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Jak wrocławianie 
odczują rosnącą 
inflację i podwyżki

2022 to będzie  
Rok Dobrych Relacji 
we Wrocławiu
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Głos Prezydenta
Szanowni Państwo,

z napięciem i niepokojem ob-
serwujemy sytuację za wschod-
nią granicą naszego kraju. Mogę 
tylko domyślać się, jak czują się 
obywatele Ukrainy mieszkający, 
studiujący i pracujący we Wrocła-
wiu. Jestem w stałym kontakcie 
z merem naszego partnerskiego 
Lwowa, a służby miejskie współ-
pracują z wojewodą przy przygo-
towywaniu scenariuszy wsparcia 
na wypadek eskalacji konfliktu. 

Wrocław jest miastem solidarno-
ści, tak historycznie, jak i współ-
cześnie. Tę solidarność traktujemy 
bardzo odpowiedzialnie – defi-
niuje nasze miasto. Dziś do całej 
społeczności ukraińskiej kieruję 
słowa wsparcia, mając nadzieję, że 
napięcia uda się rozwiązać na dro-
dze pokojowej, odrzucając agresję 

tak polityczną, jak i tę najgorszą – 
militarną. Wrocław jest i pozosta-
nie otwartym domem dla każdego, 
kto chce nasze miasto współtwo-
rzyć i rozwijać.

We Wrocławiu mierzymy się z ko-
lei z falą podwyżek, sygnalizo-
wałem to Państwu już wcześniej, 
a pełniej przeczytają Państwo 
o tym w tym numerze biuletynu. 
Główny ciężar płatności spadnie 
na miasto, zwiększając pulę wy-
datków związanych z pozyskaniem 
energii  i prowadzeniem usług 
o około pół miliarda złotych w sto-
sunku do ubiegłego roku. Z nie-
którymi podwyżkami zmierzymy 
się wszyscy, tak przy codzien-
nych zakupach, jak i w opłatach 
za energię w lokalach mieszkal-
nych. Podwyżka cen energii to nie 
– jak sugeruje ostatnia rządowa 
kampania – wina opłat wprowa-

dzonych przez instytucje unijne 
(na marginesie, wszystkie środki 
z tzw. opłaty klimatycznej trafia-
ją do budżetu państwa) a kumu-
lacji kosztów przesyłu, podatków 
i opłat pośrednich.

Jest  też  dobra  wiadomość  – 
osłabnięcie kolejnej fali pande-
mii. Dziękuję wszystkim Państwu, 
którzy odpowiedzialnie podeszli 
do szczepień, tak poddając się im, 
jak i wraz z miastem zachęcając 
do tego najbliższych. Wierzę, że 
ten rok będzie dla nas powrotem 
do normalności – przynajmniej 
w tym wymiarze.

10� 11� 7� 8� 5�
18 LUTEGO 19 LUTEGO 20 LUTEGO 21 LUTEGO 22 LUTEGO

sobota niedziela poniedziałek wtorekpiątek

13�
17 LUTEGO
czwartek

Pogoda

TO
M

A
SZ

 H
O

ŁO
D

Jacek Sutryk
prezydent WrocławiaTO

M
A

SZ
 H

O
ŁO

D

W walentynki stanęła na bulwarach czerwona WROClovka
Na wrocławskim bulwarze Wło-
stowica stanęła WROClovka – ła-
weczka miłości, czułości i dobrych 
relacji. To pomysł wrocławskich 
studentów w ramach projektu 
realizowanego przez Wrocław-
skie Centrum Akademickie. Ła-
weczka nieprzypadkowo pojawiła 
się w naszym mieście 14 lutego. 
Walentynki to święto miłości, ale 
w tym roku był to także dzień ina–
uguracji we Wrocławiu Roku Do-
brych Relacji – Wrocław wolny od 
samotności. 

Czerwona  ławeczka, na której 
przysiadły dwa zakochane kra-
snale, ma przypominać, jak ważne 
w naszym życiu są relacje z dru-
gim człowiekiem, miłość, przyjaźń, 
życzliwość i zachęcać do tego, by 
w codziennym pośpiechu znaleźć 
moment na zatrzymanie się i krót-
ką rozmowę z kimś, kto być może 
bardzo tego potrzebuje.
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Wrocław miastem wolnym 
od samotności – pod takim 
hasłem w tym roku będą się 
odbywać w  mieście liczne 
wydarzenia. Bo samotność 
dotyka wszystkich, nieza-
leżnie od wieku, wykształ-
cenia czy statusu społecz-
nego. A  jedyną skuteczną 
metodą walki jest budowa-
nie relacji. Najlepiej w mie-
ście spotkań.

W walentynki 14 lutego rok 2022 
ogłoszono we Wrocławiu Rokiem 
Dobrych Relacji. Ambasadorami 
akcji zostali Anna Wyszkoni, An-
drzej Piaseczny, Olga Tokarczuk 
i Robert Makłowicz. – Przede 
wszystkim czuję się dumna, że 
jestem od  10  lat utożsamiana 
z miastem, które wychodzi z taką 
inicjatywą i chce głośno mówić 
o problemie, jakim jest samotność 
– mówiła podczas spotkania Anna 
Wyszkoni. A Andrzej Piaseczny 
dodawał: – Obiecuję, że będę nie 
tylko wyglądał w tej akcji, ale też 
czynnie wezmę w niej udział. We 
Wrocławiu odbędzie się szereg 
działań, w które się włączę i będę 
Państwa do tego namawiał. 

Jakie plany?

Organizatorzy wydarzenia chcą 
dotrzeć do osób samotnych, ale 
także uwrażliwić społeczność na 
samo zjawisko. – Jesteśmy pierw-
szym miastem w Europie, które 
chce systemowo i całościowo zająć 
się tematem dobrych relacji prze-
ciw samotności. W tym roku od-
będzie się kilkadziesiąt wydarzeń 
o charakterze osiedlowym i ogól-

nomiejskim. Propozycje zgłosi-
ły przedszkola, szkoły, jednostki 
kultury, organizacje pozarządowe, 
jednostki i spółki miejskie. Część 
z nich przygotowano z myślą 
o Roku Dobrych Relacji, ale wie-
le to znane projekty, które w tym 
roku będą mieć szczególny wy-
dźwięk– mówiła 14 lutego Dorota 
Feliks, dyrektorka Wrocławskiego 
Centrum Rozwoju Społecznego.

W programie: konferencja nauko-
wa poświęcona zjawisku samot-
ności, kampania informacyjna, 
edycje specjalne Dnia Życzliwo-
ści, Wrocławskiej Potańcówki czy 
Dni Seniora. Centralnym punktem 
będzie ogólnomiejski festyn, który 
odbędzie się 27 lipca – w Między-
narodowy Dzień Osób Samotnych.

Wybrane wydarzenia

 ◼ luty–grudzień: Wykłady pre-
zydenta o samotności dla UTW

 ◼ luty–czerwiec: Dzieli nas pół 
wieku – konkurs na portret 
osoby starszej o co najmniej 
50 lat od autora 

 ◼ marzec: Międzyszkolny kon-
kurs dla młodzieży na esej, 
poruszający tematykę relacji

 ◼ kwiecień: konferencja na-
ukowa Społeczne konteksty 
samotności i osamotnienia

 ◼ maj–wrzesień:  
Wrocławskie Potańcówki

 ◼ lipiec: 27.07 – Międzynarodo-
wy Dzień Osób Samotnych

 ◼ wrzesień: Ucieczka od… – 
debata skierowana do uczniów 
szkół ponadpodstawowych 
i Dni Seniora

 ◼ październik:  
Miesiąc Różnorodności 

 ◼ listopad–grudzień: Między-
narodowy Przegląd Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych – TON

 ◼ grudzień:  
Poświętuj-my komuś święta

Lista jest otwarta. Każda organiza-
cja, która chce włączyć się w dzia-
łania, może napisać do WCRS na 
info@wcrs.pl.

Agata Zięba

Aktualności

Rok Dobrych Relacji w mieście spotkań

SZCZEPCIObus na 
pl. Solnym 20.02

Chcesz się zaszczepić przeciw 
COVID-19 szybko i bez reje-
stracji? Weź dowód osobisty 
lub paszport i w niedzielę 20 
lutego przyjdź na pl. Solny 
w godz. 12-20. Będzie tam 
stał specjalny autobus MPK 
Wrocław, w którym wykwa-
lifikowany personel zaszczepi 
cię na koronawirusa. 

 

W której aptece 
testy na COVID
We Wrocławiu bezpłatne testy 
antygenowe na koronawirusa 
wykonują cztery apteki: Apte-
ka Medicover, ul. Strzegomska 
36 (tel. 668 182 726), Apteka 
Wratislavia, ul. Sztabowa 76 
(tel. 71 783 49 31), Apteka 
Mniszek, ul. Krzycka 90c (tel. 
71 339 74 07), Apteka Cztery 
Pory Roku, ul. Komuny Pa-
ryskiej 79 (tel. 71 341 53 70). 
Najlepiej dostępnośc testów 
sprawdzić najpierw telefo-
nicznie.

Uczniowie kl. 5-8 
wracają do szkół

W lutym rząd złagodził część 
obostrzeń – zniesiono kwa-
rantannę z kontaktu i przy-
jazdową, skrócono  izolację 
chorych na COVID-19 do 7 
dni.  Zadecydowano  także 
o szybszym powrocie dzieci do 
nauki stacjonarnej. Uczniowe 
klas 5-8 szkół podstawowych 
wrócą do szkoły już najbliż-
szy poniedziałek 21.02, a nie 
jak wcześniej planowano 28 
lutego.

Porady w MOPS dla ofiar przestępstw 
Od 21 do 25 lutego obchodzimy Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby 
i prawa osób pokrzywdzonych przez innych. Wrocławski MOPS będzie w tym terminie udzielał bezpłatnych porad.

Idea  obchodów  zrodziła  się 
w 2000 r. w Ministerstwie Spra-
wiedliwości. Lutowy termin jest 
nieprzypadkowy. Na 22 dzień 
tego miesiąca przypada bowiem 
Międzynarodowy Dzień Ofiar 
Przestępstw. 

W ramach pomocy wiele insty-
tucji organizuje w tym czasie 
bezpłatne porady. We Wrocławiu 
będzie udzielał ich Zespół Tere-

nowej Pracy Socjalnej nr 1 Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej przy ul. Braniborskiej 6-8. Od 
21 do 25 lutego będzie działał tam 
punkt informacyjny, w którym 
pracownicy socjalni będą pełnić 
dyżury telefonicznie i mailowe.

Harmonogram:

 ◼ 21.02 w godz. 8-10 –  
Adam Ambroży,  
tel. 71-77-25-997  

adam.ambrozy@mops.
wroclaw.pl

 ◼ 22.02 w godz. 8-10 –  
Janusz Kucab,  
tel. 71-77-25-997  
janusz.kucab@mops. 
wroclaw.pl

 ◼ 23.02 w godz. 13-15 – 
Tadeusz Michałowski,  
tel. 71-77-25-989  
tadeusz.michalowski@mops.
wroclaw.pl

 ◼ 24.02 w godz. 8-10 –  
Anna Czajczyńska,  
tel. 71-77-25-989  
anna.czajczynska@mops.
wroclaw.pl

 ◼ 25.02 w godz. 8-10 – 
Katarzyna Tubacka,  
tel. 71-77-25-989  
katarzyna.tubacka@mops.
wroclaw.pl
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Andrzej Piaseczny i Anna Wyszkoni jako ambasadorzy akcji pojawili się 14 lutego we Wrocławiu

Dzienne 
zakażenia COVID 

z 16.02.2022

Polska

28 859

Dolny Śląsk

2118

 www.wroclaw.pl/rokdobrychrelacjiWięcej wydarzeń na
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10 tys. złotych przeznaczone na 8 uczniowskich projek-
tów i  blisko 5 tys. zaangażowanych młodych wrocławian. 
Tak można podsumować Wrocławski Budżet Samorządów 
Uczniowskich – pilotażowy program Akademii Samorządów 
Uczniowskich, wspierany i finansowany przez Wrocław.

We wrocławskim Technikum nr 
10 stworzono „strefę chill-out”, 
w XIV Liceum Ogólnokształcącym 
powołano do życia spółdziel-
nię, która otworzyła i prowadzi 
szkolny sklepik. Z kolei w X Li-
ceum Ogólnokształcącym zorga-
nizowano szkolną edycję „Mam 
talent”, a w Autorskich Liceach 
Artystycznych i Akademickich 
warsztaty tworzenia kapeluszy. 
To przykłady wybranych projek-
tów, które sfinansowane i zreali-
zowane zostały w ramach Wro-
cławskiego Budżetu Samorządów 
Uczniowskich (WBSU).

Uczniowie dla uczniów

– Program umożliwia realizację 
działań czy akcji, na które do tej 
pory szkoły nie miały fundu-
szy, a które z punktu widzenia 
uczniów są ważne i interesujące. 
Wsparcie finansowe okazało się 
impulsem, który przyniósł bar-
dzo pozytywne efekty. Młodzież 
udowodniła, że wystarczą nawet 
niewielkie kwoty, by stworzyć 
w szkole coś interesującego – 
podkreśla Paweł Kierakowicz ze 
Stowarzyszenia Akademia Sa-

morządów Uczniowskich pro-
wadzącego projekt.

Dla uczestników projektu waż-
ne było przede wszystkim to, że 
robią coś dla swojej społeczno-
ści i według własnego pomysłu. 
O sklepiku, w XIV LO, myślano 
już od dłuższego czasu. Jednak 
dopiero dzięki WBSU udało się 
go otworzyć. – W naszym no-
wym sklepiku sprzedajemy m.in. 
artykuły szkolne i naklejki na-
wiązujące do naszego  liceum. 
W niedługiej przyszłości chcemy 
sprzedawać również zeszyty, blu-
zy, koszulki i torby kojarzące się 
z „czternastką”, które zaprojek-
tuje nasza koleżanka – mówi Łu-
cja Went, uczennica III kl.

8 projektów

W inicjatywach zrealizowanych 
w ramach akcji wzięło udział 
prawie 5 tys. uczniów. Dofinan-
sowanie jednego projektu wy-
nosiło od 100 do 1 tys. złotych. 
Cały projekt trwał 90 dni. Aka-
demia Samorządów Uczniowskich 
w przyszłości planuje kolejne 
tego typu inicjatywy.

Zrealizowane projekty to:

 ◼ VII Liceum Ogólnokształcące 
przy ul. Kruczej – świąteczny 
koncert charytatywny

 ◼ XIV Liceum Ogólnokształcące 
przy ul. Brücknera – sklepik 
szkolny „SUszop”

 ◼ X Liceum Ogólnokształcące 
przy ul. Pieszej – organizacja 

szkolnego „Mam talent”

 ◼ VI Liceum Ogólnokształcące 
przy ul. Hutniczej – otrzęsiny 
klas I

 ◼ ALA Autorskie Licea 
Artystyczne i Akademickie 
Wrocław przy ul. Robotniczej – 
warsztaty tworzenia kapeluszy

 ◼ ROE Liceum i Technikum 

przy ul. Wagonowej – Turniej 
międzyklasowy – „Żniwa”

 ◼ Technikum nr 16 przy 
ul. Szkockiej – „Integracja 
uczniowska”

 ◼ Technikum nr 10 przy 
ul. Braniborskiej – „Strefa chill-
out” na szkolnym podwórku.

Redakcja
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Techland to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów oraz dystrybutorów gier komputerowych w Polsce. W lutym, po 7 latach od premiery 
pierwszej części, na rynek trafiła druga część kultowej gry Dying Light i od razu została okrzyknięta hitem. W premierową noc grało w nią 160 tys. osób.

Techland to firma znana na ca-
łym świecie. Od 1991 r. produku-
je popularne gry komputerowe. 
Najważniejsze to: Exterminacja, 
Crime Cities, Call of Juarez czy 
Dead Island. Prawdziwym hitem 
okazało się Dying Light w 2015 r., 
w którym świat opanowali „za-
infekowani”. Właśnie na rynku 
ukazała się jego długo oczekiwa-
na kontynuacja – Dying Light 2: 
Stay Human. 

Walka z zombie

Dying Light 2. Stay Human to 
gra akcji, w której  eksploru-
jemy miasto zniszczone przez 
wirus zmieniający ludzi w zom-
bie. – Wirus wygrał, a cywiliza-

cja wróciła do wieków ciemnych. 
Miasto, jeden z ostatnich bastio-
nów ludzkości, jest na granicy 
upadku. Wykorzystaj zwinność 
i umiejętności walki, aby prze-
trwać i odmień świat. Twoje de-
cyzje mają znaczenie – zachęca 
opis gry na Steam. Gracz wciela 
się w postać Aidena Caldwella, 
który w mieście Villedor walczy 
z zombie. Cena gry w wersji cy-
frowej na PC to 199,99 zł. 

Top 10

Gra pojawiła się na cyfrowej plat-
formie dla graczy Steam 4 lutego 
o godz. 1 w nocy czasu polskiego. 
Natychmiast zaczęło w nią grać 
jednocześnie około 160 tys. gra-

czy, a na listę życzeń wpisało ją 
sobie około 3 mln osób. Do rana 
pojawiło się niemal 2,5 tys. re-
cenzji w 76 proc. pozytywnych. 

Techland  dostarcza  graczom 
emocji i świetnej zabawy od po-
nad 30 lat, a Dying Light 2 to 
aktualnie  jedna z najchętniej 
uruchamianych gier na Steam. 
Cieszy się nawet pięciokrotnie 
większym zainteresowaniem niż 
poprzednia odsłona. Paweł Mar-
chewka, założyciel Techlandu, 
w jednym z wywiadów mówił: 
– Myślę, że w roku premiery nasz 
tytuł znajdzie się w światowym 
top 10. I chyba się nie mylił.

Redakcja

Uczniowska aktywność i pomysłowość doceniona

Wrocławski Techland podbija światowy rynek

www.wolontariat.wroclaw.plWięcej na 

Uczniowie ALA podczas warsztatu tworzenia kapeluszy, który zorganizowali za środki z WBSU
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Masz firmę i chcesz działać społecznie, ale nie wiesz, gdzie szukać wsparcia? Właśnie powstał pierwszy w Polsce przewodnik po świecie NGO, 
przeznaczony dla świata biznesu. Zbierane są też zgłoszenia do kolejnej jesiennej edycji publikacji.

Z analiz wynika, że w Europie 
Środkowo-Wschodniej brakuje do-
brej oferty dla firm, które chcą się 
zaangażować społecznie. Zaradzić 
ma temu najnowsza publikacja 
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wro-
cławskiej (ARAW). Wydany w ję-
zyku angielskim guidebook „Con-
necting business with NGOs”, to 
prawdopodobnie pierwszy w Pol-
sce przewodnik po świecie NGO, 
przeznaczony dla świata biznesu.

– W premierowej edycji guide-
booka, swoją ofertę dla biznesu 

przedstawiły 22 organizacje po-
zarządowe. To  jednak z pew-
nością nie koniec. Każdy, kto 
chciałby dopisać swoją fundację 
czy stowarzyszenie, będzie miał 
taką możliwość w przyszłorocz-
nej edycji – zapowiada Weronika 
Mystek z ARAW, koordynatorka 
projektu.

Zgłoszenia możecie wysyłać ma-
ilowo (weronika.mystek@araw.
pl), ogłoszenia naboru do kolejnej 
edycji można spodziewać się je-
sienią 2022.

Przewodnik powstał we współ-
pracy z przedstawicielami biz-
nesu. Swoimi opiniami na temat 
współpracy z NGO podzieliły się 
marki, takie jak: 3M, ARC Softwa-
re, Credit Agricole Bank Polska 
S.A., Hewlett Packard Enterprise 
Global Business Center.

Publikację możecie pobrać ze 
strony www.wroclaw.pl/rozma-
wia/przewodnik-po-swiecie-n-
go-araw. 

Maciej Wołodko

Już 1 marca rusza pierwszy w tym roku nabór do Mikrograntów. To popularny program, w którym mieszkańcy Wrocławia mogą starać się o środki 
na realizację swoich pomysłów na działania społeczne. Od tego roku, obok Fundacji Umbrella, program koordynuje Wrocławski Instytut Kultury.

– Z niecierpliwością czekamy na 
Wasze nowe pomysły – mogą to 
być różnego rodzaju warsztaty, 
spotkania, wycieczki tematyczne 
czy gry terenowe. Możemy działać 
na żywo, online lub hybrydowo – 
ważne, by propozycje angażowały 
do wspólnego działania miesz-
kańców waszej okolicy – tłumaczą 
koordynatorzy programu. 

Pół miliona na 
100 projektów

Na przeprowa-
dzen ie   ponad 
100  projektów 
przeznaczonych 
zostanie w tym 
roku ponad pół 
miliona złotych. 
W ciągu roku od-
będą się trzy na-
bory: 1–15 marca, 
1–15 maja i 1–15 
września. 

Mikrogranty dla 
osób fizycznych 
i grup nieformalnych poprowa-
dzi ten sam zespół, ale od tego 
roku pod szyldem Wrocławskie-
go Instytutu Kultury. Ta ścieżka 

skierowana 
jest do osób 
p e ł n o l e t-
nich.  Zre-
alizowanych 
zostanie 40 
p ro j ek tów 

z czterech obszarów (Fabrycz-
na, Krzyki, Psie Pole, Śródmie-
ście). Otrzymają one wsparcie 
finansowe (5 tys. zł) oraz pomoc 

w kwestiach administracyjnych, 
organizacyjnych, promocyjnych 
i logistycznych. 

Projekty w dwóch pozostałych 
ścieżkach wciąż prowadzić bę-
dzie Fundacja Umbrella. Projekty 
NGO dostaną dofinansowanie od 
5 do 10 tys. zł. Do udziału, obok 
organizacji pozarządowych dzia-
łających nie dłużej niż 5 lat, za-

proszone są także te starsze, któ-
rych przychód za ostatni rok nie 
przekroczył 3 tys. zł. W tej ścieżce 
planowana jest realizacja około 30 
inicjatyw. 

Pomysły zgłaszane przez gru-
py osób w wieku od 13 do 21 lat 
otrzymają wsparcie do 1 tys. zł. 
W tej ścieżce zrealizowanych zo-
stanie co najmniej 45 pomysłów. 

Spotkania i warsztaty

Więcej informacji można zdobyć 
w trakcie spotkań. Pierwsze trzy 
odbędą się w sieci (FB: @mikro-
granty). 

 ◼ Mikrogranty dla osób 
fizycznych i grup 
nieformalnych – 22 lutego 
godz. 17.30, 

 ◼ Mikrogranty NGO –  
23 lutego godz. 17.30, 

 ◼ Mikrogranty młodzieżowe –  
24 lutego godz. 17.30. 

Z kolei  1 marca o godz.  17.30 
w Barbarze (ul. Świdnicka 8B) od-
będzie się otwarte spotkanie na 
temat wszystkich trzech ścieżek. 

Pierwszy nabór projektów

Pierwszy w tym roku nabór do 
Mikrograntów odbędzie się mię-
dzy 1 a 15 marca. Swoje propozycje 
przesyłać będzie można przez spe-
cjalne formularze zgłoszeniowe, 
które przez dwa tygodnie dostępne 
będą na stronie www.wroclaw.pl/
mikrogranty.

Maciej Wołodko

Wrocław rozmawia

Masz pomysł? Zrealizuj go z Mikrograntami w 2022

Powstał przewodnik po świecie NGO dla biznesu

www.wroclaw.pl/mikrograntyFormularz zgłoszeniowy 
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Komunikacja

MPK Wrocław planuje wyremontować torowisko na jednej z głównych arterii w mieście. Mowa o dwóch odcinkach 
ul. Legnickiej: od ul. Sokolniczej do pl. Strzegomskiego i od ul. Zachodniej do Niedźwiedziej. Łącznie to 3,5 km torów.

Właśnie został rozpisany przetarg 
na stworzenie projektu moderni-
zacji torowiska na ul. Legnickiej. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to prace ruszą, gdy zo-
stanie oddana do użytku nowa li-
nia tramwajowa przez Popowice, 
czyli pod koniec 2022 roku.

Co zostanie zrobione?

Torowisko na ul. Legnickiej jest 
w złym stanie technicznym i wy-
maga remontu. Oprócz wspo-
mnianych odcinków torów do 
wymiany, dodatkowo prace mają 
objąć wymianę rozjazdu na wyso-
kości dawnej zajezdni tramwajo-
wej nr V – Popowice przy ul. Le-
gnickiej 65. Według wstępnych 
ustaleń prace nie będą dotyczyć 
ośmiu peronów przystankowych 
zlokalizowanych na trasie pla-
nowanego remontu. Ale jeszcze 
przed rozbiórką zostaną przepro-
wadzone badania diagnostyczne, 
które mają dać odpowiedź, jaki 
zakres prac obejmie inwestycja. 

MPK szuka wykonawcy

Chętni do wzięcia udziału w prze-
targu muszą przedstawić rozwią-
zania związane z wykonaniem 
nowej nawierzchni, podbudowy 
torowiska, wzmocnienia podło-
ża i nałożenia warstwy mrozo-
ochronnej. A także zaplanować 
remont przejazdów przez skrzy-

żowania oraz przejść dla pieszych. 
Ważne jest też pojawienie się sys-
temu odwodnienia i stworzenia 
tymczasowej koncepcji organizacji 
ruchu. Zadanie przewiduje rów-
nież powstanie zielonego torowi-
ska. Takie są już na ul. Żmigrodz-
kiej, Złotoryjskiej czy al. Hallera. 

– Na razie szukamy projektanta. 
Remont w tym miejscu zostanie 
przeprowadzony nie wcześniej niż 
po otwarciu trasy przez Popowice. 
Dzięki temu możemy zorganizo-
wać objazdy – tłumaczy Damian 
Zdancewicz z MPK Wrocław. 

Oferty można składać do 22 lute-
go. Wykonawca będzie mieć 150 
dni na realizację od momentu 
podpisania umowy.

Najpierw tramwaj przez 
Popowice

Remont w ciągu ul. Legnickiej 
zostanie przeprowadzony, gdy 
pierwsze tramwaje będą już jeź-
dzić po nowym torowisku przez 
Popowice. Mowa o trasie, któ-
ra połączy torowisko przy mo-
stach Mieszczańskich z tym na 
ul. Milenijnej. Pobiegnie przez 

ulice: Dmowskiego, Długą, Sta-
rogroblową i Popowicką. Nowe 
torowisko będzie mieć blisko 
4 km. Inwestycja obejmuje też 
stworzenie pełnej infrastruktury, 
prawie 5,5 km przebudowanych 
dróg i 21 nowych przystanków. 
To jedna z największych inwe-
stycji komunikacyjnych Wrocła-
wia. Jest dofinansowana z Unii 
Europejskiej, a jej koszt to ponad 
222 mln zł. Pierwsze składy po-
winny wyjechać na tory jeszcze 
w tym roku.

Piotr Bera

Torowisko na Legnickiej do remontu

Autostrada A4 będzie rozbudowana
Trwają prace projektowe rozbudowy autostrady A4 na 
odcinku Legnica Południe – Wrocław Wschód. W planach 
jest także budowa drogi S5 z Sobótki do Bolkowa. Można 
wziąć udział w konsultacjach i wybrać jeden z wariantów.

Autostrada A4 na odcinku ok. 36 
km (od węzła Krzyżowa do węzła 
Legnica Południe) zostanie roz-
budowana o trzeci pas ruchu i pas 
awaryjny. Jak podkreśla GDDKiA, 
dzięki inwestycji poprawi się bez-
pieczeństwo na drodze. Ponadto, 
z autostrady skorzysta więcej cię-
żarówek. Istniejąca sieć drogowa 
ma zostać odciążona, a dostęp-
ność transportowa w regionie 
polepszona. Dokumentację dla 
rozbudowy odcinka A4 od Krzy-
żowej do Legnicy opracuje Biuro 

Projektowo-Badawcze Dróg i Mo-
stów TRANSPROJEKT z Warszawy. 
Proponowane są trzy warianty 
przebiegu trasy.

Na 24.02, godz. 16 zaplanowano 
spotkanie online dla osób, które 
chcą wypowiedzieć się lub do-
wiedzieć więcej o proponowanych 
wariantach. Szczegóły na stronie: 
www.a4-s5-stesr.pl lub pod nu-
merem telefonu 691 461 723.

Piotr Bera

Ruszają prace na 
Konduktorskiej

W sobotę (19 lutego) rozpocz-
nie się rozbudowa ul. Konduk-
torskiej na odcinku od ul. Sy-
gnałowej do ul. Wiaduktowej. 
Autobusy  linii  133 zostaną 
skierowane w obu kierunkach 
objazdem od ul. Bardzkiej 
przez ulice Morwową, Gazową 
i Mościckiego do pętli na Bro-
chowie z pominięciem przy-
stanków: Bardzka (Cmentarz), 
Buforowa – Rondo, Konduk-
torska, ROD Zgoda, Tunelowa, 
ROD Mieczyk, Park Brochow-
ski, Semaforowa. Prace po-
trwają około 2-3 miesięcy.

 

Tramwaje 8 i 31 
pojadą objazdem
W weekend  (19-20  lute-
go) swoje trasy zmienią linie 
tramwajowe 8 i 31. Powodem 
jest planowany remont torowi-
ska i regulacja płyt węgierskich 
na skrzyżowaniu ulic Glinianej 
i Łódzkiej. Tramwaje linii 8 
jadące z Tarnogaju w kierun-
ku pętli Karłowice pojadą ob-
jazdem od ul. Hubskiej przez 
ulice Pułaskiego, Piłsudskiego 
i Teatralną do ul. P. Skargi. 
Tramwaje linii 31 jadące z Gaju 
do Pilczyc pojadą objazdem od 
ul. Hubskiej przez ul. Pułaskie-
go do ul. Piłsudskiego. Obie li-
nie pominą kilka przystanków 
na trasie. Na odcinku Dworzec 
Gł.–Gliniana–Dworzec Gł. 
przez ul. Suchą, Hubską, Gli-
nianą i Borowską zostaną uru-
chomione kursy okresowej linii 
autobusowej nr 708.

Zmiany tras na 
Brochowie

MPWiK będzie usuwało awa-
rię na ul. Centralnej pomiędzy 
ulicami Semaforową i Polną. 
Dlatego od pt. 18 lutego (od 
godz. 20) do pon. 21 lutego 
(do godz. 15) zmieni się tra-
sa linii autobusowych 114, 125, 
133 i 245. Autobusy kursują-
ce w kierunku pętli Brochów 
lub Bieńkowice pojadą objaz-
dem przez ulice Mościckiego 
i Birmańską do ul. Chińskiej. 
W kierunku przeciwnym po-
jadą bezpośrednio ul. Mościc-
kiego z pominięciem przy-
stanku Chińska. 

Jednym z planowanych do remontu odcinków jest torowisko od ul. Zachodniej do ul. Niedźwiedziej
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Inwestycje

Ponad 3,6 mln zł wyniosły łącznie dotacje na remonty kamienic przyznane w 2021 roku 
przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dzięki tym środkom w ubiegłym roku udało 
się przeprowadzić pięć remontów wartościowych budynków Wrocławia.

 – Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków ma możliwości współ-
finansowania remontów kamienic 
wpisanych do rejestru zabytków. 
Warto, by wspólnoty mieszka-
niowe i właściciele mieszkań to 
sprawdzili – zachęca Magdalena 
Wankowska, miejska konserwator 
zabytków.

Piastowska 21 i 29

Pochodzące z początku XX w. ka-
mienice przeszły w ubiegłym roku 
remonty dachów, elewacji i stro-
pów piwnicznych. Dotacje MKZ 
wyniosły odpowiednio: dla kamie-
nicy przy ul. Piastowskiej 21 – 202 
tys. zł, przy ul. Piastowskiej 29 – 
308 tys. zł

Kołłątaja 32

Wybudowana w 1873 r. w stylu 
neorenesansu kamienica czynszo-
wa kilka lat temu przeszła remont 
elewacji i dachu. W 2021 r. wyre-
montowano jej sień i klatkę scho-
dową. Dotacja MKZ wyniosła 72 
417 zł. 

Mezotenowiec

Kolejne dwa etapy prac remonto-
wych przeszedł także w ubiegłym 
roku jeden z ciekawszych budyn-
ków wrocławskiego modernizmu. 
Mezotenowiec przy ul. Kołłątaja 
remontują dwie wspólnoty miesz-
kaniowe. Pierwsza (ul. Kołłątaja 
9/10) ukończyła remont elewacji 

tylnej. Dotacja MKZ wyniosła po-
nad 1,5 mln zł. Druga (ul. Kołłą-
taja 11/12) wyremontowała elewa-
cję frontową i szczytową. Dotacja 
MKZ też wyniosła ponad 1,5 mln 
zł. Prace trwają etapami od kilku 
lat. Łącznie obu wspólnotom udało 
się pozyskać na remont budynku 
już 5,8 mln zł miejskich dotacji.

Kamienice komunalne

Dodatkowe 5,5 mln zł Urząd Miej-
ski Wrocławia przeznaczył w 2021 
r. na remonty kamienic komunal-
nych. Wypiękniały budynki przy 
Prądzyńskiego 30, Chudoby 13 i 14, 
Dworcowej 5 B i C.

Maciej Wołodko

Zabytkowe kamienice dostają dotacje na rewitalizację

Blisko 70 mln zł będą kosztować nowe mosty Chrobrego, które zostaną wybudowane na Swojczycach i połączą je z Sępolnem. Od razu zostanie uło-
żone tam torowisko. Data puszczenia tramwaju na Swojczyce nie jest jeszcze znana. Przeprawa powinna być gotowa w połowie przyszłego roku. 

Nowe mosty powstaną tuż obok 
istniejących mostów Chrobrego, 
znajdujących się nad kanałem 
przeciwpowodziowym i kana-
łem żeglugowym Odry, między 
ulicami Mickiewicza  i Monte 
Cassino na Sępolnie, a ul. Swoj-
czycką. Nowa przeprawa pojawi 
się po lewej stronie już istnieją-
cych mostów (patrząc z Sępolna 
w kierunku Swojczyc). Przy oka-
zji przebudowany zostanie układ 
drogowy na ulicach Monte Cas-
sino, Marca Polo i Monopolowej.

Lepsza nośność

– W sumie powstanie 
877 m nowej jezd-
ni  (na moście 
186  m),   po-
nad 1 km dróg 
dla rowerów, 
ponad   1 1 00 
m   n o w y c h 
chodników. Na 
mostach wybu-
dujemy torowisko 
tramwajowe, które 
wykorzystamy w przy-
szłości, gdyż trwa projektowanie 
trasy tramwaju na Swojczyce – 
wylicza Krzysztof Świercz z Wro-
cławskich Inwestycji. Mosty będą 
miały 50 t nośności, a to znacz-

nie   więce j 
niż mają  te, 

obecnie  uży-
wane. Ich nośność 

wynosi 15 ton.

Z torowiskiem

Powstaną dwie przeprawy: most 
Południowy, który będzie miał 

153,51 m długości całkowitej, 
i most Północny 75,30 m. 

Nowe mosty im. Bolesława Chro-
brego będą budowane wraz z to-
rowiskiem. Linia tramwajowa, 
a właściwie trasa tramwajowo-
-autobusowa, ma połączyć pętlę 
na Sępolnie z nową, powstanie 
obok osiedla Olimpia Port.

– W międzywalu i od ul. Mo-
nopolowej do ul. Monte Cassino 
pojawi się torowisko. Przebu-
dowane zostaną wszystkie sieci 
podziemne – dodaje Świercz.

Już po oddaniu przeprawy do 
użytku zostanie wprowadzona 
czasowa organizacja ruchu. Sa-
mochody zmierzające do centrum 

pojadą torowiskiem, a w kierun-
ku Swojczyc jezdnią. Dzięki temu 
powstanie pas dla autobusów 
MPK. Jest to rozwiązanie tym-
czasowe do momentu budowy 
nowej linii tramwajowej, która 
połączy Sępolno ze Swojczycami.

Kiedy tramwaj pojedzie na Swoj-
czyce? Tego jeszcze nie wiadomo. 
Trwają prace projektowe.

Gotowe dźwigary

W oczekiwaniu na otrzymanie 
dokumentu Zezwolenia na Reali-
zację Inwestycji Drogowej, pro-
wadzono w Gdyni prace przy sta-
lowych konstrukcjach mostów. 

Gotowe są: dźwigary, łuki, po-
przecznice, wsporniki. Przygoto-
wała je firma Vistal, specjalizu-
jąca się w obiektach mostowych 
i przygotowująca tego typu kon-
strukcje w Polsce i Skandynawii. 

Szacuje się, że budowa nowych 
przepraw zajmie 14 miesięcy. A to 
oznacza, że pierwsze samochody 
pojadą nimi w połowie 2023 r. 
Stare mosty zostaną w przyszło-
ści wyłączone z ruchu. 

Piotr Bera 

Nowe mosty Chrobrego – jest pozwolenie na budowę
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Kamienica przy ul. Piastowskiej 29 została wybudowana w 1903 r.

Na nowych mostach Chrobrego pojawi się też herb Wrocławia (patrz w kółku)
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 www.wroclaw.pl/mkz Jak uzyskać dotacje na remont?
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Z miasta

Na ślady kocich pazurów trafimy we Wrocławiu w wielu 
miejscach: w kawiarni KOTON przy ul. Igielnej, w Kot Cafe 
przy ul. Dubois czy w podwórku przy ul. Roosevelta. Miau! 
17 lutego mamy Międzynarodowy Dzień Kota.

Dante mieszkał w antykwariacie 
przy ul. Szewskiej 16 lat, jeszcze 
za życia stał się legendą i obiek-
tem fascynacji klientów i prze-
chodniów. Jego figurka to praw-
dopodobnie jedyny we Wrocławiu 
pomnik postawiony zwierzęciu 
znanemu z imienia. Jego następ-
cami są Ryżart i Tycjan.

Kot ratuszowy

Taki status osiągnął już Wro-
cek, rasowy brytyjczyk, rezydent 
wrocławskiego ratusza. Trzy lata 
temu został porzucony na dwor-
cu autobusowym przez właści-
cieli. Adoptował go prezydent 
Wrocławia Jacek Sutryk, a imię 
pomogli wybrać wrocławianie. 
Dziś Wrocek ma grono wiernych 
wielbicieli (hejterów też się doro-
bił). Jest milczącym uczestnikiem 
ważnych narad, ale prezydent 
jest pewien jego dyskrecji. Potra-
fi z wdziękiem rozbroić urzędo-
wą powagę, przechadzając się po 
stole w prezydenckim gabinecie. 
Oswaja stremowanych wizytą go-
ści i kocimi metodami prowokuje 
do zabawy. 

Mizianie Mizi na szczęście

Kocich rezydentów, mniej  lub 
bardziej  zadomowionych, ma 
więcej wrocławskich instytucji.

N i ew i e l k a   k o t k a   m i e s zk a 
w klasztorze Sióstr Maryi Niepo-
kalanej na Ostrowie Tumskim. 
Zaprzyjaźniony  dachowiec 
przechadza się wokół Arsena-
łu. Kot z sąsiedztwa zagląda do 
zwierzyńca Uniwersytetu Przy-
rodniczego przy ul. Cheł-
mońskiego.

Na terenie Wrocławskiego Toru 
Wyścigów Konnych Partynice 
rządzi Kicia, biała kotka w szare 
łatki. Jest znana wszystkim ko-
rzystającym ze stajni rekreacyj-
nej. Grażynę, Bufora, Szajbę, 
Rudego, Lolę i Nygusa widują 
tylko trenerzy, jeźdźcy i obsłu-
ga stajni wyścigowych – bo tyl-
ko oni mają tam prawo wstępu. 

Na służbie u Jej Kociej 
Wysokości

 – Kot to stan umysłu. Wzrok, 
który śledzi. Bezczelność głodu, 
impertynencja żądania otwiera-
nia każdych drzwi bez powodu. 
To najmniej zrozumiały wybór 
miejsca do spania – głowa na 
twojej grdyce. To rozszarpa-
ne narożniki  i  beznadziejnie 
splątane motki wełny – wylicza 
Piotr Oszczanowski, dyrektor 
Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu, właściciel Pandy i Kuby. 

 – Ty nie masz kota, to kot ma 
ciebie.  I  to w tym wszystkim 

jest najpiękniej-
sze!

Kot naukowy

Dr Andrzej Żak, specjalista w za-
kresie mikroskopów elektrono-
wych z Politechniki Wrocławskiej, 

najpierw nie przepadał 
za kotami, a teraz jed-
nemu z nich – Blanco-
wi – dziękuje w swojej 
publikacji naukowej „za 
wartościowe dyskusje”. 
– To nawiązanie do znanej 

w świecie naukowym spra-
wy kota Chestera – mówi dr 
Żak. W latach 70. amerykań-
ski fizyk i matematyk Jack 
H. Hetherington przygo-

tował artykuł doty-
czący właściwości 
izotopu 

helu. Znajomy zwrócił 
mu uwagę, że w pracy pi-
sze w liczbie mnogiej, mimo 
że pracował nad nią  sam. 
Dodał, że recenzenci mogą 
to uznać za pomyłkę wyma-
gającą poprawy. Naukowiec 
uznał, że na przepisywanie 
całej pracy (to była epoka 
maszyn do pisania) nie 
ma ochoty, zmienił więc 
stronę tytułową. Dopisał na niej 
F.D. C. Willard, gdzie F.D. to felis 
domesticus (z łac. kot domowy), 
C. to Chester, kot Hetheringto-
na, a Willard – imię ojca Cheste-
ra. Sprawa się wydała dopiero, 
gdy któryś z gości uniwersytetu 
w Michigan, chciał umówić się na 

spotkanie z F.D. C. 
Willardem.

Kocia Piękność  
Wrocławia 2022

Najpiękniejszym kotem we Wro-
cławiu został 4-miesięczny ko-
curek Koko  rasy  ragdoll. Był 
jednym z 97 kandydatów w kon-
kursie portalu www.wroclaw.
pl. Dostał aż 139 głosów. Drugie 
miejsce zajął Joshua, a trzecie – 
Puszek.

Tomasz Wysocki

My rządzimy światem, a nami Lola, Ryżart i Szajba
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Wrocek towarzyszy prezydentowi w spotkaniach
Koko, czyli Kocia  

Piękność Wrocławia 
2022



NR 7 (73) – LUTY 2022#WrocławSięSzczepi 9

Z miasta

Znasz szkołę rejonową swojego dziecka i chcesz, by tam się uczyło od września? Do 22 
lutego masz czas, by dokonać zgłoszenia w systemie rekrutacji. Wolisz podstawówkę 
spoza swojego obwodu? Poczekaj z wnioskiem do 10 marca. 

Każdy mały wrocławianin ma za-
gwarantowane miejsce w swojej 
rejonowej szkole podstawowej. 
Od 10 lutego można sprawdzić 
w wyszukiwarce, gdzie ta szkoła 
się znajduje.

Znajdź swoją szkołę

Wystarczy wejść w  interne-
cie na rekrutacje.edu.wroclaw.
pl, kliknąć w przycisk z prawej 
strony „Rekrutacja do szkół pod-
stawowych”, a następnie wy-
brać okienko z lewej z napisem 
„Szkoła obwodowa”. 

Gdy wpiszecie nazwę ulicy, przy 
której mieszkacie, i numer domu 
lub bloku, wyświetli się informa-

cja, która szkoła jest obwodowa 
dla podanego adresu. Można też 
sprawdzić aktualny obwód da-
nej szkoły w Systemie Informacji 
Przestrzennej Wrocławia, tzw. 
SIP pod adresem: l.wroclaw.pl/
obwody2022.

Zgłoszenie do rejonowej

Jeśli wskazana  przez  system 
szkoła jest tą, w której chce się 
uczyć wasze dziecko, na stronie 
systemu rekrutacyjnego rekru-
tacje.edu.wroclaw.pl zalogujcie 
się PESEL-em dziecka i doko-
najcie zgłoszenia. W poniedziałek 
7 marca upewnijcie się na liście 
zakwalifikowanych kandydatów, 
że dziecko się tam znajduje. 

Szkoła spoza obwodu

W przypadku gdy wolicie wybrać 
podstawówkę spoza waszego ob-
wodu, poczekajcie na drugi etap 
rekrutacji i zalogujcie się do sys-
temu pomiędzy 10 a 14 marca. 

Wtedy będziecie mogli wybrać 
trzy szkoły: wymarzoną przez 
przyszłego ucznia, wymarzoną 
nr 2 i swoją rejonową – na wy-
padek, gdyby jednak dostanie się 
do żadnej z wybranych dalej nie 
udało się. 

Wyniki tego etapu rekrutacji po-
znacie 23 marca. 

Anna Aleksandrowicz

Kiedy zgłosić dziecko do szkoły podstawowej?

Najwięcej z Ukrainy i Białorusi, ale też z Włoch, Indii, Brazylii, Kuby i Kenii – prawie 350 dzieci różnych narodowości brało udział w zeszłorocznych re-
krutacjach do wrocławskich przedszkoli, podstawówek i szkół średnich. Żeby łatwiej było wziąć udział w naborze, rodzice powinni wyrobić im PESEL.

Rekrutacja do szkół podstawo-
wych, przedszkoli i szkół ponad-
podstawowych zbliża się wielki-
mi krokami. 

Pamiętaj o terminach

Pierwszy etap rekrutacji do pod-
stawówek już się zaczął i potrwa 
do 22 lutego, drugi obejmie czas 
od 10 do 14 marca. W którym po-
winniście wziąć udział, wyjaśnia-
my w artykule na dole strony. Do 
przedszkoli można zgłosić dziecko 
od 23 do 30 marca. Do szkół po-
nadpodstawowych kandydaci będą 
mogli złożyć wnioski rekrutacyjne 
od 16 maja do 20 czerwca - doty-
czy to klas bez dodatkowego po-
stępowania rekrutacyjnego.

Nabór elektroniczny

Tegoroczna rekrutacja do szkół 
podstawowych i przedszkoli po 
raz pierwszy  jest prowadzona 
wyłącznie elektronicznie. Dla ro-
dziców oznacza to, że będą mo-
gli złożyć zgłoszenie lub wniosek 
rekrutacyjny przez internet, pod-
pisując je za pomocą Profilu Za-
ufanego. 

Dzieci będące cudzoziemcami, 
przybywające do Wrocławia, rów-

nież mogą zostać zarejestrowane 
przez rodziców w elektronicznym 
systemie rekrutacji na stronie re-
krutacje.edu.wroclaw.pl. 

Aby ich mama lub tata mogli to 
jednak zrobić, powinni uzyskać 
dla dziecka numer PESEL a na-
stępnie założyć Profil Zaufany/e-
-PUAP. 

Wypełnij wniosek

Jeś l i   j es teś   cudzoz iemcem 
i zameldujesz się w Polsce na 
pobyt powyżej 30 dni, to auto-
matycznie z urzędu otrzymasz 
numer PESEL. Jeśli jednak nie 
masz takiej możliwości, to nie-
zbędne będzie złożenie wniosku. 
Wniosek o wydanie numeru PE-

SEL znajdziesz w Urzędzie Miej-
skim Wrocławia lub w interne-
cie pod adresem: l.wroclaw.pl/
wniosek-pesel na końcu strony 
w linku „Wniosek o nadanie nu-
meru PESEL”. 

Do tego wniosku dołącz kseroko-
pię dokumentu, który potwierdzi 
twoją tożsamość i dane wpisane 

w formularzu. Pamiętaj, że wnio-
sek możesz złożyć osobiście lub 
może to zrobić w twoim imie-
niu pełnomocnik. Bezpośrednio 
w urzędzie dowiesz się, jak zała-
twić sprawę przez pełnomocnika. 
Usługa uzyskania numeru PESEL 
jest bezpłatna. Urzędnik przyjmie 
twoje zgłoszenie w następują-
cych lokalizacjach od pon. do pt. 
w godz. 8-17.15: 

 ◼ COM I, ul. Zapolskiej 4,  
okienka 3-15

 ◼ COM II, pl. Nowy Targ 1-8, 
okienka 1-8 i w godz. 8-15.15

 ◼ COM IV, al. Kromera 44, 
okienka 3-5. 

Jeśli będzie podstawa do nadania 
numeru PESEL, taka jak np. po-
zwolenie na pracę – dostaniesz 
powiadomienie o nadaniu nu-
meru PESEL. 

Można też papierowo

Gdybyś jednak nie zdążył na czas 
dostać PESEL-u, zawsze możesz 
złożyć w wybranej szkole zgło-
szenie lub wniosek w sposób tra-
dycyjny, wypełniając papierowy 
formularz.

Anna Aleksandrowicz

Rodzice cudzoziemcy wyrabiajcie szybko PESEL 
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W zeszłorocznym naborze do wrocławskich szkół brały udział dzieci z czterech kontynentów
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l.wroclaw.pl/wniosek-peselPobierz wniosek



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #DzieńKota10

Wystrzał podwyżek – uderzają też we Wrocław
Pandemia koronawirusa, ogólnoświatowa inflacja, rządowe zmia-
ny w polityce podatkowej wprowadzane jako Polski Ład – to czyn-
niki, które mają największy wpływ na podwyżki. Wzrost kosztów 
życia dotyczy wszystkich. Odczują je także wrocławianie.

Trwająca od dwóch lat pandemia 
koronawirusa, zwana już koro-
nakryzysem, obok konsekwencji 
zdrowotnych, ma ogromny wpływ 
na stan gospodarki – światowej 
i polskiej. Zmiany, które wywoła-
ła, spowodowały m.in. gwałtowny 
wzrost cen. Spróbujemy przed-
stawić, jaki mają one wpływ na 
wzrost kosztów utrzymania z per-
spektywy mieszkańca Wrocławia.

Jak rośnie inflacja?

Według wyliczeń specjalistów, 
w  styczniu 2022  roku  inflacja 
przekroczyła 9 procent. Ostatni 
odczyt inflacji konsumenckiej to 
dokładnie 9,2 proc. Co to oznacza 
dla zwykłego Kowalskiego? Naj-
prościej rzecz ujmując, to oznacza, 
że Kowalski za swoją wypłatę (jeśli 
w ciągu ostatniego roku nie dostał 
podwyżki) kupi mniej niż przed 
rokiem. Wobec inflacji tak szybko 
rosnącej jak w Polsce, pieniądze 
błyskawicznie tracą na wartości. 

Na przykład, jeśli na cotygodnio-
we zakupy w markecie na począt-
ku 2021 wydawał 500 zł, to dzisiaj 
za taki sam zestaw towarów za-
płaci blisko 550 zł. Więcej płacimy 
za prąd, gaz, czynsz, dodatkowe 
zajęcia dla dzieci, żywność, leki. 

Słowem, koszty życia poważnie 
wzrosły.

Co wpływa na wzrost inflacji?

1. Przede wszystkim wzrost 
cen paliw (ropy, gazu, ener-

gii), bo od nich zależą transport 
i produkcja. Jeśli więcej trzeba wy-
dać na paliwo, to naturalną konse-
kwencją jest wtedy np. wzrost cen 
żywności, bo drożeje jej transport.

W skali roku prąd podrożał o ok. 
24 proc., gaz (w zależności od od-
biorcy) – 10 do 40 procent. O kil-
kanaście procent więcej płacimy 
także za ogrzewanie.

Rząd próbuje przeciwdziałać pod-
wyżkom. Zniesiono akcyzę na pa-
liwa i energię elektryczną. Obni-
żono także podatek VAT na paliwa 
(z 23 proc. do 8 proc), prąd (do 

5 proc), tzw. ciepło systemowe, 
czyli ogrzewanie miejskie (do 8 
proc.). Na część podstawowych 
produktów żywnościowych i gaz 
ziemny ustalono zerową stawkę 
VAT.

Takie stawki VAT będą obowiązy-
wały jednak tylko do końca lipca 
2022 r. i mają obniżyć, jak dekla-
ruje rząd, obecne koszty.

To jednak działania doraźne, któ-
re nie muszą wyhamować wzrostu 
cen, a jedynie go spowolnić. Zda-
niem wielu ekonomistów, kiedy 
latem rządowe tarcze wygasną, 
inflacja może wskoczyć na jeszcze 
wyższy poziom.

2. Większą inflację powoduje 
także nadmiar pieniędzy 

na rynku. Ludzie chętniej je wy-
dają, a to wywołuje wzrost cen. 

Skąd te pieniądze? Choćby z wpro-
wadzonych przez rząd podwy-
żek minimalnego wynagrodzenia. 
W 2022 roku za miesięczną pracę 
w pełnym wymiarze nie można 
zapłacić mniej niż 3050 zł brutto. 
Tymczasem w 2020 r. ta stawka 
wynosiła 2600 zł brutto, a w 2018 
r. – 2100 zł brutto.

W ciągu czterech lat pensja mini-
malna wzrosła o 950 zł, co zwięk-
szyło  jednak koszty produkcji. 
Przedsiębiorcy zmuszeni do pod-
wyższenia pensji – dodatkowych 
pieniędzy szukają, podnosząc ceny 
towarów i usług.

Więcej pieniędzy wprowadziły na 
rynek także programy socjalne, 
np. 500+. Oczywiście, poprawiły 
sytuację finansową wielu rodzin, 
lecz zarazem spowodowały wzrost 
cen. Tego procesu nie udało się 
uniknąć, ponieważ zadziałał efekt 
naczyń połączonych.

3. Inflację  nakręca  także zwiększony popyt.  Jeśli 

producenci nie nadążają z pro-
dukcją towarów, to ich ceny rosną. 
Pandemia spowodowała przerwy 
w  dostawach wielu  surowców 
i półproduktów, a to z kolei wy-
wołało zaburzenia w produkcji 
np. samochodów, mebli, urzą-
dzeń domowych, a nawet książek 
i plastikowych butelek do napo-
jów. W efekcie deficytowe towary 
podrożały.

4. Inflacja  rośnie  również 
wtedy,  gdy  rząd wyda-

je więcej niż spodziewa się do-
chodów. Ekonomiści od kilku lat 
alarmują, że socjalne oferty rzą-
du i wypłaty kolejnych dodatków 

Gwałtownie rosnącym cenom prądu towarzyszy 
kampania billboardowa, realizowana przez Towa-
rzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, które 
skupia państwowe koncerny energetyczne. Obok 
hasła: „Opłata klimatyczna UE to aż 60 proc. kosz-
tów produkcji energii. Polityka Klimatyczna UE = 
Droga Energia/Wysokie Ceny”, umieszczono na 
niej rysunek żarówki z gwiazdkami. Grafika su-

geruje, że to przepisy Unii Europejskiej decydują 
o 60 proc. stawki za prąd, jaką dostajemy w ra-
chunku.

To nieprawda. Jak obliczają analitycy z think tanku 
Forum Energii, w ogólnym rachunku, jaki płacimy 
w gospodarstwie domowym, opłata klimatyczna 
wynosi ok. 23 proc. Pieniądze te nie są transfe-
rowane do Brukseli, lecz zostają w kasie państwa. 
W 2021 r. z tego tytułu wpłynęło do niej ponad 
25 mld zł.

Na rachunek za prąd składają się też koszty prze-
syłu, akcyza, podatki i inne, jak np. opłata moco-
wa, wprowadzona przez rząd w styczniu 2021 r. To 
w sumie niemal połowa stawki, jaką musimy płacić 
za energię elektryczną.

Myląca kampania dotycząca cen energii: nie 60, lecz 23 proc.

Cotygodniowe zakupy w markecie w styczniu ubiegłego roku kosztowały cię 500 zł? Za ten sam zestaw produktów rok później płacisz już o 50 zł więcej, czyli 550 zł
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Wystrzał podwyżek – uderzają też we Wrocław

(500+, 13. i 14. emerytura) mogą 
skończyć się długami państwa 
i wielką inflacją. Rodziny z dziećmi 
i emeryci oczywiście są zadowo-
leni, że mają więcej pieniędzy na 
koncie, lecz równocześnie z pew-
nością zauważają, że te pieniądze 
szybciej się im rozchodzą, ponie-
waż więcej płacą w sklepach i za 
usługi, takie jak fryzjer, myjnia czy 
zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Polski Ład a budżety miast

Podwyżki cen paliw, gazu i ener-
gii elektrycznej odczuwają nie 
tylko gospodarstwa domowe, lecz 
także instytucje publiczne i fir-

my. W dodatku dla tych ostatnich 
stawki, np. za gaz, są wyższe niż 
dla odbiorców  indywidualnych 
i wzrosły dużo bardziej. 

Przedsiębiorcy  już od grudnia 
2021 r. dostawali rachunki wyższe 
nawet o kilkaset procent. Właści-
ciele mniejszych firm, rodzinnych 
piekarni, salonów kosmetycznych, 
hoteli, alarmowali, że będą mu-
sieli zrezygnować z działalności 
lub znacznie podnieść ceny za 
swoje towary i usługi.

– W 2020 r. MPK przeznaczyło na 
opłaty 65 mln zł, w 2022 r. bę-
dzie to nawet 100 mln zł. Czyli na 
przejazdy wrocławskich tramwa-
jów i autobusów dopłacimy 35 mln 
zł. To tyle, ile kosztuje 30 nowych 
autobusów przegubowych lub 10 
elektrycznych – tłumaczy Krzysz-
tof Balawejder, prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji we 
Wrocławiu.

We Wrocławiu na ponad 220 pla-
cówek edukacyjnych jest 67 szkół 

i przedszkoli ogrzewanych gazem. 
Podwyżka cen gazu i prądu ozna-
cza to, że miasto Wrocław zapłaci 

za media o ponad 30 mln zł więcej 
niż w poprzednim roku. 

– Płacimy z budżetu miejskie-
go, czyli de facto koszty ponoszą 
wszyscy mieszkańcy. Za 30 mln 
zł moglibyśmy wybudować dwa 
przedszkola lub jedną małą szkołę 
– mówi Jarosław Delewski z De-
partamentu Edukacji UMW.

Polski Ład uderzy także w budże-
ty miast i gmin. Rządowy program 
zmian systemu podatkowego za-

kłada niższe podatki dla kilkunastu 
milionów Polaków. W konsekwencji 
dochody z podatku PIT będą mniej-
sze o ponad 20 mld zł. Połowa tej 
sumy zasilała budżety miast i gmin. 

Marcin Urban, skarbnik miasta 
Wrocławia, szacuje, że wskutek 
Polskiego Ładu do kasy miejskiej 
wpłynie o ok. 220 mln zł mniej. 

W grudniu przyjęliśmy 

budżet Wrocławia.  

Po raz pierwszy od lat szacu-

jemy, że dochody będą niższe, 

niż w poprzednim roku.  

Do tego nadwyżka bieżąca 

(różnica między dochodami 

bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi) w tym roku 

będzie rekordowo niska – 

zapowiada Marcin Urban.

Zapytaj o dodatek osłonowy

Uwaga! Kiedy nowe rachunki za 
energię i ogrzewanie okażą się za 
wysokie na możliwości rodziny 
lub osób mieszkających samotnie, 
można wystąpić o tzw. dodatek 
osłonowy. 

To forma pomocy finansowej dla 
osób o niskich dochodach. W za-
leżności od źródła ogrzewania, 

wysokości dochodów i liczby osób 
w gospodarstwie wynosi ona od 
400 do nieco ponad 1400 zł na rok.

Szczegółowe informacje na temat 
warunków skorzystania z dodat-
ku osłonowego znaleźć można na 
stronach internetowych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej (www.
mops.wroclaw.pl) lub w Biurze 
Obsługi Klienta przy ul. Hubskiej 
30-32, tel. 71 78 22 300 do 03.

Redakcja

prof. Marek Kośny

prof. Bogusław Półtorak

Realnym na dziś, najwcze-
śniejszym terminem uspoko-
jenia inflacji wydaje się być 
II połowa 2023 r. Wtedy Pol-
ska może zbliżyć się do celu 
inflacyjnego (ok. 2,5 proc.). 
Gwałtowny wzrost inflacji, 
z którym mamy teraz do czy-
nienia, to wynik wielu czynni-
ków – wzrostu cen na rynku 
ropy i gazu, pozwoleń na emi-
sję CO2, ale też średniookre-
sowe konsekwencje wielkie-
go amerykańskiego kryzysu 
z 2008 r. Dlatego wiele zależy 
od rozwoju sytuacji w polityce 
ogólnoświatowej (np. kryzys 
na linii Rosja-Ukraina), która 
przekłada się m.in. na ceny 
energii czy żywności. Wpływ 
działań rządu jest tu raczej 
ograniczony – poprzez tzw. 
tarcze antyinflacyjne może 
nieco ograniczyć wzrost cen 
w krótkim okresie,  ale na 
pewno skutki inflacji będziemy 
odczuwać przez dłuższy czas.

Przykład  innych  krajów, 
w których podobne działania 
były realizowane, wskazuje, że 
czasowe obniżenie podatków 
powoduje jedynie odłożenie 
impulsu inflacyjnego w cza-
sie. Skutek tych działań jest 
jednak krótkookresowy i ma 
sens w przypadku, gdy w po-
danym czasie ograniczone zo-
staną inne czynniki inflacyj-
ne. W Czechach zakończenie 
podobnego programu tarczy 
antyinflacyjnej skutkowało 
gwałtownym wzrostem infla-
cji konsumenckiej do blisko 10 
punktów procentowych.

OPINIE EKSPERTÓW
Uniwersytet Ekonomiczny  

we Wrocławiu

Cotygodniowe zakupy w markecie w styczniu ubiegłego roku kosztowały cię 500 zł? Za ten sam zestaw produktów rok później płacisz już o 50 zł więcej, czyli 550 zł
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Nasze osiedla

Przesadzarnia – taką właśnie nosi nazwę pierwsza w Pol-
sce lecznica dla roślin. Znajduje się przy ul.  Szybkiej we 
Wrocławiu. Mieszkańcy mogą tu przesadzić swoje rośliny 
i zatroszczyć się o nie pod czujnym okiem ekspertów. 

Do nowego miejsca, które po-
wstało z myślą o pielęgnacji roślin 
domowych, może przyjść każdy, 
kto potrzebuje pomocy. Pracow-
nicy nie tylko przesadzą rośliny do 
starannie dobranego, odpowied-
niego podłoża, ale również wesprą 
w walce z chorobami i szkodnika-
mi. W ofercie Przesadzarni można 
znaleźć wysokiej jakości mieszanki 
ziemi do kilkudziesięciu gatunków 
roślin czy specjalistyczne opryski. 

Co istotne, na miejscu dostępne są 
także wszelkie niezbędne akceso-
ria, nawozy i pozostałe przydatne 
środki. Rośliny można więc prze-
sadzić samodzielnie, płacąc jedynie 
za zakupione materiały. – Oprócz 
codziennej pomocy ze szkodnika-
mi czy chorobami, bardzo ważną 
częścią naszej działalności jest do-
radztwo. Zależy nam na tym, żeby 
klienci opanowali podstawy pie-

lęgnacji roślin i wiedzieli, jak za-
pobiec różnym sytuacjom – wyja-
śnia Miłosz Jarosiewicz, właściciel 
Przesadzarni i Małej Szklarni. 

– Chcemy odczarować mit, że ktoś 
nie ma ręki do roślin. Wierzymy, 
że u nas można nabyć odpowied-
nią wiedzę, a do tego przyjemnie 
spędzić czas – zaznacza.

Lokal przy ul. Szybkiej 1B/B jest 
otwarty  od wtorku  do  piątku 
w godz. 13–19 i w soboty w godz. 
11–17. Usługa przesadzania i lecze-
nia wyceniana jest indywidualnie 
na miejscu. Ceny zaczynają się od 
10 zł przy mniejszych roślinach. 
Przesadzarnia to projekt zespo-
łu Małej Szklarni, którego sklep 
można znaleźć przy ul. Wincente-
go Stysia 39 we Wrocławiu.

Mateusz Lubański

PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE 
Czarodzieje od roślin założyli lecznicę

Ołbin 
Interesuje cię drama i chill? Zgłoś się
Twoje dziecko ma artystyczną duszę, lubi tworzyć i wyrażać siebie? Na Ołbinie działa Klubowe Centrum Dramy i Chil-
lu, gdzie może poznać elementy teatru, sztuk wizualnych, performance’u, happeningu, pracy z fotografią i wideo.

Klubowe Centrum Dramy i Chil-
lu zaprasza dzieci i młodzież do 
poznania dwóch biegunów życia 
– dramy i chillu. – Dramę fundu-
jemy sobie na zajęciach artystycz-
nych – wyrażamy siebie, poszu-
kujemy, spieramy się i wspólnie 
tworzymy. Chillujemy zawsze 
w piątki. Siedzimy, gadamy, gra-
my, śpimy, co kto woli – opowia-
da Iwona Konecka ze Stowarzy-
szenia Żółty Parasol. 

Właśnie został ogłoszony dodat-
kowy nabór do grup:

 ◼ 9-12 lat – wtorki w godz. 
15.30-17.30

 ◼ 13-15 lat – środy w godz. 
18.30–20.30

 ◼ 16–18 lat – środy w godz. 
18.30–20.30

Klub zaprasza też młodzież od 
13. r.ż. do chill-roomu (w piątki 
w godz. 16–19.30). Jak się zgłosić? 
Przyjdź na zajęcia do Stowarzysze-

nia Żółty Parasol i Partnerzy przy 
ul. Prusa 37/39 (wejście od ul. Wy-
szyńskiego 75A). Możesz też napi-
sać mejla na i.konecka@zoltypara-

sol.org lub zadzwonić pod numer 
518 612 199. Zajęcia są bezpłatne.

Paulina Czarnota

Zbuduj budkę dla 
ptaszka jerzyka

W Famie na Psim Polu  już 
planują wiosenne wydarzenia.  
5 marca startuje cykl sąsiedz-
kich warsztatów. Zaproście 
znajomych, namówcie  ro-
dzinkę i zbudujcie wspólnie 
drewnianą budkę lęgową dla 
jerzyków. Te pożyteczne pta-
ki sprawią, że wokół waszych 
domów będzie znacznie mniej 
komarów. Po warsztatach bę-
dziecie mogli zabrać budkę 
i udostępnić ją skrzydlatym 
przyjaciołom. Koszt warsztatu: 
20 zł/os. Zapisy: fama.wroc.
pl/sasiedzkie-diy-budka-dla-
-jerzyka. Zajęcia odbędą się 
w Centrum Biblioteczno-Kul-
turalnym Fama przy ul. Bole-
sława Krzywoustego 286.

 

Bezpieczniej  
na Zaciszu
Na  wrocławskim  Zaciszu 
w obrębie skrzyżowania ulic 
Baudouina  de  Courtenay 
i Mianowskiego zostaną wy-
budowane brakujące  frag-
menty chodników. Inwestycja 
w ramach Funduszu Osiedlo-
wego obejmie również obniże-
nie istniejących krawężników, 
regulację studzienek i zawo-
rów, odtworzenie trawników 
i zabezpieczenie ich słupka-
mi przed rozjeżdżaniem. Do 
przetargu przystąpiło 6 firm, 
właśnie trwa ocena złożonych 
ofert przez ZDiUM. Wykonaw-
ca będzie miał dwa miesiące 
(od podpisania umowy) na 
wykonanie zadania. 

Skatepark na 
Sołtysowicach

To będzie nowe miejsce na 
mapie Wrocławia dla miłośni-
ków jazdy na deskorolce czy 
rolkach. Lada dzień zostanie 
ogłoszony przetarg na budowę 
skateparku i oświetlenia bo-
iska piłkarskiego przy ul. Soł-
tysowickiej 68. Powstanie tam 
m.in. minirampa czy funbox. 
Skatepark zostanie oświetlo-
ny 5 masztami o wysokości 
10 m, zaś boisko 6 masztami 
o wysokości 14 m. Inwestycja 
powstanie w ramach Funduszu 
Osiedlowego i Wrocławskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 

W Przesadzarni można skorzystać z rad ekspertów od roślin
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Odwiedź Dolny Śląsk

W henrykowskim opactwie żył niemiecki mnich, który zapisał pierwsze zdanie w języku polskim. Ten XIII-wieczny manuskrypt jest uważany za wyjątko-
wo cenny dla kultury polskiej. Jego oryginał przechowywany jest we wrocławskim Archiwum Archidiecezjalnym. Jakie inne skarby kryje ziemia ziębicka?

Ziębice to niespełna dziesięcio-
tysięczne miasteczko położone 
na Przedgórzu Sudeckim. Urzeka 
zabytkową architekturą i kraj–
obrazem. Miłośników historii 
zainteresują pozostałości mu-
rów miejskich z XIII i XIV wieku, 
a także jedyna zachowana brama 
miejska z połowy XV wieku, na-
zywana Paczkowską. 

Nad centrum Ziębic góruje kościół 
parafialny św. Jerzego i NMP. To 
największa i najstarsza z ziębic-
kich świątyń, a zarazem najstar-
sza z zachowanych ziębickich bu-
dowli – wzniesiona w pierwszej 
połowie XIII stulecia. 

Lekcja historii

Ziębicki Park Miej-
ski  to  do-
s k o n a ł y 
p r z yk ł a d 
wczesnej 
r e k u l -
tywacji 
terenów 
p o p r z emy s ł o-
wych. Pod koniec XIX w. 
zakończono tu wydobycie gliny 
dla miejscowych zakładów cera-
micznych. Staraniem ówczesnego 
Towarzystwa Upiększania Miasta 
oraz dzięki przekazaniu miastu 
gruntów przez rodzinę Schottlän-
derów, założono na tym obszarze 
park, którego malownicze alejki 
wiją się wśród niewielkich wznie-
sień. Są tu wieża ciśnień, tzw. Za-
mek Wodny i ogromna figura Orła 
Piastowskiego autorstwa Tade-
usza Tellera. To najwyższa rzeźba 
ceramiczna w Europie.

Dla młodszych objawieniem bę-
dzie wizyta w Muzeum Sprzętu 
Gospodarstwa Domowego w zię-
bickim ratuszu. To doskonała 

oka-
zja, aby 

zobaczyć 
na własne 

o czy   dawne 
żelazka, pral-
ki, chłodziarki 
i   setki   innych 

przedmiotów, a wyjaśnienie za-
sad ich działania będzie wyzwa-
niem dla rodziców.

Niezwykły manuskrypt 

W otaczających Ziębice wsiach 
znajdują się liczne zabytki sztuki 
sakralnej. Lecz szczególne zna-
czenie ma Henryków i kompleks 
dawnego klasztoru cysterskiego. 
W henrykowskim opactwie żył 
niemiecki mnich, który zapi-
sał słowa wypowiedziane przez 
czeskiego gospodarza do żony 

Polki: „Day, ut ia pobrusa, a ti 
poziwai”. To pierwsze zapisane 
zdanie w języku polskim, dlate-
go XIII-wieczny manuskrypt jest 
uważany za wyjątkowo cenny dla 
kultury polskiej i polszczyzny. 

Kronika, której oryginał prze-
chowywany jest we wrocławskim 
Archiwum Archidiecezjalnym, to 
cenne źródło informacji o dzie-
jach Śląska. Znajdują się w niej 
informacje o mieszkańcach blisko 
120 miejscowości, a także opis 
założonego w 1227 roku opac-
twa cystersów. W 2015 r Księga 
henrykowska została wpisana na 
listę „Pamięć Świata” UNESCO.

W Henrykowie na uwagę zasłu-
guje cały zespół klasztorny, na 
który składa się XIII-wieczny 
kościół Wniebowzięcia NMP i św. 

Jana Chrzciciela, a wewnątrz bu-
dowli unikatowe w skali europej-
skiej – drewniane stalle. Ściany 
kościoła zdobią obrazy najsłyn-
niejszego  śląskiego malarza 
z epoki baroku – Michała Will-
mana. Barokowy klasztor z XVII 
wieku kryje w swoich wnętrzach 
sale: Purpurową, Dębową i Żółtą. 

Na sportowo

Poznawanie  barwnej  historii 
okolicy można połączyć z rekre-
acją. W gminie Ziębice organizo-
wanych jest wiele wydarzeń kul-
turalnych i imprez sportowych. 
Już dzisiaj warto zaplanować 
sportowy weekend w Henrykowie 
(23 i 24 kwietnia). W programie 
imprezy są biegi i rajdy rowero-
we. Na sobotę, 23 kwietnia, za-
planowano 11. Półmaraton Hen-
rykowski oraz 7. Dyszkę Księgi 
henrykowskiej. 

Natomiast w niedzielę, 24 kwiet-
nia, swoich sił będą mogli spró-
bować rowerzyści w 5. Maratonie 
Rowerowym „Ora et ride”. Im-
preza rozgrywana jest na terenie 
malowniczego parku cysterskie-
go, okolicznych lasów i polnych 
dróg pośród Wzgórz Strzeliń-

skich. Zapisy, regulaminy i do-
datkowe informacje dostępne są 
na stronie pro-run.pl.

Jak dojadę?

Z Wrocławia do Ziębic jest oko-
ło 70 km. Najszybciej pokonamy 
ten odcinek wybierając drogę nr 
395 w kierunku Strzelina i potem 
w kierunku Ziębic. Na miejsce 
dojedziemy w niecałe 1,5 godziny. 
Pociąg z Wrocławia Głównego do 
Ziębic jedzie godzinę.

Redakcja

GMINA ZIĘBICE 
Pierwsze polskie zdanie łączy Ziębice z Wrocławiem

Dr Mariusz Szpilarewicz,  
burmistrz gminy Ziębice

Ziębice i okoliczne miejscowości to nie tylko bogata historia związana 
z Księgą henrykowską i piękna, niezniszczona w czasie wojny zabudowa 
mieszczańska, ale również miejsce wydarzeń kulturalnych i sportowych. 

Już dzisiaj zapraszam na kwietniowy sportowy weekend w Henrykowie 
– 23 i 24 kwietnia. W programie jest Półmaraton Henrykowski, bieg 7. 
Dyszka Księgi henrykowskiej oraz 5. Maraton Rowerowy „Ora et ride”, 
rajd rowerowy rozgrywany na trzech trasach.

ZIĘBICE

WROCŁAW

70 km
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Podczas remontu w 2020 roku w kopule wieży kościoła ewangelickiego natrafiono na kapsułę 
czasu, w której znajdowały się dokumenty i monety pochodzące z końca XVIII wieku

Ziębice przystępują 
do ARAW

Gmina Ziębice dołącza do 
grona akcjonariuszy Agen-
cji Rozwoju Aglomeracji 
Wrocławskiej. Celem spół-
ki ARAW  (współtworzo-
nej przez Gminę Wrocław 
i gminy z terenu aglome-
racji) jest pozyskiwanie in-
westorów zagranicznych, 
a tym samym tworzenie no-
wych miejsc pracy i wzrost 
gospodarczy regionu. 
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Dla mieszkańca

Jeśli nie wiesz, gdzie wyrzucić pojemnik po mleku czy żarówkę, skorzystaj z wyszukiwar-
ki na stronie Ekosystemu. Wpisujesz nazwę przedmiotu i w mig dostajesz odpowiedź.

Strona ekosystem.wroc.pl to skarb-
nica wiedzy – znajdziesz tu har-
monogram wywozu śmieci w swo-
jej okolicy, zgłosisz sprawę online, 
ale także szybko sprawdzisz, gdzie 
wrzucić różne odpady. W zakładce 
Segregacja odpadów znajduje się 
bowiem sprytna wyszukiwarka.

Gdzie wyrzucić? 

W pasek szukania wpisujesz nazwę 
odpadu, klikasz „sprawdź, gdzie 
wyrzucić” i gotowe. Pod paskiem 
wyskakuje nazwa i kolor pojem-
nika. Warto skorzystać z tego na-
rzędzia, bo nie wszystko jest tak 
proste, jak się może wydawać. Dla 
przykładu, po wpisaniu 
w okienko słowa „gazeta” 
pojawia się odpowiedź: 

pojemnik na papier – pojemnik 
oznaczony kolorem niebieskim. To 
wiemy, ale jest też informacja, że 
gazetka reklamowa z naklejkami 
powinna już wylądować w koszu 
z odpadami zmieszanymi w kolo-
rze czarnym.

Ekosystem zaprasza do udosko-
nalania wyszukiwarki – można 
podać nazwę przedmiotu, które-
go nie znaleźliśmy, aby trafił on 
do bazy. Są też kolorowe rysunki 
pojemników na śmieci – klikając 
na wybrany kolor, otworzymy listę 
odpadów, które możemy do niego 
wrzucić, oraz tych, których nie na-
leży umieszczać w tym pojemniku. 

Trzy zasady

Warto też zapoznać się ogólnymi 
zasadami segregacji śmieci:

 ◼ Zasada 1. Pojemniki i worki na 
odpady są oznaczone różnymi 
kolorami. Każdy kolor oznacza 
inny rodzaj odpadów.

 ◼ Zasada 2. Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe wrzucamy do 
specjalnych kontenerów. Od-
pady wielkogabarytowe można 
również zawieźć do PSZOK-u. 

 ◼ Zasada 3. Elektroodpady, gruz 
lub odpady niebezpieczne za-
wozimy do PSZOK-u.

Agata Zięba

Gdzie wyrzucić – wyszukiwarka szybko podpowie

Zimą ogrzewamy nasze domy i mieszkania, aby było w nich ciepło i przyjemnie. Czy jednak wiemy, jak to robić mądrze? Jak ograniczyć straty energii 
i płacić niższe rachunki za ogrzewanie. Oto najczęściej popełniane błędy i praktyczne porady, aby więcej ciepła zostawało w naszych domach.

– Gdy robi nam się za ciepło, 
uchylamy okno i długo wietrzy-
my. To błędne przyzwyczajenie 
wynika z przeszłości, kiedy nie 
było możliwości  regulowania 
temperatury. A że ciepło w tam-
tych czasach było tanie, to nikt 
się tym nie przejmował. Nieste-
ty, przy takim działaniu, tracimy 
ogromne ilości energii – mówi dr 
inż. Piotr Kęskiewicz z Katedry 
Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Ga-
zownictwa i Ochrony Powietrza 
PWr.

Dla zdrowia...

Przegrzewanie pomieszczeń to 
błąd. Zamiast zalecanych 20 st. 
w dzień i 16-18 w nocy, mamy 
w domu nawet 24-25. To po-
woduje nie tylko straty energii, 
ale również źle wpływa na nasze 
zdrowie.

– Najwięcej dolegliwości dotyczy 
nosa, gardła, oczu oraz skóry. 
Pojawia się katar, ból głowy, za-
tok. Cierpi cały układ oddecho-
wy. Bardzo często przegrzewaniu 
towarzyszy również zbyt niska 
wilgotność – optymalna powin-
na wynosić między 35 a 60 proc. 
– podkreśla Anna Krzyszowska-
-Kamińska, lekarz rodzinny.

...i portfela

Przede wszystkim temperatu-
rę wewnątrz powinniśmy regu-
lować, np. używając zaworów 
termostatycznych. Gdy wietrzy-
my, róbmy to krócej, ale inten-
sywniej – najlepiej po południu, 
gdy temperatura powietrza na 
zewnątrz  jest najwyższa. Aby 
przyzwyczaić się do niższych 
temperatur, przez kilka dni ob-
niżajmy ją o 1 st. W zachowaniu 

odpowiedniej wilgotności pomo-
gą rośliny oraz np. suszenie pra-
nia w pokoju. Po kąpieli otwórz-
my także na oścież łazienkę, aby 
wilgoć, zamiast osadzać się na 
ścianach i lustrach, rozeszła się 
po pomieszczeniach.

W  dalsze j   kole jnośc i   war-
to sprawdzić jakość wentylacji. 
W starszych mieszkaniach po-
winniśmy  również wymienić 
okna. Warto też postawić na ba-

danie termowizyjne i dowiedzieć 
się, gdzie ucieka ciepło w naszym 
domu. To inwestycje, które zwró-
cią się w niższych rachunkach.

Wrocław dla klimatu

Miasto dba o komfort cieplny 
mieszkańców od lat. Wrocławia-
nie mogą uzyskać dopłaty:

 ◼ do wymiany pieca  
(do 12 tys. zł z KAWKA Plus)

 ◼ na wymianę starych 
drewnianych okien  
(do 5 tys. zł z Termo KAWKA)

 ◼ do rachunków czy zwolnienia 
z czynszu dla najemców 
komunalnych. 

Miasto wymienia również źródła 
ogrzewania w zasobie gminnym.
Dodatkowo właściciele domów 
jednorodzinnych mogą skorzystać 
z ulgi termomodernizacyjnej oraz 
z dopłaty w ramach rządowego 
programu Czyste Powietrze. 

Pod koniec 2021 r. Urząd Miejski 
Wrocławia uruchomił także projekt 
„Ciepło w domu”, w ramach któ-
rego przebada kamerą termowi-
zyjną 50 domów, wybudowanych 
przed rokiem 2010.

Kto  jeszcze nie wymienił pie-
ca i wciąż ogrzewa dom węglem, 
może także skorzystać z uchwa-
lonego przez Sejm dodatku osło-
nowego.

Bartosz Moch

Jak nie tracić ciepła i zmniejszyć rachunki w domu?
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Wcale nie jest takie oczywiste, czy gazetę wrzucić do papieru 
ekosystem.wroc.pl/segregacja-odpadow/gdzie-wrzucicWyszukiwarka

www.wroclaw.pl/zielony-wroclawWięcej na

 h zróżnicuj temperaturę 
w zależności od 
pomieszczenia 

 h wietrz porządnie, ale krótko

 h obniżaj temperaturę w nocy 
i podczas nieobecności

 h nie zasłaniaj grzejników 
i termostatów 

 h uszczelnij okna i drzwi 

 h dbaj o wilgotność powietrza 

Jak nie tracić ciepła 
w domu?
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My wrocławianie

Od elektronika do aktora mima była wyboista droga. Ale, jak wiemy, życie lubi pisać swoje scenariusze. Tak było w przypadku Zbigniewa Szymczyka 
z wrocławskich Partynic. Kolekcjoner zabawek z duszą, w tym lalek japońskich, z których każda ma swoją tajemnicę. Od niedawna żarliwie uczy się kali-
grafii i iluminacji średniowiecznej, bo są dla niego niczym medytacja. Wciąż aktywny zawodowo, jednak stawia teraz nie tylko na mowę ciała, ale też głos. 

Pasją do zbierania niezwykłych 
zabawek zaraził  go ówczesny 
szef – Henryk Tomaszewski, za-
łożyciel i dyrektor Wrocławskiego 
Teatru Pantomimy. – Uczyłem się 
pod jego okiem 18 lat. Był nie tylko 
słynnym mimem, ale też kolek-
cjonerem zabawek, stąd Muzeum 
Zabawek w Karpaczu, stworzone 
właśnie ze zbiorów Tomaszew-
skiego. Cztery miesiące przed jego 
otwarciem przyniósł mi do napra-
wy lalkę – samuraja z XIX wieku. 
Miał zniszczoną głowę, musiała to 
spowodować wilgoć – opowiada 
Zbigniew Szymczyk.

Samuraja do dziś można podzi-
wiać. Aktor dał radę zreperować 
go kilka dni przed otwarciem 
muzeum. Wtedy właśnie obudziła 
się w nim chęć kolekcjonowania 
niezwykłych zabawek.

Tajemnica pasji

Lalki  japońskie zbudowane są 
w prosty sposób, ale z pietyzmem. 
W środku znajduje się zazwyczaj 
trzcina opatulona specjalną tkani-
ną, dlatego są lekkie. Włosy gejsz 
są prawdziwe bądź z nici jedwab-
nych, a twarz z pokruszonych 
muszli, materiał ten przypomina 
porcelanę. Niektóre są robione, 
jak te 400 lat temu. – Mam ich 
kilka, zakupiłem je w Japonii bądź 
w Polsce, dzięki kobiecie, która 
jako jedyna w naszym kraju je 
sprowadza. Każdą lalkę otacza hi-
storia, to właśnie tajemnica mo-
jego zbieractwa – odkrywanie ich 
symboliki. Na przykład najbar-
dziej popularną lalką jest koke-
shi. Gdyby zapytać Japończyka, co 
symbolizuje, to odpowiedziałby, 
że tragedię rodzinną, czyli śmierć 
dziecka – wyjaśnia kolekcjoner.

Dlaczego? Według mitów, rodzice, 
dla upamiętnienia śmierci dziecka, 
przygotowywali kolorowe, drew-
niane figurki. Jednak pod koniec 
epoki Edo (XIX wiek) Japończycy 
zaczęli naśladować Europejczy-
ków. Kokeshi wytwarzano z drew-
na w regionie Tohoku, gdzie są 
ciepłe źródła. Przyjeżdżający tam 
turyści zaczęli je masowo kupo-
wać. – Lalka, która symbolizowała 
śmierć dziecka, stała się symbo-
lem podróży. Japonia właśnie ma 
w sobie taką przewrotność – za-
znacza.

Inspiracja do choreografii

Natomiast lalka hakata ningyo 
zafascynowała naszego bohatera 

prostotą i zainspirowała w pracy. 
Przedstawia taniec bon odori.

Święto Obon to święto zmar-
łych, podczas którego tańczy się 
w miejscach uznawanych za gra-
nicę pomiędzy światem żywych 
i zmarłych, np. na brzegu rzeki, 
morza czy jeziora. Tym tańcem 
zainspirował się przy tworzeniu 
choreografii do „Wesela” w reży-
serii Anny Augustynowicz z Te-
atru Współczesnego w Szczecinie 
i w 2007 roku otrzymał nagrodę 
za ruch sceniczny. Choreografia 
oparta była na odwzorowaniu 
formy koła, które symbolizuje 
życie jako cykl zamknięty.

Nie tylko lalki

Lalki w kulturze japońskiej są 
niezwykłe – związane są z nimi 
święta, a zamiast portretu cele-
brycie robi się lalkę z jego podo-
bizną. Ale nie tylko tam powstają 
zabawki z duszą. W zbiorach ar-
tysty znajdziemy także wyprodu-
kowany w 1928 roku w Czechach 
karawan albo samochód z Nie-
miec z roku 1932. To był wtedy 
prawdziwy hit, bo można było go 
samemu złożyć. Oprócz tego ma 
napędzany silnikiem parowym 
100-letni walec. 

Kaligrafia

Dwa lata temu córka pana Zbi-
gniewa podarowała mu podręcz-
nik do kaligrafii. Szybko złapał 
bakcyla, zaczął rysować i uczyć 
się czcionki gotyckiej. – W ciągu 
dwóch wieczorów napisałem ty-
siąc razy literę B, może pobiłem 
jakiś rekord Guinnessa – 
śmieje się. – Był jak 
w transie, jest to 
dla niego  coś 
w   r o d z a j u 
medytac j i . 
W s z y s t k o 
robi na 100 
procent, na-
wet znalazł 
nauczycielkę 
od  kal igrafi i 
– tłumaczy jego 
żona. Teraz uczy się 
iluminacji średniowiecz-
nej, którą możecie zobaczyć na 
zdjęciu obok.

Elektronik, wojskowy, mim

I kto by pomyślał, że pan Zbigniew 
z zawodu jest elektronikiem? Jak 
się okazuje przyjechał do Wrocła-
wia z Katowic z nadzieją na angaż 
u Henryka Tomaszewskiego. Nie-
spełnione wcześniejsze marzenia 

o zawodzie operatora kamery za-
stąpił aparatem fotograficznym, 
dzięki  któremu znalazł  pracę 
w Studiu Pantomimy przy Teatrze 
Śląskim w Katowicach. Najpierw 
jako oświetleniowiec, a z czasem 
na scenie. Gdy wybuchł stan wo-
jenny, powołany został do wojska. 
Dzięki umiejętnościom ruchowym, 

udało mu się dostać do Cen-
tralnego Zespołu Woj-

ska Polskiego i tak 
oto został tance-
rzem. Gdy wró-
cił  na  Śląsk, 
postawił so-
bie cel – chce 
grać u Toma-
szewskiego. 
Zdał  egzamin 

na aktora mima 
w Warszawie i od 

razu do niego zadzwo-
nił, przyjechał na audycję 

i został we Wrocławskim Teatrze 
Pantomimy przez kolejnych 35 lat.

W swoim życiu próbował różnych 
artystycznych dziedzin, co jeszcze 
przed nim? – Może łyżwiarstwo 
figurowe – żartuje. I jak twierdzi: 
brak czasu na pasję to tylko wy-
mówka.

Paulina Czarnota

Każda z tych zabawek ma zaklętą w sobie tajemnicę
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Zbigniew Szymczyk z lalkami japońskimi: gejszą, samurajem i hakatą ningyo, która zainspirowała go przy tworzeniu choreografii 

W kolekcji jest 100-letni walec napędzany silnikiem parowym
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Wrocławskie pokolenia

Od 2019 r. nowo narodzeni wrocławianie witani są na świecie przez krasnala, który przynosi im prezent: maskotkę, książeczkę, kocyk, a ich rodzicom pa-
kiet informacji na temat wsparcia miasta dla małych obywateli. Ogromnym udogodnieniem jest to, że pakiet dla malucha można zamówić pod drzwi domu.

Wyprawka Wrocławska to pro-
jekt zapoczątkowany pod koniec 
2018 r. Miasto zainspirowane 
skandynawskim pomysłem wi-
tania dzieci na świecie, przygo-
towało pakiet powitalny dla ma-
łych wrocławian urodzonych po 1 
stycznia 2019 r. 

Krasnal powita na świecie

Motywem przewodnim całej wy-
prawki jest krasnal wrocławski, 
który pojawia się na materiałach. 
W skład Wyprawki Wrocławskiej 
wchodzą list od prezydenta, Wro-
cławski  Informator Rodzinny, 
książeczka, zabawka, kocyk, body 
dla dziecka oraz inne materiały 
promujące miasto. Taki pakiet to 
nie tylko upominek z okazji na-
rodzin dziecka, to także budowa-
nie poczucia przynależności do 
społeczności Wrocławia, a także 
wsparcie ze strony urzędu miasta. 

Głównym elementem wyprawki 
jest bowiem Wrocławski Infor-
mator Rodzinny – kompendium, 
w którym rodzice znajdą wszel-
kie potrzebne informacje na te-
mat wsparcia miasta, świadczeń 
rodzinnych, żłobków i klubów 
dziecięcych, miejsc rozwoju dla 
rodziców i wrocławskiej oferty 

kulturalnej. Informator zbiera 
także w jednym miejscu najważ-
niejsze adresy i telefony opieki 
nocnej oraz świątecznej, aptek 
całodobowych i poradni rodzin-
nych. W informatorze w ramach 

współpracy z Urbancard Premium 
można znaleźć  także kupony 
zniżkowe do wielu wrocławskich 
instytucji. Wyprawkę Wrocław-
ską otrzymają wszystkie nowo 
narodzone wrocławskie dzieci 

– zarówno te urodzone we wro-
cławskich szpitalach oraz te, któ-
rych rodzice płacą we Wrocławiu 
podatki. Wyprawki kompletuje 
i dostarcza Fundacja PRESTO, 
która dzięki realizacji tego za-

dania tworzy miejsca pracy dla 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, dając im szansę na 
powrót do samodzielnego życia.

Jak odebrać wyprawkę?

Wyprawkę Wrocławską może 
odebrać rodzic lub opiekun praw-
ny dziecka do ukończenia przez 
nie 9. miesiąca życia. Można to 
zrobić osobiście w Urzędzie Stanu 
Cywilnego wraz z odbiorem odpi-
su aktu urodzenia dziecka. 

Rodzice, którzy otrzymali odpis 
aktu urodzenia dziecka za po-
mocą platformy ePUAP, po wy-
prawkę mogą zgłosić się na dwa 
sposoby. Osobiście we Wrocław-
skim Centrum Rozwoju Społecz-
nego, pl. Dominikański 6 w czw. 
w godz. 10-13,  lub skorzystać 
z dowozu do domu. Prowadzi 
go na terenie Wrocławia Funda-
cja PRESTO. Wystarczy wypełnić 
wniosek na stronie wyprawka.
fundacjapresto.pl/wniosek-onli-
ne-dla-rodzicow. 

Pytania można kierować pod ad-
resem: wyprawkawroclawska@
wcrs.wroclaw.pl.

Redakcja 

Niezbędnik Senioralny to projekt Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego skie-
rowany do mieszkańców Wrocławia, którzy przeszli na emeryturę. To ważny etap w ży-
ciu, który warto uczcić. Odebrać go jednak mogą tylko osoby, które decyzję o przyzna-
niu emerytury z ZUS otrzymały po 1 stycznia 2021 roku.

Wrocławski Niezbędnik Senioral-
ny przeznaczony jest dla wrocła-
wian, którzy po 1 stycznia 2021 
r. otrzymali pozytywną decyzję 
o przyznaniu emerytury, wysta-
wioną przez ZUS. Wydawany jest 
na pl. Solidarności 1/3/5 (pok. 
414,  IV piętro) od pon. do pt. 
w godz. 12-18.

Dokumentami umożliwiającymi 
odbiór niezbędnika są:

 ◼ decyzja o przyznaniu emerytu-
ry wystawiona przez ZUS,

 ◼ dowód osobisty lub paszport,

 ◼ wypełniony formularz odbioru 
(do pobrania ze strony inter-
netowej lub wypełnienia na 
miejscu).

W skład pakietu wchodzą: plecak 
miejski, torba na zakupy i etui 
na okulary. Można tu znaleźć 
także przydatne publikacje, jak 
Wrocławski Informator Senio-
ralny z propozycjami spędzania 
wolnego czasu i danymi pomoc-
nymi w załatwianiu codziennych 
spraw, Wrocławski Spacerownik 

– przewodnik po Wrocławiu na-
pisany specjalnie z myślą o se-
niorach, materiały informacyjne 
ZUS i vouchery na bilety od WKS 
Śląsk Wrocław i Opery Wrocław-
skiej.

Więcej informacji na temat Wro-
cławskiego Niezbędnika Senio-
ralnego pod adresem niezbednik-
senioralny@wcrs.pl i numerem 
538 579 558 (pon.-pt. w godz. 
12-18).

Redakcja

Wyprawka od miasta prosto pod drzwi malucha

Niezbędnik seniora tylko dla 
emeryta z 2021 i 2022 roku
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Pani Helena już odebrała swój niezbędnik i wyruszyła w miasto 

wyprawka.fundacjapresto.pl/wniosek-online-dla-rodzicowWypełnij wniosek
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Jak świętować, to hucznie. Gitarowy Rekord Świa-
ta w tym roku będziemy bić już po raz 20. Z tej oka-
zji we Wrocławiu wystąpi legendarny brytyjski 
zespół Dire Straits.

Muzycy zagrają 1 maja na wro-
cławskim Rynku, a wieczorem 
wystąpią w Hali Stulecia na festi-
walu 3-Majówka. To wyjątkowe 
wydarzenie, bowiem brytyjczycy 
wystąpią w oryginalnym skła-
dzie, bez Marka Knopflera, tak 
jak grali niemal 30 lat temu.

Oryginalny skład

Grupa stworzyła takie przeboje, 
jak „Money for Nothing”, „Sul-
tans of Swing”. Sprzedali 120 mi-
lionów płyt, wydali 6 albumów 
studyjnych. We Wrocławiu wystą-

pią w składzie: Alan Clark 
(klawiszowiec), Phil Pal-
mer (gitarzysta), Dan-
ny Cummings (per-
kusista), Mel Collins 
(saksofonista), Jack 
Sonni (gitarzysta), 
Primiano Di Biase 
(klawiszowiec), Mar-
co Caviglia (frontman 
grupy, gitarzysta). 

20 lat z rekordem

W tym roku Największa Gita-
rowa Orkiestra Świata zagra „Hey 

Joe” już po raz 20. Z okazji okrą-
głego jubileuszu przygotowano 
wiele atrakcji, które ogłoszone 
zostaną na stronie heyjoe.pl. 
Można tu także wybrać gita-
rowy przebój wszech cza-
sów i obejrzeć klip pre-
zentujący historię bicia 
rekordów we Wrocławiu. 

Na 3-Majówce zagrają 
także: Dżem, Luxtor-
peda   i   Nocny   Ko-
chanek. W kolejnych 
dniach wystąpią: Epica, 

Korpiklaani, Morcheeba, 
Kult, Pidżama Porno, Ørga-

nek, Artur Rojek, Daria Zawia-
łow, Nosowska, Mery Spolsky 
i Brodka.

Agata Zięba

W tym roku 42. Przegląd Piosenki Aktorskiej odbędzie się w dniach 18-27 marca. To już za miesiąc! Rusza więc sprzedaż 
biletów – kupimy je od 19 lutego od godz. 8 w kasie Teatru Muzycznego Capitol i online na stronie ppa.teatr-capitol.pl.

Tradycyjnie już PPA rozpocznie 
Konkurs Aktorskiej Interpretacji 
Piosenki. Pierwsze eliminacje od-
były się bez udziału publiczności 
– ich efekt zobaczymy na począt-
ku festiwalu. Ostatnim etapem 
konkursu jest Koncert Finałowy, 
po którym poznajemy werdykt 
jury. Koncert ma dwie części – to 
występ finalistów i przedstawie-
nie, które w tym roku poświęcone 
będzie twórczości Mirona Biało-
szewskiego (autora rozsławionej 
przez Ewę Demarczyk „Karuzeli 
z Madonnami”). Koncert Finało-
wy reżyseruje Jerzy Jan Połoński.

Gala na cześć Sztuki

Najważniejszym punktem progra-
mu będzie jak zawsze gala. Tego-
roczna pt. „WITAMY W ŚWIĄTYNI 
SZTUKI, słuchajcie, a będzie wam 
dane” jest dziełem Martyny Ma-
jewskiej, nagradzanej reżyser-
ki teatralnej i filmowej. Koncert 
złożony będzie z evergreenów 
PPA, hiphopowych i discopolo-
wych przebojów w zaskakujących 
aranżacjach i gwiazdorskich wy-
konaniach.

Zalewski, Peszek i Stasiuk

W programie PPA będzie jak zwy-
kle mnóstwo hitów: premierowy 
koncert Mai Kleszcz z tekstami 

Bogdana Loebla, Zalewski śpie-
wający Niemena i Jan Młynar-
ski grający Grzesiuka, ale także 
spóźniona przez pandemię trasa 
Marii Peszek – ze specjalną nie-
spodzianką, i niezwykły koncert 
„Opla Stasiuk Trzaska” z udzia-
łem pisarza Andrzeja Stasiuka. 

Osobno trzeba wspomnieć koncert 
„Rechnitz. Opera – Anioł Zagła-
dy” Wojtka Blecharza i Katarzyny 
Kalwat wg tekstu Elfriede Jelinek, 
opisującą  jedno z  tragicznych 
zdarzeń Holocaustu. 

Gośćmi z zagranicy będą John 
Grant – Amerykanin na Islandii, 
malowniczo melancholijny współ-
czesny bard, Sarah McCoy – no-
woorleanka w Paryżu, śpiewająca 
ciemne, słodkogorzkie ballady, 
i zespół Sages Comme des Sauva-
ges – belgijski, ale wielokulturowy 
zespół z ciekawymi, zaangażowa-
nymi społecznie tekstami.

Spektakle... za złotówkę

Oprócz  koncertów  będą  tak-
że spektakle muzyczne: „Mię-
dzy nogami Leny, czyli Zaśnięcie 

Najświętszej Marii Panny według 
Michelangela Caravaggia” – dzie-
ło Agaty Dudy-Gracz, „Świę-
ta Kluska” z TR Warszawa oraz 
studencki koncert-spektakl z AT 
w Warszawie „A planety szaleją… 
Młodzi w hołdzie Korze”. Będzie 
także 10 spektakli Nurtu Off, któ-
re powstają ze scenariuszy wy-
branych w konkursie. Bilety na 
spektakle Nurtu Off są w cenie 
1 zł. Wydarzenie promuje plakat 
autorstwa grafika i scenografa 
Damiana Styrny.

Agata Zięba

Kultura

Bilety na PPA w sprzedaży od 19 lutego Dobry wieczór 
we Wrocławiu
„Dobry wieczór we Wrocła-
wiu” to wystawa zbiorowa, 
będąca  efektem kilkumie-
sięcznej pracy grupy roboczej 
w odniesieniu do kultowego 
neonu znajdującego się na 
budynku naprzeciw dworca 
PKP. Uczestnicy grupy szu-
kali odpowiedzi na pytanie, 
czym jest wieczór, a swoje 
rozważania przedstawiają za 
pomocą – fotografii, filmu, 
kolażu, dźwięku, tekstu czy 
instalacji. Efekty  ich pracy 
można zobaczyć od 18.02 do 
27.03 w galerii BWA Wrocław 
Główny (antresola na dworcu 
PKP), ul. Piłsudskiego 105. 
Wstęp wolny.

 

Szanty w Odra 
Centrum
Waldemar Mieczkowski i Arek 
Wlizło zagrają w piątek 18.02 
o godz. 20 w Odra Centrum 
Szanty pod mostem w ramach 
cyklu Tędy płynie muzyka. 
Towarzyszyć im będą Ania Dę-
bicka – wokal, skrzypce, oraz 
Wojtek Maziakowski – gitara 
basowa. Będą też muzyczne 
niespodzianki. Wstęp jest bi-
letowany. Bilety w cenie 30 zł 
można zarezerwować pod ad-
resem mejlowym: wydarzenia.
rezerwacje@gmail.com.

Machiny 
Leonarda w CH 
Zajezdnia

Do 15.05 w Centrum Histo-
rii Zajezdnia, ul. Grabiszyń-
ska  184, można podziwiać 
machiny zbudowane według 
projektu Leonarda da Vinci. 
Nie  trzeba być pasjonatem 
historii, żeby zafascynować 
się takimi eksponatami, jak 
zaprojektowany przez da Vin-
ci most łukowy, czołg, rower 
czy spadochron. Na wystawie 
znajdą się również eksponaty 
interaktywne, dzięki którym 
odwiedzający dokładnie zba-
dają działanie wynalazków, 
wyprzedzających swoją epo-
kę i będących inspiracją dla 
współczesnej inżynierii. Wstęp 
jest płatny: bilet normalny – 
22 zł, ulgowy 18 zł, rodzinny 
(2 dorosłych + 2 dzieci) 60 zł.

Dire Straits na 20. Gitarowym Rekordzie 

M
AT

ER
IA

ŁY
 

O
R

G
A

N
IZ

AT
O

R
A

Cezary Studniak, dyrektor artystyczny, opowiadał 15 lutego na konferencji o programie PPA 2022
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Dla obcokrajowca

G
R

ZE
G

O
R

Z 
R

A
JT

ER

TO
M

A
SZ

 H
O

ŁO
D

Ситуація в Україні напружена

Зміни щодо карантину та лекцiї у школах

Changes in quarantine and the end of remote learning

Чи буде війна? Така інформа-
ція та заголовки в останнiми 
днями часто з’являються в 
ЗМІ. Ситуація в Україні на-
пружена, але дипломати по-
стійно розмовляють. Вроцлав 
також спирає українцiв.укра-
їнців.

ЗМІ повідомляють про концен-
трацію російських військ на ро-
сійсько-українському кордоні. 
Багато держав закликало своїх 
громадян з проханням зали-
шити Україну, а дипломатичні 
представництва часто пере-
носять до Львова. Переговоруи 
i розмови президентом Росія 
веде ряд лідерів і дипломатів 
з європейських країн, у тому 
Польща але також США.

Експерти наголошують, що 
конфлікту в збройних силах не 
буде, але Польща готує місця 
для прийому можливих кра-
їн.16 lutego 

16 лютого День Єднання

У понеділок у зверненні до на-
роду Президент України заявив, 
що 16 лютого буде День Єднан-
ня. У цей день, додав він, укра-
їнці вивісять свої національні 

прапори, одягнуть синьо-жовті 
стрічки та покажуть всьому сві-
ту свою єдність.

О 9 ранку українці зустріли-
ся в Генеральному консуль-
стві України у Вроцлаві, був 

гімн України та фотографії з 
#StandWithUkraine.

Також Вроцлав показав свою 
солідарність зі своїм східним 
сусідом. Тарчинський Арена 
Вроцлав освiтлено синьо-жов-

тии кольорами українського 
прапора. – Шановні громадяни 
України! Серцем та думками 
ми з Вами! Пам’ятайте, що се-
ред вроцлав’янинів та поляків у 
вас є справжні друзі, яким Ви не 
байдужі! – напiцав мер Вроцла-
ва, Яцек Сутрук.

Підтримуюча акція 20 лютого 

20 лютого 2022 року о 16:00 год 
– у День Героїв Небесної Сотні, 
проходити буде церемонія вша-
нування борців за Європейську 
Україну, а також Єднання укра-
їнського суспільства. 

 ◼ 16.00 акція підтримки на 
pl.Nowy Targ.

 ◼ 17.00 церква Нанкера.

 ◼ Після служби запалювання 
лампадок в пам’ять загиблих 
Небесної сотні .

Всіх хто планує йти на захід за-
охочуємо брати з собою лампадки.

#StandWithUkraine

Від 15 лютого не буде карантину для осіб, які спілкувалися із хворим на коронавірус, а також карантину для тих, хто приїздить до Польщі. 

За даними, що є в міністра охо-
рони здоров’я, високе число за-
ражень не є пропорційним до 
числа випадків госпіталізації 
з приводу COVID-19. Зараз на 
боротьбу із коронавірусом при-
значають близько 30 тис. ліж-
ко-місць. Найближчим часом 5 
тис. з них повернуть у нормаль-
не використання, тобто для лі-
кування пацієнтів із іншими 
захворюваннями.

Змінюються правила щодо ка-
рантину:

 ◼ Від 15 лютого період самоізо-
ляції осіб, хворих на коро-
навірус, триватиме 7 днів. 
Домочадці особи, хворої на 
коронавірус, перебуватимуть 
на карантині виключно у 
період самоізоляції члена 
сім’ї. Це означає, що самоі-
золяція та карантин накла-
датимуться паралельно.

 ◼ Особи, які пройшли вакци-
націю від COVID-19, можуть 
перебувати на карантині 
менше днів, якщо викона-
ють тест і результат буде 
негативний.

 ◼ Від 10 лютого не буде каран-
тину для осіб, які лише спіл-
кувалися із хворим на ко-
ронавірус. Йдеться про тих, 
з ким хворий спілкувався, 
але не проживає з ними під 

одним дахом, якщо він знає 
про такі особи і розповів про 
них лікареві.

 ◼ Від 11 лютого не буде каран-
тину для осіб, які приїжджа-
ють до Польщі. На карантин 
відправлятимуть лише тих, 
в кого не буде сертифікату 
COVID-19, що дійсний на 
території ЄС.

 ◼ Учні швидше повернуться 
до шкіл 

Міністерство освіти і науки по-

відомило, що учні початкових 

шкіл (класи 5–8), а також се-

редніх

шкіл (ліцеїв і технікумів) повер-

нуться на стаціонарне навчання 

на тиждень раніше. Завершення

дистанційного навчання і по-

вернення за парти заплановано 

на 21 лютого.

From 15th February, contact quarantine and arrival quarantine will be lifted. 

According  to  the Minister  of 
Health, the high number of in-
fections does not translate into 
the number of hospitalisations. 
Currently, around 30,000 beds 
are set aside for COVID-19 pa-
tients.  In  the next  few days, 
5,000 of these beds will return to 
the system of treatment of other 
diseases and conditions.

The rules of quarantine will 
change:

 ◼ From 15th February, the 
isolation of coronavirus-in-

fected persons will last 7 days. 
Quarantine will be imposed 
on household members living 
with infected persons only 
during the isolation of the lat-
ter. This means that isolation 
and quarantine periods will 
run simultaneously. Vacci-
nated persons can undergo 
a shorter quarantine in the 
case of a negative test result.

 ◼ From 10th February, contact 
quarantine will be lifted, which 
means that persons indicated 
on the basis of an epidemio-
logical interview will avoid it.

 ◼ From 11th February, arrival 
quarantine will also be lifted. 
It will apply only to persons 
not having a EU COVID-19 
certificate.

Children will return to 
schools faster

The Ministry of Education and 
Science  (MEN)  informed  that 
schoolchildren from grades 5–8 
and secondary school pupils will 
return to schools one week ear-
lier. The end of remote learning 
and the return to school benches 
is scheduled for 21st February.
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Sport

26 i  27 lutego oczy całej 
siatkarskiej Polski będą 
skierowane na stolicę Dol-
nego Śląska. To właśnie we 
wrocławskiej hali Orbita 
rozegrany zostanie turniej 
finałowy TAURON Pucharu 
Polski 2022. Do sprzedaży 
trafiły już bilety.

Ostatni weekend lutego będzie 
wielkim świętem polskiej ligowej 
siatkówki. Po trzech latach prze-
rwy, turniej finałowy TAURON 
Pucharu Polski powróci do Wro-
cławia. Tegoroczny turniej jest 
wyjątkowy, bo w tym roku obcho-
dzimy 90-lecie tych rozgrywek. 

Powrót do Wrocławia

W 2020 r., z powodu pandemii, 
rywalizacji o Puchar Polski nie 
udało się dokończyć, w 2021 r. 
turniej rozegrano w Krakowie.

– Z wielką radością wracamy do 
Wrocławia. Mamy w pamięci wie-
le fantastycznych momentów gry 
o to trofeum w stolicy Dolnego 
Śląska. Wrocław to bardzo ważne 
miasto na siatkarskiej mapie Pol-

ski i cieszę się, że miejscowi kibi-
ce będą mogli obejrzeć ten turniej 
– mówi Artur Popko, prezes Pol-
skiej Ligi Siatkówki S.A.

Kto powalczy?

W 2019 r., gdy po raz ostatni tur-
niej finałowy został rozegrany we 
Wrocławiu, triumfatorem została 
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
-Koźle. W tym roku będzie miała 

szansę na obronę tytułu. Najpierw 
jednak musi dostać się do finało-
wej czwórki, a o to 23 lutego po-
walczy z PSG Stal Nysą. O wyjazd 
do Wrocławia walczy jeszcze ak-
tualny mistrz Polski – Jastrzębski 
Węgiel, który o prawo gry w tur-
nieju zmierzy się z Projektem 
Warszawa. Pewni występów przed 
wrocławską publicznością są już 
siatkarze Trefla Gdańsk i Asseco 
Resovii Rzeszów.

Jak kupić bilety?

Kibice już mogą kupować bilety. 
Wejściówki dostępne są na plat-
formie ebilet.pl i w punktach sta-
cjonarnych już od 20 zł. W sobotę, 
26 lutego, czekają nas dwa mecze 
półfinałowe (godz. 14.45 i 18.00), 
a  dzień później  zaplanowano 
wielki finał (godz. 14.45).

Patryk Załęczny

Klub sportów amerykańskich Panthers Wrocław rekrutuje juniorów do sekcji futbolu amerykańskiego, softball i la-
crosse. – Rekrutacja jest dla wszystkich – zapewniają przedstawiciele klubu. Wspólny trening już 26 lutego.

Panthers Wrocław szukają za-
równo zawodników,  jak  i za-
wodniczek, którzy zasilą szeregi 
sekcji  juniorskich. Do wspól-
nego treningu, który zaplano-
wano na sobotę 26 lutego, za-

praszają chłopców z roczników 
2003-2007, a także dziewczęta 
urodzone w latach 2006-2009. 
Zajęcia, pod okiem trenerów, 
rozpoczną się o godz. 11 i po-
trwają około dwóch godzin.

Ważny jest charakter

– Podczas treningu przeprowa-
dzimy podstawowe testy spraw-
nościowe, które pozwolą spraw-
dzić predyspozycje zawodników 
i zawodniczek. Uwagę zwrócimy 
również na umiejętność pra-
cy w zespole i cechy charakteru, 
które są niezbędne do przyszłej 
rywalizacji – mówi Michał Latoś, 
prezes klubu.

Przemysław Lewszyk, futbolista 
oraz trener futbolowej drużyny 
juniorskiej, podkreśla, że tego 
dnia nie będzie się liczyło do-
świadczenie. 

– Oczywiście historia sportowa 
może pomóc i zazwyczaj te osoby 
prezentują się lepiej podczas rekru-
tacji, ale nigdy nie był to czynnik 
decydujący. Zależy nam najbardziej 
na charakterze zawodnika, a ten 
bardzo szybko weryfikują treningi.

Zajęcia odbędą się 26 lutego na 
murawie wrocławskiego Stadionu 
Olimpijskiego. 

Wypełnij ankietę i weź udział 

Zasady udziału są bardzo proste. 
Przed przystąpieniem do trenin-
gu wystarczy wypełnić ankietę na 
l.wroclaw.pl/panthers. – Zainte-
resowanym zapewniamy specjali-
styczne wyposażenie, które będzie 
niezbędne do gry, czyli ochraniacze 
na ramiona, a także kask. Dzięki 
temu młodzi adepci nie tylko będą 
w pełni bezpieczni, ale i poczują się 
jak prawdziwi zawodnicy sportów 
amerykańskich – zauważa Michał 
Latoś. Poza dobrym humorem na-
leży zabrać ze sobą strój sportowy, 
a także wodę i obuwie – najlepiej, 
aby były to korki, ale nie jest to 
konieczne.

Mateusz Lubański 
Piotr Bera

Finał PP siatkarzy wraca do Wrocławia

Nabór do juniorskich sekcji Panthers

Koszykarze Śląska Wrocław 

z 14. zwycięstwem w Energa 

Basket Lidze. W niedzielę pod-

opieczni Andreja Urlepa poko-

nali na wyjeździe MKS Dąbro-

wę Górniczą 88:87.

Ruszyła sprzedaż karnetów na 

domowe mecze Panthers Wro-

cław w rozgrywkach European 

League of Football. Dostępne 

są na stronie Ticketmaster – 

oficjalnego partnera ELF.

Zmiana na stanowisku tre-

nera #VolleyWrocław. Funk-

cję pierwszego szkoleniowca 

wrocławskich siatkarek objął 

Michal Mašek, który przecho-

dzi do stolicy Dolnego Śląska 

z ŁKS Commercecon Łódź. 

Dwaj młodzi zawodnicy Betard 

Sparty Wrocław: Gleb Czugu-

now i Michał Curzytek w so-

botę, 19 lutego, będą ścigać się 

na torze Kern County Raceway 

w Bakersfield w Kalifornii, 

w ramach „AMA National Pairs 

Championship”.

Tydzień w skrócie

piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 19.02, 
godz. 17.30, Tarczyński Arena, 
WKS Śląsk Wrocław – Piast 
Gliwice (Canal+ Sport)

koszykówka

Puchar Polski:
18.02, godz. 20.30,
Czarni Słupsk – WKS Śląsk 
Wrocław (Polsat Sport News)

Energa Basket Liga Kobiet: 
20.02, godz. 17, 
Polskie Przetwory Bydgoszcz – 
Ślęza Wrocław

Suzuki 1. Liga Mężczyzn: 
19.02, godz. 18,
Znicz Pruszków – 
WKK Wrocław 

siatkówka

Tauron Liga: 
22.02, godz. 19, Hala Orbita, 
#VolleyWrocław – 
Chemik Police (Polsat Box Go)

Tauron 1. Liga: 19.02, godz. 17, 
Norwid Częstochowa – 
Chemeko-System Gwardia 
Wrocław
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ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała dwie ostatnie edycje Pucharu Polski. Czy znów zwycięży?
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Panthers rekrutują m.in. do sekcji futbolu amerykańskiego



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #DzieńKota20

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 Kryzysowego: 
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 
Agata Zięba
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2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. Ulica w centrum Wrocławia, nieopodal pl. Nowy Targ, 
której nazwa pochodzi od zwierzęcia gospodarskiego. 

2. Kojarzone z kotami i miotłami, według  
legendy można je spotkań na mostku  
pomiędzy wieżami kościoła św. Marii Magdaleny.

3. Imię kota mieszkającego w Urzędzie  
Miejskim Wrocławia. 

4. … budy – nazwa ulicy we Wrocławiu.

5. Jeden z wrocławskich krasnali siedzi na drapieżnym  
kocie, którym jest …

6. Nieczynny wrocławski dworzec nieopodal  
„psiej kładki” nad fosą. 

7. Słynny rudy kot Dante zamieszkiwał  
to miejsce we Wrocławiu. 

8. Wrocławska ulica, jedyna zamykana na noc, którą 
zamieszkują różne zwierzęta z brązu.

9. Ulica we Wrocławiu o bardzo kolorowej nazwie,  
przy której ustawiono ocieplane budki dla kotów. 

10. Potężny kot w paski, można go spotkać w zoo  
we Wrocławiu. 

11. Lew na bramie ZOO Wrocław świeci, bo to …. 

Krzyżówka nr 73 – rozwiąż i wygraj nagrody

Kwiat Jabłoni z koncertem 
„Mogło być nic” w A2

Mogło być nic…, a będą koncerty! 
Kwiat Jabłoni zaprasza na drugą 
część trasy promującej ostatni, 
pokryty platyną album. Najwięk-
sze przeboje grupy zostaną za-
prezentowane w rozszerzonym 
składzie i w nowych wersjach. 
Fani mogą spodziewać się wie-
lu niespodzianek. Kwiat Jabłoni 
to jeden z najpopularniejszych 
polskich zespołów młodego po-

kolenia, który tworzą Kasia i Ja-
cek Sienkiewiczowie. Oryginalne 
brzmienie, milionowe wyświe-
tlenia pod teledyskami oraz wy-
przedane trasy koncertowe stały 
się ich znakiem rozpoznawczym. 
We Wrocławiu zagrają w centrum 
A2, ul. Góralska 5. Bilety w cenie 
od 99 zł do 129 zł można kupić na 
stronie www.eventim.pl. Koncert 
odbędzie się w czwartek 24 lute-
go o godz. 20. Przed koncertem 
o godz. 19.00 jako support zagrają 
Pola Chobot i Adam Baran.

„Twarze królowej Elżbiety” 
w Muzeum Poczty

Z okazji 70. rocznicy panowa-
nia królowej Elżbiety II, Muzeum 
Poczty i Telekomunikacji, ul. Kra-
sińskiego 1, przygotowało wystawę 
przedstawiającą wybrane aspekty 
z życia i panowania monarchini 
ilustrowane znaczkami poczto-
wymi. Na 12 planszach pokaza-
no drzewo genealogiczne rodziny 
Windsorów, historię rodu, liczne 
podróże i spotkania królowej i jej 

kolorowe stroje oraz kapelusze. 
Wystawę uzupełnią eksponaty 
z kolekcji muzeum, m.in. brytyj-
ska skrzynka pocztowa z inicja-
łami królowej Elżbiety II, winietki 
– portrety Elżbiety II oraz pamiąt-
kowe kubki i talerzyki z wizerun-
kiem królowej. Wystawa trwa od 
16 lutego do 30 kwietnia. Muzeum 
czynne jest wt.-sob. w godz. 10-
16, w nd. 10-15. Bilet normalny 
kosztuje 17 zł, ulgowy 12 zł, a ro-
dzinny 30 zł. W śr. wstęp na wy-
stawy stałe jest wolny.

Aby wygrać jedną z trzech na-
gród, wystarczy wysłać hasło 
z krzyżówki SMS-em pod nu-
mer 664 072 606. Koszt jedne-
go SMS-a wg taryfy operatora. 
W treści należy wpisać numer 
biuletynu i po kropce prawidło-

wą odpowiedź. W tym numerze 
będzie to 73.HASŁO (słowo HA-
SŁO należy zastąpić rozwiąza-
niem krzyżówki). 

Na odpowiedzi czekamy do 24 
lutego br. do godz. 20. 

Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpowie-
dzi do 3 marca 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 71 (hasło: TATem szybciej) to 
pani Aneta (bluza), pani Bożena 
(worek) i pan Antoni (worek). 
Gratulujemy.

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