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Nowa mapa rowerowa. 
Odbierz ją za darmo 
w trzech miejscach

Wrocław – miasto 
przyszłości, najlepsze 
dla biznesu

Wroclaw the most 
business-friendly 
city in Europe
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Głos Prezydenta
Szanowni Państwo,

we Wrocławiu, według różnych 
szacunków, mieszka około 100 
tysięcy obywateli pochodzących 
z Ukrainy. Wielu z nich pozosta-
wiło w ojczyźnie swoje rodziny, 
domyślam się, co mogą czuć dzi-
siaj, w tym trudnym czasie - nie 
tylko dla ich kraju, ale także dla 
całej Europy.

Pamiętam, bo byłem wtedy dy-
rektorem Departamentu Spraw 
Społecznych, pomoc udzieloną 
przez miasto i jego mieszkań-
ców młodym ludziom poszkodo-
wanym na Majdanie. Pamiętam 
rozmowy z rodzinami osób, któ-
re wówczas manifestowały swoje 
pragnienie wolności. Pragnienie, 
o którym tak dobrze we Wrocła-
wiu, mieście solidarności, pamię-
tamy. 

To wówczas Ukraina, głośno 
i świadomie, wybrała swoją dro-
gę. Dziś, gdy brutalną siłą pró-
buje się ją z tej drogi zawrócić, 
chcę powtórzyć swoje zapew-
nienie, jako prezydenta miasta 
i obywatela Polski i Unii Europej-
skiej: we Wrocławiu macie i mieć 
będziecie przyjaciół i wsparcie. 
Chcę również zadeklarować, że 
zawsze jesteśmy gotowi udzielić 
wsparcia humanitarnego. W tych 
sprawach pozostaję w kontakcie 
z merem naszego partnerskiego 
Lwowa i konsulem Ukrainy we 
Wrocławiu.

Wrocław jest miastem otwar-
tych i odważnych ludzi. Wśród 
tych, którzy w szczególny spo-
sób związali z nim swoje losy, są 
między innymi Jan Nowak-Jezio-
rański i Władysław Bartoszewski 
– bohaterowie naszej wolności. 

Wielokrotnie podkreślałem, że 
wolność wiąże się z odpowie-
dzialnością - za siebie, ale też za 
innych. Naszą wolnością musimy 
się dzielić. 

Wszyscy mieliśmy nadzieję na 
powrót do popandemicznej nor-
malności. Dziś zamiast cieszyć 
się wychodzeniem z pandemii 
kierujemy oczy i serca w stronę 
naszych sąsiadów.

Хай живе вільна та незалежна 
Україна! Niech żyje wolna i nie-
podległa Ukraina! 
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Wrocław solidarny z Ukrainą / В Вроцлав солідарний з Україною 
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Rosja uznała samozwańcze re-
publiki w Donbasie, więc świat 
spodziewa się jej ataku na Ukra-
inę lada dzień. Wrocław cały czas 
wspiera wschodniego sąsiada 
Polski i deklaruje realną pomoc 
jego mieszkańcom. W naszym 
mieście od niedawna funkcjonu-
je Konsulat Generalny Ukrainy, 
mamy też pełnomocnika prezy-
denta Wrocławia ds. mieszkań-
ców pochodzenia ukraińskiego. 
W Dzień Jedności Ukraińców 
(16.02) wrocławski stadion Tar-
czyński Arena został podświetlo-
ny na niebiesko i żółto - to bar-
wy flagi Ukrainy. A 20.02 Polacy, 
Ukraińcy, Białorusini i Gruzini 
(na zdj.) spotkali się na pl. Nowy 
Targ, aby okazać solidarność 
z naszym sąsiadem. Kolejny gest 
wsparcia – modlitwę za pokój – 
zaplanowano na 26.02 w katedrze 
greckokatolickiej przy pl. Nankie-
ra 15. Początek o godz. 18.
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Aktualności

Tłusty czwartek 
już 24.02

Królem tego dnia jest oczywi-
ście pączek, ale na stołach wielu 
z nas pojawiają się też faworki 
zwane chrustami, obwarzanki 
- inaczej oponki, róże karna-
wałowe i inne słodkości w za-
leżności od preferencji podnie-
bienia. Ślinka już leci? I dobrze! 
W tłusty czwartek popuszczamy 
pasa, jak za króla Sasa. W końcu 
obchodzimy go raz w roku, więc 
możemy ulec tej słodkiej roz-
puście i nie liczyć kalorii. Tłu-
sty czwartek to święto rucho-
me, zależy od daty Wielkanocy. 
W tym roku przypada 24 lutego 
i rozpoczyna ostatni tydzień 
karnawału, który zakończy się 
we wtorek (1 marca) śledzikiem. 
Dzień później wraz ze Środą Po-
pielcową katolicy rozpoczynają 
Wielki Post. 

 

500 nowych 
miejsc pracy

LG Energy Solution Wrocław 
w Biskupicach Podgórnych 
(kiedyś LG Chem Wrocław 
Energy) będzie większy. Ko-
reańczycy rozbudują zakład 
i zwiększą zatrudnienie – po-
wstanie 500 nowych miejsc 
pracy. Firma zobowiązała się 
do współpracy z uczelniami, 
dofinansowując kształcenie, 
praktyki i staże oraz tworząc 
laboratoria i zlecając bada-
nia naukowe. Na te wszyst-
kie działania spółka zawar-
ła umowę z polskim rządem 
i otrzyma pomoc publiczną 
w wysokości 76 mln zł. LG 
Energy Solution Wrocław to 
największy w Europie produ-
cent baterii do aut elektrycz-
nych.

Dzienne 
zakażenia COVID 

z 22.02.2022

Polska

18 792

Dolny Śląsk

1199

Pierwszy w kategorii miast przyjaznych biznesowi, dziewiąty w kategoriach potencjał gospodarczy i kapitał ludzki, a tak-
że trzeci w ogólnej klasyfikacji wśród średnich miast. Wrocław to jedna z 10 najważniejszych europejskich metropolii.

W najnowszym rankingu Eu-
ropean Cities and Regions of the 
Future 2022/2023 Wrocław za-
jął pierwsze miejsce w kategorii 
miast średnich za przyjazność 
dla biznesu i był trzeci wśród 
wszystkich miast średniej wiel-
kości. W trzech innych katego-
riach znalazł się w ścisłej czo-
łówce. Raport opracowywany jest 
przez „fDi Magazine” – pismo 
z grupy Financial Times. 

Niemal 400 konkurentów

W raporcie oceniono aż 356 miast 
z całej Europy. Pogrupowano pod 
względem liczby ludności na 
miasta największe, duże, średnie, 
małe i mikro. Następnie usze-
regowano je w pięciu podkate-
goriach: potencjał gospodarczy, 
przyjazność dla biznesu, połącze-
nia komunikacyjne, kapitał ludz-
ki i styl życia oraz efektywność 
kosztowa.

Najlepszy dla biznesu

W kategorii miast średnich (od 
200 do 750 tys. mieszkańców), 
w której oceniano najlepsze wa-
runki dla biznesu, Wrocław był 
najlepszy i wyprzedził Poznań, 
Bratysławę, Tallin, Łódź, Wilno 
i Edynburg.  Raport udowadnia, 

że Wrocław jest miastem otwar-
tym i przedsiębiorczym, a także 
przyjaznym biznesowi i inwesty-
cjom zagranicznym. 

Trzeci po Zurychu i Wilnie

W ogólnej klasyfikacji TOP 10 
średniej wielkości europejskich 
miast przyszłości Wrocław zajął 
trzecie miejsce. W tym zestawie-
niu wyprzedziły nas tylko Zurych 

i Wilno. Potencjał gospodarczy 
naszego miasta w tej kategorii 
oceniono na 4. miejsce, a kapi-
tał ludzki i strategię bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych na 
miejscu 9.

Region też doceniony

W kategorii regionów śred-
niej wielkości (od 1,5 do 4 mln 
mieszkańców) Dolny Śląsk zajął 

drugie miejsce - wyprzedziła go 
tylko Holandia Północna.

Ranking opracowywany jest 
przez opiniotwórcze pismo 
z grupy Financial Times. Ma-
gazyn specjalizuje się w inwe-
stycjach zagranicznych. W tym 
rankingu Wrocław od lat zajmuje 
czołowe miejsca.

Jarek Ratajczak

Numer 1 wśród średnich miast to Wrocław

Nowa karetka dla szpitala przy Borowskiej
Urząd Miejski Wrocławia przekazał Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu we Wrocławiu kolejną nowoczesną ka-
retkę. Ambulans będzie służył jako mobilny punkt szczepień dla seniorów i przewoził pacjentów chorych na COVID-19.

Pracownicy USK raz w tygodniu od-
wiedzają chorych, którzy nie mogą 
ze względu na stan zdrowia dotrzeć 
do punktu szczepień. Nowa karetka 
będzie także przewozić pacjentów 
z COVID-19 między poszczególny-
mi lokalizacjami USK i innymi pod-
miotami leczniczymi we Wrocławiu.

- Karetka kosztowała ponad mi-
lion złotych, a kolejny milion 
supernowoczesny aparat USG, 
wykorzystywany na oddziale 
angiologii. To właśnie tam tra-
fiają najcięższe przypadki. Takie 
wsparcie, zwłaszcza w okresie 
pandemii, jest dla nas kluczowe. 
Dzięki temu możemy wykorzy-
stać potencjał naszego szpitala 
w leczeniu pacjentów – podkre-

śla prof. Piotr Ponikowski, rektor 
Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego. To już druga karetka, 
którą Wrocław kupił dla USK. We 
wrześniu ubiegłego roku mia-
sto przekazało 
szpitalowi 
n a j n o -
wocze-

śniejszą karetkę w Polsce – małą 
salę intensywnej terapii na kół-
kach. W  naszym kraju są tylko 
d w a 

takie pojazdy – w tym jeden wła-
śnie we Wrocławiu. Pacjent może 
być podłączony w niej do urzą-
dzenia ECMO, zastępującego pracę 

płuc i serca. 

Wrocław przekazał USK 
także nowoczesny sprzęt 
medyczny o wartości po-
nad 2,24 mln zł. To kar-
diomonitor i głowica USG  
dla oddziału neurologii, 
cyfrowy aparat RTG – dla 

radiologii, dwa aparaty 
USG i 32 pompy infuzyj-
ne – dla wielu szpitalnych 
oddziałów, w tym chirur-

gii dziecięcej. 

Redakcja 
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Sky Tower – najwyższy mieszkalny budynek w Polsce – jest symbolem nowoczesnego Wrocławia

Ambulans jest 
nowym mobilnym 
punktem szczepień  
dla seniorów
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Międzynarodowa Sieć Délice liczy 31 metropolii z całego świata. Wspiera przedsiębiorców z branży gastronomicznej, ułatwia im promocję, edukację i na-
wiązywanie kontaktów biznesowych. Czy Wrocław zostanie pierwszym członkiem Délice z Europy Środkowej? O tym 24.02 zadecydują radni miejscy.

Délice (The City Network on Food 
& Gastronomy – Sieć Miast na 
rzecz Żywności i Gastronomii)to 
wsparcie przedsiębiorców z bran-
ży gastronomicznej. 

Współpraca z innymi miastami 
partnerskimi Sieci Délice będzie 
jednym z narzędzi do budo-
wania marki gastronomicznej, 
umocnienia Wrocławia na are-
nie międzynarodowej i promocji 
miejskich wydarzeń gastrono-
micznych np. „Europy na Wi-
delcu” czy „Jarmarku Bożona-
rodzeniowego” albo inicjatyw 
związanych ze zrównoważonym 
rozwojem miasta.

Rozwój i promocja

– Chcemy wprowadzić Wrocław 
na międzynarodowe szlaki ku-
linarne, dzielić się wiedzą i do-
świadczeniami z innymi me-
tropoliami – przede wszystkim 
w zakresie wzmacniania lokalnej 
gastronomii – zaznacza Małgo-
rzata Golak, dyrektor Biura Roz-
woju Gospodarczego UM Wrocła-
wia. 

Délice to możliwość tworzenia 
partnerstw, korzystania z do-
świadczeń praktyków z różnych 
krajów, uczestnictwa w profe-

sjonalnych warsztatach, stałego 
śledzenia trendów. – Wrocław, 
podobnie jak nasza kuchnia, jest 
wielokulturowy, nowoczesny 
i tak chcemy go promować na 
całym świecie – mówi dyrektor 
Golak.

Délice koordynuje wspólne dzia-
łania w kwestiach związanych z:

 ◼ kulturą żywności – niezbęd-
nym aspektem tożsamości 
miast, który należy chronić;

 ◼ sektorem żywnościowym – 

siłą napędową rozwoju gospo-
darczego;

 ◼ rynkiem spożywczym – 
w aspekcie międzynarodowego 
zasięgu i wpływu;

 ◼ polityką żywnościową – na-

rzędziem mającym na celu 
poprawę jakości życia.

Członkostwo Wrocławia w Sie-
ci Délice zyskało poparcie Wro-
cławskiej Rady Gastronomii, któ-
rej członkami są przedstawiciele 
wrocławskiej branży gastrono-
micznej. – To doskonała okazja 
do pokazania kulinarnej historii 
Wrocławia i podzielenia się na-
szymi doświadczeniami z inny-
mi ludźmi. Udział w Sieci Délice 
może nam także ułatwić dotarcie 
do lokalnych dostawców, sta-
wiających na lepsze i ekologicz-
ne produkty – podkreślają Anna 
i Krzysztof Zychowie, właściciele 
restauracji Cuda Na Kiju i pubu 
Sielanka we Wrocławiu.

Wrocław pierwszy z Polski

Sieć Délice powstała w 2007 r. 
w Lyonie we Francji. Należy do 
niej 31 miast z 5 kontynentów, 
w tym Buenos Aires, Montreal, 
Hongkong, Barcelona, Bordeaux. 
Stolica Dolnego Śląska będzie 
pierwszym członkiem Sieci z Pol-
ski i Europy Środkowej. 

O przystąpieniu do Délice Ne-
twork zdecydują ostatecznie radni 
na sesji 24 lutego br. 

Jarek Ratajczak

Aktualności

Zwieńczeniem wydarzeń towarzyszących inauguracji organów Michaela Englera we Wrocławiu jest mural. Znajduje się na ścianie Joyinn Aparthotel 
przy ul. Włodkowica 16 w Dzielnicy Czterech Wyznań. Tworzą go czarno-białe hebrajskie napisy, które świecą w nocy i ukazują twarz postaci.

Prace rekonstrukcyjne nad orga-
nami Michaela Englera stały się 
przestrzenią do współpracy ludzi 
o odmiennych wierzeniach i kul-
turze, pochodzących z różnych 
części świata, do dzielenia się do-
świadczeniem, wymianą poglądów 
i wzajemnej inspiracji. 

Po inauguracji organów Michaela 
Englera powstał mural znajdujący 
się na ścianie Joyinn Aparthotel 
przy ulicy Włodkowica w Dziel-
nicy Czterech Wyznań. Jego pro-
jekt jest oparty na idei połączenia 
nowoczesnej formy i stylu artysty 
Oskara Podolskiego, postaci Aaro-
na i miejsca, które symbolizuje 
różnorodność, tolerancję religijną 
i kulturową Wrocławia.

To wszystko stało się inspira-
cją do pracy Oskara Podolskiego 
OESU. nad muralem oraz zre-
interpretowaniem przez siebie 
rzeźby Aarona, której finalna for-
ma została pomalowana na żywo 
podczas recitalu organowego Lo-
renzo Ghielmi’ego w bazylice św. 
Elżbiety we Wrocławiu. 

– Wybór artysty nie był przypad-
kowy, zależało mi na przełamaniu 
schematów, fuzji dwóch różnych 
światów, zderzenia barokowego 
przepychu formy organów z mi-
nimalistycznym, oszczędnym 
w środkach stylem artysty – wyja-
śnia Milena Tyczyńska, dyrektorka 
kreatywna i artystyczna projektu. 
I dodaje, że jego litery odczytywać 

można na kilku poziomach, za-
równo tym dosłownym, znacze-
niowym, jak i czysto estetycznym. 
Prace OESU. to rodzaj współcze-
snego pop-artu – z jednej strony 
są komentarzem do współczesnej 
kultury masowej, z drugiej ope-
rują radykalną formą typografii, 
gdzie każdy znak wygląda, brzmi 
jak manifest. Za dnia na ścianie 
widoczny jest napis w języku he-
brajskim „Aaron, pierwszy arcy-
kapłan”. Kiedy robi się ciemno, 
z napisu wyłania się twarz Aarona. 

Za stworzenie muralu odpowiada 
ekipa Good Looking Studio z War-
szawy. 

Redakcja

Wrocław wybiera się kulinarnym szlakiem w świat

Wyjątkowy mural w Dzielnicy Czterech Świątyń

Europa na Widelcu – wrocławski festiwal kulinarny; w tym roku rozpocznie się 4 czerwca
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Postać „Aarona, pierwszego arcykapłana” widać po zmroku
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Po lewej stronie jest księgarnia, po prawej – sklep rowerowy. Między nimi właśnie zaczął świecić nowy neon (właściwie ledon, czyli współczesna al-
ternatywa neonów). Świecący napis „Jedź i czytaj” pojawił się przy ul. Świdnickiej. To kolejna metamorfoza witryny w ramach projektu Dobry Widok. 

Przypomnijmy, że Dobry Widok 
to działania w ramach projektu 
Inne Centrum, które mają popra-
wić estetykę przestrzeni miejskiej 
Wrocławia. 

Jedź i czytaj

Sklep i serwis Rowerystylowe.pl 
związany jest z Wrocławiem od 
prawie 20 lat, a księgarnia Pod 
Arkadami to najstarsza niezależna 
księgarnia we Wrocławiu, założo-
na w 1959. Oba sklepy łączy adres 
Świdnicka 49 i chęć zmiany. 

– Neon ma rozświetlić ciemną 
wnękę pomiędzy dwoma sklepa-
mi, przy okazji dodając im ele-
gancji, szyku i świeżości – piszą 
autorzy zmian.

Dzięki współpracy tych dwóch 
przedsiębiorców Alicja Chojnacka 
zaprojektowała ledon „Jedź i czy-
taj”, który łączy ich specjalizacje. 
– Wejście do sklepu znajduje się 
we wnęce pod arkadami. Dlatego 
zależało nam, aby witryna była wi-
doczna zarówno przez samochody 
przejeżdżające wzdłuż ulicy Świd-

nickiej, jak i przechodniów pod 
arkadami – wyjaśnia projektantka.

Dlaczego ledon, a nie neon?

Wykonanie neonu tej wielkości, 
świecącego w dwóch fazach było-
by bardzo kosztowne. Ledony są 
łatwiejsze w konserwacji i tań-
sze. Ten pod arkadami wykonali 
specjaliści z wrocławskiej firmy 
KONO, opiekujący się galerią neo-
nów przy ul. Ruskiej. 

Maciej Wołodko

Leśnica, Muchobór Mały, Tarnogaj – mieszkańcy tych osiedli okazali się najaktywniejsi w tym roku. W sumie do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 
zgłoszono 362 projekty. Teraz rozpoczyna się pierwszy etap ich oceny przez urzędników. Wpiszcie do kalendarzy: głosowanie w WBO zacznie się 23.09. 

Spośród tych 362 projektów 231 
ma zasięg osiedlowy (do 1 mln zł 
każdy) i 131 ponadosiedlowy (do 
3 mln zł każdy). Zdecydowana 
większość wniosków, bo aż 359, 
wpłynęła elektronicznie. W for-
mie tradycyjnych wydruków li-
derzy projektów złożyli tylko trzy 
wnioski. Ich liczba może jeszcze 
wzrosnąć, jeżeli poczta dostarczy 
w najbliższych dniach kolejne 
wysłane w terminie dokumenty.

Łączny koszt wszystkich zgło-
szonych pomysłów to (wg sza-
cunków) ponad 425,6 mln zł. 
W tegorocznym naborze udział 
wzięło 263 liderów – o 31 więcej 
niż w ubiegłym roku. 

Projekty według kategorii

Podobnie jak w ubiegłym roku, 
największą popularnością cie-
szyły  s ię  in ic ja tywy doty-
czące zieleni i rekreacji (119 
projektów) oraz piesze i rowe-
rowe (72). Zauważalnie wzrosła 
w porównaniu z zeszłoroczną 
edycją liczba projektów drogo-
wych – 23 (rok temu 13) i po-
święconych podwórkom – 17 
(rok temu 7). Mniej niż w 2021 

roku zostało natomiast zgło-
szonych inwestycji związanych 
z budową placów zabaw, re-
witalizacją czy z komunikacją 
zbiorową. 

Leśnica najaktywniejsza

W tym roku największą liczbę 
projektów – 21, zgłoszono w Le-
śnicy. Dużą aktywnością wykazali 
się także mieszkańcy Muchobo-
ru Małego (20), Tarnogaju (18), 

Pilczyc-Kozanowa-Popowic Płn. 
(17), Muchoboru Wielkiego (16), 
Karłowic-Różanki (15) i Psiego 
Pola-Zawidawia (15). Na każdym 
z 48 wrocławskich osiedli – co nie 
zdarza się zawsze – zgłoszono co 
najmniej 1 projekt. 

Ocena, potem głosowanie

Dwuetapowy proces oceny zgło-
szonych projektów zakoń-
czy się w sierpniu. Głosowanie 

w WBO 2022 rusza 23 września.  
Do tego czasu wszystkie zgłoszo-
ne projekty będą analizowane pod 
względem formalnym i meryto-
rycznym przez odpowiednie jed-
nostki miejskie. 

1 czerwca zostaną opublikowane 
wyniki I oceny. Tego samego dnia 
rozpoczną się konsultacje z lide-
rami. Potrwają do 4 lipca. W tym 
czasie lider będzie mógł wpro-
wadzić zmiany do zgłoszonego 

przez siebie projektu. Wyniki II 
oceny opublikowane zostaną 23 
sierpnia. W przypadku negatyw-
nego wyniku II oceny, lider może 
złożyć odwołanie do Prezydenta 
Wrocławia w terminie 7 dni od 
dnia jej publikacji. Po rozpatrze-
niu odwołań, opublikowana zo-
stanie lista ostateczna projektów 
dopuszczonych do głosowania 
w WBO 2022. 

Maciej Wołodko

Wrocław rozmawia

Zieleń rządzi – koniec naboru projektów do WBO 2022

Jedź i czytaj – nowy świecący ledon pod arkadami 

Księgarnię „Pod Arkadami” i sklep rowerowy łączy teraz  ledon 
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Komunikacja

Akcje informacyjne, eksperymenty z hamowaniem tramwaju i publikowanie nagrań z pojazdu podczas gwałtownego 
hamowania – MPK Wrocław działa i edukuje, by zwiększyć bezpieczeństwo. W 2021 r. na torach nie zginął żaden pieszy. 

Zeszły rok był najbezpieczniej-
szy od 15 lat. W 2021 r. nie do-
szło we Wrocławiu do żadnego 
śmiertelnego wypadku na torach 
tramwajowych. – Bezpieczeństwo 
pasażerów i innych uczestników 
ruchu jest na szczycie naszej pi-
ramidy priorytetów, dlatego od 
dawna tak duży nacisk kładziemy 
na kampanie edukacyjne i infor-
macyjne – podkreśla prezes MPK 
Wrocław Krzysztof Balawejder.

Akcja informacja

Spółka prowadziła kampanię 
informacyjną, gdy zmieniło się 
prawo o ruchu drogowym i pie-
si wchodzący na pasy zyskali 
pierwszeństwo przed pojazdami.  
– Przypominaliśmy wówczas 
najróżniejszymi metodami, że 
tramwaje w tym przypadku są 
wyjątkiem i pieszy musi im ustą-
pić – dodaje Balawejder. 

Zwracano też uwagę na bezpie-
czeństwo pasażerów w pojeździe, 
gdy tramwaj zmuszony jest do 
gwałtownego hamowania. Trzon 
kampanii stanowił materiał z mo-
nitoringu kierowcy i wewnątrz 
pojazdu. – Nagłe wejście lub 
wjechanie rowerem przed jadą-
cy tramwaj może mieć tragiczne 
skutki – także dla pasażerów znaj-
dujących się w wagonie, dlatego 
apelujemy o rozwagę i odpowie-
dzialność – tłumaczy prezes MPK.  

Dodatkowo, przewoźnik często go-
ści w zajezdniach przedszkolaków 
i uczniów, organizując edu-
kacyjne zabawy – wszyst-
ko po to, aby od najmłodszych 
lat uczyć prawidłowych zachowań 
na drodze. 

Szkolenia i współpraca

MPK ciągle doskonali umiejętno-
ści motorniczych. Szczególnie po-
mocne są zajęcia na nowoczesnym 
komputerowym symulatorze 
w zajezdni tramwajowej Borek. 
– Większość wypadków z udzia-

łem tramwajów to w naszej no-
menklaturze tak zwana wina 
obca. To znaczy, że są one spo-
wodowane przez innych uczest-
ników ruchu – wyjaśnia prezes 
Balawejder. – Ale nasi motorni-
czowie muszą myśleć za wszyst-
kich uczestników ruchu. Kładzie-
my na to szczególny nacisk 
podczas szkoleń - dodaje.

MPK współpracuje także ze 
służbami mundurowymi. Regu-
larnie przeprowadza szkolenia 
między innymi dla policjantów 
i strażaków. 

Szwedzka wizja zero

Określenie „wizja zero”, jakim 
wrocławskie MPK określa swój cel 
braku ofiar w wypadkach na to-
rach, pochodzi ze Szwecji. Nazwa-
no tak działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pieszych na dro-
gach. Przewoźnik dąży do poprawy 
bezpieczeństwa wszystkich uczest-
ników ruchu w relacji ze swoimi 
pojazdami, apelując jednocześnie 
o rozwagę innych: kierowców, ro-
werzystów i pieszych. 

Redakcja

Misja wykonana: na torach bezpieczniej

Jeszcze miesiąc prac na samym środku placu
Do 25 marca potrwa montowanie krzyżownic na środku 
skrzyżowania. Potem do końca maja chcą wymienić torowisko 
między pl. Jana Pawła II a mostem Sikorskiego.

Torowcy na pl. Jana Pawła II działają 
od sierpnia ubiegłego roku. Najpierw 
wymienili rozjazdy od ulic Ruskiej 
i św. Mikołaja, a następnie od ul. 
Legnickiej. Od połowy stycznia dzia-
łają na samym środku skrzyżowania, 
gdzie montują nowe krzyżownice, 
które pozwalają skierować tramwaj 
w odpowiednim kierunku. Ten etap 
jest najtrudniejszy. Odbywa się na 
środku placu, a ruchu kołowego nie 
wstrzymano. Zostanie zakończony 
25.03. Przy okazji ZDiUM uszczelni 
dylatację w przejściu podziemnym 
pod placem. MPK chce wymienić też 
torowisko między pl. Jana Pawła II 

i mostem Sikorskiego. Tam prace 
potrwają do końca maja. Ostatnie 
roboty od strony pl. Orląt Lwowskich 
ruszą w drugiej połowie maja i za-
kończą się w lipcu. Koszt realizacji 
całego remontu to prawie 6 mln zł. 
Do tej kwoty należy doliczyć ok. 2 
mln zł na zakup rozjazdów. MPK 
rozpisało też przetarg na projekt 
remontu torowiska między ul. So-
kolniczą a pl. Strzegomskim oraz ul. 
Zachodnią a ul. Niedźwiedzią. Plan 
zakłada też wymianę rozjazdu przy 
dawnej zajezdni tramwajowej nr 5. 

Piotr Bera

Naprawa torów 
na Piłsudskiego 

W weekend 26-27.02 zmienio-
ne zostaną trasy linii tramwa-
jowych 5, 11, 15 i 31 z powodu 
naprawy torowiska w ciągu ul. 
Piłsudskiego przy pl. Legionów.

 ◼ Tramwaje linii 5 w kie-
runku pętli Księże Małe 
zostaną skierowane od pl. 
Legionów przez ulice: Są-
dową, Podwale i Świdnicką 
do ul. Piłsudskiego. 

 ◼ Pojazdy linii 11 kursują-
ce na Stadion Olimpijski 
pojadą przez ulice: Sądową, 
Krupniczą, Kazimierza 
Wielkiego do pl. Domini-
kańskiego z pominięciem 
przystanków: Arkady 
(Capitol), Dworzec Główny 
i Wzgórze Partyzantów. 

 ◼ Tramwaje linii 15 w kie-
runku parku Południowego 
pojadą od ul. Kazimierza 
Wielkiego przez ulice: 
Widok, Teatralną, Kołłątaja 
i Peronową z pominięciem 
przystanków: Narodowe 
Forum Muzyki, pl. Legio-
nów i Arkady (Capitol).

 ◼ Tramwaje linii 31 w kie-
runku pętli Gaj pojadą od 
pl. Orląt Lwowskich przez 
Podwale i Świdnicką do ul. 
Piłsudskiego z pominięciem 
przystanku pl. Legionów.

W kierunku przeciwnym, kursy 
będą prowadzone bez zmian.

Gdzie remonty?

W najbliższym tygodniu ekipy 
ZDiUM pojawią się na: 

 ◼ Psim Polu: Wyb. Korze-
niowskiego, Obornicka, 
Czajkowskiego, Żmigrodz-
ka, Gorlicka, Kromera;

 ◼ Fabrycznej: Stalowa 69, 
Żelazna 43, Pereca, Lubu-
ska;

 ◼ Krzykach: Powst. War-
szawy, Robotnicza 92-94, 
Rybnicka/Czechowicka, 
Opolska, Krakowska 150, 
Dąbrowskiego, Krasińskie-
go, Borowska;

 ◼ Starym Mieście i Śród-
mieściu: Dembowskiego, 
Jedności Nar., św. Doroty, 
Starogroblowa, Legnicka, 
pl. Strzegomski, Branibor-
ska, Grabiszyńska, Podwa-
le, pl. Kościuszki, Mod-
rzejewskiej, Sienkiewicza, 
Nauczycielska.

Zapis z kamery pokazuje chwilę, gdy rowerzysta znienacka wyjeżdża przed tramwaj na ul. Krup-
niczej. Motorniczy musiał gwałtownie zahamować, w środku spadła ze schodów jedna pasażerka
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Do 25.03 torowcy planują zakończyć roboty na środku pl. JPII
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Inwestycje

Na skrzyżowaniu ul. Pięknej z ul. Nyską budują rondo, a na wniosek rady osiedla – po-
wstaną nowe miejsca parkingowe i  chodnik. Tak wykorzystano niespodziewany prze-
stój w pracach spowodowany kolizją inwestycji z siecią średniego napięcia.

Jezdnia na odcinku od al. Armii 
Krajowej do skrzyżowania z ul. 
Nyską zostanie poszerzona z 6 
do 9 m. To pozwoli wyznaczyć 
dodatkowy pas ruchu, który po-
prawi dojazd do nowych osiedli. 
Pojawi się również brakujące 470 
m chodnika po stronie zachodniej, 
a przy rondzie powstaną azyle dla 
pieszych. – Odcinek ul. Pięknej od 
Armii Krajowej do skrzyżowania 
jest w zasadzie ukończony, prowa-
dzimy tam jeszcze prace dodatko-
we – mówi Ewa Mazur z Zarządu 
Dróg i Utrzymania Miasta. 

Prace warte ponad 4 mln zł pro-
wadzi firma BRUKPOL, która 
miała wykonać zadanie do końca 
ubiegłego roku. Nie było to jed-

nak możliwe z powodu kolizji 
inwestycji z siecią średniego na-
pięcia. Tauron ma teraz dokonać 
operacji, która umożliwi dalsze 
prace. Sieci średniego napięcia 
nie można wyłączyć bez dodat-
kowych ustaleń, gdyż może słu-
żyć do przesyłu i rozdziału energii 
elektrycznej nawet dla kilku osie-
dli. W wypadku takich wyłączeń 
mieszkańcy zawsze muszą być 
informowani z wyprzedzeniem.

– Nieplanowany przestój w re-
alizacji prac wykorzystaliśmy do 
spotkań z mieszkańcami. Owo-
cem są dodatkowe prace, nieujęte 
w projekcie, oraz korekta samego 
planu tak, aby inwestycja jak naj-
bardziej spełniła ich oczekiwa-

nia – dodaje rzeczniczka ZDiUM.
Zgodnie z tymi ustaleniami zo-
stanie zwiększona liczba miejsc 
postojowych w ciągu ul. Pięknej 
i w obrębie ronda przy budynkach 
mieszkalnych, a chodniki i zieleń-
ce zostaną zabezpieczone przed 
nielegalnym parkowaniem. 

Wybudowany zostanie także bra-
kujący odcinek chodnika po połu-
dniowej stronie ul. Pięknej. Będzie 
również korekta pasów rozdziału 
w obrębie skrzyżowań w ciągu uli-
cy Pięknej. Wykonawca jest w peł-
nej gotowości do wznowienia prac, 
po przeprowadzeniu przez Tauron 
operacji przepięcia kabli.

Piotr Bera

Nieplanowany przestój pozwoli spełnić oczekiwania

W sobotę 19 lutego rozpoczęła się przebudowa fragmentu ul. Konduktorskiej łączącej Brochów z Jagodnem. Ulica zostanie poszerzona, będzie miała 
nową nawierzchnię, powstanie chodnik. Oznacza to zamknięcie w obie strony przejazdu łączącego te osiedla.  Prace mają potrwać do połowy maja.

Na ten remont mieszkańcy 
dwóch wrocławskich osiedli cze-
kali od dawna. Ulica Konduktor-
ska między dwoma przejazda-
mi kolejowymi ma od 4,5 do 5 
m szerokości. A to oznacza, że 
jadące w tym samym momencie 
autobusy MPK nie mogą się mi-
nąć bez przeszkód. W tym miej-
scu kursuje linia 133, która za-
trzymuje się na przystanku „na 
życzenie”. W pobliżu są ogródki 
działkowe. Dzięki tej inwestycji 
droga zostanie poszerzona.

Ulica zamknięta do maja

Najważniejsze zadanie, czy-
li wymiana nawierzchni jezdni 
i jej poszerzenie, rozpoczęło się 
19.02. Niestety, ten etap wymaga 
czasowego zamknięcia ruchu dla 
samochodów.

– 19 lutego zamknęliśmy frag-
ment ul. Konduktorskiej. To 
dla mieszkańców oznacza, że 
nie będzie tędy bezpośrednie-
go przejazdu w obie strony na 
trasie Brochów-Jagodno. Prace 
zaczynamy od rozbiórki starej 
nawierzchni jezdni – wyjaśnia 
Bartosz Nowak z Wrocławskich 
Inwestycji. I dodaje, że remont 
zakończy się za trzy miesiące. 

Chodnik, oświetlenie  
i przystanek

Prace na Konduktorskiej trwają od 
miesiąca. Wykonano już podbu-
dowę nowego chodnika. – Oprócz 
nowej jezdni i chodnika pojawi się 
też oświetlenie oraz przystanek 
autobusowy – wylicza Nowak.

Ponadto, ze względów bezpieczeń-
stwa, powstaną też progi zwalnia-
jące. Projekt przewiduje również 

odwodnienie drogi i nasadzenia 
zieleni na przebudowywanym ob-
szarze lub w pobliskim parku Bro-
chowskim. 

Którędy poprowadzą 
objazdy

Wykonawca w ramach organiza-
cji ruchu zastępczego ma zapew-
nić na remontowanym odcinku 
przejście dla pieszych i przejazd 
dla rowerów. Ma umożliwić też 

dojazd do Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych Mieczyk.

Kierowcy jeżdżą teraz w obu kie-
runkach ulicami: Wiaduktową, 
Mościckiego, Gazową, Morwową, 
Bardzką i Buforową, skąd dotrą do 
skrzyżowania z ul. Konduktorską. 

Autobusy linii 133 zostaną skierowa-
ne w obu kierunkach objazdem od 
ul. Bardzkiej przez ulice: Morwową, 
Gazową i Mościckiego do pętli na 

Brochowie z pominięciem przystan-
ków: Bardzka (Cmentarz), Buforowa 
- Rondo, Konduktorska, ROD Zgoda, 
Tunelowa, ROD Mieczyk, Park Bro-
chowski, Semaforowa.

W przetargu na wykonanie inwe-
stycji została złożona jedna ofer-
ta przez spółkę BRUKPOL, z którą 
Wrocławskie Inwestycje podpisały 
umowę na ponad dwa mln zł.

Piotr Bera

Konduktorska będzie szersza – rusza przebudowa
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Powstaje 470 m brakującego chodnika po stronie zachodniej

W styczniu rozpoczęły się prace, powstała podbudowa chodnika. Teraz robotnicy BRUKPOL-u rozpoczęli przebudowę jezdni
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Z miasta

Najsłynniejsze są karanwałowe maski w Wenecji. W Dusseldorfie zobaczymy wielkie kukły śmiejące się z polityków. Tam dolecimy bez przesiadki z Wrocła-
wia. W Kolonii spalimy słynną Nubbel. Dla lubiących dalsze wyprawy, zamiast Rio de Janeiro proponujemy karnawał reagge w Sao Luis - też w Brazylii.

Choć karnawał w Wenecji już ofi-
cjalnie się rozpoczął, to główne 
imprezy zaplanowano na prze-
łom lutego i marca. Kojarzymy 
go przede wszystkim z powodu 
masek. Stosowano je, bo znosiły 
wszelkie podziały. Do dziś wszy-
scy witają się pozdrowieniem: 
„Witaj pani masko!”.Jednak ta 
impreza to nie tylko maski, ale 
również przedstawienia teatralne, 
akrobatyczne i taneczne. Kończą 
się o północy z wtorku na Środę 
Popielcową, czyli z 1 na 2 marca, 
kiedy zaczyna się Wielki Post. 

Najbliżej u sąsiada

Karnawał w Kolonii jest jed-
nym z największych w Europie. 
W mieście istnieje 160 stowarzy-
szeń, które organizują imprezy. 
Jednym z jego najbarwniejszych 
momentów jest Rose Monday Pa-
rade, w tym roku wypada 28 lu-
tego. Atrakcją są pochody, których 
uczestnicy rzucają słodycze. Nie 
ma godzin otwarcia i zamknięcia 
barów, co oznacza, że zabawa trwa 
24 godziny na dobę.Obchodom 
towarzyszy Nubbel, czyli słomia-
na kukła. Wisi przed wejściem do 
każdej knajpy, a w nocy z wtorku 
na Środę Popielcową jest uroczy-
ście spalana za grzechy minionych 
dni i rozpoczyna się Wielki Post.

W Dusseldorfie tradycją jest 
przejazd platform z karykatu-
rami polityków. W 2018 i 2019 
r., pojawiła się tam nawet kukła 
Jarosława Kaczyńskiego. Pol-
skiemu ministerstwu spraw za-
granicznych nie spodobał się ten 

żart i w jego imieniu konsulat 
RP w Kolonii wydał oświadcze-
nie. Nasze ministerstwo powin-
no mieć jednak większe poczucie 
humoru, bo na paradzie można 
było zobaczyć też kukłę Władi-
mira Putina nokautowaną przez 

Aleksieja Nawalnego czy opieka-
nego na rożnie Donalda Trumpa. 

Nie tylko Rio

Wszyscy znają brazylijski kar-
nawał w Rio de Janeiro, ale mało 

kto ten w Sao Luis, a to jedno 
z najbardziej nietypowych wyda-
rzeń w Brazylii. Do miasta przy-
jeżdżają Indianie z okolic i w ko-
lorowych strojach, obwieszeni 
koralami i tańczą na ulicach mia-
sta. Przybywają tu także tysiące 
miłośników muzyki reggae, bo 
miasto odwiedził kilka razy Bob 
Marley. Wieczorem na ulicach 
płoną ogniska. Przy nich muzycy 
ogrzewają skórzane bębny, żeby 
uzyskać jak najlepsze brzmienie, 
i o północy zaczyna się wielka 
fiesta.

Dla spóźnialskich

Karnawał w szwajcarskiej Bazy-
lei to oferta dla spóźnialskich, bo 
zaczyna się, gdy inne karnawały 
już się skończyły. Jego centralnym 
punktem jest Fasnacht - trady-
cyjna parada błaznów i muzykan-
tów po Środzie Popielcowej. Na 
trzy doby miasto staje się wielkim 
centrum imprezowym. Do do-
brego tonu należy przebranie się 
w jaskrawy strój i granie na in-
strumencie, nieważne jakim, byle 
głośno, najlepiej w godzinach po-
rannych, co jest traktowane jako 
tzw. Morgenstreich, czyli Poranny 
Psikus. 

Michał Kurowicki

W marcu zostanie oddane do użytku wyremontowane za 500 tysięcy złotych boisko w Szkole Podstawowej nr 93 przy ul. Niemcewicza. Zielona murawa 
już zachęca do piłkarskich tricków. Ale inwestycji w obiekty sportowe i rekreacyjne było w ubiegłym roku znacznie więcej. 

Remont szkolnego boiska przy ul. 
Niemcewicza rozpoczął się pod ko-
niec ubiegłego roku. Na obiekcie 
wymieniono sztuczną murawę, która 
już niebawem będzie służyć uczniom 
tutejszej Szkoły Podstawowej nr 
93. Dotychczasowa nawierzchnia 
była mocno wysłużona, w związku 
z czym wykonawca rozebrał ją i za-
stąpił nową murawą. Koniec robót 
zaplanowano na marzec. Do tego 
czasu na boisku pojawią się bramki 
do piłki nożnej i piłkochwyty. Cał-
kowity koszt inwestycji to około 500 
tys. zł. 

– To wyjątkowo ważna inwesty-
cja dla całej społeczności szkolnej. 
W okolicy brakuje obiektów sporto-
wych, więc nasze boisko będzie słu-

żyło również uczniom innych placó-
wek. Z boiska skorzysta co najmniej 
200 naszych uczniów, ale podejrze-
wam, że z pozostałych szkół będzie 
ich równie wielu – mówi Jolanta Sa-
wicka, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 93. - Tym bardziej że zajęcia będą 
się tu odbywały także po godzinach 
lekcyjnych. Poprosiłam o przygoto-
wanie zajęć sportowych trenera osie-
dlowego, z którym współpracujemy 
od wielu lat - dodaje.

Odnowienie boiska przy ul. Niem-
cewicza to jedna z wielu inwesty-
cji we wrocławską infrastrukturę 
sportową w ub.r. Do użytku oddano 
też nowy plac zabaw na Psim Polu, 
mieszkańcom udostępniono alej-
kę z drzewami, oświetleniem oraz 

miejscami do siedzenia. Pod koniec 
roku zakończono także prace przy 
Szkole Podstawowej nr 68 przy ul. 
Szczęśliwej, gdzie uczniowie mogą 
korzystać z nowego boiska do gry 
w koszykówkę i siatkówkę, siłowni 
zewnętrznej, placu zabaw i toru do 
rolek. Oddano też do użytku kom-
pleks sportowo-rekreacyjny przy 
zbiegu Ślężnej i Borowskiej. Po-
wstał tu skatepark, który składa się 
z 20 elementów do jazdy i wyko-
nywania ewolucji. Przy ul. Sukie-
lickiej powstał kolejny skatepark 
o powierzchni 700 mkw. W parku 
Tysiąclecia znajduje się boisko do 
siatkówki plażowej i oświetlony nie-
dawno tor wrotkarski.

Mateusz Lubański

Karnawałowe szaleństwo o jeden lot od Wrocławia

Boisko przy Niemcewicza, plac zabaw i skateparki
Karnawał w Niemczech bywa nazywany także piątą porą roku, bo trwa aż trzy miesiące
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Murawa na boisku przy Niemcewicza prezentuje się wspaniale
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Najnowsza wersja mapy Wrocławia dla rowerzystów jest już dostępna w formie papierowej i elektronicznej. Znajdują się na niej wszystkie trasy rowerowe w mie-
ście. Zaznaczono również miejsca, z których dojazd do centrum zajmie 15 i 30 minut oraz stacje Wrocławskiego Roweru Miejskiego. 

M a p ę  w y d a ł  U r z ą d  M i e j -
ski Wrocławia we współpra-
c y  z  w y d a w n i c t w e m  P l a n .  
Bezpłatną wersję papierową moż-
na odebrać w Księgarni Podróż-
nika przy ul. Wita Stwosza 19/20 
i w księgarni Pod Arkadami przy ul. 
Świdnickiej 49 oraz przy ul. Zapol-
skiej 4, w pok. 503, w godz. 8-16 od 
poniedziałku do piątku.

Zaznaczone 
udogodnienia

Na 
m a -
pie za-
z n a c z o n o 
strefy uspoko-
jonego ruchu do 30 
km/h, w których jest 
bezpieczniej. Może 
być to pomocne przy wyzna-
czaniu trasy codziennego dojazdu. 
Zaznaczone są również miejsca, 
z których dojazd do centrum zajmie  
15 i 30 minut.Wskazano także, gdzie 
znajdują się kontrapasy i kontraruch 
(są to miejsca, w których dozwolona 
jest jazda na rowerze pod prąd na 
ulicach jednokierunkowych). 

Kontrapas wyznacza się przy le-
wej krawędzi jezdni za pomocą 
oznakowania pionowego i po-
ziomego tam, gdzie prędkość nie 
jest wyższa niż 50 km/h. Kontra- 

r u c h 
umożliwia 
poruszanie 
się na jezd-
niach jedno-
kierunkowych 
z ograniczeniem 
prędkości do 30 
km/h. Pas dla rowe-

rzystów nie jest wówczas wyzna-
czony. O możliwości jazdy rowe-

rem informują znaki pionowe 
„nie dotyczy rowerów” i pik-
togramy rowerów ze strzałką 

wskazującą 
k i e r u n e k 

i tor ru-
chu.

Jest też coś dla turystów

Na mapie uwzględniono trzy trasy 
turystyczne. Pierwsza to licząca 
54 km pętla wokół miasta zwana 
Trasą Twierdzy Wrocław. Jadąc 
nią, możemy zwiedzić aż 30 róż-
nych obiektów militarnych.  

Kolejna to rowerowy Szlak Odry, 
który wiedzie od 

m i e j s c a , 
gdz ie  rzeka 
przekracza gra-
nicę Polski, do 
ujścia Warty. Wspólnie 
z innymi odrzańskimi 

szlakami rowerowymi tworzy 
jedną trasę dla cyklistów, 

którą można przejechać od 
granicy z Czechami do od-

cinka ujściowego do Bałtyku. 
Kolejna propozycja to międzyna-
rodowa trasa EuroVelo 9, która 
prowadzi z północy na południe 
naszego kraju. Szlak znany jest 
także jako trasa Bałtyk – Adria-
tyk i biegnie na przestrzeni pra-
wie 2000 km od Gdańska przez 
Czechy do Słowenii, aż do Puli 
w Chorwacji. We Wrocławiu za-
czyna się na północy miasta 
i prowadzi od Pawłowic przez Psie 
Pole, Zacisze, pl. Grunwaldzki, pl. 
Dominikański, pl. Kościuszki, pl. 
Powstańców Śląskich, al. gen. 
Hallera, do Muchoboru Wielkiego 
i dalej w stronę Krzeptowa.

Wrocławski Rower Miejski 

Na mapie jest uwzględnio-
nych 200 stacji WRM. Na 
zaznaczonych stacjach 
z terminalem można za-
rejestrować się, zapła-
cić, złożyć reklamację 
i napompować opony. 

D o d a t k o w o ,  n a 
mapie zaznaczono 
(z wyjątkiem cen-
trum) odległość od 

każdej stacji – 500 m, 
jest to pomocne przy wybo-

rze stacji, która jest bliżej danego 
punktu.

Michał Kurowicki

Dla mieszkańca

Rok 2022 to w naszym mieście Rok Dobrych Relacji. Dzięki licznym wydarzeniom, spotkaniom 
i wykładom Wrocław ma szansę stać się miastem wolnym od samotności. Właśnie powstaje ka-
lendarz wydarzeń – jeśli masz pomysł, zgłoś go przez folmularz do WCRS.

Już zaplanowano konferencję na-
ukową o samotności, wykłady na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
i Potańcówki. Będą też wydarzenia 
organizowane w szkołach - debaty, 
konkursy. Ambasadorami roku zo-
stali: Anna Wyszkoni, Andrzej Pia-
seczny, Olga Tokarczuk i Robert Ma-
kłowicz. Z każdym dniem poznajemy 
więcej szczegółów. 

Wciąż tworzący się program wyda-
rzeń można śledzić na stronie www.
wroclaw.pl/rokdobrychrelacji. Lista 

jest nadal otwarta, a organizatorzy 
zapraszają jednostki, spółki, orga-
nizacje, firmy do zgłaszania swoich 
pomysłów.

Propozycje działań w ramach Roku 
Dobrych Relacji można zgłaszać do 
Wrocławskiego Centrum Rozwo-
ju Społecznego, które organizacyj-
nie koordynuje obchody. Tematyka 
wydarzeń jest dowolna, ale bardzo 
ważne jest to, by były one bezpłatne 
lub niskokosztowe. Organizatorzy 
swoje propozycje mogą zgłosić za 

pomocą formularza na stronie WCRS. 
Wydarzenia odbywające się w ra-
mach Roku Dobrych Relacji mogą 
mieć różną formę i grupę odbior-
ców. Taka różnorodność jest wręcz 
wskazana, bo im bogatsza oferta, 
tym bardziej prawdopodobne, że 
któraś z propozycji trafi do osoby 
samotnej.  

Agata Zięba

Rok Dobrych Relacji: możesz zgłosić wydarzenie

Pobierz aktualną mapę rowerową naszego miasta

www.wcrs.wroclaw.pl/wroclaw-wolny-od-samotnosciFormularz na stronie

l.wroclaw.pl/roweryMapa na 
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Luty w tym roku jest tak ciepły, że nieaktualne są już stare ludowe 
przysłowia. Zamiast „Idzie luty, podkuj buty”, można stwierdzić: 
„Przyszedł luty, ściągaj buty (zimowe)”.

Od kilku tygodni we Wrocławiu 
nie ma ani śniegu, ani lodu. Wręcz 
przeciwnie. Choć często mocno 
wieje, w mieście są już miejsca, 
gdzie kwitną kwiaty i drzewa. 
Pierwsze żółte i fioletowe kroku-
sy widać na trawniku za Teatrem 
Lalek, w pobliżu ścieżki nad fosą. 
W Ogrodzie Botanicznym UWr peł-
no żółtych ranników. Słychać wio-
senne ćwierkania i śpiewy ptaków. 
W Rynku restauratorzy zaczęli 
rozkładać ogródki. 

Śniegu tej zimy nie będzie

Czy wiosna we Wrocławiu w lutym 
to normalna sprawa? Choć miesiąc 
jeszcze się nie skończył, z pewno-
ścią jest cieplejszy od tych, które 
pamiętamy.

- Wygląda na to, że temperatu-
ra we Wrocławiu będzie wyższa 
od średniej dla lutego, mierzonej 
w latach 1990-2020, o ok. 1,5 st. 
C. Oznacza to, że w tym roku wy-
niesie prawdopodobnie ok. 2,5 st. 
C – informuje dr hab. Marek Błaś 
z Zakładu Klimatologii i Ochrony 
Atmosfery Uniwersytetu Wrocław-
skiego.

Ale to nie jest najwyższa 
średnia temperatura tego 
mroźnego zwykle mie-
siąca w powojennym 
Wrocławiu. Okazuje 
się, że rekord mie-
liśmy w 2020 roku 
i on wyniósł 5,6 
st. C.

A k t u a l -
nie  dużo 
wskazu-
je, że nie 
powin-
niśmy 

spodziewać się powrotu śnież-
nej zimy. To anomalia, bo śred-
nio w lutym notowanych 
jest we Wrocławiu 
ok. 10 dni z po-
krywą śnieżną. 
Z prognoz dłu-
gotermino-
wych wynika, 
że w marcu 
i kwietniu też 
n ie  spadnie 
śnieg. 

T a k ż e  w i e j ą -
ce z dużą siłą wiatry 
zwiastują nową porę roku. 
Klimatolodzy mówią, że to zjawi-
sko typowe dla pory przejściowej 
pomiędzy zimą i wiosną. Od końca 
stycznia nad Polską przeszły już 
cztery huragany. Skąd się biorą? 

- Lutowe powstają 
w północno-za-
chodnim sekto-
rze Oceanu 

Atlantyckiego. To tutaj napływa 
bardzo mroźne powietrze z ka-

nadyjskiej części Arkty-
ki. Spotyka się ono 

z ciepłym i wilgot-
nym powietrzem 

atlantyckim, co 
stwarza bar-
dzo korzystne 
warunk i  do 
rozwoju cy-
klonów. Two-

r z ą  s i ę  o n e 
nad Atlantykiem 

i następnie przesu-
wają się z zachodu na 

wschód przechodząc przez 
Europę, w tym Polskę – wyjaśnia 
dr hab. Błaś. 

Kwitną pierwsze zwiastuny 

Wiosnę widać w wielu miejscach 
Wrocławia - my zajrzeliśmy 

do ogrodu botanicznego. 
Podobne do 
przebiśnie-

gów śnieżyce 
wiosenne, białe i ró-

żowe ciemierniki, fio-
letowy wawrzynek 
w i l c z e ł y k o , 
żółte ran-
n i k i 

z i m o w e 
– to, co zwy-

kle wypuszcza 
różnobarwne płatki 

w marcu, zrobiło to już 
teraz. 

– Rannik zimowy zaraz może 
zakończyć swe kwitnienie, gdy 
temperatura powietrza będzie 
utrzymywała się na poziomie 
10 st. C i więcej – zastrzega dr 
Sylwia Wierzcholska z Zakła-

du Biologii Roślin Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu.  
Oczywiście poza ogrodem (zosta-
nie otwarty dla zwiedzających, jak 
co roku 1 kwietnia) też widać już 
wiosnę. W parku im. Stanisława 
Tołpy pięknie kwitną leszczyny. 

Oj bębnią dzięcioły

Mocniejsze promienie słońca 
i wyższe temperatury 
ożywiły ptaki. 

-  C iep ły  luty 
spowodował, 
że w ostatnich 
dniach bar-
dzo aktywne 
są z imujące 
u nas gatun-
ki – przyznaje 
Beata Orłowska 

Rannik zimowy kwitnący na żółto warto zasadzić w przydomowym ogródku, bo pokazuje się w całej swojej krasie jako jeden z pierwszych kwiatów wiosennych

We Wrocławiu wiosna w lutym się zaczyna
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Krokus

Dzięcioł 
duży

Śnieżyczka 
przebiśnieg 
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z wydziału Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. – 
Na spacerze w parku Szczytnickim 
i na wałach nad Odrą słyszałam już 
bębniące dzięcioły. Samce bębnią, 
by zaznaczyć terytorium i zaprosić 
partnerkę na gody. Wokół pięknie 
śpiewają sikorki modraszki i bo-
gatki, a także kosy - dodaje. 

Z ptaków powracających na 
wiosnę spodziewamy 

się we Wrocławiu: 
żurawi,  bocia-

nów b i a ł y ch , 
skowronków, 
szpaków i ja-
skółek – w tej 
k o l e j n o ś c i . 
Na j późn i e j , 

bo aż w maju, 
pojawią się wilgi 

i jerzyki. 

Przez wyjątkowo łagodny luty 
przebudziła się też już część 
nietoperzy. - Widać pojedyncze 
osobniki podczas cieplejszych 
nocy – tłumaczy chiropterolog 
Rafał Szkudlarek, prezes Polskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Przyrody 
„proNatura” we Wrocławiu. - To 
nie jest moment, kiedy zwykle bu-
dzą się z zimowego snu. To raczej 
sytuacje, że słońce mocniej przy-
grzało, a nietoperze ocknęły się 
i szukają chłodniejszych miejsc do 
dalszego odpoczynku – podkreśla. 
Gacki, mopki i podkowce powinny 
chrapać aż do końca marca. 

Niech jeż Jerzy mocno śpi

Podobnie jak jeże. Najwcześniej 
te ssaki budzą się z zimowego 
snu na zachodzie, czyli np. we 
Wrocławiu czy Zielonej Górze. 

Może się zdarzyć, że przez nagłe 
skoki temperatur, jeże wybu-
dzą się za wcześnie. - Jeśli teraz 

spotkamy zaspanego 
osobnika na naszej 

drodze, dzwoń-
my na Ekostraż: 
t e l .  6 0 5  7 8 2 
214. Być może 
jeż Jerzy będzie 
p o t r z e b o w a ł 

pomocy wete-
rynarza.

Restauratorzy? 
Gotowi!

Od połowy listopada zamknięte 
były ogródki gastronomiczne przy 
restauracjach i barach w Rynku 
i okolicach. Jednak od początku 
lutego zaczynają się otwierać.

– Luty to już czas, kiedy ludzie co-
raz chętniej wychodzą na spacer po 
mieście, by spędzić czas na świe-
żym powietrzu – mówi Stanisław 
Tracz, szef kuchni w restauracji 
Pasta Mia w Rynku, który jako je-
den z pierwszych otworzył miej-
sce do picia i jedzenia na zewnątrz 
restauracji. – Nasz ogródek na 
wszelki wypadek będzie obudowany 
i ogrzewany, gdyby w marcu jednak 
było jak w garncu – śmieje się. 

Michał Kurowicki

Restauratorzy rozstawiają już w Rynku ogródki gastronomiczne

Rannik zimowy kwitnący na żółto warto zasadzić w przydomowym ogródku, bo pokazuje się w całej swojej krasie jako jeden z pierwszych kwiatów wiosennych
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Wiosenne porządki

W domu

Wraz z nadchodzącą wio-
sną nachodzi nas ochota na 
gruntowne porządki. Eko-
system przypomina o segre-
gacji odpadów i możliwości 
wywiezienia większych ilości 
śmieci do PSZOK-ów lub od-
dania ich, kiedy na naszym 
osiedlu pojawi się SZOP.

Gdzie wyrzucić, podpowie 
wyszukiwarka ekosystem.
wroc.pl/segregacja-odpa-
dow/gdzie-wrzucic

PSZOK, czyli Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, znajduje się 
przy:

 ■ ul. Janowskiej 51,  
czynny od pon. do 
pt. w godz. 7-15 oraz 
w najbliższą sb. 26.02

 ■ ul. Michalczyka, czynny 
od pon. do pt. w godz. 
8-17 oraz we wszystkie 
soboty w godz. 8-16

SZOP, czyli Samochód Zbie-
rający Odpady Problemowe, 
kursuje po Wrocławiu, a jego 
trasę sprawdzisz na szop.
ekosystem.wroc.pl.

I w okolicy 

Jeśli w twojej okolicy widzisz 
zaśmiecony teren, możesz 
skrzyknąć się z sąsiadami 
i pozbierać rozrzucone od-
pady. Ekosystem zapewnia 
bezpłatne worki i rękawicz-
ki, wystarczy napisać maila 
na adres ekosystem@eko-
system.wroc.pl. W treści 
podać kontakt do osoby or-
ganizującej sprzątanie, jego 
termin i miejsce, liczbę osób 
uczestniczących w akcji, ter-
min i miejsce odbioru zebra-
nych odpadów (musi prowa-
dzić tam droga dojazdowa). 
Po potwierdzeniu przyjęcia 
zgłoszenia, worki i rękawice 
można odebrać w PSZOK-u 
przy ul. Michalczyka.

Krokus

Jeż zachodni
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Rozpoczyna się remont kamienicy przy ul. Ptasiej, gdzie jeszcze kilka lat temu film wojenny kręcił Steven Spielberg. Budynek 
zyska nową elewację, okna i ogrzewanie. Wartość prac to ponad 2,1 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana z UE.    

W 2014 r. okolice ulicy Ptasiej 
i Kurkowej prezentowały się 
dość ponuro. Odrapane ka-
mienice wyglądały, jak zaraz 
po wojnie i stały się scenerią 
dla filmu Spielberga „St. James 
Place”. Reżyserowi posłużyły 
za plener do scen dziejących 
się w Berlinie na przełomie lat 
50. i 60. XX wieku. Od tego 
czasu okolica szybko się zmie-
nia. 

Odnowiono kilka kamienic za-
równo przy Ptasiej, jak i Kur-
kowej. Pozostał jeszcze jeden 
budynek. Chodzi o kamienicę 
przy ul. Ptasiej 30. – Podpi-
saliśmy umowę na jej remont 
i uciepłowienie oraz przekaza-
liśmy plac budowy wykonawcy 
– informuje Aleksandra Liper-
towska z ZZK. 

Wyremontowana zostanie ele-
wacja zarówno od frontu, jak 
i od podwórza. Od strony po-
dwórka budynek będzie ocieplo-
ny. Na elewacji zostaną od-
tworzone architektoniczne 
detale,  wymieniona 
b ę d z i e 

stolarka okienna. Lokale we-
wnątrz budynku także czeka 
remont. Wzmocnione zostaną 
drewniane stropy, a do miesz-
kań doprowadzona będzie cie-
pła woda z sieci oraz miejskie 

ogrzewanie.

Michał Kurowicki

Nasze osiedla

Kolorowy, pełen zabawek, 
a co najważniejsze bezpiecz-
ny plac zabaw, a także nowe 
miejsce spotkań dla miesz-
kańców powstały w  ramach 
Wrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego przy ul. Paw-
łowickiej obok rady osiedla.

Inwestycja kosztowała 320 tys. zł, 
a jej budowę nadzorował Zarząd 
Inwestycji Miejskich we Wrocła-
wiu.

Nowoczesna nawierzchnia

Ważnym elementem placu za-
baw jest specjalna, bezpieczna 
nawierzchnia EPDM – wykonana 
z płytek gumowych. Dzięki temu 
amortyzuje ewentualny upadek 
z huśtawki. Na jej powierzch-
ni stanęły urządzenia do zabawy: 
zjeżdżalnia, huśtawki i karuzela. 
– Teren wokół rady osiedla został 
już zagospodarowany i może teraz 
służyć najmłodszym mieszkańcom 
Pawłowic – zaprasza Bartosz No-
wak z Zarządu Inwestycji Miejskich. 

Altana, zieleń i ognisko

Tuż obok powstało nowe miejsce 
spotkań dla mieszkańców: altana 
z przestrzenią na ognisko i nasa-
dzenia, gdzie będzie można inte-

grować się podczas osiedlowych 
imprez. – Na terenie właśnie zo-
stała zasiana trawa i są stawiane 
ławki. Wiosną będzie można ko-
rzystać z nowego miejsca spo-
tkań. Mieszkańcy są zadowoleni, 

bo na osiedlu mieliśmy dotych-
czas tylko jeden plac zabaw – 
podkreśla Marta Pyrcz z zarządu 
osiedla Pawłowice.

Paulina Czarnota

PAWŁOWICE 
Bezpieczny plac zabaw przy radzie osiedla

NADODRZE 
Steven Spielberg nie nakręci już tu filmu

Informatyka  
dla seniorów

Uwaga seniorzy z Brocho-
wa! W czwartek 3.03 o godz. 
16 rusza pierwsze spotkanie 
brochowskiego pogotowia in-
formatycznego. Na zajęciach 
otrzymacie pomoc przy obsłu-
dze telefonów, laptopów i ta-
bletów, dowiecie się o bezpie-
czeństwie w sieci, korzystaniu 
z różnych aplikacji, obróbce 
zdjęć i innych kompetencjach, 
które będę dla uczestników 
najcenniejsze. Spotkanie or-
ganizowane we współpracy 
z Brochowskim Klubem Se-
niora i skierowane jest do 
członków klubu. Jeśli chcesz 
dołączyć, skontaktuj się mej-
lowo: fundacja@madeinbro-
chow.wroclaw.pl, telefonicz-
nie: 511 380 078 lub osobiście 
w godzinach pracy Centrum 
Aktywności Lokalnej przy ul. 
Koreańskiej 1a.

 

Zasadzą lipy na 
Krzykach
12 nowych drzew zostanie za-
sadzonych wzdłuż ogrodzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 16 przy ul. Róży Wia-
trów. Właśnie trwa przetarg 
Zarządu Zieleni Miejskiej we 
Wrocławiu na wyłonienie wy-
konawcy. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, to nowe lipy 
drobnolistne i szerokolistne 
zostaną zasadzone wiosną.

Nowy przystanek 
w Leśnicy

Zarząd Dróg i Utrzymania 
Miasta niebawem rozpocznie 
projektowanie przystanku, 
chodnika i przejścia dla pie-
szych z doświetleniem na ul. 
Dolnobrzeskiej. Takie zadanie 
wskazali mieszkańcy Leśnicy 
w ramach Funduszu Osiedlo-
wego. Nowa infrastruktura 
pojawi się na odcinku między 
Grzybową a Smolną. Dodat-
kowy przystanek zwiększy 
komfort podróży pasażer-
skich, a chodnik i zebra, które 
będą zlokalizowane pomię-
dzy przystankiem istniejącym 
a zaprojektowanym – bezpie-
czeństwo. Dokumentacja pro-
jektowa powinna być gotowa 
jeszcze w tym roku.

Wiosną najmłodsi mieszkańcy osiedla będą mogli bawić się na nowej zjeżdżalni, huśtawkach i karuzeli
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Narożny budynek przy ul. Ptasiej 30 jest jednym z ostatnich, którego elewacja wymaga remontu
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Neogotycki pałac stoi na wzgórzu górującym nad Kamieńcem Ząbkowickim. To imponująca rozmiarami i urodą budowla zrealizowana została dzięki energii 
młodej, ambitnej kobiety. Królewna Marianna Orańska do dzisiaj jest postacią nurtującą historyków, a jej pałac miejscem nadal pełnym tajemnic.

Na Dolnym Śląsku są setki miejsc 
wartych obejrzenia, jednak pałac 
w Kamieńcu Ząbkowickim jest 
wśród pięciu najważniejszych. To 
przejaw geniuszu architektów, 
nadzwyczajnego zmysłu estetycz-
nego fundatorki i determinacji bu-
downiczych. Imponująca rozma-
chem konstrukcja i jego otoczenia 
robią wrażenie nawet na ludziach, 
którzy niejeden cud pracy rąk 
ludzkich widzieli.

Dobra Pani

Pałac wybudowany został w pierw-
szej połowie XIX w. z ini-
cjatywy królewny 
Marianny Orańskiej. 
By ła  córką  kró-
l a  N ide r l andów 
Wilhelma I, wy-
gnanego przez 
Napoleona i osia-
d łego  w  P ru- sach. 
W wieku 20 lat Marianna wyszła 
za mąż za Albrechta Pruskie-
go, najmłodszego syna Fryderyka 
Wilhelma III. Mimo że doczekali 
się pięciorga dzieci, to history-
cy nie uznają ich małżeństwa za 
udane. Książę romansował, a Ma-
rianna realizowała swoje ambicje, 
angażując się w życie społeczne 
i gospodarcze Śląska. Po rodzi-
cach odziedziczyła majątek m.in. 
w Lubiążu, w rejonie Kłodzka oraz 
w Kamieńcu Ząbkowickim. Ini-
cjowała budowy lokalnych dróg, 
propagowała nowoczesną hodowlę 
krów, ryb, rozwój przemysłu hut-
niczego i kamieniarskiego. Nazy-
wano ją Dobrą Panią, bo wspierała 
najbiedniejszych mieszkańców 
miejscowości, które leżały w jej 
posiadłościach.

Ślad po królewnie

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim 
jest najbardziej widowiskowym 

ś l a -
d e m  j e j 
działalno-
ści .  Wstępny 
projekt przygotował 
Karl Schinkel, jeden z najbardziej 
utytułowanych pruskich architek-
tów w pierwszej połowie XIX wie-
ku. Kamień węgielny pod budowę 
pałacu położono 15 października 
1838 r., a już 20 kwietnia 1839 r. 
rozpoczęto prace przy wznoszeniu 
rezydencji. 

Królewna Marianna stale wpły-
wała na projekt, zmieniając naj-
drobniejsze detale. Budowa pałacu 
trwała 33 lata. Pałac był gotowy 
do zamieszkania od maja 1872 r. 
Marianna wtedy już nie mieszka-
ła na Śląsku, rozstała się z mężem 
i wyjechała do Holandii. W związ-
ku z zakazem, jaki król Prus wydał 
wobec niej, z pałacu w Kamieńcu 
oraz pałacu w Stroniu Śląskim ko-

rzystała tylko podczas krótkich 
spotkań z dziećmi.

Wyposażenie neogotyckiego gma-
chu trwało jeszcze długo po jej 
śmierci. Prace ukończono w 1902 r. 
Pałac miał ponad 100 pomieszczeń, 
kaplicę pałacową i dwie potężne 
sale. W najbardziej reprezentacyj-
nej, tak zwanej jadalni, znajdowały 
się freski – „Wesele w Kanie” oraz 
„Uczta Baltazara”. Po II wojnie 
żołnierze Armii Czerwonej zdewa-
stowali wnętrza i rozkradli wypo-
sażenie pałacu. Proces zniszczenia 
dopełnił pożar w styczniu 1946 
roku. W latach 80. obiekt wydzier-
żawiono osobie prywatnej z na-
dzieją, że go wyremontuje, jednak 
pałac powoli zamieniał się w ruinę.

Odnowiony przez gminę

W 2012 r. gmina Kamieniec Ząbko-
wicki odzyskała zdewastowany za-

bytek i  rozpoczęła jego odbudowę. 
Przeprowadzane prace renowa-
cyjne sprawiają, że kompleks pa-
łacowo-parkowy odzyskuje swoje 
unikalne architektoniczne i kra-
jobrazowe atuty. Dzisiaj niezwy-

kły pałac Marianny Orańskiej jest 
udostępniany turystom. To miejsce 
idealne zarówno dla spragnionych 
odpoczynku w ciszy zabytkowych 
wnętrz, jak i dla poszukujących 
odpowiedzi na zagadki przeszłości. 
Pałac otaczają ogrody i park z aleją. 
W 2018 r. rozpoczęto rewitalizację 
zabytkowego mauzoleum rodziny 
Hohenzollernów. Teraz położony 

w głębi parku budynek jest odno-
wiony i wyposażony w multime-
dialną ekspozycję.

Opactwo cystersów

Podczas spaceru po miasteczku 
warto zobaczyć pocysterskie zabu-
dowania klasztorne z XIV w. oraz 
neogotycki kościół ewangelicki. 
Położony nad Nysą Kłodzką Ka-
mieniec Ząbkowicki ma też wiele 
walorów przyrodniczych. 

Jak dojechać?

Z Wrocławia do Kamieńca Ząbko-
wickiego kursują bezpośrednie po-
ciągi Kolei Dolnośląskich. Podróż 
trwa około 90 minut. Samocho-
dem 79 km pokonamy drogami: 
krajową ósemką, a potem DW382. 
Dojedziemy w około 80-90 minut.

Redakcja

Odwiedź Dolny Śląsk

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 
Pałac królewny jak perła w koronie Dolnego Śląska

Marcin Czerniec,  
burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego

Kamieniec Ząbkowicki – od 2021 roku miasto – ma ponad 920-let-
nią historię. Od 150 lat jej szczególnym akcentem jest pałac Księżnej 
Marianny Orańskiej oraz otulające go rozległe założenie parkowe. 
Przybywający tu coraz liczniej turyści znajdują przestrzeń sprzyjającą 
fantastycznej rekreacji. Badacze historii jeszcze długo będą odkrywać 
ślady ludzkiej inwencji zapisane w architekturze, dziełach sztuki, aran-
żacji przestrzeni pod gołym niebem. Dzieje Kamieńca Ząbkowickiego są 

bowiem splotem geniuszu zakonu cystersów, kreatywności niderlandz-
kiej królewny oraz pracowitości kolejnych pokoleń mieszkańców.  
Staramy się odtworzyć dane nam przez historię piękno i uczynić je 
wartością dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Dodajemy oczekiwa-
ne przez wielu obiekty służące aktywnej rekreacji i planujemy następne 
działania. Kamieniec Ząbkowicki przyciąga coraz bardziej, o czym 
warto przekonać się osobiście.  

KAMIENIEC
ZĄBKOWICKI

79
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Dzięki renowacji zabytkowy pałac i jego otoczenie dzisiaj znów przyciągają turystów  
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Dla mieszkańca

Pierwszy w naszym mieście butik z odzieżą używaną – cyrkularny – zebraną z polskiego rynku, w dodatku wypraną 
i wyprasowaną, został otwarty we Wroclavii. Można tu nie tylko kupić ubrania z drugiej ręki, ale także przynieść te, 
których nie potrzebujemy i wesprzeć cele charytatywne.

Ubrania Do Oddania, czyli UDO, 
to pierwszy na Dolnym Śląsku, 
a drugi w kraju, butik cyrkular-
ny. Czyli jaki? Taki, który po-
zwala ubraniom krążyć. Klienci 
znajdą tu odzież damską, mę-
ską, dziecięcą, vintage, buty, 
torebki oraz akcesoria: biżute-
rię, szale czy czapki. Wszystkie 
ubrania są z polskich zbiórek, 
wyprane, wyprasowane i go-
towe do założenia – można je 
mierzyć na miejscu. Asorty-
ment sklepu dobrany jest pod 
kątem pory roku. 

To przełomowy pomysł, bo 
moda „z drugiego obiegu”, 
to moda najbardziej odpo-
wiedzialna i ekologiczna. 

– Kupując w second handach, 
nie powinniśmy czuć się gor-
szym konsumentem, bo podej-
mując taką decyzję, wygrywamy 

na wszystkich płaszczyznach, na 
jakich można oceniać nabywanie 
nowego ciucha - twierdzi Zo-
sia Zochniak, pomysłodawczyni 

i współzałożycielka marki Ubra-
niaDoOddania.pl.

W butiku klienci mogą nie tylko 
kupić ubrania, ale również oddać 
te niepotrzebne, umieszczając je 
w specjalnym boxie. Każda zło-
tówka od 1 kg odzieży, który po-
nownie wróci do sprzedaży, trafi 
do wybranej organizacji charyta-
tywnej. UDO będzie informować 
klientów, na jaką fundację prowa-
dzona jest aktualnie zbiórka. 

W ciągu trzech lat UbraniaDoOd-
dania.pl przekazały ok. 750 tys. zł 
do 150 organizacji i uratowało 750 
ton ubrań przed zmarnowaniem.

Katarzyna Wiązowska

Wstąp do butiku z krążącymi ubraniami

Tylko w 2021 r. Bank Żywności we Wrocławiu uratował 1,5 tys. ton żywności przed zmarnowaniem, w sumie przekazując organizacjom pomoco-
wym aż 3 tys. ton. Coraz więcej podmiotów i instytucji pomocowych zgłasza się o wsparcie. A produkty do wrocławskiego banku mogą przeka-
zywać zarówno sklepy, jak i mieszkańcy, którzy nie wiedzą, co zrobić z ryżem, makaronem czy konserwami, którym kończy się data ważności.

Bank Żywności we Wrocławiu 
został założony w 2003 r. Od po-
czątku jego misją jest przeciw-
działanie marnowaniu żywności 
i walka z problemami niedoży-
wienia oraz głodu.

– Zakładaliśmy bank łącząc dwie 
sprzeczności. Z jednej strony co-
raz więcej osób cierpi z po-
wodu głodu, z drugiej 
marnujemy olbrzy-
mie ilości jedze-
nia. Chcemy 
tę  żywność 
r a t o w a ć 
i  przeka-
z y w a ć  j ą 
p o t r z e -
b u j ą c y m 
– wyjaśnia 
Błażej Kra-
soń ,  p r e ze s 
Banku Żywności 
we Wrocławiu.

Wsparcie dla ponad 
140 instytucji 

Dziś Bank Żywności pomaga 
ponad 140 instytucjom, w tym 
ponad 60 z samego Wrocławia. 
Dzięki partnerskim organiza-
cjom opieką objętych jest ok. 

40 tys. osób. – Od 
początku naszej działalności 
przekazaliśmy ponad 39 tys. ton 
żywności – wylicza prezes Kra-
soń. – Uratowane przez nas pro-
dukty trafiają m.in. do schro-
nisk, domów samotnej matki czy 
świetlic środowiskowych.

W swojej działalności bank po-
zyskuje również żywność w ra-
mach zbiórek. Ponadto prowadzi 
zajęcia edukacyjne dotyczą-
ce problematyki ubóstwa oraz 
przyczyn i sposobów na niemar-
nowanie żywności. Współpracu-
je również z miastem w ramach 

kampanii Wrocław nie marnuje 
i akcji dla gastronomii „Nie wy-
rzucaj – przekaż – podziel się – 
pomóż – nie marnuj”.

– W ostatnim czasie świado-
mość niemarnowania żywno-
ści znacząco wzrosła, również 

dzięki zaangażowaniu miasta. 
Cieszą nas wspólnie realizowane 
projekty. Uświadamiamy miesz-
kańców o potrzebie świadome-
go kupowania i konsumowania 
żywności – opowiada prezes 
Krasoń.

Jak przekazać żywność?

Do siedziby banku przy ul. Ro-
gowskiej 117 D można przywieźć 
trwale zapakowane produkty, 
niewymagające specjalnych wa-
runków przechowywania, jak 
np. kasze, ryże, makarony, kon-
serwy, słodycze czy niezepsu-
te owoce i warzywa. Ważne, by 
produkty miały oznaczoną datę 
ważności.

– Jeżeli żywność jest zagrożona 
zmarnowaniem, ma pełne wa-
lory odżywcze, przekażcie nam 
ją. Wy nie marnujcie, a nam po-
zwólcie pomagać – apeluje Kra-
soń.

Żywność można zostawiać od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.30-15.30. Telefon do 
biura: 502 343 945.

Bartosz Moch

Bank Żywności ratuje tony jedzenia. Pomóż i ty

Magazyn Banku Żywności, ul. Rogowska 117D, czynny pon.-pt. w godz. 7.30-15.30
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Butik mieści się na I p. galerii, wyposażenie też ma z drugiej ręki

Do 30.06 zgłoś, jak 
ogrzewasz dom 
Jeśli ogrzewasz dom lub zakład 
urządzeniem o mocy mniejszej niż 
1 MW, musisz zgłosić to do końca 
czerwca do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Obowią-
zek spoczywa na właścicielach 
domów jednorodzinnych, zarząd-
cach budynków wielorodzinnych i 
właścicielach lub zarządcach bu-
dynków niemieszkalnych. Źródła 
ciepła, które należy zgłosić, to 
m.in. miejska sieć ciepłownicza, 
kotły na paliwo stałe, gazowe i 
olejowe, kominki, piece kaflowe, 
grzejniki elektryczne czy kolek-
tory słoneczne. Deklaracje można 
składać przez e-formularz na ceeb.
gov.pl lub w formie drukowanej w 
kancelariach UMW (bip.um.wroc.
pl). Dla budynków oddanych do 
użytku do 30.06.21 termin zgło-
szenia to 30.06.22, a w przypadku 
uruchomienia nowego źródła cie-
pła po 1.07.21 - 14 dni.
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Politechnika Wrocławska to jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Studenci, pracownicy i absolwenci tej uczelni regularnie osiągają 
spektakularne sukcesy w różnego rodzaju konkursach i zawodach, również na arenie międzynarodowej. W ostatnim czasie lista wyróżnień powięk-
szyła się o kolejne nagrody: za pomysł ośrodka dla bezdomnej młodzieży, czujnika oddychania i potencjalnego leku do walki z opryszczką. 

Kaja Lewandowska, studentka 
Wydziału Architektury Politech-
niki Wrocławskiej, zwyciężyła 
w międzynarodowym konkursie 
w Toronto. Zadaniem, z którym 
zmierzyli się uczestnicy studenc-
kiego konkursu „Step Forward”, 
było zaprojektowanie ośrodka dla 
bezdomnej młodzieży. Miejsce 
miało spełniać kilka wymogów, 
w tym podstawowe - schronienie 
dla młodych ludzi bez dachu nad 
głową, ale też zagwarantowanie 
im szansy na wyjście na prostą. 
Projekty musiały więc uwzględ-
niać również przestrzenie do 
nauki nowych umiejętności czy 
interakcji z innymi osobami 
przebywającymi w ośrodku. Po-
nadto, budynek miał być niedro-
gi, wpisany w kontekst otoczenia 
i gotów pomieścić 60 osób.

Dla młodzieży w kryzysie 
bezdomności

– Obiekty tego typu powinny za-
pewnić młodzieży nocleg i dostęp 
do edukacji, opieki medycznej, 
poradni psychologicznych i do-
radztwa zawodowego - opowia-
da Kaja Lewandowska. - Podzie-
liłam więc ośrodek na skrzydła 
mieszkalne i część dydaktyczną z 
salami warsztatowymi, teatrem 
na powietrzu, biblioteką i kuch-
nią eksperymentalną. Skrzydła 
mieszkalne połączyłam szklar-
nią, która byłaby miejscem 
upraw i prowadzenia horti-
terapii grupowej, opartej na 
pracy fizycznej związanej z 
og rodn i c-
twem.

Fascynaci matematyki 

Polskie Towarzystwo Matema-
tyczne nagrodziło prace dyplo-
mowe  innych studentów Poli-
techniki Wrocławskiej: Dawida 
Hanrahana i  Mateusza Śliwiń-
skiego. Hanrahan to absolwent 

W y d z i a ł u 
Matema-
tyki Po-
litechniki 
Wrocław-
s k i e j . 
J e g o 

p r a c a 
pt. „Ostre 

oszacowanie 
jądra ciepła 

Jacobiego na 
stożku” zapew-

niła mu II miejsce 
w konkurs ie 
im .  J ó z e f a 

Marcinkie-
w i -

cza na najlepszą pracę z zakresu 
matematyki. Tak udana próba 
zmierzenia się z tym problemem 
to efekt kilkuletniej fascyna-
cji analizą matematyczną. Jury 
wyróżniło także pracę Mateusza 
Śliwińskiego. Doktorant Wydzia-
łu Matematyki napisał pracę pt. 
„Oszacowania funkcji własnych 
dla oscylatorów kwantowych na 
grafach”, która spotkała się ze 
sporym uznaniem Polskiego To-
warzystwa Matematycznego.

Nagroda specjalna  
za czujnik oddychania

Ogólnopolski Konkurs Student 
-Wynalazca już od 12 lat orga-
nizowany jest przez Politechnikę 
Świętokrzyską. Komisja konkur-
sowa nagradza w nim studentów, 

dokto-

rantów i absolwentów, którzy 
w trakcie studiów stworzyli czy 
też współtworzyli wynalazek lub 
wzór chroniony prawem wyłącz-
nym – użytkowy lub przemysło-
wy. Efekt pracy musi być zgło-
szony do ochrony w Urzędzie 
Patentowym RP lub urzędzie ds. 
własności przemysłowej za gra-
nicą. Tegoroczna edycja konkur-
su cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem. Przedstawiciele 19 
uczelni nadesłali aż 103 projekty.

Ostatecznie przyznano pięć rów-
norzędnych nagród głównych, 
wyróżnienia i nagrody specjal-
ne. Tę ostatnią zdobył Arkadiusz 
Ziółkowski, doktorant z Wydziału 
Podstawowych Problemów Tech-
niki PWr. Stworzył on prototyp 
czujnika służącego do pomiaru 
częstotliwości oddychania. Co 
więcej, Ziółkowski opracował 
też sam sposób pomiaru. Tanie i 
bardzo czułe rozwiązanie przy-
padło do gustu komisji konkur-
sowej. Dostępne na rynku nie-
medyczne czujniki oddechowe 
potrafią kosztować od tysiąca 

do kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych. 

Prototyp doktoranta PWr miałby 
zmniejszyć koszty produkcji na-
wet do kwoty poniżej 100 zł, za-
chowując przy tym odpowiednio 
wysoką jakość.

Przełom w walce z HSV-1

Wyróżnienie otrzymała tak-
że grupa naukowców, którzy 
wspólnie z badaczami z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego dokona-
li odkrycia potencjału związku 
chemicznego w walce z wirusem 
HSV-1. Politechnikę Wrocławską 
w zespole reprezentowali: mgr 
inż. Dominika Iwan, dr hab. Elż-
bieta Wojaczyńska, prof. Marcin 
Sieńczyk, prof. Renata Grzywa. 
Naukowcy przebadali związek 
chemiczny, który skutecznie 
powstrzymuje rozmnażanie się 
wirusa opryszczki. Według sza-
cunków, ok. 90 proc. całej popu-
lacji to nosiciele HSV-1.– Objawy 
zakażenia są zwykle łagodne i 
ograniczają się do wypełnionych 
płynem pęcherzyków i owrzo-
dzeń, czyli tzw. zimna. HSV-1 
bywa jednak przyczyną schorzeń 
znacznie poważniejszych, np. wi-
rusowe zapalenie rogówki może 
prowadzić do ślepoty, a wirusowe 
zapalenie mózgu - do śmierci – 
przyznaje Dominika Iwan.

Trwa procedura patentowa od-
krycia. Wyniki analiz laboratoryj-
nych dokonane przez naukowców 
z PWr i UJ zostały przedstawione 
też w zgłoszeniu o zasięgu mię-
dzynarodowym.

Mateusz Lubański

My wrocławianie

Sukcesy studentów Politechniki Wrocławskiej

Arkadiusz Ziółkowski stworzył prototyp czujnika do pomiaru częstotliwości oddychania

Dominika Iwan wraz z innymi naukowcami odkryła związek chemiczny, hamujący rozmnażanie się wirusa opryszczki

A
R

C
H

IW
U

M
 P

R
YW

AT
N

EN
E 

(2
)



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #WiosnaTużTuż16

Wrocławskie pokolenia

Masz dość samotnego siedzenia w domu z dzieckiem? Chciałabyś z kimś zamienić dwa słowa, kiedy twoje dziecko bawi się w piaskownicy? Potrzebujesz 
rozmowy z kimś, kto rozumie twoje problemy i potrzeby? Na Facebooku właśnie powstała grupa wsparcia dla ciebie – #Mamybliżej Wrocław.

#MamyBliżej Wrocław to miejsce 
w wirtualnej przestrzeni, gdzie 
każda mama może dostać real-
ną pomoc. Powstanie grupy to 
wynik obserwacji psychologów 
z Fundacji Dobre Relacje, którzy 
zauważyli,  jak trudne w czasach 
pandemii jest macierzyństwo. 
Bez bliskich, bez możliwości 
wyjścia z domu, z nauką i pracą 
online.

Mamy wsparciem dla mam

„Chcemy tworzyć bezpieczne 
miejsce nie tylko jako specjali-
ści, psychologowie, ale głównie 
mamy. Naszym zamiarem jest 
przeciwdziałanie samotności 
mam, pomoc im w tym czasa-
mi trudnym okresie, który jest 
ogromną zmianą w życiu każdej 
kobiety. Z grupy nie czerpiemy 
żadnych korzyści majątkowych” 
 – piszą na FB inicjatorki grupy.

Tutaj każda mama będzie mo-
gła znaleźć kompankę podróży 
przez okres dorastania swojego 
dziecka, a kto wie, może i poznać 
przyjaciółkę na lata. To ma być 
miejsce, w którym można opo-
wiedzieć o swoich trudnościach, 
poprosić o radę. Bo nikt nie po-
trafi lepiej zrozumieć matki niż 
druga matka.

Nie tylko wirtualnie

Grupa ma być początkiem, 
impulsem do zapoznania się 
i umówienia „na żywo”. Nie ma 
tu miejsca na sprzedaż, poleca-
nie lekarzy czy zabawek. Takie 
informacje uczestniczki mogą 
już wymieniać w prywatnych 
konwersacjach. Idea jest prosta: 
spotkać się, poznać mamy ze 
swojego miasta lub nawet osie-

dla, znaleźć wsparcie i zrozu-
mienie – niezależnie od wieku, 
zawodu i doświadczenia. 

Administratorki grupy podkre-
ślają, że zależy im na nawiązy-
waniu relacji osobistych. Gru-
pa ma dać mamom możliwość 
umawiania się na spotkania, 
towarzyszenia sobie w codzien-
nych obowiązkach i rozrywkach. 
Nie tylko z dziećmi...

Nawet dla superbohaterek

Według badań, nawet co 5. świeżo 
upieczona mama cierpi na depresję 
poporodową. Nie wszystkie o tym 
mówią, czasami wstydzą się prosić 
o wsparcie, bo „zawsze trzeba sobie 
dawać radę”. Grupa #MamyBliżej 
Wrocław to bezpieczne miejsce, aby 
poszukać pomocy, bo jej admini-
stratorami i moderatorami są psy-
chologowie. – Szczególnie zapra-

szamy do grupy samotne mamy oraz 
te, które większość czasu spędzają 
z dziećmi w domu i często nie mają 
się do kogo odezwać. Każda mama 
jest ważna, a jej doświadczenie naj-
cenniejsze na świecie. Niekoniecznie 
musisz teraz czegoś potrzebować od 
innej mamy, ale może inna mama 
potrzebuje ciebie – zachęcają inicja-
torki grupy.

Agata Zięba

Hala Stulecia to jedyny we Wrocławiu i jeden z 16 w Polsce 
obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Dlaczego? Właśnie ruszyły zapisy na warsztaty 
Dziecięcego i Młodzieżowego Studia Architektury, podczas 
których może uda się rozwikłać tę zagadkę.

Hala Stulecia to nie tylko mo-
dernistyczne dzieło będące jed-
nym z symboli Wrocławia, to 
także instytucja prowadząca 
działalność edukacyjną. Dzie-
cięce i Młodzieżowe Studio Ar-
chitektury to program warszta-
tów poświęconych architekturze 
i projektowaniu. Warsztaty łączą 
zdobywanie wiedzy o kształto-
waniu przestrzeni współczesne-
go miasta z niezwykłą zabawą 
w projektantów. – Może właśnie 
spośród naszych wychowanków 
wyrośnie architekt pokroju Mak-
sa Berga – mówi Anna Worszty-

nowicz, rzeczniczka prasowa Hali 
Stulecia.

Warsztaty będą się odbywać w so-
boty od 12.03 do 21.05 w godz. 
11–13 (dzieci 6-10 lat) i 13.30–15.30 
(młodzież 11-15 lat). 

Koszt to 340 zł – udział w cyklu 9 
warsztatów (120 minut) i 45 zł – 
w pojedynczych zajęciach. Obowiązu-
ją zapisy na każde zajęcia. Informacje 
pod numerami 71 347 50 55, 511 146 
221; e-mail: edukacja@halastulecia.pl. 

Redakcja

Nie jesteś sama. Najlepiej zrozumie cię druga mama

Zostań architektem w Hali Stulecia

Niekoniecznie musisz teraz potrzebować innej mamy, ale może inna mama potrzebuje ciebie – zachęcają moderatorki grupy na FB
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Warsztaty dla dzieci w Hali Stulecia odbywają się już od kilku lat
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Aquapark Wrocław 
nauczy pływania 

Rusza kolejna edycja Szkoły Pły-
wania. Opiekunowie mogą zapisać 
swoje pociechy do grup wieko-
wych, podzielonych na rozpoczy-
nających i kontynuujących naukę 
pływania. Dzieci do 4. r.ż. mogą 
wejść z dwójką opiekunów (jeden 
przebywa w basenie) i uczestniczą 
w 30-min zajęciach, po których 
mogą pozostać na basenie przez 
kolejnych 120 min. Dzieci pow. 4. 
r.ż. pozostają pod opieką jednego 
opiekuna, a ich zajęcia trwają 45 
min, po których mogą pozostać 
na basenie przez kolejne 105 min. 
Osoby powyżej 16. r.ż. wchodzą 
na obiekt same i po 45 min zajęć 
mogą jeszcze przez 105 minut ko-
rzystać z parku. Lekcje odbywają 
się raz w tyg.,  ich koszt to 55 zł x 
liczba zajęć w cyklu dwumiesięcz-
nym. Więcej na: aquapark.wroc.
pl/pl/szkola-plywania.

l.wroclaw.pl/MamyBlizejWroclawWięcej na
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Wystawa „Żydowska dusza. Skarby Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej we Wrocławiu” ma wzmocnić i poszerzyć kul-
turalną ofertę stolicy Dolnego Śląska.

Przetrwały wojnę zamurowa-
ne w ścianie stołówki w suterenie 
gminy, ale w powojennych latach 
nie mieli ich szansy zobaczyć na-
wet członkowie gminy wyzna-
niowej. Teraz, dzięki współpracy 
z Muzeum Narodowym i wsparciu 
miasta, wrocławianie obejrzą na 
specjalnej listopadowej wystawie 
ok. 50 wyjątkowych dzieł.

Przedmioty, które zostaną zapre-
zentowane w Muzeum Narodowym, 
pl. Powstańców Warszawy 5, to 
m.in. 9-ramienny świecznik uży-
wany podczas Chanuki, zwój Tory 
i pokrowiec, XVIII-wieczny jad – 
wskaźnik do Tory czy misterna ko-
rona na Torę z końca XIX w. Prze-

trwały we Wrocławiu cudem, po 
wyzwoleniu miasta dawny dozorca 
synagogi poinformował, że stołów-
ka w suterenie gminy ma podwójną 
ścianę. Okazało się, że tam właśnie 
zamurowano srebra gminy, ocalając 
je od grabieży lub zniszczenia.

Finansowana przez miasto ekspo-
zycja to część większego projektu 
(realizowanego w tym i kolejnym 
roku), w którym zaplanowano 
wykłady i koncerty. Będzie też 
pierwszym krokiem do przywró-
cenia we Wrocławiu Muzeum Ży-
dowskiego, jakie działało w mie-
ście w latach 1928-38.

Magdalena Talik

„Wsi spokojna, wsi wesoła!” 
– zachwalał Jan Kochanow-
ski, wymieniając w „Pieśni 
świętojańskiej o Sobótce” 
wszystkie walory mieszkania 
w arkadii. Zdaniem autorów 
wystawy „Trouble in Paradi-
se”, która do Wrocławia tra-
fiła z weneckiego Biennale, 
dzisiejsza wieś nie przypomi-
na raju, tylko jest traktowana 
jak zaplecze miasta. 

O terenach wiejskich coraz częściej 
myślą perspektywicznie architekci. 
Doskonałym przykładem jest wro-
cławski zespół projektowo-ku-
ratorski PROLOG+1, który stwo-
rzył dla ubiegłorocznego Biennale 
Architektury w Wenecji wystawę 
„Trouble in Paradise”.

Wieś przyszłości

– Każdy z nas ma jakieś wyobra-
żenie o wsi, często wymieszane z 
uprzedzeniami czy stereotypami, 
ale mało o niej wiemy, mało się 
nad nią zastanawiamy. My stara-
liśmy się spojrzeć na wieś odrobinę 
głębiej i szerzej, dostrzec złożoność 
tego zagadnienia, a zarazem wyjść 
poza schemat myślowy, w którym 
jako mieszkańcy miast jesteśmy 
wychowani – deklarowali kurato-
rzy z PROLOG+1 w wywiadzie dla 
Culture.pl.

Wystawę obejrzymy do 8 maja w 
Muzeum Architektury. Kuratorzy 
zaproponowali merytoryczną ana-
lizę polskiej wsi (od socrealizmu 
i nacjonalizacji oraz utworzenia 
PGR-ów, po czasy współczesne i 
tzw. utowarowienie wsi – zani-
kanie w niej poczucia wspólnoty), 
a także wspólnie z zaproszonymi 
pracowniami zbiór pomysłów na 
to, jaka ma być wieś w przyszłości.

Wiele ujęć na fotografiach

Efektem pracy zespołów były za-
równo badania, jak i fotograficzna 

panorama złożona z wielu ujęć wsi, 
którą tworzyli fotografowie Michał 
Sierakowski i Paweł Starzec oraz 
artysta Jan Domicz. – Jej zadaniem 
jest przedstawić charakterystyczne 
elementy krajobrazu wiejskiego 
oraz skutki zachodzących tam w 
ciągu ostatnich stu lat procesów i 
przemian – tłumaczą autorzy wy-
stawy. 

Kuratorzy ubolewają nad tym, 
że wieś nie jest już zapowiedzią 
spokoju i arkadii, a miasto wy-
korzystuje ją do własnych celów.  
– Coraz częściej wieś staje się 

przestrzenią magazynową, miej-
scem na obwodnice, hale produk-
cyjne, fermy, całą tę infrastruk-
turę, bez której życie w dużych 
aglomeracjach byłoby niemożliwe 
– zwraca uwagę Robert Witczak 
z zespołu kuratorskiego PROLOG 
+1. – Wynika to przede wszystkim 
z przekonania o służebnej roli wsi, 
zgodnie z którym stanowi ona za-
plecze miast. Chcemy tę perspek-
tywę odwrócić, przestać myśleć o 
prowincji z „mieszczańskiego” 
punktu widzenia – dodaje Witczak.

Magdalena Talik

Problemy w raju zobacz na wystawie Fintikluszki  
w klubie Anima
Bogactwo uniwersalnej mą-
drości ludowej ukazane przy 
pomocy różnych form teatru 
lalek, zabawek, instrumen-
tów muzycznych i  pieśni 
- tak organizatorzy opisują 
spektakl „Fintikluszki” (czy-
li ludowe okruszki). Karolina 
Cicha wskrzesza zapomnia-
ne przypowiastki, obycza-
je, wspomnienia, wierszyki, 
przyśpiewki i magiczne po-
stacie. Na spektakl zaprasza 
Klub Anima, ul.Pilczycka 47, 
w niedzielę 27 lutego o godz. 
11. Bilety w cenie 25 zł moż-
na kupić w klubie. Z kartą 
NaszWrocław 20 proc. taniej. 
Więcej na klubanima.pl.

 

Janerka: ostatni 
taki koncert
Wrocławianin Lech Janerka, 
wybitny kompozytor, ba-
sista i autor tekstów, zagra 
w Narodowym Forum Muzy-
ki swoje największe utwory. 
Bez zbędnego hałasu, fety 
i wiwatów chce podziękować 
swojej stałej publiczności 
w ostatnim takim koncercie. 
Do wydarzenia zostało jesz-
cze ponad miesiąc - 2.04, 
NFM, pl. Wolności 1, godz. 
18, ale już można kupować 
bilety na stronie www.nfm.
wroclaw.pl.

Zmarła Krystyna 
Meissner

Była wybitną reżyserką te-
atralną,  twórczynią i dy-
rektorką artystyczną Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Teatralnego Dialog-Wrocław. 
W październiku ub.r. uho-
norowano ją odznaczeniem 
„Wratislavia Grato Animo – 
Wrocław z wdzięcznością”. 
Krystyna Meissner zmarła 
w niedzielę 20 lutego w wie-
ku 89 lat. 

Skarby, które cudem przetrwały wojnę 

Podczas wystawy będzie można zobaczyć ocalałe zwoje Tory
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„Trouble in Paradise” można oglądać do 8.05 w Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5
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20 лютого #StandWithUkraine 
на пл. Новий Тарг 

20 лютого в Україні відзначали 
День Героїв Небесної Сотні. 
2 0  л ю т о г о  2 0 1 4  р о к у  н а 
київському Майдані під час 
тримісячних протестів у центрі 
столиці України загинуло 
близько 100 осіб.Мешканцi 
Вроцлава вшанували пам’ять 
загиблих жертв у 2014 р. та 
виявили підтримку Українi у 
цей складний час. На площу 
Новий Тарг прийшли поляки, 
українці, білоруси та грузини. 
Були також представники 

самоврядування міста. Консул 
Юрій Токар наголошує, що 
Україна бореться з агресієб 
Росії. З іншого боку, серед 
українців немає паніки чи 
страху – конфлікт на сході 
країни триває вже вісім 
років. – Українці впевнені у 
своїй армії, яка стала більш 
підготовленіша та потужніша, 
ніж вісім років тому. Багато 
людей заявляють, що готові 
воювати на захист незалежної 
України – підкреслює консул.

European Cities & Regions of the Future 2022/23 Ranking. In the latest published ranking European Cities and Regions of the Future 2022/2023 Wro-
claw took 1st place in the category of medium-sized cities for business friendliness and 3rd place among all medium-sized cities. In three other catego-
ries, the capital of Lower Silesia was in the lead. The report is prepared by “fDi Magazine” - an opinion-making magazine from the Financial Times group.

European Cities & Regions of 
the Future 2022/23 evaluated as 
many as 356 cities, which were 
grouped by population into five 
categories: the major, large, me-
dium, small and micro. They 
were then ranked based on data 
collected in five subcategories: 
economic potential, business 
friendliness, transport links, hu-
man capital and lifestyle, and 
cost-efficiency. 

In February 2021, we report-
ed on Wroclaw’s high position 
in a global ranking of the best 
cities for direct investment - 
Global Cities of the Future. In 
the mid-sized cities (200,000 to 
750,000 inhabitants) category 
(best for business friendliness), 
Wroclaw came out top, ahead 
of Poznań, Bratislava, Tallinn, 
Łódź, Vilnius and Edinburgh. 
This ranking took into account, 
among others, the number of 
technologically advanced com-

panies in the service and re-
search and development sectors. 
Wroclaw took a high third place 
in the TOP 10 classification of 
Mid-sized European cities of 
the future 2022/2023 (overall). 
In this ranking only Zurich and 
Vilnius were ahead of us. On the 
other hand, Wroclaw was clas-
sified on the 4th position in the 
TOP 10. Mid-sized European 
cities of the future 2022/2023 - 
economic potential.

Wroclaw took 9th place in two 
categories - TOP 10. Medi-
um-sized European cities of the 
future 2022/2023 - human cap-
ital and TOP 10. Medium-sized 
European cities of the future 
2022/2023 - foreign direct in-
vestment strategy.

In the category of medium-sized 
regions (from 1.5 to 4 million 
inhabitants) Lower Silesia took 
high 2nd place. Our region was 

preceded only by North Holland. 
- The report prepared by “fDi 
Magazine” proves that Wroclaw 
is not only an open and enter-
prising city, but also friendly 
to business and foreign invest-
ments. We are also pleased with 
the award for Lower Silesia, 
which is successively building its 
brand as a technology hub and 
innovation leader in Poland and 
Europe. Good business always 
goes hand in hand with good 
quality of life, which is what we 
care about in our city - com-
ments Jacek Sutryk, the mayor 
of Wroclaw.

The ranking fDi European Cities 
and regions of the Future, is pre-
pared by , fDi Intelligence - an 
opinion-making magazine from 
the Financial Times group. The 
magazine specialises in foreign 
investments. In this ranking 
Wroclaw has taken leading plac-
es for years.

12 i 13 березня (12 год.) в Оссолінеумі будуть проходити Дні 
Шевченка. Органiзатори запрошують на двофдневi святку-
ванна: 12 березня польською, а 13 березня українською мовою. 
У програмi книжкова виставка, екскурсія та майстер-клас з 
акварелі. Вхід та участь є безкоштовні, але обов’язковий запис.

У рамках події органiзатори 
запрошують оглянути вистав-
ку, на якій будуть представ-
лені твори Тараса Шевченка 
зі збірки Оссолінеуму. Це пу-
блікації творів письменника 
української мовою, зокрема 
рідкісне видання його най-
відомішої поетичної збірки 
«Кобзар» – факсиміле пер-
шодруку 1840 року, а також 
різні видання творів Шевчен-
ка польською мовою: від пер-
ших перекладів, здійснених 
ще за життя письменника, до 
найновіших досліджень укра-
їнських і польських науковців, 
присвячених життю і твор-
чості Шевченка. На виставці 
можна буде оглянути також 
альбоми, які презентують жи-
вописні і графічні праці Шев-
ченка. 

Під час кураторської екскурсії 
Ольги Ткачук, яка доповнить 

виставку, можна буде ближ-
че пізнати постать і творчість 
Тараса Шевченка, а також від-
крити для себе нові книжкові 
скарби зі збірки Оссолінеуму. 

Натхненних творчістю Шев-
ченка-художника запрошує-
мо до участі у майстер-класі 
з акварелі, на якому будемо 
малювати власний твір за 
мотивами морського пейзажу 
«Місячна ніч на Кос-Аралі», 
створеного під час експеди-
ції Шевченка на Аральському 
морі. Майстер-клас розрахо-
ваний для дорослих та дітей 
від 12 років

Майстер-клас проведе Оле-
на Граматик – випускниця 
Харківської державної ака-
демії  дизайну і  мистецтв 
та  Академі ї  образотвор-
чих мистецтв ім. Є.  Геп-
перта у Вроцлаві; учасниця 

«Dolnośląskiego Stowarzyszenia 
A r t y s t ó w  P l a s t y k ó w » 
т а  « M i ę d z y n a r o d o w e g o 
Towarzystwa Akwarel i  IWS 
Global», учасниця численних 
виставок у Польщі і за кордо-
ном.

Вхід та участь у майстер-кла-
сі безкоштовні. Обов’язковий 
запис за адресою: stare.druki@
ossolineum.pl. Кількість місць 
обмежена.

Dla obcokrajowca

M
AT

ER
IA

ŁY
 O

R
G

A
N

IZ
AT

O
R

A

W
R

O
C

LA
W

.P
L

M
A

R
EK

 K
SI

ĘŻ
A

R
EK

Дні Шевченка в Оссолінеумі

Wroclaw the most business-friendly city in Europe
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Sport

Polska jest jednym z  kan-
dydatów do organizacji ko-
biecych mistrzostw Europy 
w piłce nożnej. Decyzja o wy-
borze gospodarza turnieju 
EURO 2025 zapadnie pod ko-
niec roku, jednak już w lutym 
dobiegła końca pierwsza 
faza aplikacyjna. 

W gronie kandydatów do zorga-
nizowania turnieju – oprócz Pol-
ski – są także Francja, Szwajcaria 
i Ukraina oraz cztery kraje, które 
ubiegają się o to wspólnie: Dania, 
Finlandia, Norwegia i Szwecja.

Korzyści dla miasta

Do kluczowych kryteriów, ja-
kie powinien spełnić gospodarz 
rozgrywek, należą infrastruktura 
sportowa i baza noclegowa. 

– Europejska centrala przedstawi-
ła konkretne wytyczne dotyczące 
hoteli i boisk treningowych. Przy 
uwzględnieniu wszystkich po-
trzeb, PZPN będzie musiał sko-
ordynować przygotowanie ponad 
40 hoteli i 34 obiektów treningo-

wych – informuje Polski Związek 
Piłki Nożnej. Organizacja tak dużej 
i ważnej imprezy jak mistrzostwa 
Europy niesie ze sobą szereg ko-
rzyści dla miasta, m.in. poprawę 
infrastruktury sportowej, promocję 
aktywnego i zdrowego stylu życia, 
długoterminowe inwestycje tury-
styczne i biznesowe czy większe 
możliwości zatrudnienia.

Dziewięć miast, jeden cel

Choć decyzja Komitetu Wyko-
nawczego UEFA zapadnie dopiero 

w grudniu, termin składania do-
kumentacji przez zainteresowane 
miasta minął 18 lutego. 

Prezydent Jacek Sutryk podpisał 
aplikację o zorganizowanie we 
Wrocławiu meczu otwarcia lub fi-
nału turnieju, a dokumentacja tra-
fiła do PZPN. 

Wrocław jest jednym z 9 polskich 
miast, które aplikują o organizację 
UEFA EURO Kobiet 2025. Pozostałe 
to Warszawa, Bielsko-Biała, Lu-
blin, Białystok, Gdańsk, Gdynia, 

Łódź i Tychy.„PZPN wytypował 
miasta, które mogą pełnić rolę 
gospodarza turnieju. Wybór na-
stąpił na podstawie wytycznych, 
uwzględniających między innymi 
położenie w konkretnych regio-
nach oraz wymagania infrastruk-
turalne” – czytamy na stronie in-
ternetowej PZPN-u.

UEFA EURO Kobiet 2025 zapla-
nowano na czerwiec i lipiec 2025 
roku. 

Mateusz Lubański

Weekendowy turniej Wrocław Winter Cup 2022 to już II edycja największych zimowych rozgrywek piłki nożnej w Europie. 
Od 26 do 27.02 w stolicy Dolnego Śląska będziemy mogli oglądać 150 zespołów w 8 kategoriach wiekowych.

Do rywalizacji staną zawodni-
cy z dziecięcych i młodzieżowych 
drużyn U8-U15. Wrocław będzie 
gościł 150 zespołów z 6 państw, 
czyli około 2000 młodych zawod-
ników, którzy rozegrają blisko 500 
meczów. 

Kibice będą mogli śledzić rywaliza-
cję m.in. Sparty Praga, Bohemians 
Praga, Lecha Poznań, Pogoni 

Szczecin, Zagłębia Lubin, Jagiello-
nii Białystok czy oczywiście Śląska 
Wrocław. 

Kilkaset spotkań na pięciu 
obiektach

Pojedynki zaplanowano na pięciu 
obiektach: Oławce, stadionie AWF, 
boisku AZS AWF przy hotelu GEM, 
centrum piłkarskim „Balon Olim-

pijski FC” oraz w Centrum Spor-
towym Kłokoczyce Ślęzy Wrocław.

– Spotykamy się z olbrzymim wy-
zwaniem logistycznym i organi-
zacyjnym. Jeszcze nigdy w Polsce 
nie rozegrano w ciągu jednego dnia 
ponad 330 spotkań – a tak będzie 
w trakcie sobotnich zmagań na-
szego turnieju – mówi Mateusz 
Zieliński, dyrektor turnieju.

Zawodowi arbitrzy 
i wyjątkowi goście

Co warto podkreślić, zawody będą 
prowadzone zgodnie z unifika-
cjami PZPN, a rozjemcami poje-
dynków będzie aż 65 najlepszych 
arbitrów Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej.

– Na turnieju zagrają znaczą-
ce drużyny na mapie Europy, ale 

w trakcie zmagań będziemy mo-
gli spotkać także znane osoby ze 
świata polskiej piłki. Pojawi się 
m.in. Łukasz Garguła - trener 
kadry Lubuskiego ZPN, Darvy-
das Sernas – trener renomowa-
nej litewskiej akademii, Mariusz 
Blecharz – scout PZPN czy Rafał 
Lasocki – szkoleniowiec reprezen-
tacji U15 – dodaje Mariusz Bogucki, 
główny koordynator turnieju.

Wrocław Winter Cup otrzymał 
honorowy patronat prezydenta 
Wrocławia Jacka Sutryka, a współ-
organizatorem turnieju jest Śląsk 
Wrocław.

Więcej informacji na temat turnieju 
oraz harmonogram spotkań można 
znaleźć na stronie internetowej or-
ganizatora oraz na Facebooku.

Patryk Załęczny

Kobiece EURO 2025 we Wrocławiu?

W weekend Wrocław Winter Cup 2022

Juniorki #VolleyWrocław 
awansowały do półfinału mi-
strzostw Polski. Podopieczne 
Rafała Błaszczyka znalazły się 
wśród 16 najlepszych drużyn 
w kraju. Turniej zostanie ro-
zegrany od 4 do 6 marca.

Młodzi koszykarze Śląska 
Wrocław po raz kolejny wy-
walczyli Młodzieżowy Puchar 
Polski U19. Podopieczni tre-
nerów Jacka Krzykały i Pio-
tra Portasa w finale pokonali 
71:70 GTK Gliwice. Nagrodę 
MVP turnieju otrzymał Woj-
ciech Siembiga.

Na półfinale swoje zmagania 
w Pucharze Polski zakoń-
czył pierwszy zespół Śląska 
Wrocław. Zawodnicy Andreja 
Urlepa przegrali w 1/2 finału 
87:94 ze Stalą Ostrów Wlkp.

Umowa Chemeko-System ze 
Ślęzą Wrocław została prze-
dłużona. Wrocławska firma 
pozostanie sponsorem klubu 
co najmniej do końca 2022 
roku.

Tydzień w skrócie

piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 
27.02, godz. 17.30, 
Tarczyński Arena, WKS Śląsk 
Wrocław – Zagłębie Lubin 
(Canal+ Premium)

koszykówka

Energa Basket Liga Kobiet: 
2.03, godz. 18.30, Wielofunk-
cyjna Hala Sportowa AWF, 
Ślęza Wrocław – Arka 
Gdynia (InStat TV)

Suzuki 1. Liga Mężczyzn: 
26.02, godz. 18, 
WKK Sport Center, WKK 
Wrocław – PGE Turów 
Zgorzelec

Suzuki 1. Liga Mężczyzn: 
2.03, Hala Sportowa 
Kosynierka, 
TBS Śląsk II Wrocław 
– WKK Wrocław

siatkówka

Tauron 1. Liga: 
25.02, godz. 18, 
MKS Będzin – Chemeko-
-System Gwardia Wrocław

piłka ręczna

Liga Centralna: 
26.02, godz. 17, 
Warmia Energa Olsztyn 
– WKS Śląsk Wrocław 

WYDARZENIA 
SPORTOWE
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Czy na wrocławskim stadionie zobaczymy mecz otwarcia lub finał EURO 2025?
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We Wrocławiu w szranki stanie 2 tys. młodych zawodników
www.facebook.com/WroclawWinterCUPZajrzyj na



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #WiosnaTużTuż20

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 
Anna Aleksandrowicz

DRUK
AGORA 
ul. Daniszewska 27 
03-230 Warszawa

WYDAWCA
Gmina Wrocław

Napisz do nas!
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Wydarzenia

1. 

2.

3.

4.

5.

6. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Budowla porośnięta zielenią - otacza fontannę 
multimedialną we Wrocławiu.

2. Wiosenne kwiaty: żółte, fioletowe i białe, które pierwsze 
pojawiają się na trawnikach.

3. Drzewo, pod którym stoi pomnik Mikołaja Kopernika we 
Wrocławiu.

4. Wrocławski poeta o kwiatowym nazwisku. 

5. Staromiejski i Japoński we Wrocławiu. 

6. „Nucą na przystankach” w tekście „Wrocławskiej Piosenki” 
Marii Koterbskiej. 

7. Ulica we Wrocławiu, przy której znajduje się ogród 
botaniczny.

8. Kwitnący wiosną na żółto krzew, często tworzy żywopłoty.

9. Przebija się przez niego przebiśnieg. 

10. Największy wrocławski park miejski. 

11. Wrocławska instytucja kultury, która przechowuje 
liczne rękopisy, w tym Juliusza Słowackiego i Stefana 
Żeromskiego. 

12. We wrocławskim zoo wiosną 2021 r. nastąpił prawdziwy 
„baby boom”, wśród urodzonych maluchów były dwa 
dzikie koty. Jakie? 

Krzyżówka nr 74 – rozwiąż i wygraj nagrody

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 74.HASŁO (słowo HA-
SŁO należy zastąpić rozwiąza-
niem krzyżówki). 

Na odpowiedzi czekamy do  
3 marca br. do godz. 20. 

Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpowie-
dzi do 10 marca br. Skontaktu-
jemy się z nimi w ciągu trzech 
dni roboczych z numeru telefonu  
71 776 71 00. 

W tym wydaniu do zdobycia są: 
dwie bluzy z herbem Wrocławia 
i pakiet toreb płóciennych. Zwy-
cięzcy z numeru 72 (hasło: Halo 
tu Wroclove) to pan Dawid (blu-
za), pani Renata (worek) i pani 
Marta (worek). Gratulujemy.

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

Następny numer biuletynu wroclaw.pl już od 3.03.2022 Pełne archiwum w internecie na www.wroclaw.pl/biuletyn
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Azja, wino, piwo i cydr 
w hali IASE

Dymiące tajskie stragany, świeże 
japońskie sushi czy indyjska aro-
matyczna pakora? A może gru-
zińskie chaczapuri lub libański 
tabbouleh? 26 lutego od godz. 12 
do godz. 20 i 27 lutego od godz. 
12 do godz. 18 w hali IASE, ul. 
Wystawowa 1 odędzie się Festiwal 
Azjatycki. Wrocław zapachnie tra-
wą cytrynową, imbirem i ostrym 
chilli. Będzie marynowana rzepa 

i czarny sezam, domowe curry 
z chrupiącymi warzywami i świe-
żą kolendrą, zupa pho i viet-
namskie kanapki bahn mi. Nie 
zabraknie również dań kuchni 
koreańskiej oraz malezyjskiej, jak 
i naturalnych azjatyckich kosme-
tyków. Szczegóły wydarzenia na 
Facebooku: l.wroclaw.pl/azja-fe-
stiwal. Imprezie będzie towarzy-
szyć Festiwal Wina, Piwa i Cydru, 
o którym więcej na l.wroclaw.pl/
wino-piwo-cydr. Wstęp na oba 
eventy bezpłatny. 

Galeria Sztuka na Miejscu 
ma już okrągły rok

Sztuka na Miejscu świętuje okrą-
gły rok działalności i zaprasza 
na urodzinową imprezę. To ga-
leria tworzona przy współpra-
cy z Akademią Sztuk Pięknych 
im. Gepperta i Wydziału Kultury 
Urzędu Miejskiego Wrocławia. Na 
pierwszych urodzinach, 26 lute-
go o godz. 20 przy ul. Łaciarskiej 
4, wystąpi polsko-ukraiński duet 
elektroniczny Kadabra Dyskety 

Kusaje (na zdj. obok). Tworzą go 
Michał Szczepaniec (wrocławski 
multiinstrumentalista i produ-
cent, zaangażowany też w pro-
jekt Gaijin Blues) oraz Mariya 
Mavko, pochodząca ze Lwowa 
wokalistka i flecistka, weteranka 
lwowskiego podziemia. Muzyka 
tego duetu to połączenie folko-
wej wrażliwości z elektroniką. 
Więcej szczegółów na l.wroclaw.
pl/sztuka-na-miejscu. Wstęp na 
wydarzenie jest płatny, bilety 
kosztują 30 zł.


