpnic-
kiej, SP nr 32 przy ul. Kłodzkiej, 
SP nr 34 przy ul. Gałczyńskiego  
i SP nr 46 przy ul. Ścinawskiej.

 – Mikro dobre praktyki to dzia-
łania, które szkoła może wdrożyć 
łatwo i samodzielnie. Chodzi o to, 
by zapewnić jakość serwowanych 
posiłków oraz ułatwić zarządzanie 
kuchnią – podkreśla Beata Flank, 
kierownik projektu BioCanteens 
we Wrocławiu.

Proces zaczyna się już na eta-
pie przygotowywania menu (np. 
uwzględniając dania o zwięk-
szonym i lepszym wykorzysta-
niu roślin strączkowych lub wy-
korzystując sezonowość warzyw 
i owoców). Następnie ważne jest 
dostosowanie porcji jedzenia do 
apetytu dziecka i wykorzystywa-
nie nadwyżki danego produktu do 
przygotowania innego, by zmniej-
szyć marnowanie żywności. 

To także praktyki związane 
z edukacją dzieci i zachęcanie ich 
do jedzenia nowych dań. Należy 
także pamiętać o tym, co po po-
siłku – odpady muszą być sorto-
wane, a jedzenie, które dziecko 
pozostawiło na talerzu, powinno 

zostać zważone. – Dzięki temu 
dokładniej będzie można kon-
trolować wydatki oraz podnosić 
świadomość dzieci i rodziców 
w zakresie zdrowego oraz zbi-
lansowanego żywienia – dodaje 
Flank.

Już teraz, w szkołach obowiązuje 
szereg dobrych praktyk. Aby po-
móc placówkom we wprowadza-
niu zdrowszego menu, Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
UMW we współpracy z Uniwer-
sytetem Medycznym przygotował 
wzorcowe jadłospisy dla przed-
szkoli i szkół wszystkich pozio-
mów nauczania. 

Bartosz Moch

Rodzicu, sprawdź, gdzie twój uczeń ma swoją szkołę

Zdrowe, ekologiczne i smaczne posiłki na stołówkach 

l.wroclaw.pl/naborSP2022Harmonogram rekrutacji 2022 do SP
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Wrocław dba, by w szkołach produkty były świeże i ekologiczne 
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Jak kraj długi i szeroki, przez Polskę od lat przetacza się dyskusja, na jakie inwestycje powinny być wykorzystywane budżety obywatelskie. Przykła-
dów jest co niemiara, a my podpatrzyliśmy w innych miastach, co u nich powstało. I przypominamy – do 14 lutego trwa nabór projektów do WBO 2022. 

Dzięki budżetom obywatelskim 
mieszkańcy mogą współdecydo-
wać, jakie inwestycje powstaną 
w ich mieście. Czasem są to po-
mysły pierwszej potrzeby – bu-
dowa chodnika lub placu zabaw. 
Ale są też projekty na większą 
skalę, niektóre wręcz zaskakują. 
Przyjrzeliśmy się innym miastom 
w naszym kraju i prezentujemy 
kilka inwestycji finansowanych 
z BO. Kto wie, może będą inspi-
racją dla wrocławian?

Astrobaza w Radomiu 

W małym obserwatorium znajdu-
je się obrotowa kopuła astrono-
miczna mieszcząca duży 14-ca-
lowy teleskop oraz dwa tarasy 
widokowe, na których można 
obserwować niebo przy pomocy 
teleskopów mobilnych. W bu-
dynku znalazła się również sala 
dydaktyczna dla 25 osób z czte-
rema stanowiskami komputero-
wymi połączonymi z teleskopem 
na dachu. Inwestycja kosztowa-
ła nieco ponad 667 tys. złotych. 
Astrobaza w Radomiu została 
wybudowana w ramach Budże-
tu Obywatelskiego 2015. 
W jednej z kolejnych 
edycji BO, mieszkańcy 
zadecydowali także 
o jej doposaże-
niu w dodatkowy 
sprzęt, m.in. do 
astrofotografii.

Mechofiltr 
w Łodzi

W Łodzi przy uli-
cy Katedralnej po-
wstanie Mechofiltr. 
To przypominający duży 
billboard panel, wypełnio-
ny mchem. Ma on przyciągać 
pył i oczyszczać powietrze. Jak 
przekonują autorzy projektu – 
kilkanaście metrów kwadrato-
wych mechofiltra ma wydajność 
w oczyszczaniu powietrza zbli-
żoną do 275 drzew. Można więc 
śmiało powiedzieć, że jeden pa-

nel zastępuje pod tym względem 
średniej wielkości las, zajmując 
jedynie około 1 proc. powierzch-
ni, jakiej ten by potrzebował. Czy 

będzie to lek 
na smog? 

Krzysztof Jarzyna ze 
Szczecina

Detroit ma Robocopa, Filadelfia 
ma pomnik Rockiego, a w Szcze-
cinie stanął… Nie kto inny, jak 
Krzysztof Jarzyna ze Szczeci-

na. Instalacja upamiętniająca 
kultową postać z filmu „Pora-
nek Kojota” powstała w ramach 
Szczecińskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2019. Na pierwszy 
rzut oka przypomina klasyczny 
pomnik na cokole. Figura nie 
ma jednak twarzy. Dzięki temu, 
stając w odpowiednim miejscu 
i robiąc sobie pamiątkowe zdję-
cie, każdy może na chwilę wejść 
w rolę Szefa Wszystkich Szefów. 
Budowa pomnika kosztowała 
157,5 tys. zł.

Miejski sad w Tychach

Na skwerze przy ul. Hlonda 
w Tychach powstaje sad. Będą 
tu rosły czereśnie, wiśnie, mi-
rabelki, brzoskwinie, jabłonie, 
różne odmiany malin oraz jeży-
ny. Jest już pergola w kształcie 
kopuły, pomyślana jako podpo-
ra dla winorośli. Elementy małej 
architektury mają być wyłącznie 
naturalistyczne – takie jak kłody 
i siedziska z drewna. Sad miejski 
w Tychach to jedna z pierwszych 
tego typu inicjatyw w kraju, 

zrealizowanych ze środków bu-
dżetu obywatelskiego. Powstaje 
na działce o powierzchni blisko 
2000 mkw., a w sadzenie roślin 
licznie zaangażowali się sami 
mieszkańcy.

Pływająca sauna w stolicy

Jesienią ubiegłego roku w Por-
cie Czerniakowskim zacumowa-
ła pierwsza w stolicy pływająca 
miejska sauna. To inwestycja 
z budżetu obywatelskiego War-
szawy. Wybudowała ją lokalna 
szkutnia. Sauna Wisła przysto-
sowana jest do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Jest czynna od 
6 rano do północy i codziennie 
oferuje mieszkańcom 6 godzin 
bezpłatnego saunowania. Latem 
i wiosną ma być możliwe wypły-
nięcie sauną na rzekę. 

Wieża widokowa

Poznańskie Szachty to teren daw-
nych wyrobisk gliny, obecnie od-
zyskany przez dziką przyrodę. 
160 ha zieleni oraz 40 stawów.  

W 2018 roku powstała tu 25-me-
trowa wieża widokowa, a u jej 
podnóża ścieżka edukacyjna, 
przybliżająca historię Szacht. 
Inwestycja kosztowała ponad 
1,3 mln zł i przekroczyła kwotę 
dostępną w budżecie obywatel-
skim, ale miasto dołożyło środki. 
Na YouTube znajdziecie kilka fil-
mów pokazujących Szachty i wie-
żę widokową w pełnej krasie.

Poligon strażacki 

W Bielsku-Białej mieszkańcy 
zadecydowali natomiast o bu-
dowie… poligonu strażackiego. 
Będzie on służył zarówno ochot-
niczej, jak i Państwowej Straży 
Pożarnej. Miasto przeznaczyło 
na ten cel 1,5-hektarową dział-
kę. Poligon będzie miał unika-
towe na skalę kraju wyposaże-
nie. Dodatkowo powstają tu też 
tory przeszkód dla najmłodszych 
adeptów pożarnictwa, czyli Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarni-
czych.

 Maciej Wołodko

Wrocław rozmawia

Jak inne miasta wykorzystują budżet obywatelski
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W Tychach na Śląsku powstaje miejski sad. Do sadzenia drzewek owocowych przyłączyli się nawet najmłodsi mieszkańcy 

Małe obserwatorium  
w Radomiu powstało  

w ramach BO
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Komunikacja

Strefy płatnego parkowa-
nia zwiększają dostępność 
miejsc postojowych. Dzię-
ki nim miejsca nie są blo-
kowane na długie postoje, 
tylko na czas załatwienia 
sprawy.

O wyznaczeniu miejsc płatnych 
na osiedlach decydują miesz-
kańcy z radami osiedli, składa-
jąc wniosek do urzędu. W cią-
gu ostatnich 6 miesięcy na taki 
wniosek parkometry zamonto-
wano na ulicach: Ziemowita, Za-
olziańskiej, Bujwida, Sopockiej, 
Liskego, Hoene-Wrońskiego, Łu-
kasiewicza, Sienkiewicza, Komu-
ny Paryskiej (między Pułaskiego 
a Podwalem), Traugutta, Mała-
chowskiego, Owsianej i Stysia.

– We wszystkich przypadkach 
strefy znajdują się blisko obiek-
tów generujących popyt na miej-
sca postojowe. W takim otoczeniu 
mieszkańcy coraz częściej do-
magają się regulacji parkowania 
przez wprowadzenie parkomatów. 
To poprawia rotację i sprawia, że 
łatwiej zaparkować – wyjaśnia 
Tomasz Stefanicki z Biura Zrów-
noważonej Mobilności UMW. 

W tym roku można spodziewać 
się kolejnych etapów płatnej stre-
fy na Przedmieściu Świdnickim, 
placu Grunwaldzkim i Przedmie-
ściu Oławskim. Nowością będą 
parkometry na Nadodrzu czy Po-
wstańców Śląskich.

Jakie korzyści?

Po wprowadzeniu opłat kierowcy 
szukają miejsc bezpłatnych dalej 
i kontynuują podróż pieszo lub 
komunikacją, co zmniejsza korki. 
W strefie płatnej w Śródmieściu 
przynajmniej 15 proc. przyulicz-
nych miejsc jest dostępne nieza-
leżnie od pory dnia. Tam, gdzie 
płatnej strefy parkowania nie ma, 
do 30 proc. ruchu samochodowe-
go generują kierowcy szukający 
parkingu. Do tego jest bezpiecz-
niej. Żeby wyznaczyć legalne 
miejsca do parkowania, trzeba 

uwzględnić odległości od skrzy-
żowań, przejść dla pieszych czy 
przystanków MPK. Wprowadze-
nie płatnego parkowania wymaga 
wyraźnego oznakowania miejsc 
postojowych.

Co z cenami?

W obszarze A i B opłata obowiązuje 
cały tydzień w godz. 9-20. A: 7 zł 
za 1. godz. postoju, 7,30 zł za 2., 
7,70 zł za 3. i 7 zł za 4. i każdą ko-
lejną. B: 5 zł za 1. godz. postoju, 
5,20 zł za 2., 5,50 zł za 3. i 5 zł za 
4. i każdą kolejną.

W obszarze C opłata obowiązuje od 
pon. do pt. w godz. 9-18 i wynosi: 
3 zł za 1. godz., 3,10 zł za 2., 3,30 
zł za 3. i 3 zł za 4. i każdą kolejną.

Taniej w abonamencie

Mieszkańcy mogą wykupić abona-
menty parkingowe za 10 zł/mies. 
lub 100 zł/rok. Z kolei przedsię-
biorcy funkcjonujący na danym 
obszarze mogą wykupić abona-
ment za 200 zł/mies. lub 2 tys. 
zł/rok.

Piotr Bera

Płatne strefy ułatwiają parkowanie

Będzie bezpieczniej i jaśniej na Księżu
Zobacz, gdzie na przejściach dla pieszych i przy przystan-
kach pojawi się niedługo dodatkowe oświetlenie. 

Ulica Opolska 188, skrzyżowanie 
ul. Opolskiej z ulicami Brochow-
ską, Myszkowską (przy przystan-
ku autobusowym „Sosnowiecka”), 
Zagłębiowską, Świątnicką i Tarno-
górską, Głubczycką i na wysokości 
posesji nr 21a – w tych miejscach 
na Księżu Wielkim i Małym poja-
wi się nowe oświetlenie. Ponadto, 
w kilku miejscach położone zosta-
ną kostki z wypustkami dla osób 
niewidomych i niedowidzących. 
Obniżone zostaną także krawęż-
niki. Prace przy ul. Opolskiej mają 
zakończyć się latem. Wykona je 
firma MIWRO za ponad 920 tys. zł. 
Kwota obejmuje także doświetlenie 

przejścia dla pieszych przy ul. Bez-
piecznej. Na odcinku od ul. Łużyc-
kiej do ul. Obornickiej zostaną do-
świetlone przystanki oraz przejścia 
dla pieszych. Łącznie pojawią się 
43 słupy. Na zlecenie ZDiUM zo-
staną także zamontowane słupy 
przy ul. Sołtysowickiej (12 słupów 
w 6 miejscach), przy ulicach Króle-
wieckiej, Suwalskiej, Gminnej, Ma-
ślickiej i Północnej (11 słupów przy 
7 przejściach) oraz przy ulicach 
Jemiołowej, Żelaznej, Szczęśliwej, 
Grochowej i Pereca (26 słupów 
przy 13 przejściach).

Piotr Bera
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Koniec prac na 
Komandorskiej

Na 12.02 (sobota) planowany 
jest koniec prac na ul. Ko-
mandorskiej i powrót li-
nii autobusowej 125 na stałą 
trasę przejazdu. Dodatkowo 
przy wyremontowanej ulicy 
zostanie uruchomiony nowy 
przystanek autobusowy tej 
linii – „Arena” w kierunku 
ul. Wielkiej. Będzie zlokali-
zowany za skrzyżowaniem 
z ul. Sanocką.

 

Remont przy  
C.H. Wroclavia
Na weekend 12-13.02 plano-
wany jest remont torowiska 
na skrzyżowaniu ulic: Borow-
skiej, Suchej i Swobodnej (tor 
od ul. Stawowej do ul. Dyrek-
cyjnej). Tramwaje linii: 8, 9, 
15 i 31 zmienią swoje trasy. 

Tramwaje l inii  8  jadące 
z Karłowic w kierunku pętli 
Tarnogaj pojadą objazdem od 
ul. Skargi przez ulice Teatral-
ną, Świdnicką, Piłsudskiego, 
Pułaskiego do ul. Hubskiej 
z pominięciem przystanków: 
„Wzgórze Partyzantów”, 
„Dworzec Autobusowy”, „Jo-
annitów” i „Gajowa”. 

Przez ul. Teatralną i ul. Pu-
łaskiego pojadą kursujące do 
parku Południowego tramwa-
je linii 9. W kierunku prze-
ciwnym trasa pozostanie bez 
zmian. 

To samo tyczy się linii 15 na 
trasie Poświętne – park Po-
łudniowy, która do ul. Dy-
rekcyjnej  dojedzie przez 
ul. Pułaskiego i ul. Glinianą 
z pominięciem przystanku 
„Dworzec Autobusowy”. 

Natomiast tramwaje linii 31 
jadące z Pilczyc w kierun-
ku Gaju będą kursować ob-
jazdem od ul. Piłsudskiego 
przez ul. Małachowskiego 
do ul. Hubskiej z pominię-
ciem przystanków: „Dworzec 
Autobusowy”, „Joannitów” 
i „Gajowa”.

Szczegółowe zmiany komuni-
kacyjne we Wrocławiu zawsze 
na stronie internetowej www.
wroclaw.pl/zmiany-w-ko-
munikacji. Doświetlony zostanie m.in. przystanek Sosnowiecka
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Inwestycje

Prace wrą przy przebudowie budynku głównego Zespołu Szkół Logistycznych przy 
ul. Dawida 9-11. Remont jest prowadzony pod czujnym okiem konserwatora zabytków. 
Nadzoruje go również Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu. Jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, to prace zakończą się w II kwartale tego roku. 

Trwa kompleksowa przebudowa 
ZS Logistycznych przy ul. Dawi-
da we Wrocławiu. – Przyziemie 
szkoły zmieniło już swój układ 
funkcjonalny. Po ciężkich pra-
cach w tym miejscu przyszedł 
teraz czas na roboty wykończe-
niowe – zaznacza Bartosz Nowak 
z Zarządu Inwestycji Miejskich 
we Wrocławiu. 

Budynek jest zabytkowy, więc 
prace nadzoruje konserwator 
zabytków. – Czuwa, aby obiekt 
został odrestaurowany z piety-
zmem i przede wszystkim, żeby 
zachowany został dawny cha-
rakter szkoły, dlatego odnawia-

ne są różne detale, m.in. frag-
menty starych kafelków, 
cegieł – wyjaśnia Bar-

tosz Nowak. 

Wyremontowane są już dwa 
z czterech pięter. Powstały nowe 
posadzki, instalacje, okna, a tak-
że toalety na dwóch najniższych 
kondygnacjach, z których już 
mogą korzystać uczniowie. Wy-
konawca remontuje je na każdym 
piętrze. Robotnicy pną się w górę 

i sukcesywnie przejmują kolejne 
przestrzenie, by skończyć 

prace przed wakacjami. 
Gruntowny lifting 
przejdą również sale 
lekcyjne. Koszt całej 
przebudowy to po-
nad 3,6 mln złotych. 

Paulina Czarnota

Zabytkowa szkoła przy ul. Dawida odzyskuje blask

We wrocławskim Porcie Południowym przy ul. Długiej powstają cztery zbiorniki retencyjne. Zabezpieczą miasto w trakcie ulewnych deszczów 
i pomogą w pracy oczyszczalni ścieków na Janówku. To jedne z największych tego typu obiektów w Europie. Ich budowa ma zakończyć się wiosną.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji od blisko 
150 lat każdego dnia dostarcza 
mieszkańcom Wrocławia czy-
stą i bezpieczną wodę do picia, 
a także zajmuje się odbiorem 
i oczyszczaniem ścieków. W ob-
liczu postępujących zmian kli-
matycznych MPWiK przystąpiło 
do realizacji nowego zadania. 
Przy ul. Długiej 67 we Wrocławiu 
powstają 4 zbiorniki retencyjne. 
Każdy z nich ma pojemność 15 
tys. metrów sześciennych i 15 m 
wysokości. 

Kamień węgielny pod budowę 
inwestycji wmurowano 29 wrze-
śnia 2020 r. Od tego czasu dużo 
się zmieniło. Prace idą pełną parą 
i jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to zakończą się wiosną.

Ostatni etap prac

– Wszystkie zbiorniki zostały 
już wykonane i przeszły próby 
szczelności – informuje Marty-
na Bańcerek, rzeczniczka praso-
wa MPWiK. – Teraz zajmujemy 
się wykonaniem instalacji od-
gromowej. W zbiorniku numer 
1 i 3 wykonywana jest elewacja. 
W zbiorniku numer 2 trwają pra-
ce elektryczne. A w zbiorniku 

numer 4 montowana jest insta-
lacja spłukująca i budowana ka-
nalizacja deszczowa – wyjaśnia.

Oprócz tego powstała także 
przepompownia ścieków i in-
frastruktura towarzysząca. 
W pompowni ścieków retencjo-
nowanych trwa montaż pomp 
i rurociągów stalowych oraz 

prowadzone są prace przygoto-
wawcze do wykonania elewacji. 
Budowa wchodzi już w ostat-
ni etap prac. Cztery zbiorniki, 
o łącznej powierzchni 60 tys. 
metrów sześciennych zabez-
pieczą miasto w trakcie ulew-
nych deszczów. Jednocześnie 
pomogą w pracy wrocławskiej 
oczyszczalni ścieków na Janów-

ku. W momencie gdy nad Wro-
cławiem pojawią się duże opady 
deszczu, powstające ścieki po-
płyną do budowanych zbiorni-
ków retencyjnych, a nie od razu 
do oczyszczalni w Janówku. Do-
piero gdy oczyszczalnia będzie 
mniej obciążona pracą, zgroma-
dzone wcześniej ścieki opadowe 
zostaną do niej przesłane. 

Ochronią miasto

Zmiany klimatu są nieuchron-
ne. Budowa zbiorników reten-
cyjnych ma ogromne znaczenie 
nie tylko dla przyszłości naszego 
miasta i jego mieszkańców, ale 
też dla środowiska naturalnego. 
Dzięki nim będzie ono chronio-
ne w przypadku długotrwałych 
i intensywnych opadów deszczu. 
– Za sprawą powstających zbior-
ników, przelew burzowy będzie 
w mniejszym stopniu zasilany 
ściekami z pogody deszczowej, 
co jednocześnie zapewni większą 
dbałość o środowisko naturalne 
i czystość Odry – podkreśla Wi-
told Ziomek, prezes MPWIK.

Unijne wsparcie

Budowa zbiorników retencyjnych 
jest częścią projektu „Docelowe 
rozwiązanie gospodarki ściekowej 
dla miasta Wrocławia – Faza I”, 
dla którego MPWiK otrzymało do-
finansowanie z Funduszu Spójno-
ści w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Wartość zadania to 
77,8 mln zł netto, a całego pro-
jektu – 160 mln zł netto. 

Michał Kurowicki

Budowa zbiorników retencyjnych już na finiszu
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Robotnicy pracują w pocie czoła przy przebudowie obiektu 

Oprócz zbiorników powstaje też przepompownia ścieków, sieć rurociągów i komór technicznych
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Z miasta

Pomimo pandemii w  ubiegłym roku w  Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym wykonano 
blisko 350 transplantacji różnego rodzaju narządów, tkanek i komórek. Ten rok rozpo-
czyna także w historii szpitala nowy rozdział – przeszczepy serca. Padły też rekordy.

W minionym roku USK pobił 
swoje wszelkie rekordy w przesz-
czepach rogówki. – Przeszcze-
piliśmy 53 rogówki – mówi dr 
Marek Szaliński z Kliniki Okuli-
styki. – Dla porównania w 2020 
r. z powodu pandemii takich 
przeszczepień było zaledwie 14, 
a we wcześniejszych latach liczba 
ta wynosiła około 20.

Do udanych może zaliczyć ten 
rok także Klinika Transplantacji 
Szpiku, Onkologii i Hematolo-
gii Dziecięcej. Wykonano tu 69 
przeszczepów szpiku u dzieci. 
Podobnie Klinika Hematologii, 
Nowotworów Krwi i Transplan-
tacji  Szpiku, której lekarze 
przeprowadzili 140 procedur 

przeszczepowych u dorosłych 
pacjentów. 

Rok 2021 był także przełomo-
wy w USK pod jeszcze jednym 
względem. Od niego rozpoczyna 
się historia wykonywanych tu 
przeszczepień serca. Pierwszego 
dokonano 25.02.2021 r. Do końca 
ubiegłego roku kardiochirurdzy 
Instytutu Chorób Serca wykonali 
40 takich zabiegów na 200 w ca-
łym kraju. 

Spadła natomiast liczba przesz-
czepień nerek i wątroby. – Zaled-
wie 8 przeszczepień wątroby i 39 
nerek to dramatyczny spadek – 
komentuje prof. Dariusz Janczak, 
kierownik Kliniki Chirurgii Na-

czyniowej, Ogólnej i Transplan-
tacyjnej i pełnomocnik dyrektora 
USK ds. transplantacji. – Przed 
pandemią, w 2019 r., przeszcze-
piliśmy 96 nerek i 17 wątrób, co 
pokazuje skalę.

Wiąże się to z tym, że USK pełni 
też funkcję szpitala covidowego. 
Wpływa to na sytuację na in-
tensywnej terapii, gdzie trafiają 
najciężej chorzy pacjenci covi-
dowi. Brakuje w związku z tym 
miejsc w całym regionie. Tym-
czasem po przeszczepie wątroby 
pacjent musi przebywać na od-
dziale intensywnej terapii przez 
7-8 dni.

Michał Kurowicki

Aż 350 transplantacji w szpitalu klinicznym w 2021 r.
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W USK W 2021 R.

Pierwszy polski bionanosatelita wystartował z Florydy 13 stycznia. Na swoim pokładzie miał leki onkologiczne i grzyby z gatunku Fusarium culmorum. Sa-
telita powstał we współpracy wrocławskich uczelni, które sprawdzają, jak brak grawitacji, promieniowanie i klimat w kosmosie wpłynął na tę przesyłkę. 

Badania prowadzone są przez 
konsorcjum, w skład które-
go weszły: firma SatRevolution, 
Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu (UPWr), Politechnika 
Wrocławska (PWr), Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu (UMed)
oraz Instytut Immunologii i Te-
rapii Doświadczalnej im. Ludwika 
Hirszfelda PAN. 

Zespół PWr odpowiadał za kon-
strukcję modułów laboratoryj-
nych, które umożliwią przepro-
wadzenie badań biologicznych 
i medycznych. Naukowcy z UMed 
badają, jak mikrograwitacja 
i kosmiczne promieniowanie 
wpływają na działanie leków 
onkologicznych i jak to może 
oddziaływać na ludzkie zdrowie. 
Badania UPWr dotyczą wpływu 
warunków na biologię grzybów.

Leki poza orbitą...

Badania UMed dotyczą wpływu 
leków onkologicznych na ho-
dowane komórki nowotworowe. 
Wcześniejsze badania wykaza-
ły bowiem, że mikrograwitacja 
może mieć korzystny wpływ na 
proces leczenia. Wyniki prowa-
dzonych badań mają pomóc na-
ukowcom z UMed w opracowaniu 

nowych terapii onkologicznych, 
antybiotykoterapii czy leków. 

... i grzyby w kosmosie...

Naukowcy z UPWr wysłali nato-
miast w kosmos grzyby. To ga-
tunek Fusarium culmorum, któ-
ry szybko zarodnikuje i rośnie. 

Znajduje się w wielu miejscach 
– w powietrzu, roślinach, glebie, 
a nawet w budynkach mieszkal-
nych. Ma szerokie możliwości 
rozwoju w różnych temperatu-
rach i warunkach wilgotnościo-
wych. Ponadto, grzyby te są bar-
dzo wytrzymałe na nagłe zmiany 
temperatury. 

– Wiemy, że gatunek, który wy-
syłamy, wytrzyma temperaturę 
nawet minus 250 stopni. Mamy 
to przetestowane na Ziemi. 
Chcemy zobaczyć natomiast, czy 
będzie on funkcjonował także 
w kosmosie, gdzie panuje specy-
ficzna mikrograwitacja, która jest 
wielokrotnie niższa, niż na po-

wierzchni Ziemi – opowiada prof. 
Krzysztof Matkowski z Zakładu 
Fitopatologii i Mykologii UPWr. 

... w służbie ludzkości

Taki eksperyment będzie miał 
bardzo duże znaczenie dla po-
tencjalnych prób umieszczenia 
w kosmosie większych orga-
nizmów, bo obecność grzybów 
w ekosystemie jest niezwykle 
istotna i stanowi m.in. warunek 
intensywnego i długotrwałego 
rozwoju roślin.

 – Kierowała nami ciekawość, czy 
w warunkach znacznie innych, 
niż te, które panują na Ziemi, 
ten organizm będzie się rozwi-
jał tak samo, a może odmiennie, 
a może w sposób dla nas zupełnie 
niezrozumiały i dziwny – dodaje 
prof. Matkowski.

Badania w kosmosie prowadzone 
będą przez 2 tygodnie z możli-
wością przedłużenia, jeśli oka-
że się, że warto nadal prowa-
dzić obserwacje. Po zakończeniu 
eksperymentu pierwszy polski  
bionanosatelita spłonie w ziem-
skiej atmosferze. 

Mateusz Lubański

Naukowcy z Wrocławia wysłali w kosmos... grzyby
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Profesor Krzysztof Matkowski z UPWr zajmuje się naukowo badaniem grzybów i chorób roślin
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Z miasta

Przez pandemię dzierżawa działek we Wrocławiu cieszy się popularnością. W tej chwili szacuje się, że na 35 tys. ogródków w naszym mieście 
mamy jedynie kilkaset wolnych. Jednak co roku, sukcesywnie prowadzone są na nich remonty, również dzięki dofinansowaniu Urzędu Miejskiego.

– W marcu podpiszemy umowę 
w sprawie dofinansowania do 
inwestycji i remontów we wro-
cławskich ogrodach działkowych. 
W tym roku Urząd Miejski prze-
każe nam 600 tys. zł. To dla nas 
spora kwota. Dofinansowanie do-
stajemy co roku, w ubiegłym było 
to 42o tys. zł. Za każdym razem 
całą kwotę skrupulatnie wykorzy-
stujemy – podkreśla prezes.

Łącznie we Wrocławiu mamy 
157 ogrodów działkowych. Rok 
temu z dofinansowania skorzy-
stało 40 z nich. – Tym razem 
chcemy pomóc podobnej liczbie. 
Ogrody muszą jednak posiadać 
wkład własny na remonty, a my 
im z naszej puli dokładamy śred-
nio 35 procent kosztów inwesty-
cji. Głównie kupujemy materiały 
do remontów – wyjaśnia Janusz 
Moszkowski.

Zaplanowano szeroki zakres 
prac. Będzie to budowa i wymia-
na starych ogrodzeń zewnętrz-
nych i wewnętrznych, między 
konkretnymi ogrodami. Kolejna 
sprawa to budowa sieci wodo-
ciągowej na terenie ogrodów. 
Wreszcie elektryfikacja, czyli 

pociągnięcie przyłączy energe-
tycznych. Kolejna inwestycja 
to powstanie parkingów obok 
wjazdów do ogrodów. Dalej: 
monitoring działek, który chroni 
przed podrzucaniem śmieci do 
kontenerów, a także przed kra-
dzieżami, szczególnie w okresie 
zimowym, gdy na działkach jest 
mało osób. 

Ponadto na wewnętrznych ścież-
kach stawiane będą latarnie, 
które oświetlają główne aleje, co 
też odstrasza złodziei. W planie 
jest też budowa siłowni plene-
rowych wewnątrz ogrodów oraz 
remonty i utwardzanie głównych 
alei ogrodowych.

Michał Kurowicki

Rodzinne ogródki działkowe będą remontowane

Każdy, kto pasjonuje się życiem i hodowlą pszczół, może 
rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat i  wziąć udział 
w bezpłatnym szkoleniu pszczelarskim. 

Jeśli marzysz o swojej pasiece, to 
możesz właśnie je spełnić. Zapisz 
się na szkolenie, które organizu-
je Fundacja Na Rzecz Zrównowa-
żonego Rozwoju Rolnictwa Ziemi 
Śląskiej „Rój”.

Przez cały sezon

Planowane zajęcia to przede 
wszystkim praktyka, wspierana 
wiadomościami teoretycznymi. 
Uczestnicy zdobędą też wiedzę 
z organizacji turystyki pszczelej 
i apiterapii. Zajęcia poprowadzą 
doświadczeni pszczelarze oraz 
nauczyciele akademiccy z Uni-
wersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. Szkolenie obejmie cały 
sezon – rozpocznie się w marcu 
i potrwa do listopada 2022 r. Do-
kładne terminy i czas zajęć będą 
podyktowane potrzebami pasieki 
i ustalane na bieżąco. Odbywać 
się będą w „Pasiece Miejskiej” na 
Wojnowie, w pobliżu ul. Stracho-
cińskiej i stacji kolejowej Wrocław 
Wojnów Wschodni. 

Musisz posiadać ul

Szkolenie jest bezpłatne, jednak 
warunkiem uczestnictwa jest po-
siadanie minimum jednego swoje-

go ula. Słuchacz ponosi też koszty 
rzeczowe związane z budową wła-
snej pasieki. Jak twierdzą organi-
zatorzy, na zakończenie szkole-
nia może się ona nawet podwoić. 
Wszyscy uczestnicy otrzymają 
certyfikaty ukończenia kursu.

Zapisy do 10.03

W szkoleniu może 
wziąć udział 15 
osób. Zgło-
szenia chęt-
nych przyj-
m o w a n e 
będą do 10 
marca 2022 
roku na ad-
res e-mail: 
c z a r d y b o n -
lucjan@interia.
pl lub listownie na 
adres: Fundacja Na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Rol-
nictwa Ziemi Śląskiej „Rój”, 
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice.

Czy wiesz, że…

We Wrocławiu można legal-
nie hodować pszczoły od 2016 r. 
Uchwała, którą wówczas podjęli 
miejscy radni, pozwala postawić 

ul lub nawet kilka uli 
w przydomowym ogród-

ku, na dachu lub na balkonie.

Kolejna łąka kwietna dla 
zapylaczy

Łąki kwietne od kilku lat cieszą 
się dużą popularnością w mia-
stach. Są świetną alternatywą dla 
miejskich trawników. Nie trzeba 
ich często kosić i podlewać, a dla 

środowiska przynoszą wiele ko-
rzyści. Są niezwykle ważne dla 
zachowania bioróżnorodności – 
zapewniają owadom zapylającym 
pożywne pyłki i nektar.

Wiosną na mapie Wrocławia po-
jawi się nowe zielone miejsce. 
Dzięki współpracy miasta z dewe-
loperem Dom Development przy 
ul. Bardzkiej nieopodal Wzgórza 
Gajowego powstanie łąka kwietna 

o powierzchni ponad 600 metrów 
kwadratowych. – Wysiew pla-
nujemy na początek wiosny. Na 
efekt trzeba będzie jednak pocze-
kać kilka tygodni. Prawdopodob-
nie w okolicach maja ulica Bardz-
ka pięknie rozkwitnie – mówi 
Aleksandra Zienkiewicz z Zarządu 
Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Katarzyna Wiązowska,  
Bartosz Moch

Marzysz o własnej pasiece? Zostań pszczelarzem
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Na jeden ogród wypadają obecnie po dwie, trzy wolne działki

Zajęcia poprowadzą doświadczeni pszczelarze w „Pasiece Miejskiej” na Wojnowie
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 Janusz Moszkowski,  
prezes Okręgowego Zarządu 

Polskiego Związku Działkowców
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Święto zakochanych po wrocławsku
Gościł tu słynny wenecki uwodziciel Casanova, 
na idealny do spacerów we dwoje Ostrów Tumski 
prowadzi Mostek Zakochanych, a  romantyczna 
wersja nazwy miasta to WrocLOVE. Wrocław ma 
wszelkie atrybuty, by 14 lutego stać się prawdzi-
wym miastem miłości. Jeśli nie macie jeszcze po-
mysłu na walentynkowy wieczór, skorzystajcie 
z naszych propozycji… także dla singli.

Tradycyjna kolacja, a potem 
kino? A może wieczór w teatrze 
i  romantyczny spacer? Albo 
mniej klasycznie – wyprawa na 
koncert czy występ kabaretu? 
Do wyboru, do koloru – wystar-
czy zajrzeć do walentynkowego 
serwisu na go.wroclaw.pl. Na-
wet single nie będą się nudzić 
w weekend 11-13 lutego w na-
szym mieście. Mogą wybrać się 
na festiwal food trucków większą 
paczką lub poszukać pary pod-
czas szybkich randek.

Dla smakoszy

Co najszybciej kojarzy nam się 
z romantyczną randką? Oczy-
wiście kolacja we dwoje. Moż-
na ją przygotować samodzielnie 
w domu i zaskoczyć ukochaną 
osobę, ale warto wybrać się do 
jednej z wrocławskich restauracji, 
które szczególnie się na tę okazję 
przygotowały. To m.in. Hala Stu-
lecia, restauracje HP Plaza, Pod 
Papugami, Atmosfera, El Cubano, 

Hard Rock Cafe, Forum Kulinarne 
czy Browar Stu Mostów.

Hala Stulecia organizuje po raz 
pierwszy wyjątkową kolację pod 
kopułą. Za menu odpowia-
da Katarzyna Daniłowicz, 
która niedługo poprowa-
dzi tu Restaurację Tara-
sową. To wrocławianka, 
zwyciężczyni 4. edycji Top 
Chef Polska i laureatka wie-
lu innych nagród kulinarnych. 
Wydarzenie odbędzie się 12.02. 
Browar Stu Mostów zaprasza do 
swoich dwóch lokalizacji 14.02 
o godz. 16 (ul. Długosza 
2 i ul. Świdnicka 4) 
na wyjątkowe dania 
i piwa. Forum Kuli-
narne (pl. Wolności 4) propo-
nuje kolację i jazz na żywo.

Kino czy koncert 

To może być począ-
tek pięknego wie-
czoru – można po-

wiedzieć , 
parafrazując sło-
wa, które Humprey 
Bogart wypowiada 
w „Casablance” Mi-
chaela Curtiza. Ten 
słynny film 14.02 

przypomni o godz. 19 Kino Nowe 
Horyzonty. Na maraton filmów 
dla zakochanych zaprasza też 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
Fama na Psim Polu. Wstęp wolny, 
ale obowiązują zapisy.

Muzyczne uciechy zapewni melo-
manom w niedzielę 13.02 o godz. 
18 Opera Wrocławska, prezen-
tując podczas koncertu „Rossini 
– z miłością” najpiękniejsze arie 
i duety miłosne. Wielbicieli world 
music dokładnie w ten sam wie-
czór, o tej samej porze, zaprasza 
Klubokawiarnia Mleczarnia (ul. 
Włodkowica 5) na koncert Joao 
de Sousa – wokalisty, gitarzysty 
i kompozytora portugalskiego 
pochodzenia. 

W Starym Klasztorze (ul. Purky-
niego 1) dla zakochanych ze sce-
ny w Sali Gotyckiej popłyną hity: 
„Everybody needs somebody", 
„I love you baby", „All You Need 
Is Love", a także „Kocham Cię, 
kochanie moje", „Zawsze tam, 
gdzie Ty" czy „Kryzysowa na-
rzeczona". Wieczór poprowadzi 
zespół WrocLove Guitar Top. 

Na wesoło 

Ci, którzy od romantycznych łez 
wzruszenia wolą popłakać się ze 
śmiechu, także znajdą coś dla 
siebie. W piątek 11.02 o godz. 19 
w Imparcie (ul. Mazowiecka 17) 
kolejna edycja Antykabaretu. To 
wyjątkowy cykl, w którym akto-Kolacja to najbardziej popularna forma spędzenia walentynek – wrocławskie restauracje są na to gotowe 
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Święto zakochanych po wrocławsku

rzy, dziennikarze czy wykładow-
cy znani we Wrocławiu występują 
w scenkach, piosenkach i improwi-
zują w Impart Cafe. W sobotę 12.02 
„problematykę miłości” poruszą 
o godz. 20 w komedii improwizo-
wanej także stand-uperzy wystę-
pujący w pubie Wędrówki, a 17.02 
z miłosnych perypetii przeciętnego 
zakochanego lub nie pośmieją się 
organizatorzy wieczoru w klubie 
Łącznik w Czasoprzestrzeni (ul. 
Tramwajowa 1/3 we Wrocławiu). 

Nie tylko dla par

Dzień Zakochanych można ob-
chodzić także z grupą znajomych. 
W weekend 12-13.02 w godz. 12-
18 w Browarze Mieszczańskim (ul. 
Hubska 44) odbędzie się Walen-
tynkowy StrEat food & fun festi-
wal. Organizatorzy zadbają o to, 
by było dużo pysznego jedzenia 
i umilająca czas muzyka. Ponadto 
w programie kiermasze gier plan-
szowych i płyt winylowych oraz 
speed dating (tzw. szybkie randki). 
Wstęp na festiwal jest wolny, bilet 
trzeba kupić tylko na szybkie rand-
ki. Odbędą się one także 12 i 13.02 

w Manana Cafe 
(ul. św. Mi-
kołaja 
8-11). 

Specjalne walentynki dla singli 
organizuje też Sztuka Na Miejscu 
(ul. Łaciarska 4). To wydarze-
nie taneczne odbędzie się 12.02 
o godz. 21, a o oprawę muzyczną 
zadba trzech najlepszych wro-
cławskich DJ-ów znanych z ante-
ny Radia RAM – Piestalski, Doktor 
Oldskool i Dejot.

W domowym zaciszu

Obecna sytuacja powoduje, że 
wiele osób spędzi jednak 
ten dzień w domu. Jak wte-

dy zorganizować walentyn-
kowy wieczór? Pomocne mogą 

być świece, butel-
ka dobrego wina 
i drobne przekąski. 
Można obejrzeć 
wspólnie film lub 

zagrać w ulubioną 
grę. Warto także po-

wspominać początki 
znajomości.

W taki własnie sposób będą 
świętować 14 lutego Krystyna 
i Adam Nosalowie z Wrocła-

wia, którzy od 61 lat co-
dziennie mówią sobie 
„kocham Cię”. Ich histo-
ria miłosna zaczęła się 
we wrocławskim parku 

Szczytnickim. 19-letnia 
wówczas Krysia pojawiła się 

w kadrze aparatu swojego przyszłe-
go męża Adama. Zauroczony chło-
pak, aby zdobyć jej serce, zagrał jej 
nawet wtedy na organkach. 

Szczęśliwi państwo Nosalowie 
doczekali się już prawnuków, ale 
Dzień Zakochanych spędzą we 
własnym gronie. – W domowym 
zaciszu, z lampką wina. Mąż wy-
ciągnie walizkę ze zdjęciami i bę-
dziemy wspominać szczęśliwe 
chwile – uśmiecha się pani Krysia. 
I radzi zarówno młodym zakocha-
nym, jak i tym z dłuższym sta-
żem: – Codziennie walczcie o sie-
bie, bądźcie tolerancyjni i mówcie, 
że się kochacie.

Agata ZiębaKrystyna i Adam Nosalowie to para z 61-letnim stażem, która walentynki spędzi w domowym zaciszu

l.wroclaw.pl/walentynki2022Szczegóły na

Casanova we Wrocławiu

W 1766 r. na miłosne podboje przybył do Wrocławia znany 
ze swoich przygód z kobietami Giacomo Girolamo Casanova. 
Miasto było wtedy pod panowaniem pruskim. Zatrzymał się 
u znajomego kanonika kapituły katedry wrocławskiej – Ba-
stianiego Giovanniego Battisty, który słynął z hulaszczego 
stylu życia. Casanova miał wówczas 41 lat. We Wrocławiu 
poznał guwernantkę Annę, która tak zawróciła mu w głowie, 
że zabrał ją w dalszą podróż do Drezna. Podobno chciał się 
nawet ustatkować. Niestety, Casanova został przez nią oszu-
kany, zdradzony i co gorsze… zarażony chorobą weneryczną.

Na obrazie Giacomo Casanova pędzla Antona Raphaela 
Mengsa z 1760 roku (źródło: Wikipedia)
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Nasze osiedla

Wiosną mieszkańcy centrum 
będą mogli skorzystać z  re-
montowanego właśnie tere-
nu pomiędzy ulicami: Kotlar-
ską, Łaciarską i Nożowniczą, 
w sąsiedztwie pl. Nowy Targ. 
To jedno z  miejsc objętych 
gminnym Programem Mo-
dernizacji Podwórek Komu-
nalnych.

– Cały obszar wygląda już świetnie, 
a dzięki montażowi podziemnych 
zbiorników na śmieci skończy się 
problem z gryzoniami, które doży-
wiały się w tradycyjnych kubłach. 
Poprawi się też estetyka całego 
miejsca, dzięki zasadzonej ziele-
ni. Cieszy nas również plac zabaw 
dla dzieci – podkreśla Jolanta Nie-
zgodzka, przewodnicząca zarządu 
osiedla Stare Miasto. I dodaje, że 
przed rozpoczęciem remontu zo-
stały przeprowadzone konsulta-
cje z mieszkańcami, by wziąć pod 
uwagę ich oczekiwania.

Efekty remontu podwórka już 
widać. Lada moment będzie go-

towy nowy plac zabaw dla dzieci. 
– Kolejny element to zagospoda-
rowanie zieleni – informuje Ur-
szula Hamkało z Zarządu Zasobu 
Komunalnego. – Posadzono już 
drzewa: dwa platany, kaszta-
nowiec, brzozy, graby i grusze. 
W sumie 32 sztuki. Oprócz tego 
będzie nowy trawnik i aż 1763 
młode krzewy. 

Poza tym wykonano odwodnie-
nie terenu, zamontowano kosze 
na śmieci i lampy oświetleniowe. 
Przebudowano drogę i chodniki. 
Dodatkowo przy wjazdach na teren 
ustawione zostaną blokady z kłód-
kami, a klucze do nich będą do dys-
pozycji mieszkańców.Trwa jeszcze 
budowa podziemnych zbiorników 
na selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. To rozwiązanie, 
dzięki któremu z terenu podwórka 
znikną kubły na śmieci. Takie same 
podziemne zbiorniki znajdują się 
w Przejściu Garncarskim i poja-
wią się na remontowanym obecnie 
podwórku przy pl. Nowy Targ, od 
strony pl. Nankiera. 

Michał Kurowicki

STARE MIASTO 
Nowe miejsce spotkań na Nowym Targu 

ŻERNIKI 
Osiedle Nowe Żerniki zostało docenione
Oprócz tego, że jest tu miejsce na sklepy, szkoły, przychodnię, place zabaw i zieleń, to jeszcze mieszkania dostępne są dla 
każdego. Mowa o osiedlu Nowe Żerniki, które zostało docenione przez NIEMAPĘ, czyli pierwszy przewodnik po pozytyw-
nych przykładach rozwiązań przestrzennych w Polsce. 

Kolektyw Mamy Projekt właśnie 
wydał nową NIEMAPĘ – ilustro-
wany, darmowy przewodnik dla 
całych rodzin. Tym razem tema-
tem przewodnim jest architektura 
i kształtowanie miejskiej prze-
strzeni. Pośród miejsc zasługu-
jących na szczególną uwagę zna-
lazło się Osiedle Nowe Żerniki we 
Wrocławiu.

NIEMAPA MIASTO DOBRYCH ROZ-
WIĄZAŃ prezentuje przykłady roz-
wiązań architektonicznych z całej 
Polski, zaprojektowanych tak, by 
służyły mieszkańcom z poszano-
waniem przyrody. 

To znana w całej Polsce seria kre-
atywnych przewodników inspiru-
jących do zwiedzania i odkrywania 

miejsc na nowo, ale też przybliża-
nia ważnych spraw, takich jak na 
przykład ekologia, postawy obywa-
telskie, kwestie dostępności miast 
i ich zrównoważonego rozwoju. 
Przy pomocy tego darmowego 
przewodnika twórcy chcą pokazy-
wać, jak ważne jest odpowiedzialne 
projektowanie przestrzeni i że każ-
dy z nas może tę przestrzeń obser-
wować, rozumieć, a także wpływać 
na to, jak będzie ona wyglądała.

Papierową wersję NIEMAPY moż-
na za darmo odebrać w Muzeum 
Architektury we Wrocławiu. Wer-
sja online do pobrania na stronie: 
niemapa.pl/niemapy/miasto-do-
brych-rozwiazan.

Paulina Czarnota

Zimowy spacer 
po Tarnogaju

Poznajcie historię osiedla, za-
haczając o sąsiedzkie historie 
i nostalgiczne wspomnienia. 
Będzie historycznie, archi-
tektonicznie i wspominkowo! 
Spacer po Tarnogaju zapla-
nowano na 20 lutego (nie-
dziela), godz. 12. Obowiązują 
jednak zapisy poprzez for-
mularz, który jest na stro-
nie: wrocff.com.pl/wywczas. 
Oprowadzać po zakamar-
kach osiedla będą: Anna To-
maszewska, przewodniczka 
i mieszkanka Tarnogaju, oraz 
Krzysztof Ziental, badacz 
architektury modernistycz-
nej, autor i współautor wie-
lu spacerów po wrocławskich 
osiedlach. Zbiórka przed sie-
dzibą rady osiedla Tarnogaj, 
ul. Henrykowska 2.

 

Serdeczne słowa 
na Brochowie
Jakimi słowami wyrazić swo-
ją miłość, sympatię, wdzięcz-
ność, przywiązanie, przyjaźń 
i wszystkie inne miłe uczucia, 
które czujecie do bliskich? 
Możecie poszukać ich podczas 
warsztatów w Brochowskim 
Centrum Aktywności Lokalnej 
przy ul. Koreańskiej 1a. Sło-
wa te zapiszecie symbolicznie 
w tekturowych sercach, które 
ozdobicie według własnego 
pomysłu. Warsztaty odbędą 
się 14 i 17.02, godz. 16 i 17.15. 
Zapisy poprzez formularz: 
l.wroclaw.pl/serdeczne-slowa 
lub telefonicznie w godzinach 
pracy centrum: 511 380 078.

Nowy chodnik na 
Kuźnikach 

Przy stacji kolejowej Wro-
cław–Kuźniki, lada dzień, 
r o zpoczn i e  s i ę  budowa 
chodnika, który będzie doj-
ściem do przejazdu PKP 
przy ul. Koszalińskiej. Jego 
całkowita długość wyniesie 
ok. 55 m i chociaż to nie-
wiele, to będzie ważne przej-
ście dla mieszkańców Kuźnik 
i Gądowa Małego. Przy oka-
zji prac zostaną odtworzone 
trawniki. Inwestycję za kwo-
tę 111 tys. zł ZDiUM planuje 
zakończyć w marcu. 

Tak prezentuje się nowy plac zabaw. Gotowa już jest piaskownica, siłownia, ławki i ogrodzenie terenu 
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NIEMAPA Wrocław odkrywa kolorowe podwórka, zaprasza do par-
ków i ogrodów, zachęca do odkrywania miasta z perspektywy Odry
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Odwiedź Dolny Śląsk

W Karpaczu najłatwiej zakochać się nie tylko pod magicznym Młynkiem Miłości, pod którym, według legendy, uczucie na 100 procent bywa odwza-
jemnione. Jest bowiem coś takiego w kurorcie pod Śnieżką, co powoduje, że szybko zdajemy sobie sprawę – jeden wypad tutaj to za mało. 

Śnieżka, Karkonoski Park Naro-
dowy, wodospady, naskalny las... 
Karpacz, miasteczko u stóp naj-
wyższej góry Sudetów (1606 m 
n.p.m.) i zimą, i latem od lat ściga 
się o palmę turystycznej popular-
ności z Zakopanem i Sopotem.

Nowy Polski Cud

Karkonosze to góry z jesz-
cze przedwojennymi tradycja-
mi sportów zimowych. Historię 
sportu i turystyki najlepiej po-
znać w najważniejszym tutej-
szym muzeum, mieszczącym się 
w przepięknym domu przysłupo-
wym.

Historię gór, od po-
wstania kontynentów 
aż po czasy współ-
czesne,  można 
w godzinę zgłę-
bić przy pomocy 
Machiny Wszech 
Czasu w Multi-
medialnym Mu-
zeum Karkonoszy. 
Interaktywna for-
muła ekspozycji jest 
tak dobra, że została 
ona zwycięzcą w konkursie 
„7 Nowych Cudów Polski” maga-
zynu „National Geographic”.

Hajda na narty!

Ci, którzy od kontemplowania 
narciarstwa w muzeum wolą 
uprawiać je na stoku, kierują się 
do Białego Jaru. Dla narciarzy 
zjazdowych Karpacz nie jest sta-
cją nr 1 na Dolnym Śląsku. Ale 7 
km nartostrad z Kopy gwarantuje 
jedne z najpiękniejszych widoków 
na Karkonosze. Te smakować 
mogą również piechurzy i narcia-
rze biegowi, którzy na start trasy 
Równia pod Śnieżką wygodnie 

do-
j a d ą 

k o l e -
j ą  l ino-

wą Zbyszek. 
Trasa prowadzi po 

polskiej i czeskiej części Kar-
konoszy. Skitourowcy na Kopę 
dotrą nie wyciągiem, lecz na 
nartach. Ten rodzaj narciarstwa 
jest w Karpaczu szczególnie pie-
lęgnowany. Tutejsze Centrum 
Skitourowe to nie tylko wypoży-
czalnia sprzętu, ale też organiza-
tor kursów skitouringu, a także 
zawodów skitourowych. 

Latające talerze

Zimowe szlaki można prze-
mierzać również na rakietach 
śnieżnych, samodzielnie lub 

z przewodnikiem. Ten najpopu-
larniejszy wiedzie na Śnieżkę. 
Choć mgła występuje tu przez 
ponad 300 dni w roku, to i tak 
ciągną na nią tłumy. Symbo-
lem Śnieżki jest przypominający 
spodki i nazywany „latającymi 
talerzami” budynek obserwato-
rium meteorologicznego. 

Świątynia Wang z Norwegii

Znana jest jako kościół szczę-
śliwych małżeństw, ale przede 
wszystkim to unikatowy zaby-
tek skandynawskiej architektury 
sakralnej z XII w. W XIX wieku 
król pruski Fryderyk Wilhelm IV, 
zakupiwszy zbyt ciasny dla nor-
weskiej społeczności kościółek, 
podarował go Karpaczowi. Tu 
dobudowano kamienną wieżę, 

która ma chronić go przed pory-
wistymi wiatrami od Karkonoszy. 

Muzeum i park zabawek

Henryk Tomaszewski, który od 
1968 r. mieszkał w Karpaczu, 
w 1994 r. ofiarował mu swoją 
kolekcję zabawek z całego świa-
ta – od XVIII-wiecznych figurek 
szopkowych, przez porcelanowe 
lalki z XIX w., aż po zabawki ty-
powe dla XX wieku. Tak powstało 
Miejskie Muzeum Zabawek.

W Karpaczu można zwiedzić 
muzeum klocków lego (z impo-
nującą makietą regionu), Świat 
Kolejek (można „przejechać się” 
przez Dziki Zachód lub Lodową 
Krainę sterując ciuchciami) czy 
Muzeum Konsol i Gier Wideo (30 

stanowisk, umożliwiających gry 
retro, w tym pegasusa).

Komu mało zabawek, niech uda 
się do Parku Bajek. Na leśnych 
ścieżkach umieszczono chatki 
z Królową Śniegu, Calineczką, 
Śpiącą Królewną i Kopciuszkiem. 
Na tamtejszym placu zabaw 
dzieci mogą wspiąć się na szczyt 
miniaturowej Śnieżki. Pod gór-
ką znajduje się tunel, w którego 
wnętrzu ukryty jest „Skarb Du-
cha Gór”. Przy parku na letnim 
torze na specjalnych pontonach 
mogą zjeżdżać dzieci i dorośli.

Jak dojechać

Z Wrocławia samochodem DK 5, 
a potem DK 3 jest 120 km. Podróż 
powinna zająć ok. 1,5 h. Autobu-
sem – ok. 2,5 h. 

Jarosław Kałucki

KARPACZ 
Turystyczna ekstraklasa pod białą od mgły Śnieżką

Radosław Jęcek,  
burmistrz Karpacza

Walory naturalne Karpacza zostały tak zagospodaro-
wane, aby spełnić oczekiwania różnych grup turystów. 
Na terenie naszej gminy przebiega blisko 100 km szla-
ków pozwalających odkrywać jeden z najcenniejszych 
przyrodniczo obszarów naszego kraju, nazywany 
skandynawską enklawą w sercu Europy. W samym 
Karpaczu znajdują się także liczne ścieżki i trasy spa-
cerowe pozwalające na poznawanie lokalnych atrak-
cji turystycznych. Tworząc ofertę turystyczną Karpacza 

zawsze opieramy się na bogatej historii i dziedzictwie 
Karkonoszy. Cieszę się, że prywatne atrakcje turystycz-
ne również z tego czerpią. W miejscowości, jak Kar-
pacz, nietrudno o tzw. pułapki turystyczne – komplet-
nie niezwiązane z miejscem, w którym się znajdują. 
Nas na szczęście ten problem omija. Są za to miejsca, 
które z całą pewnością warto odwiedzić, jak Karkono-
skie Tajemnice, Multimedialne Muzeum Karkonoszy 
czy Historyczny Park Miniatur.

KARPACZ

WROCŁAW
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Kościół Wang (w kółku). Karpacz liczy 5 tys. mieszkańców, ale dysponuje 13 tys. miejsc noclegowych
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Dla mieszkańca

Trening z judoką, olimpijczykiem Rafałem Kubackim, zwiedzanie Zakładu Patomorfologii Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, przejażdżka symulatorem ciężarówki 
i autobusu czy sesja strzelania z wiatrówki z Dziekanem Wydziału Psychologii SWPS – to tylko 
kilka z 15. aukcji, które można było licytować w ramach akcji Akademicki Wrocław dla WOŚP.

W minionym tygodniu zakoń-
czyła się akcja Akademicki Wro-
cław dla WOŚP. Dzięki wspólnej 
inicjatywie Wrocławskiego Cen-
trum Akademickiego, Akademii 
Młodych Uczonych i Artystów 
i wrocławskich uczelni, udało się 
zebrać ponad 15 tysięcy złotych, 
które w całości zasilą konto Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

 – To wyjątkowa inicjatywa uczel-
ni, miasta i Akademii Młodych 
Uczonych i Artystów, jedyna taka 
w Polsce – podkreśla Tomasz 
Janoś, dyrektor Wrocławskiego 
Centrum Akademickiego. – Ta-

kie wspólne akcje są najlepszym 
dowodem na to, że idea Akade-
mickiego Wrocławia przekłada się 
po prostu na konkretne działania. 
W tym wypadku na cel wyjątkowo 
ważny społecznie – dodaje. 

Najwyższą kwotę – ponad 3 tys. 
złotych – na aukcjach uzyskał 
obraz autorstwa prof. Wojcie-
cha Pukocza, rektora Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
– „Cafe Berg – czarny dach” to 
obraz namalowany w 2021 roku, 
w technice akrylowej na płótnie. 
Powstał w ramach cyklu kilku-
nastu prac pt. „Dom wzorcowy”. 
Inspiracją do jego powstania jest 

fascynacja zarówno moderni-
styczną architekturą Breslau, jak 
i jej późniejszą, modernistyczną 
odsłoną. Interpretacja architek-
tonicznej bryły łączy miękkie 
linie z rozedrganą strukturą tła, 
łagodząc nieco surowy charakter 
modernistycznej budowli – mówi 
prof. Wojciech Pukocz. 

I dodaje, że już po raz drugi uczel-
nia przyłączyła się do wspólnej ini-
cjatywy Akademickiego Wrocławia.  
–Wspieramy WOŚP i wszelkie tego 
rodzaju akcje, jednoczące akade-
micką społeczność Wrocławia.

Katarzyna Białończyk, WCA

Akademicki Wrocław po raz drugi zagrał dla WOŚP 

Pomoc ma różne oblicza. Doskonałym dowodem na to jest projekt „Dziarytatywnie”, który na Facebooku stworzyła grupa artystów i miłośników tatuażu. 
Ci pierwsi przekazują na aukcje swoje prace, drudzy zaś je licytują. A wszystko to z myślą o podopiecznych wrocławskiej fundacji „W związku z rakiem”.

Fundacja powstała w 2015 roku, 
pomaga osobom zmagającym się 
z chorobami nowotworowymi. 
Wsparcie udzielane jest na kilka 
sposobów – zarówno finanso-
wo, jak i niematerialnie poprzez 
organizację akcji świadomo-
ściowych. Fundacja nie 
tylko refunduje bardzo 
drogie leczenie onko-
logiczne, ale prowa-
dzi również działania 
z zakresu profilak-
tyki. Wolontariusze 
angażowani są także 
do pomocy w hospi-
cjach i domach osób wy-
magających ich obecności.

– Wspieramy pacjentów kom-
pleksowo, od zakupu leków, które 
nie są refundowane, po wsparcie 
psychologów oraz dietetyków – 
zaznacza Agata Łabuda z funda-
cji „W związku z rakiem”, która 
mieszka we Wrocławiu.

Wsparcie mimo pandemii

Fundacja pozyskuje fundusze po-
przez darowizny, zbiórki, akcje 
charytatywne czy przekazywany 
przez darczyńców 1 proc. podatku. 
Ale nie tylko. Jednym z projektów, 
który wspomaga działania funda-

cji, jest Dziarytatywnie. Założona 
w październiku 2020 roku grupa 
zrzesza miłośników tatuażu i ar-
tystów, którzy je wykonują.

–  Przez  pande-
mię byliśmy 

zmuszeni 
wszystkie 

n a s z e 
d z i a -
ł a n i a 
prze-
n i e ś ć 
do in-

ternetu. 
Nie mo-

gliśmy orga-
nizować even-

tów, co niestety utrudniło nam 
pozyskiwanie środków na pomoc 
naszym podopiecznym. Wie-
lu darczyńców rezygnowało ze 
wsparcia cyklicznego ze względu 
na ciężki okres. Wtedy stwierdzi-
łam, że świetnie byłoby połączyć 
artystów z naszą fundacją, wpa-
dłam na nowy pomysł i po pro-
stu zaczęłam działać – opowiada 
Agata Łabuda.

Strzał w dziesiątkę

Obecnie grupa liczy ponad 7600 
osób, a w ramach Dziarytatywnie 

można wylicytować prace arty-
stów z całego kraju. Każdego ta-
tuatora wyróżnia niepowtarzalny 
styl, a licytowane projekty są 
różnorodne. 

– Od początku chcia-
łam, żeby grupa miała 
charakter ogólnopol-
ski. Okazało się to 
strzałem w dzie-
siątkę, bo nasza 
fundacja jest roz-
poznawalna nie 
tylko na Dolnym 
Śląsku. Właściwie 
już od pierwszej 
licytacji obser-
w o w a l i ś m y 
duże zaintere-
sowanie tym 
p r o j e k t e m 
– przyznaje 
Łabuda.

Na 
czym 
polega 
akcja?

Zwycięzca licy-
tacji całą kwo-
tę przekazuje 
na rachunek 
fundacji. Na-

stępnie wystawiający i kupujący 
ustalają termin wykonania 
projektu. W ten spo-

sób wylicytowa-
na  praca 

b a r d z o 
szybko 

staje się dla darczyńcy pamiąt-
ką na całe życie. „Twój tatuaż 

jest cegiełką, którą dołożyłeś 
do walki z rakiem” – takie 
przesłanie możemy znaleźć 
w opisie grupy Dziaryta-

tywnie na Facebooku.

– Akcja Dziarytatywnie 
w świetny sposób zrzesza 
osoby, które chcą i mogą 
pomóc. Ja daję swój pro-

jekt, osoba licytująca ma 
nowy tatuaż, a potrze-

bujący otrzymują 
pomoc – wyjaśnia 

Anna Skoniecz-
na, artystka ze 
Szczecina.

W ciągu kil-
k u n a s t u 
m i e s i ę c y , 
dzięki pro-
j e k t o w i , 
udało się 
uzb i e ra ć 
o k .  1 6 0 
t y s .  z ł , 
co mie-

sięcznie daje 
10 tys. zł wsparcia 
dla podopiecznych. 

Mateusz Lubański

Dziarytatywnie, czyli pomaganie przez tatuowanie
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Przedstawiciele Akademickiego Wrocławia w studiu Finału WOŚP 



NR 6 (72) – LUTY 2022#WrocławSięSzczepi 15

My wrocławianie

Bohaterkami serii tekstów dwóch wrocławskich przewodniczek są rzeki – Odra i jej główne dopływy. „Z biegiem rzeki” to opowieści o tętniącej ży-
ciem codzienności nad Odrą, Oławą, Bystrzycą, nadzwyczajnych miejscach i cudach techniki. Przekonajcie się sami, e-book można ściągnąć za darmo.

Autorkami trzynastu tekstów 
zawartych w e-booku są Mar-
ta Miniewicz i Małgorzata Ur-
lich-Kornacka. To znakomi-
te wrocławskie przewodniczki, 
znawczynie historii Wrocławia 
i Dolnego Śląska. Tym razem 
zabierają nas na spacery wzdłuż 
Odry oraz najważniejszych jej 
dopływów Widawy, Oławy, By-
strzycy, Nysy Kłodzkiej i Ślęzy.

Serię opowieści otwiera oczy-
wiście mitologia – przypowieść 
o bogu Odry, Viadrusie. Jego wy-
obrażenie można zobaczyć m.in. 
na malowidle nad emporą w Auli 
Leopoldyńskiej. To potężnie 
zbudowany brodaty mężczyzna. 
Z kolei śląski poeta Paul Keller 
opisywał Odrę jako młodą ko-
bietę.

Jajeczne wiosłowanie

Z fascynacją czyta się o bogac-
twie wydarzeń nad Odrą przed 
II wojną. Dzisiejsza Wyspa Opa-
towicka nazywana była „wy-
spą miłości”, bo 
n a  w e e k e n d y 
namio t y  r o z-
bijały tam pary 
k o c h a n k ó w . 
Wzdłuż brzegów 
tę tn i ły  życ iem 
okazałe etablis-
sement – willowe 
miejsca rozrywki 
z  kawia rn ia-
mi, restaura-
cjami, salami 
koncertowy-
mi. „Pałacyk 
Odrzański” 
i „Wilhelm–
h a f e n ”  – 
należały do 
tych najpo-
p u l a r n i e j -
szych.

Nad Odrę ścią-
ga l i  mi łośn i cy 
sportów wodnych. 
Ich wyobraźnia 
na urozmaicenie 
zabawy nie miała 
granic, bo treningi 
i zawody zajmo-
wały im tylko część 
czasu. Wydarze-
niem było nowo-
roczne jajeczne 

wiosłowanie, w którym nagrodę 
stanowiło 15 jajek, zwykle wyko-
rzystywane potem do przyrzą-
dzenia ajerkoniaku. Nad rzękę 
przychodzono na koncerty, spek-
takle, przy dzisiejszej Na Grobli 
działało variete i kręgielnia.

Ślęza patronka regionu

Autorki zbioru zabierają nas 
poza Wrocław. I jest tam nie 
mniej ciekawie. Marta Miniewicz 
i Małgorzata Urlich-Kornacka 
doskonale wiedzą, jak sprzedać 
najważniejsze informacje, a przy 
tym nie zanudzić encyklopedycz-
ną szczegółowością. Ich opo-
wieści mają formę wciągającej 
słuchaczy gawędy, często z od-
niesieniami do osobistych wspo-
mnień i doświadczeń. To spra-
wia, że kolejne rozdziały 
wydawnictwa 
c zy t a  s i ę 
jednym 

tchem, a co strona pojawia się 
ciekawy opis, fakt, wskazówka.

Choćby opis przebiegu Ślęzy, 
której nazwa ma to samo źródło, 
co nazwa regionu i jego dawnych 
mieszkańców. To gotowy plan na 
wycieczkę do Przerzeczyna i Ar-
boretum oraz pakiet wiadomości 
o małej Niemczy i jej bohater-
skiej przeszłości.

Widawa z pokładu kajaka

Jeśli chcemy poznać Widawę, 
to najlepiej z kajaka. Przyjazna, 
rodzinna trasa leniwie wijącą się 
rzeczką (stąd jej nazwa veid/veis, 
wije się, kręci – z tego samego 
rdzenia językowego jest nazwa 
Wisły) przecina pola i łąki na 

odcinku 20 km, od Chrząstawy 
po Psie Pole.

Natomiast szlak wzdłuż Bystrzy-
cy wytyczają równolegle do rzeki 
dawne siedziby najważniejszych 
śląskich rodów, ich pałace i re-
zydencje m.in. w Samotworze, 
Sadowicach, Domanicach, Ka-
mionnej, Pankowie, Siedlimowi-
cach. Tylko część z nich ocalała, 
o świetności wielu świadczą tyl-
ko rozmiary ruin i pozostałości 
ozdób.

Zmieniały się także same rzeki. 
Przykładowo, dzisiejsze ujście 
Oławy w okolicy nabrzeża Sło-
wackiego to rozwiązanie XIX-
-wieczne. Autorki opracowania 
wspominają, że wcześniej rze-
ka łączyła się z Odrą w okolicy 

dzisiejszej Zatoki Gondoli, 
a jeszcze wcześniej 

w rejonie bu-
dynku Ar-

senału.

Dzieła Moore’a, 
Plüddemanna, Zaremby

Wrocławskie przewodniczki pre-
zentują także najbardziej cha-
rakterystyczne nadodrzańskie 
konstrukcje. To wieża ciśnień 
na terenie MPWiK wybudowana 
według projektu Anglika Johna 
Moore’a oraz most Grunwaldz-
ki, którego budowę zainicjował 
(i brał udział w jego projekto-
waniu) Richard Plüddemann, 
wrocławski radca budowlany. 
Oba obiekty to architektoniczne 
ikony Wrocławia. To pewne, że 
ten status w przyszłości osiągnie 
także dom na wodzie. Przygoto-
wany i wybudowany przez Ka-
mila Zarembę jest pierwszym 
tego typu obiektem w Polsce. 
Sąsiadujące z nim Odra Centrum, 
powstałe w tej samej technolo-
gii, tylko potwierdza, jak wielkie 
możliwości daje życie w mieście 
nad rzeką.

Zobacz Wrocław nad Odrą

Wydawnictwo zamykają wspo-
minki o filmach zrealizowanych 

we Wrocławiu na tle Odry. Ten 
serial otwiera „Zobaczymy 

się w niedzielę” w reżyserii 
Stanisława Lenartowicza 
z 1959 roku. Potem była 
m.in. „Stawka większa 
niż życie”, „Anatomia 
miłości” z Brylską 
i Nowickim, a na-
wet „Na kłopoty… 
Bednarski”, które-
go akcja w orygi-
nale rozgrywa się 
w przedwojennym 

Gdańsku. Widać 
Motława i Zatoka 
Gdańska wypa-
dały blado przy 
urodzie Odry.

D a r m o -
wy e-book 
„Z biegiem 
r z e k i  – 
o Odrze i jej 

dopływach” 
możemy ścią-

gnąć ze strony Sto-
warzyszenia Podróż-
ników TuiTam, które 
firmuje wydawnictwo.

Tomasz Wysocki

Z biegiem rzeki, czyli o Odrze i jej dopływach
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Od lewej: Martyna Miniewicz i Małgorzata Urlich-
-Kornacka, przewodniczki i autorki tekstów zawar-
tych w darmowym e-booku „Z biegiem rzeki”

l.wroclaw.pl/z-biegiem-rzekiE-book do pobrania
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Wrocławskie pokolenia

Rok 2021 dał nam w kość. Pandemia wcale się nie skończyła, obostrzenia ciągle się zmieniały. Co rusz słyszeliśmy, że ktoś zachorował albo zmarł. 
Sami też chorowaliśmy. Ale okazywało się też, że ktoś nam pomógł. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego stwarza okazję, by go docenić. 

W życiu społecznym działa regu-
ła wzajemności. O jej działaniu 
mówił podczas otwarcia wystawy 
Wrocławskie Oblicza Wolonta-
riatu Edward Milewski, aktywny 
wolontariusz z parafialnego ze-
społu Caritas i radny osiedla Kar-
łowice-Różanka w jednej osobie. 

 – W moim 80-letnim życiu do-
znałem wiele życzliwości i po-
mocy, gdy byłem w trudnej sytu-
acji. Uważam, że każdy człowiek, 
bez względu na kolor skóry czy 
pochodzenie, zasługuje na po-
moc, szczery uśmiech i dobre 
słowo – podkreślił. 

Możesz podziękować

Korzystając ze wsparcia insty-
tucji, organizacji pozarządowych 
czy grup pomocowych w minio-
nym roku, na pewno zetknęli-
śmy się z pracą wolontariuszy. 
Wolontariat na stałe wpisany 
jest w życie miasta, a ludzie za-
angażowani w niesienie pomocy 
są ważną częścią wrocławskiej 
wspólnoty.

 – Istnieje duża szansa, że osobi-
ście znamy aktywnych wolonta-
riuszy i że działają oni w naszym 
najbliższym otoczeniu – tłumaczy 
Justyna Stadniczenko z zespołu 

ds. wolontariatu WCRS-u. – Dla-
tego warto się rozejrzeć i docenić 
drugiego człowieka – zachęca. 

Wrocławskie Oblicza Wolontaria-
tu to inicjatywa Wrocławskiego 
Centrum Rozwoju Społecznego. 
Powstała, by pokazać te osoby, 
które na co dzień, bez większego 
rozgłosu, pomagają innym. 

Jak nominować?

Zgłoszenie do Wrocławskich Ob-
licz Wolontariatu może przesłać 
do WCRS-u reprezentant insty-
tucji, organizacji pozarządowej, 
pracownik firmy, w której dzia-
ła wolontariat pracowniczy, lub 
osoba prywatna. Ważne jest, by 
osoba nominująca w wyczer-
pujący sposób opisała działania 
znanego jej jednego lub grupy 
wolontariuszy.

Nominację w kategorii indywidu-
alnej lub grupowej, przy założeniu, 
że grupa liczy minimum trzech 
wolontariuszy można złożyć:

 ◼ wypełniając formularz, za-
mieszczony na stronie wolon-
tariat.wroclaw.pl, 

 ◼ przesyłając listem w formie pa-

pierowej pod adres: Wrocław-

skie Centrum Rozwoju Spo-
łecznego, pl. Dominikański 6, 
50-159 Wrocław, z dopiskiem 
na kopercie „Wrocławskie Obli-
cza Wolontariatu – zgłoszenie”,

 ◼ dostarczając osobiście pod 
ww. adres lub skorzystać 
z wrzutni na budynku, przy 

drzwiach wejściowych, wejście 
od parkingu, od ul. Janickiego 
w godz. 8-15. Regulamin Wro-
cławskich Oblicz Wolontariatu 
znajdziecie na www.wolonta-
riat.wroclaw.pl. W razie pytań 
można dzwonić pod numer 
71 77 24 991. 

Redakcja

Trochę straszna legenda o zbójach i głowie z kamienia oraz gdzie znaleźć lwa, co spełnia 
życzenia. O Wandzie Rutkiewicz, Alpinkach i Mount Evereście. To wszystko znajdziecie 
w lutowym numerze Krasnalovych Wieści. Plus poradę, jak zrobić skrzacią walentynkę.

Ile kościołów znajduje się na 
Ostrowie Tumskim? Ile wież ma 
katedra pw. Jana Chrzciciela? 
Jaki gwiazdozbiór najłatwiej wy-
patrzeć na lutowym nieboskłonie 
w bezchmurny wieczór, z dala od 
ulicznego oświetlenia? 

Kto przeczyta sam lub z rodzi-
cem najnowszy numer Krasnalo-
vych Wieści, będzie to wszystko 
wiedział. Zaglądając do Kącika 
Krasnalicy Niezabudki, będzie 
mógł zmierzyć się z zagadką 
pod tytułem „Czy zupę ogląda 
się przez lupę?”, a w komiksie 
„Krasnalorama” dowie się, do-
kąd iść, gdy z kimś nam randka 
nie wyjdzie. 

Krasnal Powerek podpowiada na 
str. 10, jak z białej kartki i kart-
ki kolorowej, przy pomocy no-
życzek, kleju, pisaka i kredek 
zrobić oryginalną, krasnoludzką 
trójwymiarową walentynkę dla 
bliskiej osoby. 

A jeśli wiemy, że ta osoba wo-
lałaby dostać kwiatka – proszę 
bardzo, Recyklinek na stronie 
obok chętnie służy nam pomocą. 
Wystarczy patyk lub wykałaczka 
i stary papier po rozpakowaniu 
prezentu lub przeczytana gaze-
ta. No, można też użyć koloro-
wego spreju lub farb. Ale i tak 
papierową różę wykonasz w mi-
nutkę.

Jeśli masz ochotę na nagrodę-
-niespodziankę, wysłuchaj które-
goś opowiadania o wrocławskich 
krasnoludkach, czytanego przez 
Artura Barcisia (dostępne w in-
ternecie pod adresem wroc.city/
krasnalkoweopowiesci) i narysuj 
do niego swoją ilustrację. Zdjęcie 
lub skan rysunku wyślij do 28.02 
pod adres: wpm@um.wroc.pl, 
wpisując w temacie mejla: kra-
snalkowe opowieści. 

Lutowe Krasnalove Wieści do-
stępne są w Centrum Informacji 
Turystycznej, Rynek 14 i w 58 
wrocławskich przedszkolach. 

Anna Aleksandrowicz

Znasz wolontariusza na medal? Zgłoś go do nagród

Krasnale w lutym pokazują Wrocław z wysoka

Edward Milewski na otwarciu wystawy Wrocławskie Oblicza Wolontariatu, ul. Kuźnicza, maj 2021 
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visitwroclaw.eu/wroclawskie-krasnaleCzytaj w internecie
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Kultura

Fundacja Olgi Tokarczuk po raz kolejny organizuje konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych „Jak zdobyć Nagrodę Nobla?”. W tym roku tematem są zmiany klimatu. Prace można nadsyłać do 23 marca.

Pierwsza edycja konkursu w 2021 
r. cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem. Nadesłano ponad 
400 prac, nagrodzono uczniów 
z całej Polski. Mottem tegorocz-
nej edycji są słowa „Świat jest 
mały – bardzo się skurczył w cią-
gu poprzedniego wieku. Wydep-
taliśmy w nim wiele ścieżek, za-
właszczyliśmy jego lasy i rzeki, 
przeskoczyliśmy oceany” („Czuły 
barbarzyńca”, Olga Tokarczuk). 
Zadaniem dla uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych 
jest napisanie własnego tekstu do 
6 tysięcy znaków ze spacjami. – 
Zapraszamy do nadsyłania bajek, 
opowiadań, fragmentów powie-
ści, esejów czy reportaży – nie 

stawiamy żadnych ograniczeń 
gatunkowych – zachęcają orga-
nizatorzy. Termin nadsyłania prac 
upływa 23.03. Prace należy zgła-
szać przez formularz na stronie 
literatura.wroclaw.pl (zakładka: 
Projekty i programy). Ogłoszenie 
wyników nastąpi 23.04 w Świa-
towy Dzień Książki i Praw Autor-
skich UNESCO. 

Warto spróbować swoich sił, na 
laureatów czekają wyjątkowe 
czytniki Wrocławia Miasta Lite-
ratury UNESCO i książki z osobi-
stą dedykacją noblistki Olgi To-
karczuk.

Magdalena Talik

Od 1 lutego program kultu-
ralny Wrocławia będzie re-
alizowała nowa instytucja. 
WIK, czyli Wrocławski Insty-
tut Kultury, powstał po od-
dzieleniu się od Strefy Kultu-
ry i  zorganizuje Europejską 
Noc Literatury, Mikrogranty, 
koncerty w Recepcji czy pro-
gramy edukacyjne.

Nazwa Wrocławski Instytut Kul-
tury brzmi poważnie, ale jego 
dyrektorka Dominika Kawale-
rowicz podkreśla, że wynika to 
także z potrzeby przyglądania się 
kulturze. – Realizujemy różnego 
rodzaju wydarzenia dla miesz-
kańców, które muszą być jednak 
poprzedzone badaniami i reflek-
sją, aby tworzyć coś z sensem, 
a nie przyczyniać się do bezmyśl-
nej nadprodukcji kultury – tłu-
maczy. 

Po podziale 

Podczas gdy Strefa Kultury Wro-
cław przejęła od 1.02 wszystkie 
duże festiwale, Wrocławski In-
stytut Kultury poprowadzi duże 
projekty, wydarzenia i koncerty, 
organizując m.in. Europejską Noc 
Literatury, program rezydencji 
artystycznych AIR Wro czy (po-
nownie od lata) niezwykle popu-
larne Sąsiedzkie spacery po wro-
cławskich dzielnicach. 

– Zależy nam także na tym, aby 
prowadzić z sukcesem wydarze-
nia w dwóch miejscach – Recep-
cji oraz na podwórku Neono-
wym i w Barbarze, proponując 
rozrywkę, dla tych, którzy chcą 
przyjść na ciekawe koncerty 
i spotkania – zaznacza Dominika 
Kawalerowicz.

Co w programie?

Programem flagowym WIK po-
zostaną Mikrogranty, w których 
wrocławianie mogą ubiegać się 
o wsparcie finansowe na plano-
wane przez siebie przedsięwzięcia, 

a dodatkową merytoryczną pomoc 
zapewni WIK. 

Dla środowiska kulturalnego 
w portfolio instytutu jest np. 
Wrocławski Program Wydawni-
czy, czyli granty na wydawanie 
książek o Wrocławiu, Kultu-
ra mobilna – mały fundusz na 
wspieranie wyjazdów artystów 
za granicę. A warsztatami w po-
łowie 2022 r. WIK rozpocznie 
nowy program współdzielnia 
kultury, w której kluczowe bę-
dzie myślenie, jak można się 
wymieniać zasobami pomiędzy 
instytucjami kulturalnymi, orga-

nizacjami pozarządowymi i CAL-
-ami, by nie trzeba było zbyt 
wielu rzeczy kupować. Okazuje 
się bowiem, że „po sąsiedzku” 
można pomóc sobie pożycze-
niem krzeseł, systemów wy-
stawienniczych, ale też czasem 
swojego prawnika.

WIK chce organizować spotka-
nia ludzi z sektora kultury, aby 
instytucje się wzajemnie zauwa-
żyły i zaczęły współpracować, co 
może skutkować ciekawymi pro-
jektami. 

Magdalena Talik

Kultura

WIK: Co ma w planach nowa instytucja? Koncerty 
w Światowidzie
W lutym w ODT Światowid (ul. 
Sempołowskiej 54a) odbędą się 
dwa wyjątkowe koncerty. 18.02 
o godz. 19 Jerzy Kaczmarek Qu-
artet „Wilcze sidła” zagra Tri-
bute to Jazz Club Rura. Zespół 
powstał w latach 80. w tym 
właśnie legendarnym klubie. 
25.02 natomiast w jubileuszo-
wym koncercie The Best of Ar-
trio wystąpią instrumentalistki 
Artrio. Bilety za 15 zł dostępne 
są online na kupbilecik.pl oraz 
przed koncertem w ramach 
wolnych miejsc ze zniżką Nasz 
Wrocław. Seniorzy mogą kupić 
je za 8 zł (z kartą seniora w se-
kretariacie ODT). 

 

„Oblicza Odry”  
w plenerze
Studenci kierunku historia 
w przestrzeni publicznej na 
Uniwersytecie Wrocławskim pod 
opieką dra hab. Wojciecha Ku-
charskiego przygotowali – we 
współpracy z Centrum Historii 
Zajezdnia – wystawę plenero-
wą poświęconą wielu obliczom 
wrocławskiej rzeki Odry. Można 
ją podziwiać od 7.02 na bulwa-
rze Xawerego Dunikowskiego. 
Później będzie prezentowana 
przy Centrum Historii Zajezdnia 
przy ul. Grabiszyńskiej 184 we 
Wrocławiu. Wstęp wolny.

Filmowe poranki 
w kinie Helios 

W niedzielę 13.02 w kinie Helios 
(Magnolia Park i Aleja Bielany) 
odbędzie się kolejny poranek 
z bajkami dla dzieci. O godz. 
10.30 na ekranie poleci zestaw 
bajek: Wiruj wąsy, Trzy koty 
i kociątko, Karol Koci, Kon-
kurs latawców, Cuchnąca mi-
sja. Projekcję poranków po-
przedzają konkursy i zabawy 
w sali kinowej. Cykl odbywa 
się co drugą niedzielę miesiąca 
we wszystkich kinach Helios. 
Przeznaczony jest dla dzieci 
w wieku od 3 lat w towarzy-
stwie opiekunów. Seanse mają 
ściszony dźwięk, dzieci dosta-
ją upominek. Bilety na stronie 
kina: 14,90 zł (3 dni przed se-
ansem), 17,90 zł (2 dni przed), 
19,90 zł (1 dzień wcześniej), 
23,90 w dniu wydarzenia. 

Nobel dla ucznia? Weź udział w konkursie
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Praktycy kultury to jeden z programów, który został we Wrocławskim Instytucie Kultury

M
A

R
C

IN
 S

ZC
ZY

G
IE

Ł



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #WrocLove202218

Dla obcokrajowca
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Атракціони для дітей на один день

Tram Route to Nowy Dwór enters last stage

Перевірте, які дитячі атракці-
они можна відвідати, приїхав-
ши до Вроцлава на один день.

Прогулянку між гномами най-
краще розпочати, придбавши 
мапу Вроцлава, на яку нанесено 
місця, де можна зустріти най-
більше число цих привабливих 
бородатих карликів. Звичайно, 
мандрівку розпочинаємо біля 
входу до їх країни – з тильної 
сторони невеликої кам’яниці 
«Ясь». Двері до підземелля від-
чиняться, коли ми вимовимо 
закляття.

«Колійково», тобто Вроцлав 
і околиці у мініатюрі

Це величезний макет із тися-
чами фігур людей та чучела-
ми тварин, сотнями будинків, 
транспортних засобів та потягів 
(вони виглядають як справжні). 
На площі понад 700 кв. метрів 
є мініатюри багатьох об’єктів, 
що можна назвати візитними 
картками Вроцлава і Нижньої 
Сілезії. Над «Колійково» схо-
дить і заходить сонце, зміню-
ються пори року. Тепер, відпо-
відно до календаря, у частині 
цього містечка царює зима. Малі 
(і дорослі) гості «Колійкова» 
радо побавилися б мініатюрни-
ми машинами та поїздами, на-
жаль це неможливо.

Квитки до «Колійкова» у Sky 
Tower коштують 29 зл. (звичай-
ний) та 23 зл. (пільговий). Якщо 
ми підемо туди у групі мін. 15 
осіб, заплатимо відповідно 27 і 0 
зл. від особи.

Коли ви вже будете у Sky Tower, 
є наступна можливість погля-
нути на Вроцлав з незвичайної 
перспективи. На 50. повер-
сі найбільшого у Польщі жит-
лового будинку є оглядовий 
майданчик. Піднятися на нього 
можна кожні півгодини. Ціни 
квитків: 18 зл. (звичайний) 
і 12 зл. (пільговий). Варто заз-
далегідь дізнатися про те, чи ще 
є вільні місця на вибрану вами 
годину.

Гідрополіс, тобто життя 
вийшло з води

Усі, кого цікавить навколишній 
світ, повинні завітати до Гід-
рополісу, тобто центру знань 
про воду. Вони знайдуть там 
відповіді на сотні запитань, 

що стосуються значення води 
для нашої цивілізації. Муль-
тимедійні презентації, десятки 
привабливих експонатів, моде-
лі пристроїв та чучела тварин 
– завдяки цьому ви надовго 
запам’ятаєте відвідання Гідро-
полісу. Ціни квитків: звичай-
ний – 32 зл., пільговий – 23 зл., 
сімейний – 85 зл.

Вроцлавський зоопарк та 
Африканарій

Усі, хто ще не відвідав Вро-
цлавський зоопарк, повинні 
це зробити. Якщо йдеться про 
різноманітність видів тварин, 
він найбільший у Польщі. Його 
головне місце – це унікальний 
у європейському масштабі Аф-
риканарій. Там можна побачи-

ти тварин і риб, які живуть на 
землі і у водах Африки.

Квитки до вроцлавського зо-
опарку найкраще придбати 
в Інтернеті, тоді ви уникне-
те стояння у черзі до кас. Ціни 
квитків: 60 зл. (звичайний), 
50 зл. (пільговий), 195 зл. (сі-
мейний – для двох дорослих з 
максимум трьома дітьми).

Музей ілюзії, тобто поєднання 
забави з навчанням

Завжди варто відвідати такі 
місця, як Музей ілюзії. На 
Пісковому острові у Вроцла-
ві знаходиться щось на кшталт 
міні-лабораторії розваг із 70 
пристроями – іграшками, де 
використовують забаву пер-
спективою, криві дзеркала та 

лінзи, а також гру світла. Роз-
важаючись, ви пізнаєте закони 
фізики, геометрії, хімії.

Ціни квитків: звичайний – 
50 зл., пільговий – 40 зл., для 
дітей віком до 7 років вхід без-
коштовний. Сімейний квиток 
(двоє дорослих і двоє дітей стар-
ше 7 років) – 145 зл.

Дитячі майданчики у парках

Ми живемо у найтеплішому ре-
гіоні Польщі, тому взимку у Вро-
цлаві й у Нижній Сілезії є дні з 
гарною погодою, коли дуже при-
ємно бавитися просто неба.

У Вроцлаві у розпорядженні 
наймолодших є десятки дитя-
чих майданчиків. Є маленькі, де 
знаходяться лише гойдалка та 
пісочниця, а також великі ди-
тячі комплекси для ігор і забав.

Варто зайти на територію іпо-
дрому, де утворено «Конико-
во». Автори широко викори-
стали мотив коня.

Оподаль – у Клецінському пар-
ку – є добре оснащений май-
данчик для дітей. Тут можна 
побачити будиночок під назвою 
«мавпячий гай» та гірку – для 
дещо старших дітей, а для ма-
лят є гойдалки і пісочниця. Ве-
ликі дитячі майданчики є також 
у Південному парку, Шчитніць-
кому парку (на вул.. Ружицько-
го), Саду Старого міста, а також 
у Брохові, поблизу знаменитого 
лабіринту. Оригінальне місце 
дитячих ігор і забав було утво-
рено у Східному парку.

Wroclaw signed an agreement with Skanska for the performance of the third stage of construction of the Bus & Tram Route to Nowy Dwór. The cost 
of the investment will be 72 million PLN. Road works will start on 5th February.

Visualisation of the bus 
& tram terminus at 
ul. Rogowska 

The investment covers an almost 
2 km long section along ul. Ro-
gowska. This stage includes the 
construction of a new trackway, 
a roadway (1.6 km), bike paths 
(1.8 km), pavements (2 km) and 
the reconstruction of 1.2 km of 
drainage system in trenches with 
a depth of up to 5.5 m. A park and 
ride for 70 cars will also be built, 
including three places for the 
disabled. Works will start on 5th 
February and last 15 months. The 

construction of 11 new pedestrian 
crossings is planned.

At the beginning, road workers 
will build a new tram & bus ter-
minus near the Wrocław Nowy 
Dwór railway station. This section 
will be excluded from traffic, but 
inhabitants of local properties will 
be allowed to ride across the build-
ing site.

The new route connecting the cen-
tre to Nowy Dwór will be opened 
for public transport in the summer 
of 2023. Until that time, passen-
gers will have to use bypass routes 

because of ongoing construction 
works. For this reason, 14 bus lines 
– 11 day lines and 3 night lines – 
will change their routes.

This refers to day lines 109, 122, 
124, 126, 134, 142, 148, 149, 909, 
927L, 927P and night bus lines 
241, 246 and 249.

The total gross value of the pro-
ject is 386 million PLN and current 
expenditure has totalled almost 
275 million PLN. The construc-
tion works are co-funded by the 
European Union in the amount of 
117 million PLN.
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Sport

Kibice Śląska Wrocław w  końcu doczekają się klubowego muzeum, a  uzupełnieniem całości będzie nowoczesny  
SportBar i strefa aktywności. Wybrano już wykonawcę tej inwestycji – w drodze przetargu wygrała firma A+V, która 
współtworzy wystawy muzealne w różnych miastach w Polsce, m.in. w Muzeum Teatru we Wrocławiu.

WKS Śląsk Wrocław został za-
łożony w 1947 roku – najpierw 
jako Pionier, a następnie Legia 
Wrocław. Ostateczny kształt i na-
zwę WKS przyjął w 1957 r. Pił-
karski Śląsk to klub z tradycjami 
– 2-krotny mistrz i zdobywca 
Pucharu Polski. Historii do opo-
wiedzenia jest wiele, ale dotych-
czas brakowało miejsca, gdzie 
wszystkie wspomnienia 
mogłyby zostać zebra-
ne w całość.

Jest wykonawca

Wiosną 2023 roku na 
Tarczyński Arena ofi-
cjalnie zainaugurowana zo-
stanie działalność klubowego 
muzeum. Z biegiem czasu, mają 
tam się znaleźć także pamiątki in-
nych sekcji, nie tylko piłkarskiej. 
Wybrano już wykonawcę – firmę 
A+V, która wyceniła koszt wszyst-
kich prac na ok. 4,8 mln złotych 
netto. – Nasza firma ma swoje 
korzenie we Wrocławiu, a wśród 

naszych pracowników znajduje się 
wielu fanów klubu. Dzielimy więc 
pasję organizatorów tej wystawy 
– mówi Jarosław Kołcun, 
prezes A+V sp. 
z o.o.

Będzie multimedialnie

W muzeum Śląska kibice będą mo-
gli zobaczyć unikatowe eksponaty 
nawiązujące do historii klubu oraz 

szereg rozwiązań multimedial-
nych. To m.in. ekrany dotykowe 
z dedykowanymi apli-
kacjami, które 

w atrakcyjny 
sposób zaprezentują 

zdjęcia, nagrania i informacje.

Historia zawodników

Pomysł powstania muzeum pił-
karskiego WKS-u kształtował się 
już od rozpoczęcia budowy no-
wego stadionu przy al. Śląskiej.  
– Tworzymy miejsce odwołujące 

się do wrocławskiej tożsamości, 
której klub jest znaczną częścią. 
Pokażemy historię, zawodników 
i działaczy. Chcemy też, by było to 
kolejne miejsce spotkań, dlatego 

zwieńczeniem muzeum będzie 
typowy SportBar – podkre-

śla prezydent Wrocławia 
Jacek Sutryk.

– Muzeum wzmoc-
ni  identyf ikac ję 
wrocławian z na-

szym klubem i jestem 
przekonany, że obiekt będzie 

napawać dumą każdego kibica ze 
stolicy Dolnego Śląska – twierdzi 
prezes WKS-u Piotr Waśniewski.

Muzeum i pub zostaną zlokali-
zowane na poziomie esplanady, 
w pomieszczeniach pomiędzy try-
bunami B i C, a najłatwiej będzie 
dotrzeć do nich wchodząc na Tar-
czyński Arena od strony ul. Króle-
wieckiej.

Patryk Załęczny

Dziewczyny z Cheerleaders Wrocław już od ponad 20 lat uczestniczą w najważniejszych sportowych wydarzeniach. Rów-
nież w tych, które odbywają się poza stolicą Dolnego Śląska. Chcesz wstąpić w ich szeregi? Zbliża się nabór do zespołu.

Cheerleaders Wrocław tańczą m.in. 
na meczach koszykarskiego Ślą-
ska, żużlowej Sparty czy finałach 
Pucharu Polski w koszykówce. Na 
swoim koncie mają także udział 
w The World Games czy imprezach 
towarzyszących Euro 2012 i siat-
karskich mistrzostwach świata.

W 2017 roku miało miejsce jed-
no z najważniejszych wydarzeń 
w całej historii Cheerleaders 
Wrocław. Tancerki wybrały się do 
USA na zaproszenie Marcina Gor-
tata. Dzięki temu mogły nie tylko 
zobaczyć od kulis mecz NBA, ale 
również zatańczyć przed amery-
kańską publicznością. 

Przyjdź na trening otwarty

Cheerleaders Wrocław zapraszane 
są na wiele różnych imprez spor-
towych, dlatego też wciąż po-
szukują nowych twarzy. Trening 
otwarty odbędzie się w poniedzia-
łek 21 lutego o godz. 19 w Hali 

Kosynierka przy ul. Mieszczań-
skiej 4. Obecnie w zespole tańczy 
16 dziewczyn, a dołączyć może 
znacznie więcej.

– Nie ustalamy żadnych limi-
tów. Najchętniej zaprosiłybyśmy 
30 dziewczyn, o ile miałyby czas 
i chęci do pracy. Zazwyczaj do-
łącza do nas jednak około 10-12 
tancerek, spośród których 2 lub 
3 zostają z nami na stałe – mówi 
Joanna Rudnicka, menedżerka 
zespołu.

Nadajesz się na 
cheerleaderkę? 

Poszukiwanie są dziewczyny, 
które mają już warsztat tanecz-
ny i są wszechstronne – cheer-
leaderki powinny radzić sobie 
z każdym stylem tańca. Zespół 
trenuje trzy razy w tygodniu, 
żeby w trakcie jednego meczu za-
prezentować kibicom kilkanaście 
różnych układów. – Nie uczymy 

tańca od podstaw i wymagamy 
doświadczenia. Choć zdarzają się 
dziewczyny, które wcześniej nie 
tańczyły, ale ich zaangażowanie 
pozwoliło dołączyć do nas. Jeśli 
jest motywacja i są chęci, można 
wszystko – przyznaje Rudnicka.

Aby uczestniczyć w naborze, wy-
starczy strój sportowy, obuwie 
zmienne i – jak czytamy na fa-
cebookowym profilu zespołu – 
mnóstwo pozytywnej energii.

Mateusz Lubański

Muzeum Śląska Wrocław już wiosną 2023

Tańczysz? Dołącz do zespołu Cheerleaders

Piłkarski WKS Śląsk zainau-
gurował wiosenne zmagania 
w PKO BP Ekstraklasie. Nie-
stety, zawodnicy Jacka Magiery 
po słabym pojedynku przegrali 
w Gdańsku z miejscową Lechią 
0:2. Debiut w szeregach Woj-
skowych zaliczył nowy nabytek 
Dennis Jastrzembski.

Koszykarze Śląska Wrocław 
odnieśli 13. zwycięstwo w trwa-
jącym sezonie Energa Basket 
Ligi. W weekend podopieczni 
Andreja Urlepa pokonali 85:74 
King Wilki Morskie Szczecin.

Juniorzy Chemeko-System 
Gwardia Wrocław Academy 
I zakończyli mistrzostwa Dol-
nego Śląska na 2. miejscu. Już 
niebawem przed wrocławski-
mi siatkarzami finały 1/4 mi-
strzostw Polski.

Tydzień w skrócie

piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 
11.02, godz. 18, 
Górnik Łęczna - WKS Śląsk 
Wrocław 
(Canal+ Sport, nSport+)

koszykówka

Energa Basket Liga: 
13.02, godz. 20, 
MKS Dąbrowa Górnicza - 
WKS Śląsk Wrocław
(EMOCJE.TV)

EuroCup: 15.02, godz. 20, 
MoraBanc Andorra - WKS 
Śląsk Wrocław

Energa Basket Liga Kobiet: 
12.02, godz. 17, Wielofunkcyjna 
Hala Sportowa AWF, 
Ślęza Wrocław - Zagłębie 
Sosnowiec

Suzuki 1. Liga Mężczyzn: 12.02, 
godz. 18, WKK Sport Center,
WKK Wrocław - AZS AGH 
Kraków

siatkówka

TAURON Liga: 
14.02, godz. 17.30, Hala Orbita, 
#VolleyWrocław - Polskie 
Przetwory Pałac Bydgoszcz 
(Polsat Sport)

Tauron 1. Liga: 12.02, godz. 18, 
Mickiewicz Kluczbork - 
Chemeko-System Gwardia 
Wrocław

piłka ręczna

Liga Centralna: 13.02, godz. 17, 
Hala Orbita, WKS Śląsk 
Wrocław - GKS Żukowo

WYDARZENIA 
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Cheerleaders Wrocław występują na wielu imprezach sportowych



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #WrocLove202220

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 
Paulina Czarnota

DRUK
AGORA 
ul. Daniszewska 27 
03-230 Warszawa

WYDAWCA
Gmina Wrocław

Napisz do nas!
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1. Wrocławski ma pięć pól i jest na nim m.in. czeski lew  
i śląski orzeł. 

2. Patron katedry wrocławskiej. 

3. Cesarz Francuzów, dzięki któremu Wrocław był przez pewien 
czas pod władzą Francji. 

4. Japoński i Botaniczny we Wrocławiu. 

5. Henryk I – książę Śląska.

6. Niemiecka nazwa Wrocławia. 

7. … tysiąclecia w 1997 r. 

8. Instytucja kultury we Wrocławiu, która zasłynęła 
z realizowania superprodukcji na Odrze albo na stadionie. 

9. Ogromny instrument muzyczny, największy na świecie był  
we Wrocławiu w Hali Stulecia. 

10. Najbardziej znany wrocławski policjant z kryminałów  
Marka Krajewskiego. 

11. Mali mieszkańcy Wrocławia w czerwonych czapkach. 

12. Jest ich w naszym mieście ponad 100, dlatego Wrocław 
nazywany był „Wenecją Północy”. 

13. Łacińska nazwa drogi, od niej pochodzi też nazwa ważnego 
szlaku handlowego wiodącego przez Wrocław. 

14. Muzeum, które mieści się w dawnym klasztorze.  
Jedyne takie w Polsce. 

Krzyżówka nr 72 – rozwiąż i wygraj nagrody

Odlotowa komedia  
z gwiazdami w Capitolu

„Boeing Boeing” to komedio-
wy hit teatralny w gwiazdorskiej 
obsadzie, który od lat przyciąga 
tysiące widzów. W 1991 r. sztuka 
została wpisana do Księgi Rekor-
dów Guinnessa, jako najczęściej 
wystawiany spektakl w historii.
Opowiada historię Maksa, które-
mu wydaje się, że wie, jak korzy-
stać ze wszystkich zalet poligamii, 
unikając jednocześnie jej wad. Za 

pomocą międzynarodowego roz-
kładu lotów bohater utrzymuje 
relacje z trzema narzeczonymi 
naraz. W jaki sposób? Otóż każ-
da z nich jest stewardessą w innej 
linii lotniczej. Pewnego dnia los 
płata Maksowi figla. Jak bohater 
z tego wybrnie? Tego można do-
wiedzieć się 14.02 o godz. 17.30 
i 20.30 w Capitolu (ul. Piłsudskie-
go 67), gdzie gościnnie wystąpią 
aktorzy z Teatru Pozytywnego. 
Bilety (80, 100, 120, 140 zł ) do 
nabycia na adria-art.pl.

20-lecie zespołu Happysad 
w Starym Klasztorze

Borówka Music i wROCKfest.
pl zapraszają 19.02 do Sali Go-
tyckiej w Starym Klasztorze (ul. 
Purkyniego 1) na koncert z okazji 
20-lecia zespołu Happysad. Ze-
spół powstał w 2001 r. w Skar-
żysku-Kamiennej, ma na koncie 
ponad 1200 koncertów, 5 pla-
tynowych płyt i 3 złote. Jubile-
usz świętuje płytą „Odrzutowce 
i Kowery”, książką „Zanim pójdę. 

Długa droga zespołu Happysad” 
Żanety Gotowalskiej i koncertami. 
Zagrają w składzie: Kuba Kawalec 
– wokal, gitara, Łukasz Cegliński 
– gitara, Artur Telka – bas, Jarek 
Dubiński– perkusja, Maciej Ra-
misz – instrumenty klawiszowe, 
gitara, Michał Bąk – saksofon, 
instrumenty klawiszowe. Gościn-
nie we Wrocławiu zaśpiewa Zagi. 
Bilety w cenie: 79 zł – I pula, 89 
zł – II pula, 100 zł – miejsca sie-
dzące (balkon) dostępne są na 
staryklasztor.com.pl.

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

W tym numerze  będz ie  to 
72.HASŁO (słowo HASŁO należy 
zastąpić rozwiązaniem krzyżów-
ki). 

Na odpowiedzi czekamy do 17 
lutego br. do godz. 20. 

Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpowie-
dzi do 24 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 nume-
ru 70 (hasło: Przejrzyj na oczy) 
to pani Irena (bluza), pan Michał 
i pani Katarzyna (worek). Gratu-
lujemy!

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


