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Można już zgłaszać 
projekty do Funduszu 
Osiedlowego

Poznaj wielkie plany 
remontów mieszkań 
komunalnych
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za Ukrainą
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Głos Prezydenta
Szanowni Państwo,

nie ma, jak sądzę, słów odpowiednio 
dosadnych, aby określić to, czego je-
steśmy świadkami i aby opisać czło-
wieka, który za to odpowiada. Myślę, 
że nie tylko ja sam nie potrafię ich 
znaleźć, patrząc na skalę krzywd wy-
rządzonych Ukrainie i jej mieszkań-
com. Jako Wrocław nie przyglądamy 
się biernie. Wspieramy partnerski 
Lwów, a pozostając w bieżącym 
kontakcie z Konsulatem Generalnym 
Ukrainy we Wrocławiu – wiemy, jak 
skutecznie pomagać.

Pozwólcie Państwo, że w tym miej-
scu wyrażę ogromną wdzięczność 
tym wszystkim, którzy w aktywny 
sposób włączają się w pomoc w tym 
trudnym czasie. Wrocław nie zawiódł, 
a jego mieszkańcy mogą być dumni 
ze zdanego egzaminu z solidarności 
i odpowiedzialności. Wszyscy podej-

rzewamy, że egzamin ów może po-
trwać dłużej. Apeluję o Państwa cier-
pliwość i wsłuchiwanie się w oficjalne 
komunikaty, tak, aby świadczyć po-
moc w najlepszy i najefektywniejszy 
możliwy sposób.

Poza realną pomocą istotne pozostają 
także gesty symboliczne. Napadając 
na Ukrainę tak Rosja, jak i wspierają-
ca ją Białoruś, muszą odczuć zarówno 
sankcje ekonomiczne, jak i odwróce-
nie się od nich cywilizowanego świa-
ta. To oczywiste, że wśród obywa-
teli tych krajów są ludzie zirytowani 
działaniem swoich władz, wybranych 
w sposób urągający standardom de-
mokracji.

Nie zmienia to jednak faktu, że mu-
simy także jasno opowiedzieć się, 
jako wspólnota, po jednej ze stron 
konfliktu. Opowiadamy się, jak za-
wsze, po przyzwoitej stronie.

Dlatego mój zastępca wykluczył sto-
licę Rosji z międzynarodowej sieci 
miast METREX. Dlatego też przed-
łożyłem Radzie Miejskiej prośbę 
o zerwanie partnerstwa z Grodnem, 
de facto zawieszonego już na począt-
ku XXI wieku, na skutek kolejnych 
sfałszowanych wyborów. Poprosi-
łem, by miejsce po herbie wypełniła 
prawdziwa flaga Białorusi, zajmując 
miejsce herbu miasta, do partnerstwa 
z którym pragniemy powrócić, gdy 
tylko będzie to możliwe. 

Niech żyje wolna i niepodległa Ukra-
ina, niech żyje pokój!
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Sześć Moderusów Gamma 2 wyjedzie wkrótce na tory
Pod koniec ubiegłego roku do sto-
licy Wrocławia przybył pierwszy 
z 46 nowych tramwajów Moderus 
Gamma 2 – sześć kolejnych poja-
wiło się w zajezdni Borek w sobotę 
19 lutego. Sukcesywnie do Wro-
cławia przyjeżdżać będą kolejne 
składy. Moderus Gamma 2 jest 
„szyty na miarę” dla wrocław-
skiego MPK. Ma 32 m długości, 
może zabrać na pokład 230 pasa-
żerów, jest w pełni niskopodłogo-
wy i ekologiczny. Wyposażony zo-
stał w cztery skrętne wózki, dzięki 
czemu powinien lepiej dopasowy-
wać się do ciasnych łuków wro-
cławskich torowisk. Jest w nim też 
znacznie ciszej. Pierwszy Moderus 
już kursuje – przede wszystkim na 
linii 11, ale także na liniach 17, 20 
czy 70. Łącznie w Zajezdni Borek 
znajduje się teraz siedem Moderu-
sów Gamma 2. Ostatni przechodzi 
odbiory i wkrótce wszystkie poja-
wią się na torowiskach.
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24.02.2022 r. cały świat wstrzymał oddech, Rosja zaatakowała Ukrainę. W geście sprzeciwu wobec agresji Rosji, przed 
wrocławskim ratuszem wciągnięto na maszt ukraińską flagę. Wybrzmiał też ukraiński hymn, a radni zaapelowali o pokój.

Tysiące wrocławian spotka-
ło się 24 lutego przed pręgie-
rzem w Rynku, by pokazać swoje 
wsparcie dla Ukrainy. Wydarze-
nie było pierwszą antywojenną 
manifestacją. Atak na naszego 
najbliższego sąsiada jest naru-
szeniem integralności terytorial-
nej suwerennego państwa, niesie 
śmierć i cierpienie niewinnych 
ludzi.

Solidarni z Ukrainą

O pokój na Ukrainie zaapelowali 
jednogłośnie radni miejscy Wro-
cławia: – Apelujemy do wszyst-
kich o wzmożenie wszelkich 
działań dla ochrony ludności cy-
wilnej oraz zatrzymania działań 
wojennych Rosji i nieustawanie 
w dążeniu do zapewnienia pokoju 
w Europie. Jednocześnie wspiera-
my słuszne aspiracje Ukrainy do 
włączenia się do międzynarodo-
wych struktur bezpieczeństwa. 

Z podobnymi apelami wystąpiły 
inne miasta. – Wyrażamy sta-
nowczy sprzeciw wobec militar-
nej agresji Federacji Rosyjskiej 
wymierzonej w Ukrainę – pod-
kreśla przewodniczący Sergiusz 
Kmiecik w imieniu Rady Miejskiej 
Wrocławia i 17 innych Rad Miast 
Wojewódzkich RP.

Rosja zaatakowała

Wyjechała odwiedzić najbliż-
szych w Ukrainie, ale wojna 
spowodowała, że musiała zostać 
na rodzinnej Żytomierszczyźnie 
(ok. 200 km od Kijowa) – wro-
cławianka, Larysa Leshchenko, 
nauczyciel akademicki Uniwersy-
tetu Wrocławskiego specjalnie dla 
redakcji www.wroclaw.pl relacjo-
nuje to, co dzieje się w Ukrainie. 

– Mój ostatni przyjazd do domu 
rodzinnego na Żytomierszczyź-
nie miał trwać około dziesięciu 
dni, w krótkiej przerwie mię-
dzysemestralnej na uczelni po-
stanowiłam odwiedzić mamę. 24 
lutego ok. godz. 4 rano, ostatni 
raz spojrzałam na niepokojące 
informacje w internecie dotyczące 
niebezpiecznego zbliżania się ro-
syjskich wojsk do granic z Ukra-
iną. Wtedy stwierdziłam „chcą 

sprowokować, ale nikt na to się 
nie nabierze”. Jednak już dwie 
godziny później odebrałam tele-
fon od wujka ze słowami: „wiesz, 
wojna zaczęła się” – opowiada 
Larysa Leshchenko. 

Redakcja

Aktualności

Wrocław przeciw wojnie w Ukrainie

Dotacje na 
zabytki

Blisko 2,4 mln złotych wy-
niosą łącznie dotacje na re-
monty zabytkowych kamienic 
przyznane w tym roku przez 
Miejskiego Konserwatora Za-
bytków.

Radni przegłosowali uchwa-
łę  podczas ostatnie j  se-
sji Rady Miejskiej w lutym. 
Rewitalizacje przejdą bu-
dynki przy ul. Hugona Koł-
łątaja 9/10 (Mezonetowiec) 
– remont będzie dotyczył 
elewacji i przejścia w bra-
mie, ul. Tadeusza Kościuszki 
51 (sień i klatka schodowa), 
ul. św. Mikołaja 42 (elewa-
cja), pl. Solny 5 – (dach).

Wiosenna 
deratyzacja

Akcja deratyzacyjna rozpo-
częła się 1 marca i potrwa do 
końca miesiąca. Obowiązek jej 
przeprowadzenia spoczywa na 
właścicielach lub zarządcach 
nieruchomości. Przeprowa-
dza się ją trzykrotnie w ciągu 
roku w centrum Wrocławia, 
dwukrotnie na pozostałym 
obszarze miasta, a także każ-
dorazowo w przypadku wy-
stąpienia gryzoni na terenie 
nieruchomości. Główną przy-
czyną występowania szczurów 
w mieście jest łatwa dostęp-
ność pożywienia, dlatego pa-
miętajmy o zamykaniu klap 
w śmietniku i ograniczeniu 
wyrzucania jedzenia.

Więcej informacji na l.wroc-
law.pl/deratyzacja-miasta.

Ponad 94 proc. seniorów zaszczepionych
We Wrocławiu pierwszą i  drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło 71 procent mieszkańców. Jednak 
zdecydowanie wyróżnia się grupa powyżej 70. roku życia. Wśród tych seniorów zaszczepiło się ponad 94 proc. osób.

– Grupa osób powyżej 70. roku 
życia była wyjątkowo zdyscypli-
nowana, najbardziej punktualna. 
Taki stopień zaszczepienia nale-
ży traktować, jako duży sukces, 
który jest jednocześnie pięknym 
przykładem dla innych – mówi 
dr Edwin Kuźnik z kliniki angiolo-
gii, przewodniczący zespołu szcze-
pień w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym.

W związku z dużym poziomem 
zaszczepienia, Wrocław dostał 
nagrodę 100 tys. zł w konkursie 
„Gmina na medal #Szczepimy-
Się”. Znaleźliśmy się wśród 9 gmin 
w kraju, w których szczepienia 
przyjęło ponad 67 proc. mieszkań-
ców przed końcem 2021 r.

Szczepienia przeciw COVID-19 są 
niezwykle istotne dla seniorów, 
bo im starsze grupy wiekowe, 
tym bardziej zwiększa się śmier-
telność. Zwłaszcza wśród osób, 
które mają dodatkowe czynniki 
towarzyszące, takie jak cukrzyca, 
otyłość czy schorzenia sercowo-
-naczyniowe, czyli choroby, któ-
re sprzyjają ciężkiemu przebiego-
wi COVID-19.

– Należy pogratulować i podzię-
kować tym osobom, że dają tak 
piękny przykład odpowiedzial-
ności społecznej wszystkim wro-
cławianom – podkreśla dr Edwin 
Kuźnik.

Michał Kurowicki
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Podczas Marszu Solidarności na Rynku spotkali się obywatele Ukrainy i ich przyjaciele z Wrocławia

Wrocław dostał nagrodę 100 tys. zł w konkursie Gmina na medal
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Jak możesz pomóc, 
przeczytaj na s. 10-11

Dzienne 
zakażenia COVID 

z 1.03.2022

Polska

12 984

Dolny Śląsk

875
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Iloma mieszkaniami komunalnymi dysponuje miasto? Kiedy znikną wspólne toalety dla kilku rodzin? Ja-
kie inwestycje są już prowadzone, a jakie w planie? Których najemców dotyczą podwyżki czynszu? Z Ra-
fałem Guzowskim, dyrektorem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, rozmawia Bartosz Moch.

Rafał Guzowski, 
dyrektor Zarządu Zasobu 

Komunalnego we Wrocławiu

Iloma mieszkaniami komunalny-
mi dysponuje Wrocław?
Mamy 32,5 tys. mieszkań ko-

munalnych, znajdujących 
się w ok. 1500 budyn-

kach komunalnych 
i wspólnotach 

mieszka-
n i o -

wych z udziałem gminy. Za-
rządzają nim dwie jednostki 
miejskie: ZZK, jednostka bu-
dżetowa – ok. 21 tys. mieszkań 
i  Wroc ławsk ie  Mieszkania 
Sp. z o.o. – ok. 11,5 tys. lokali. 
Dla najemców podział ten nie ro-
dzi jednak żadnych różnic.

Na co ZZK planuje środki, które 
w tym roku dostanie z budżetu 
miejskiego?
W 2021 r. ZZK i WM Sp. z o.o., 
jako zarządcy komunalni, przeka-
zali na zasób gminny ok. 240 mln 
zł. W ramach ZZK było to 154 mln 
zł. Podobne założenie wydatków 
mamy na ten rok.

To są wydatki inwestycyjne, czyli 
głównie remonty i uciepłownienia 
kamienic oraz rewitalizacja po-
dwórek (49 mln zł), a także utrzy-
manie budynków i bezpośredniej 

okolicy (105 mln zł), czyli bie-
żące naprawy, konserwacje, 

utrzymanie czystości, 
dbanie o tereny 

zielone.

Wydatki inwestycyjne to pod-
łączanie do sieci ciepłowniczej 
w ramach akcji „Zmień piec”?
To największy obszar naszych 
działań do 2024 r. Likwidujemy 
piece węglowe, instalujemy cen-
tralne ogrzewanie. W zeszłym 
roku, do sieci ciepłowniczej, pod-
łączyliśmy 1000 mieszkań w 100 
budynkach – podobny plan jest na 
rok 2022. Obecnie 40 proc. zasobu 
w pełni należącego do gminy jest 
już uciepłownione. Do końca 2024 
r. ma to być 100 proc.

Dodatkowo w niektórych bu-
dynkach realizujemy inne prace: 
wymieniamy stolarkę okienną, 
odświeżamy klatkę schodową, 
poprawiamy układ wentylacji, 
wreszcie ocieplamy i odnawiamy 
elewację.

Przykładem 
może być ka-
mienica przy 
ul .  Biskupa 
Tomasza 8, 
gdzie niedaw-
n o  z a k o ń -
czyliśmy taki 
kompleksowy 
remont. Są to 
bardzo kosztowne prace i obecnie 
niestety miasta na takie wydatki 
nie stać.

Po zakończeniu likwidacji pieców 
węglowych, w 2025 planujemy 
powrócić do uciepłownionych bu-
dynków i rozpocząć ich pełne re-
monty wraz z termomodernizacją. 
Wymagać to będzie ogromnych 
środków, które szacujemy na 700 
mln zł.

Jakie prace prowadzicie w ramach 
rewitalizacji 950 podwórek, któ-
rymi zarządzacie?
30 proc. z nich, czyli niemal 300, 
w ostatnich latach albo przeszły 
pełną rewitalizację, albo wyko-
naliśmy tam podstawowe prace, 
jak np. uporządkowanie parkowa-
nia, nowe place zabaw czy nowe 
nasadzenia. Na lata 2021-2024 
przyjęliśmy program moderni-

zacji 35 podwórek komu-
nalnych, wytypowanych 
po konsultacjach spo-
łecznych. Zrobimy tam 
odwodnienie terenu, 
uporządkujemy kwe-

stie parkowania czy stworzymy 
nowe alejki, tereny zielone oraz 
miejsca zbiórki odpadów. W za-
leżności od decyzji mieszkańców, 
możemy również wykonać nowy 
plac zabaw, boisko, siłownię ze-
wnętrzną czy małą architekturę, 
np. ławki. W 2021 r. prace objęły 
14 podwórek, z czego cztery ukoń-
czono, a dziesięć będzie gotowe 
do połowy roku, np. podwórko 
przy ul. Jodłowej czy Kotlarskiej. 
W ubiegłym roku wydaliśmy na te 
działania 10 mln zł, w tym będzie 
to ok. 14 mln zł.

Co trzeci Wasz najemca już teraz 
ma problemy z regularnie opła-
canym czynszem, a od marca 
wzrastają miesięczne opłaty za 
gaz i energię elektryczną…
To jest podyktowane decyzjami 
państwowych spółek, np. PGNiG 

czy  Tauro-
nu.  To ko-
l e j n y  s k u -
tek nowych 
p r z e p i s ó w , 
w  r a m a c h 
wprowadzo-
nego  p rzez 
rząd, Polskie-
go Ładu. Mia-

sto nie ma w tym żadnego udziału 
ani wpływu, jest jedynie pośred-
nikiem. Te podwyżki dotkną ok. 
2 proc. mieszkań komunalnych, 
czyli 630 mieszkań w budynkach, 
które są ogrzewane w całości 
z kotłowni gazowych. Niestety, 
zaliczki wzrosną o ok. 70 proc., 
czyli jeżeli ktoś do tej pory płacił 
za gaz 200 zł, to teraz dołoży do 
tego jeszcze 140 zł.

W wielu mieszkaniach komunal-
nych część rodzin dzieli na pię-
trze toaletę z sąsiadami. Jak to 
jest możliwe w XXI wieku?
To efekt historyczny, tak kiedyś 
budowano mieszkania. W 1990 
r. Wrocław stał się właścicielem 
ogromnej liczby budynków ko-
munalnych, które po nacjonalizacji 
majątku poniemieckiego w 1948 r. 
stały się państwowe. Ten problem, 
spośród dużych polskich miast, 
dotyczy jeszcze np. Łodzi. W na-
szym zasobie 80 proc. budynków, 
to te wybudowane przed II wojną 
światową, a wiele z nich to budyn-
ki XIX-wieczne oraz z pierwszych 
dekad XX wieku.

To ile takich mieszkań nie ma 
jeszcze osobnej toalety?
Według danych ewidencyjnych 
w całym zasobie komunalnym 
jest to ok. 4900 mieszkań, z cze-
go ponad 1800 w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych, gdzie 
działania inwestycyjne muszą być 
podejmowane przez wszystkich 
właścicieli, a gmina jest tylko jed-
nym z nich. Jednak wielu naszych 
najemców „na własną rękę” bu-
duje sobie łazienki, nie informując 
o tym zarządcy. Powód jest prosty 
– za brak toalety czynsz jest niż-
szy o 10 proc.

Szacujemy więc, że realnie ok. 
2500 mieszkań nie ma własnej 
łazienki. I oczywiście to jest 
problem, który chcemy rozwią-
zać. Stąd po zakończeniu głów-
nej części programu wymiany 
kopciuchów planujemy kolejny 
- związany z kompleksowymi 
remontami kamienic. Przypomi-
nam, że w ciągu trzech lat kom-
pleksowo wyremontowaliśmy jako 
miasto 27 kamienic, usunęliśmy 
10 tysięcy kopciuchów i ucie-
płowniliśmy w sumie 165 budyn-
ków. W tym roku dalej pracujemy 
i podłączymy do sieci kolejnych 
100 budynków. W ramach tych 
prac – tam gdzie to jest możliwe 
– poprawiamy również termomo-
dernizację budynków i standard 
obiektów. 

Sukcesywnie remontujemy więc 
ten zasób i proponujemy na-
szym klientom przeprowadzkę do 
mieszkań, które już toalety mają. 
A to nie koniec, bo równolegle 
miejskie spółki budują też nowe 
bloki z nowymi mieszkaniami na 
wynajem. W najbliższych latach 
powstanie na terenie Wrocła-
wia w sumie ponad 1200 nowo-
czesnych mieszkań na wynajem. 
Po zakończeniu tych inwesty-
cji baza tych nowych i mających 
kilka-kilkanaście lat mieszkań 
na wynajem wzrośnie do prawie 
5,5 tysiąca lokali, w których za-
mieszka ok.16 tys.wrocławian. 
I to także jest dobra wiadomość 
właśnie dla mieszkańców loka-
li komunalnych, którzy nie chcą 
albo nie mogą sobie pozwolić na 
zakup własnego M.

Rozmawiał Bartosz Moch

Pytamy o Wrocław

Będą remonty na sumę 700 mln zł

Kamienica przy ul. Biskupa Tomasza 8 przeszła całkowity remont
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Trwa pierwszy w tym roku nabór do Mikrograntów. W programie wrocławianie mogą sta-
rać się o wsparcie od 5 do 10 tys. zł na realizację swoich pomysłów na działania społeczne.

W tym roku na przeprowadzenie 
ponad 100 projektów przeznaczo-
no ponad 500 tys. zł. W ciągu roku 
odbędą się trzy nabory:

 ◼ pierwszy (ruszył) 1-15 marca

 ◼ drugi 1-15 maja

 ◼ trzeci 1-15 września.

W ramach każdego naboru wyróż-
nione zostały trzy ścieżki: dla osób 
fizycznych i grup nieformalnych 
(1), dla NGO (2), dla młodzieży (3).

Osoby fizyczne i grupy

Mikrogranty dla osób fizycznych 
i grup nieformalnych poprowadzi 
od tego roku Wrocławski Instytut 

Kultury. Ta ścieżka skierowana 
jest do osób pełnoletnich. Zreali-
zowanych zostanie 40 projektów 
z czterech obszarów (Fabryczna, 
Krzyki, Psie Pole, Śródmieście). 
Otrzymają one wsparcie finansowe 
(5 tys. zł) oraz pomoc w kwestiach 
administracyjnych, organizacyj-
nych, promocyjnych i logistycz-
nych.

NGO i młodzież

Projekty w dwóch pozostałych 
ścieżkach wciąż prowadzić będzie 
Fundacja Umbrella.

NGO dostaną dofinansowanie od 
5 do 10 tys. zł. Do udziału, obok 

organizacji pozarządowych dzia-
łających nie dłużej niż 5 lat, za-
proszone są także te starsze, któ-
rych przychód za ostatni rok nie 
przekroczył 3 tys. zł. W tej ścieżce 
planowana jest realizacja około 30 
inicjatyw.

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

Propozycje można przesyłać przez 
formularz na stronie www.wroc-
law.pl/mikrogranty.

Maciej Wołodko

Jeśli masz pomysł na inwestycję w swojej okolicy, zgłoś się do rady osiedla. 1 marca rozpoczął się nabór projektów do drugiej edycji Funduszu Osiedlo-
wego. Do wydania jest 40 mln zł. Projekty do realizacji wybiorą samorządy osiedlowe, ale zanim to zrobią, przeprowadzą konsultacje z mieszkańcami.

Na czym polega Fundusz Osie-
dlowy? W skrócie na tym, że każ-
de osiedle w ramach miejskiego 
budżetu ma określoną kwotę do 
wydania na potrzeby zgłoszone 
przez mieszkańców. Dzięki temu 
można zrealizować takie inwe-
stycje, jak remont chodnika albo 
podwórka, plac zabaw, doświe-
tlenie przejścia dla pieszych czy 
urządzenie zielonego skweru.

Łączna pula środków w edy-
cji 2022-2023 wynosi 40 
mln zł. Nabór projek-
tów będzie trwał 
do 30 września 
2022.

Ile dla 
osiedla?

Inaczej niż 
w przypadku 
WBO, w Fun-
duszu Osiedlo-
wym nie trzeba 
rywalizować o pie-
niądze w głosowaniu.

Każde z 48 wrocławskich osiedli 
ma w ramach Funduszu Osiedlo-
wego zagwarantowaną dla siebie 
kwotę. Jej wysokość zależy od 
powierzchni osiedla oraz liczby 
mieszkań. Obliczana jest za po-
mocą specjalnego algorytmu.

K w o -
ty, jakimi 

d y s p o n u j ą 
osiedla, zmie-

niły się w porów-
naniu do poprzedniej edy-

cji Funduszu Osiedlowego. Są 
większe lub mniejsze od kilku do 
kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wynika to z tego, że w ciągu 
ostatnich dwóch lat zmieniła się 
liczba mieszkań na osiedlach, 

która jest jedną ze zmiennych 
w algorytmie Funduszu Osie-
dlowego. Dane na temat liczby 
mieszkań pochodzą z Głównego 
Urzędu Statystycznego i obrazują 
stan na koniec roku 2020.

Najbardziej wzrosły budże-
ty osiedli, takich jak: Jagodno, 
Kleczków, Leśnica, Nadodrze, 
Strachocin-Swojczyce-Wojnów 
i Tarnogaj. To tutaj przyrost licz-
by mieszkań okazał się najwięk-

szy. W przypadku każdego z wy-
mienionych osiedli przełożyło się 
to na wzrost środków o ponad 50 
tys. zł.

Pełną tabelę z kwotami Funduszu 
Osiedlowego na lata 2022-2023 
dla poszczególnych osiedli moż-
na znaleźć na stronie l.wroclaw.
pl/algorytm-22-23.

Mieszkańcy konsultują

– Zachęcam, zgłaszajcie się 
Państwo z pomysłami do swo-
ich rad osiedli. Wprowadzajcie 
te pomysły w debatę publiczną 
i osiedlową. Wprawdzie projek-
ty zgłasza rada osiedla, ale naj-
pierw musi ona przeprowadzić 
konsultacje z mieszkańcami 
– mówi Sebastian Wolszczak, 
zastępca dyrektora Wydziału 
Partycypacji Społecznej Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.

Propozycję osiedlowej inwesty-
cji może zgłosić każdy miesz-
kaniec. Rady osiedli zadecydują, 
które inwestycje spełniają wy-
magania i warto je wykonać, ale 
zanim wpiszą je do Funduszu 
Osiedlowego, najpierw muszą 
przeprowadzić lokalne konsul-
tacje społeczne. To wymóg po-
przedzający aplikowanie o środ-
ki budżetowe.

Informacje o konsultacjach 
ogłaszanych przez rady osiedli 
w tym naborze będą publiko-
wane na stronie l.wroclaw.pl/
konsultacje-22-23.

Maciej Wołodko

Wrocław rozmawia

Ruszył nabór projektów do Funduszu Osiedlowego

Mikrogranty wystartowały: zgłoś swój pomysł

l.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowyWięcej informacji o FO
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Na Niskich Łąkach ze środków FO powstały plac zabaw i zielone skwery
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Komunikacja

Remont mostów Uniwersyteckich Północnych i Południowych jest przesądzony. Konstrukcja przeprawy musi zostać 
wzmocniona ze względu na znaczne uszkodzenia. Spodziewana data ogłoszenia przetargu to marzec-kwiecień.

Historia stalowych mostów Uni-
wersyteckich sięga połowy XIX 
wieku. Przeprawy wybudowa-
no na kamiennych podporach. 
W latach 1933-1934 stare mosty 
rozebrano i wybudowano nowe. 
Zostały uszkodzone podczas II 
wojny światowej, ale po odbudo-
wie ponownie oddane do użytku 
w 1947 roku. Ostatni remont ge-
neralny przeprowadzono w 1992 
roku.

Dla pieszego i rowerzysty

Most Uniwersytecki Południowy 
jest krótszy – ma 53,5 m długo-
ści i 19,2 m szerokości, podczas 
gdy Północny ma 79,5 m długości 
i również 19,2 m szerokości. Te 
przeprawy częściowo już remon-
towano w 2016 r., gdy wykonano 
nową jezdnię, torowisko i oświe-
tlenie drogowe. Teraz przyszedł 
czas na zwiększenie bezpieczeń-
stwa pieszych i rowerzystów oraz 
poprawę konstrukcji samych mo-
stów. Sześć lat temu prace kosz-
towały ok. 4,7 mln zł. Ile będzie 
kosztować drugi etap? Dowiemy 
się w najbliższym czasie.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
we Wrocławiu przygotowuje się 
właśnie do ogłoszenia przetar-
gu. Prawdopodobnie nastąpi to 
na przełomie marca i kwietnia. 
Dokładny termin uzależniony 
jest od otrzymania pozwolenia 

wodno-prawnego z Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie.

Finisz planowany na jesień

Prace potrwają sześć miesięcy 
i powinny zakończyć się jesienią 
tego roku. Most nie zostanie wy-
łączony z ruchu, choć zaistnieją 
punktowe i czasowe utrudnienia 
dla kierowców. Pasy mogą zo-
stać zwężone (jak przy remon-
cie mostu Zwierzynieckiego) lub 
będą wyłączenia po jednym pa-
sie. – Ruch pieszych nie zostanie 

wstrzymany – zapewnia Klau-
dia Piątek ze ZDiUM. Prace mają 
zostać skoordynowane z tymi 
prowadzonymi na mostach Po-
morskich. Dzięki temu piesi i ro-
werzyści będą mieć ciągłe połą-
czenie z Nadodrzem i Rynkiem.

Dokładny zakres prac

– Wyremontujemy chodniki, ba-
lustrady i konstrukcję obiektu 
od spodu. W części pieszej za-
stąpimy istniejącą nawierzchnię 
chodników płytami granitowymi, 
w części rowerowej ułożymy na-

wierzchnię bitumiczną, dokona-
my naprawy podpór – wylicza 
Klaudia Piątek.

Pojawi się też nowa płyta pod-
chodnikowa, nowe zabezpie-
czenie antykorozyjne i elementy 
konstrukcji stalowych. Napra-
wione zostaną poręcze, wymie-
nione oprawy oświetleniowe 
iluminacji. Prace muszą zostać 
wykonane ze względu na znaczne 
uszkodzenia. ZDiUM chce także 
poprawić estetykę obiektu.

Piotr Bera

Mosty Uniwersyteckie do odnowienia

Zabytkowy Konstal dołącza do klubu
MPK przekazało Klubowi Sympatyków Transportu Miejskie-
go pochodzący z 1981 roku tramwaj Konstal 105Na. KSTM ma 
w kolekcji niemal 30 zabytkowych pojazdów.

Po Wrocławiu nadal kursuje blisko 
90 tramwajów Konstal wyprodu-
kowanych kilkadziesiąt lat temu 
w chorzowskiej fabryce. Będą one 
sukcesywnie wymieniane na now-
sze modele, ale o ich historii zapo-
mnieć nie można. – W Polsce, jak 
ktoś ma opisać typowy tramwaj, 
opisze model Konstal. Powstało 
ponad 3 tys. egzemplarzy tej lub 
kolejnych wersji – tłumaczy To-
masz Sielicki, miłośnik wrocław-
skiej komunikacji. Przekazany 
bezpłatnie tramwaj w przyszłości 
ma wozić pasażerów na linii tury-
stycznej. Na co dzień ten wagon, 

razem z dźwigiem Star, służącym 
przy wykolejeniach, można podzi-
wiać w Zajezdni Popowice. – Je-
steśmy wdzięczni za przekazane 
pojazdy. Mamy ich już prawie 30 
w naszej kolekcji. Pokazują, jak 
zmieniała się komunikacja we 
Wrocławiu – wyjaśnia Krzysztof 
Kołodziejczyk, prezes KSTM. – 
Rok temu zakończyliśmy remont 
tramwaju z 1901 r., mamy tram-
waje z 1949 i 1972 r. Teraz dołą-
cza Konstal. Chcemy udostępniać 
te pojazdy wrocławianon – dodaje.

Piotr Bera

Naprawy 
w całym mieście

Sprzyjające warunki pogo-
dowe pozwalają Zarządowi 
Dróg i Utrzymania przepro-
wadzać remonty cząstkowe 
wybranych ulic. Są to bieżące 
naprawy lokalnych ubytków 
drogowych. Prace mogą być 
chwilowo wstrzymane przy 
intensywnych opadach śniegu 
lub deszczu. Mogą pojawić się 
utrudnienia w ruchu.

Ekipy remontowe pojawią się 
na ulicach:

 ◼ 4.03 – Wyszyńskiego (od-
cinek od Szczytnickiej do 
Sienkiewicza), Robotniczej, 
Sokolniczej, Redyckiej, Ra-
cławickiej (od Powstańców 
Śl. do Sokolej), al. Ar-
mii Krajowej w kierunku 
al. Wiśniowej (od Spiskiej 
do Ślężnej) Dawida;

 ◼ 5.03 – Gersona, Olszew-
skiego (odcinek od Spół-
dzielczej do Chełmońskiego 
i Bacciarellego do Spół-
dzielczej);

 ◼ 7.03 – skrzyżowanie 
ul. Wielkiej i Komandor-
skiej, Komandorskiej od 
Kamiennej przed Swobodną.

 

Tramwaje 6, 8, 11, 
23 pojadą inaczej

Od 5.03 (sobota) rozpocznie się 
4-tygodniowy etap wymia-
ny rozjazdów na skrzyżowaniu 
ul. Jedności Nar., Słowiańskiej 
i Nowowiejskiej. Swoje tra-
sy zmienią tramwaje linii 6, 8, 
11 i 23. Wozy 6 i 23 pojadą od 
pl. Bema przez ul. Poniatow-
skiego, Jedności Nar. i Słowiań-
ską do zajezdni „Ołbin”. Z kolei 
11 pojedzie od pl. Bema przez 
ul. Poniatowskiego, Jedności 
Narodowej, Słowiańską, pl. Po-
wstańców Wlkp. i ul. Trzebnicką 
do pętli „Karłowice”, a tramwa-
je linii 8 powrócą na swoją stałą 
trasę przejazdu przez ul. Jedno-
ści Nar. i Słowiańską. Z uwagi 
na ograniczoną przepustowość 
przystanków na ul. Poniatow-
skiego, tramwaje linii 1 i 70 nadal 
będą kursowały objazdem przez 
ul. Drobnera, Dubois i Pomorską. 
Na odcinku pl. Bema – Kromera/
Kowale – pl. Bema jeżdżą au-
tobusy linii okresowych nr 706 
i nr 711, a między Dworcem 
Nadodrze a pl. Grunwaldzkim – 
autobusy linii okresowej nr 700.

Mosty Uniwersyteckie pójdą do remontu. Zostaną naprawione podpory i ułożone nowe chodniki
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Tomasz Sielicki podczas przekazania tramwaju KSTM
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Inwestycje

Nadal 12 tys. zł dofinansowania na wymianę pieca z programu KAWKA Plus. Nowość: programy osłonowe, takie jak zwolnienia i ulgi w płaceniu czyn-
szu, a także dopłaty do rachunków za prąd i gaz mają być przedłużone. Więcej osób z nich skorzysta, bo kryterium dochodowe zostało podwyższone.

Urząd Miejski Wrocławia wciąż 
zachęca do likwidacji kopciuchów 
w ramach akcji „Zmień piec” 
i oferuje dopłatę do 12 tys. zł z pro-
gramu KAWKA Plus. Dodatkowo, 
urzędnicy przedłużają programy 
osłonowe, a dzięki nowym progom 

dochodowym, obowiązującym od 
stycznia br., z dopłat do rachun-
ków będzie mogło skorzystać także 
więcej wrocławian.

Zatem teraz dopłatę otrzymamy, 
jeżeli dochód nie przekracza: 3000 
zł netto na osobę w rodzinie (wcze-
śniej 2640 zł) lub 4268 zł netto 
w przypadku osób samotnie gospo-
darujących (wcześniej 3855,50 zł).

– Biorąc pod uwagę obawy zwią-
zane ze wzrostem rachunków za 
ogrzewanie, podjąłem decyzję 
o wydłużeniu programów osło-
nowych dla osób, które wymie-
nią piece na ekologiczne źródło 
ogrzewania – tłumaczy prezydent 
Wrocławia Jacek Sutryk. Zwol-
nienia z czynszu dla najemców 
komunalnych zostaną wydłużone 
do końca 2023 r., a przez kolejne 

trzy lata, do końca 2026 – tylko 
połowę czynszu. Dopłaty do ra-
chunków będą przyznawane do 
czerwca 2024 r.

Skorzystać z dopłat mogą wro-
cławianie, którzy po 1.01.2018 r. 
wymieniły piec węglowy na eko-
logiczne źródło ciepła: elektrycz-
ne, gazowe, miejskie lub olejowe. 
Dopłaty wynoszą nawet do 4 tys. 

zł rocznie. Rada Miejska Wrocła-
wia będzie głosowała nad pro-
jektem przedłużenia dopłat już 
podczas marcowej sesji.

Redakcja

Pieniądze na wymianę pieca? Zadzwoń: 71 799 67 99

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ogłosił listę inwestycji na rok 2022. Podzieliliśmy je na 5 kategorii: dla wrocławian poruszających 
się po mieście na czterech i dwóch kółkach, a także tych, którzy robią to per pedes. Przewidywaną datę zakończenia umieściliśmy w nawiasie.

DLA KIEROWCÓW

1. Przebudowa ul. Pięknej i skrzy-
żowania z ul. Nyską (maj br.).
2. Budowa dojazdu w ul. Spiskiej – 
od USK przy ul. Borowskiej do nr. 
64.
3. Budowa łącznika: od ul. Rakie-
towej do ul. Żwirki i Wigury (czer-
wiec br.).
4. Remont ul. Kleeberga: od 
ul. Masztalerza do ul. Strachow-
skiego.
5. Przebudowa wału przeciwpowo-
dziowego, ul. Ślęzoujście.

DLA PIESZYCH

6. Remont chodnika: od skweru 
Ludzi ze Znakiem P w stronę ul. Pa-
sterskiej (maj br.).
7. Remont mostu Zwierzynieckiego 
(sierpień br.).
8. Budowa al. Oporowskiej, ROD 
Gajowice.
9. Budowa chodników, skrzyżowa-
nie ul. de Courtenay i Mianowskiego.
10. Budowa chodnika z oświetle-
niem między ul. Lubawską a Staro-
bielawską.
11. Przebudowa chodnika (ścieżka 
dla niewidomych) – ul. Grunwaldz-
ka (od ul. Reja do ul. Górnickiego).
12. Remont chodnika – ul. Jedności 
Narodowej (od nr. 43 do ronda).
13. Budowa chodników i miejsc po-
stojowych, ul. Radosna.
14. Nowe chodniki, azyl, przysta-
nek autobusowy wraz z doświetloną 
zebrą: ul. Obornicka od nr. 115a do 
ul. Wołowskiej oraz nr 111.
15. Budowa przystanków wiedeń-
skich, ul. Grabiszyńska, na wys. 
HUTMEN-u.
16. Remont chodników i budowa 

ścieżki 
rowerowej, 
ul. Kościusz-
ki; remont chodnika, 
ul. Prądzyńskiego (do 
2023 r.).
17. Remont mostów Uni-
wersyteckich: chodniki oraz 
balustrady.
18. Remont chodników, ul: Roose-
velta, Ołbińska 12-20, Sępa-Sza-
rzyńskiego.
19. Budowa chodnika i zebry przy 
pętli na Tarnogaju – do CAL-a.
20. Projektuj i buduj – chodnik na 
ul. Chałupniczej.
21. Remont chodnika, ul. Chopina 
przy CAL (do 2023).
22. Budowa ścieżki pieszej i rowero-
wej między mostem Grunwaldzkim 
a bulwarem Kaczyńskich.
23. Progi spowalniające: ul. Popiel-

skiego, Haj-
ducka, Księska, Lutyńska, Kowale.
24. Obniżenia krawężników: ul. Be-
nedyktyńska, Górnickiego, Grun-
waldzka, Ładna, Miła.

DLA ROWERZYSTÓW

25. Budowa oświetlonej ścieżki pie-
szo-rowerowej między ul. Strze-
gomską a Robotniczą (czerwiec br.).
26. Promenada Krzycka: od Bardz-
kiej do ul. Śliwkowej i od ul. Ziębic-
kiej do ul. Gazowej (czerwiec br.).

27. Pro-
m e n a d a 
Krzycka: od 
ul. Ślężnej do 
ul. Spiskiej.

28. Pro-
menada Krzycka: 

od nr. 64 do nasy-
pu kolejowego (maj br.).
29. Budowa rampy dla rowerzystów 
i pieszych na wały, ul. Sopocka.
30. Rowerowe Maślice (etap 2): 
budowa ścieżki pieszo-rowerowej, 
ul. Kozia (od ul. Łomżyńskiej do 
Lasu Prackiego).
31. Budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż rzeki Dobra między ul. Kło-
koczycką a kanałem Kłokoczyckim.
32. Budowa 1735 stojaków rowe-
rowych w wybranych lokalizacjach 
(październik br.).

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

33. Zebra – ul. Skargi na skrzyżo-
waniu z ul. Oławską.
34. Zebra i doświetlenie – ul. Bajana.
35. Zebra i azyl przy skrzyżowaniu 
ul.: Strachowskiego, Gałczyńskiego 
i Kurpiów.
36. Budowa przejścia pieszo-rowe-
rowego przez tory na skrzyżowaniu 
z ul. Agrestową i budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej od ul. Borówcza-
nej do nr. 100.

PARKINGI

37. Parking przy ul. Krynickiej 34-
42 – etap 1.
38. Zatoka parkingowa na łączniku 
ul. Szałwiowej i Waniliowej.
39. Miejsca postojowe przy Przed-
szkolu nr 57, ul. Gliwicka.

OŚWIETLENIE

40. Doświetlenie przejść dla pie-
szych: ul. Jemiołowa, Szczęśliwa, 
Grochowa i Pereca (marzec br.).
41. Doświetlenie 12 przejść dla 
pieszych: ul. Opolska i Bezpieczna 
(czerwiec br.)
42. Doświetlenie na skrzyżowa-
niach ul. Królewieckiej z ul. Suwal-
ską i ul. Królewieckiej z ul. Gminną 
(czerwiec br.).
43. Doświetlenie ul. Sołtysowickiej 
na wys.: ul. Wojaczka /nr 29 i 29a/ 
nr 2/ nr 15/ nr 19/ nr 21 (lipiec br.).
44. Doświetlenie przejść dla pie-
szych, ul. Grota-Roweckiego 
(Iwaszkiewicza, Kurpiów, Oboźna).
45. Doświetlenie ulic na Jerzmano-
wie (5 lokalizacji).
46. Oświetlenie, ul. Kutrzeby (od nr. 
75 do granic miasta).

Planują remonty jezdni, budowę chodników i ścieżek

Jak Wrocław radzi 
sobie na tle innych miast 
– czytaj na str. 17
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Z miasta

Blisko 50 proc. twojego rocznego podatku dochodowego 
PIT trafia do budżetu Wrocławia. Dlatego to ważne, gdzie 
się rozliczasz. Im więcej dochodów z PIT, tym więcej in-
westycji może zrealizować miasto.

Pieniądze z PIT-a są przeznaczane 
na bieżące utrzymanie miasta. To 
m.in. zadania związane z trans-
portem publicznym, rozwojem 
infrastruktury, edukacją i oświa-
tą, utrzymaniem zieleni i ochroną 
środowiska, wsparciem i rozwojem 
sportu, rozwojem kultury, ochroną 
zdrowia, pomocą społeczną.

W tym roku dochody Wrocławia 
z PIT za poprzedni rok wyniosły 
1,47 mld zł. To 28 proc. wszyst-
kich miejskich pieniędzy. W ze-
szłym roku było to 1,56 mld zł. Te-
raz Wrocław straci też ponad 220 
mln zł po reformie Polskiego Ładu.

Zeznanie podatkowe za 2021 rok 
możesz rozliczyć przez inter-
net. Po zalogowaniu do e-Urzędu 
Skarbowego na stronie podatki.
gov.pl, wybierz Twój e-PIT. Tam 
znajdziesz deklarację podatkową. 
Sprawdź, czy dane są poprawne, 
przekaż 1 proc. podatku i za-
akceptuj PIT. Tegoroczna akcja 
rozliczeń rozpoczęła się 15 lutego 
i potrwa do 2 maja br. Twój e-PIT 
działa przez całą dobę i można 
z niego korzystać na dowolnym 
urządzeniu podłączonym do in-
ternetu.

Paulina Czarnota

Od ciebie zależy rozwój miasta – rozlicz tu swój PIT

Ogromny wzrost cen gazu i prądu, coraz większa inflacja oraz zmiany podatkowe – to wszystko sprawiło, że również koszty utrzymania mieszkań 
komunalnych i TBS poszybowały w górę. Dlatego też z początkiem marca część wrocławian czekają podwyżki czynszu i opłat za media.

Od 1 marca spółki zarządzające 
nieruchomościami należącymi do 
gminy Wrocław będą zmuszone 
podnieść opłaty ich użytkowni-
kom. Wiąże się to wyłącznie z sy-
tuacją ekonomiczną, z jaką boryka 
się obecnie cały kraj.

Wzrost cen gazu

Jak tłumaczy Katarzyna Galew-
ska, rzeczniczka spółki Wrocław-
skie Mieszkania, konieczne stało 
się podniesienie zaliczki na cen-
tralne ogrzewanie i ciepłą wodę 
mieszkańcom bloków, w których 
znajdują się lokalne kotłownie 
gazowe. – Sytuacja ta dotyczy 
mieszkańców kilkunastu budyn-
ków. W sumie jest to 420 odbior-
ców, co w skali prowadzonej przez 
nas działalności stanowi niewielki 
odsetek – wyjaśnia rzeczniczka. – 
Podwyżki są efektem decyzji Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z 17.12.2021 r., który zatwierdził 
nową taryfę PGNiG dla odbiorców 
w gospodarstwach domowych.

Po interwencji zarządców i spół-
dzielni u ustawodawcy, stawki te 
pomniejszono, ale wzrost ceny 
gazu w porównaniu do roku ubie-
głego wyniósł i tak ponad 200 proc. 
Podwyżki dla mieszkańców zapla-
nowano na poziomie 70 proc.

Wyższe koszty utrzymania

Również część najemców miesz-
kań należących do Zarządu Zaso-
bu Komunalnego od 1 marca czeka 
70-proc. wzrost opłat za media 
– zarówno za gaz, jak i za ogrze-
wanie. Najdotkliwiej odczują to 
mieszkańcy 15 budynków, w któ-
rych znajduje się jedna, wspólna 
kotłownia lokalna. – Naszych na-

jemców będziemy indywidualnie 
informować o zmianach – mówi 
Aleksandra Lipertowska, rzecznik 
prasowy ZZK.

Ze wzrostem zaliczek za ciepłą 
wodę i ogrzewanie muszą liczyć 
się też mieszkańcy 74 budynków 
TBS Wrocław, które są ogrzewa-
ne za pomocą kotłowni gazowych. 
Koszt gazu wykorzystywanego 

do ogrzewania wzrósł o 338 proc. 
w porównaniu z ubiegłym rokiem. 
– Prosimy najemców o wyrozu-
miałość. Zdajemy sobie sprawę, że 
podwyżki będą odczuwalne w do-
mowych budżetach – mówi Łu-
kasz Maślanka, rzecznik prasowy 
TBS Wrocław. – W obecnej sytu-
acji gospodarczej, nie mogliśmy 
jednak utrzymać dotychczasowej 
stawki czynszu. Powód tej decyzji 

jest jeden: rosnące ceny w różnych 
sektorach gospodarki w Polsce.

Jeśli ceny spadną, pieniądze 
wrócą do mieszkańców

W 2022 r. koszty finansowe TBS 
Wrocław wzrosną o ok. 780 proc. 
w porównaniu z ubiegłym rokiem. 
Powodem jest drastyczny wzrost 
stóp procentowych, wprowadzo-
nych przez Radę Polityki Pienięż-
nej. Spółka zapłaci też więcej za 
usługi porządkowe oraz te związa-
ne z remontami i modernizacjami 
budynków. – Jeśli obniży się cena 
gazu dostarczanego do TBS Wro-
cław przez spółkę Skarbu Państwa, 
skorygujemy zaliczki lub zwrócimy 
nadpłaty w rocznym rozliczeniu – 
zapewnia Łukasz Maślanka.

Mieszkańcy TBS, w których jest 
dostęp do ciepła sieciowego, nie 
będą objęci tą podwyżką. Z kolei 
od 1 czerwca br. zmieni się stawka 
czynszu za mkw. mieszkania wy-
najętego w TBS. Będzie ona wyższa 
od wcześniejszej o ok. 5 zł za mkw. 
– Po podwyżce czynsz za wynajem 
mieszkania nadal będzie wyraź-
nie niższy od opłaty za wynajem 
mieszkania na rynku komercyjnym 
– twierdzi Łukasz Maślanka.

Katarzyna Wiązowska

Przez rosnące ceny opłaty za czynsz idą w górę

Najemcy mieszkań należących do ZZK i Wrocławskich Mieszkań zapłacą za media o 70 proc. więcej
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Перехід Діалогу, вул. Świdnicka 19 (підземний перехід), працює понеділок-неділя 9.00-20.00
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Вроцлав допомагає Україні. Як допомагати розумно
24 лютого близько 5 год. ранку 
Росія напала Україну. Російські 
війська перетнули сухопутний 
кордон. Українці борються за 
захист своєї країни та неза-
лежності.

Тисячі жінок, дітей та людей 
похилого віку тікають із країни, 
охопленої війною. Вони ряту-
ються, зібравши все своє жит-
тя в одну сумку. Польща відразу 
почала допомагати українцям, 
яким потрібно буквально все.

Допомагає і Вроцлав. Ми – від-
крите місто, це також ваш дім, – 
каже мер Вроцлава Яцек Сутрик, 
який водночас закликає до му-
дрих і спокійних дій.

Загальнонаціональна гаряча лі-
нія +48 47 721 75 75

Вроцлав допомагає Україні. Хто 
організовує допомогу

Вроцлавський центр соціаль-
ного розвитку (WCRS) коорди-
нує муніципальну допомогу. 
Кожен охочий, який хоче на-
дати матеріальну чи волонтер-
ську допомогу, знає українську 
чи російську мову, є юристом, 
психологом чи підприємцем, 
– може написати на адресу 
wsparcieukrainy@wcrs.pl.

Фундація „Україна” координує 
комунікацію в Нижній Сілезії 
між тими, хто потребує допо-
моги, й тими, хто її надає. Якщо 
Ви бажаєте допомогти та під-
тримати українців – заповніть 
форму однією з мов (польська, 
українська, англійська).

Де отримати інформаційну 
допомогу?

Перехід Діалогу (Przejście 
Dialogu) на вул. Świdnicka 19 
(підземний перехід) це ін-
формаційно-консультаційний 
пункт, котрий надаватиме ін-
формацію щодо будь-якої допо-
моги,

 ◼ понеділок-неділя  
9.00-20.00,

 ◼ 71 798 64 97  
(Перехід діалогу),

 ◼ +48 510 011 846 
(Інститут прав мігрантів).

В Переході чергують також 
юрисконсульти щодня з 9.00 до 
20.00, а також в телефонному 
режимі.

WroMigrant – це консультацій-
на підтримка, яка пов’язана з 
формальними питаннями про-
живання у Вроцлаві (легалізація 
перебування та роботи, реєстра-
ція місця проживання, водійські 
права, реєстрація транспортного 
засобу, PESEL, PIT, NIP),

 ◼ контакт за домопогою те-
лефону, електронної пошти 
та мобільних додатків від 
понеділка до п’ятниці,  
9.00-17.30,

 ◼ тел. 538 579 555, 735 969 992

На фб-сторінці WroMigrant ре-
гулярно розміщується вся пере-
вірена інформація для громадян 
України.

Інститут Прав Мігрантів

Тут можна отримати інформа-
цію про правові аспекти ситуації 
в Україні кількома способами:

 ◼ зателефонувати на номер 
510 011 846,

 ◼ написати на пошто-
ву скриньку: nazwa@
instytutpm.eu

 ◼ відвідати Інститут за адре-
сою вул. Ruska 46А / 202 
(№3 на домофоні).

Інститут надає безкоштовну 
правову та інформаційну допо-
могу за телефоном: 510 011 846.

Збірки в школах

Необхідні речі: продукти харчу-
вання, але тільки довгостроко-
ві (наприклад, макарони, рис, 
консерви тощо); а також спальні 
мішки, ковдри; предмети осо-
бистої гігієни (зубна паста, бі-
лизна, підгузники, включаючи 
підгузники для дорослих, папе-
рові рушники); а також свічки, 
батарейки, запальнички та ап-
течки.

Збір дарів розпочався 28 лютого 
в усіх школах Вроцлава. Згодом 
дари перевозять вантажівками 
в Україну.

Важливо! Пожертвування по-
винні знаходитися в коробках 
з інформацією про те, що все-
редині!

Не заклеюйте коробки та пам’я-
тайте, що одна упаковка не по-
винна бути занадто важкою.

Підприємці можуть допо-
могти

Агенція розвитку вроцлавської 
агломерації (ARAW) створить 
базу фірм та компаній, які мо-
жуть запропонувати роботу в 
разі приїзду людей з-за східно-
го кордону Польщі. Електронна 
скринька: araw@araw.pl.

Facebook-сторінки, на які вар-
то підписатися:

 ◼ Widzialna ręka – Wrocław

 ◼ Вроцлав. Діаспора Українців 
/Wrocław. Diaspora Ukraińców

 ◼ Pomoc dla Ukrainy Допомога 
Україні: житло, а також інша 
допомога

 ◼ Цілий Вроцлав в одному 
місці!

 ◼ Корисна інформація 
мігранта Вроцлав

 ◼ Pomoc dla zwierząt w Ukrainie 
|| Допомога домашнім 
тваринам в Україні

Концерти, акції, демонстрації

4 березня в “Narodowe Forum 
Muzyki” відбудеться концерт 
солідарності з Україною, а со-
праністка Ольга та піаністка 
Наталія Пасічник виступлять з 
українськими піснями. Дохід від 
концерту буде спрямований на 
допомогу Україні.

12 березня. Центр „Firlej” запро-
шує на концерт солідарності, під 
час якого виступлять вроцлав-
ські артисти з Польщі та Укра-
їни.

12 березня, KinoUkraїna w кіно 
DCF запрошує на європейську 
прем’єру фiльму „Чубай. Так 
довго мовчав”. Дохід від квит-
ків-цеглинок піде до Фонду 
„Птах”.

Збір коштів на допомогу Україні

 ◼ Фонд «Україна» Fundacja 
Ukraina. Реквізити для бан-
ківського переказу: 39 1090 
2398 0000 00014980 4904 з 
приміткою: darowizna, Save 
Ukraine

 ◼ Fundacja Dortmundzko-
Wrocławsko-Lwowska на 
рахунок 49 1020 5242 0000 
2902 0118 0504 з аднотацією 
„pomoc dla Ukrainy”

 ◼ Polskie Centrum Pomocy 
Międzynarodowej на рахунок: 
18 1140 1010 0000 5228 6800 
1001; „Pomoc dla Ukrainy”, 
через Facebook

 ◼ Polska Akcja Humanitarna на 
рахунок 02 2490 0005 0000 
4600 8316 8772

 ◼ Caritas Polska на рахунок 
77 1160 2202 0000 0000 
3436 4384 з приміткою 
„UKRAINA”, відправивши 
СМС „UKRAINA” на номер 
72052 (вартість 2,46 злотих 
з ПДВ)

 ◼ Polski Czerwony Krzyż на 
рахунок 16 1160 2202 0000 
0002 7718 3060 з приміткою 
„UKRAINA”

 ◼ Solidarni z Ukrainą, збірка 
створена Фондом Pomagam.pl 
у співпраці з Фондом „Наший 
Вибір”, який працює для 
українців у Польщі з 2014 р.

 ◼ Polska Misja Medyczna через 
Facebook та на сайті органі-
зації.

 ◼ UNICEF Polska через Facebook

 ◼ Фонд “Птах” (Вроцлав) на 
рахунок 71 1090 1522 0000 
0001 4302 6251 (з дописом 
“zbiórka na cele statutowe” ).

 ◼ #RazemDlaUkrainy: збірка 
буде передана: Польсько-
му міграційному форуму, 
Фундації „Свобода”, Асоці-
ації „Homo Faber”, Фундації 
„Uniters”, Фундації „Cor 
Ignis”

 ◼ Національний Банк України 
створив cпеціальний валют-
ний рахунок, призначений 
на збір коштів для підтрим-
ки Збройних Сил України. 
Дані переказу та реквізити 
можете знайти на сторінці 
банку

 ◼ Асоціація „Номада”номер 
рахунку: 40 1140 1140 0000 
4690 1800 1001 з приміткою: 
„для біженців”

Wrocław dla Ukrainy
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Cały Wrocław za Ukrainą! Jak możemy pomóc?
W  czwartek, 24 lutego, wojska rosyjskie pełną siłą wkroczyły 
na terytorium Ukrainy i rozpoczęły akcję zbrojną. Tysiące ukra-
ińskich obywateli opuściło swoje domy, by szukać schronienia 
w  krajach sąsiadów. Przybywają licznie także do Polski, w  tym 
Wrocławia. Organizacje pomocowe szykują dla nich komplekso-
we wsparcie. Sprawdź, jak możesz mądrze zaangażować się we 
wsparcie osób dotkniętych wojną.

Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego zostało główną jed-
nostką koordynującą działania po-
mocowe w naszym mieście. Prosi 
osoby prywatne, firmy, instytu-
cje, które chcą udzielić wsparcia, 
o zgłaszanie się na adres: wspar-
cieukrainy@wcrs.pl. Szczegól-
nie potrzebni są: prawnicy, 
psychologowie oraz osoby 
znające język ukraiński 
i rosyjski. Koordyna-
cją komunikacji mię-
dzy potrzebującymi 
a wspierającymi na 
Dolnym Śląsku zaj-
muje się Fundacja 
Ukraina. Chęć pomocy 
można zgłosić przez 
formularz na l.wroclaw.
pl/fundacja-ukraina.

Udostępnij mieszkanie

Pomóc można, zgłaszając chęć 
przyjęcia rodzin z Ukrainy lub 
udostępnienia im mieszkania. 
We Wrocławiu bazę mieszkań 

dla uchodźców wojennych two-
rzą m.in. Stowarzyszenie Nomada 
i Fundacja Ukraina. Pokoje zaofe-
rowała także Fundacja Olgi To-

karczuk. Dla osób przybywających 
z Ukrainy przygotowano też aka-
demiki, np. przy ul. Wittiga.

 – Jako miasto mamy zabezpie-
czonych do kilku tysięcy miejsc 
dla obywateli Ukrainy. Dzięki po-
mocy wrocławian udało się stwo-
rzyć też bazę mieszkań prywat-
nych i hoteli, które są gotowe ich 
przyjąć. Dzisiaj tych miejsc mamy 
kilkanaście tysięcy – powiedział 
Jacek Sutryk, prezydent Wrocła-
wia.

Przekaż potrzebne rzeczy

Można także przekazać dary. Ja-
kie? Organizacje przygotowujące 
paczki publikują specjalne listy 
rzeczy. Przede wszystkim są to: 
żywność długoterminowa, tj. ma-
karon, ryż, konserwy (najlepiej 
w zgrzewkach), śpiwory, koce, 
środki higieny osobistej, czyli 
małe pasty do zębów, szczoteczki, 
bielizna, ręczniki papierowe, pa-

pier toaletowy, podpaski, pielu-
chy (także dla dorosłych), a także 
świece, baterie, powerbanki, za-
palniczki i apteczki.

Czego nie przynosić? Świeżo przy-
gotowanego jedzenia, wędlin, se-

rów, pieczywa i innej żywności 
o krótkim terminie przydat-

ności do spożycia, odzieży 
nieadekwatnej do pory 
roku (sandałów, krót-
kich spodenek, sukie-
nek), chemii gospo-
darczej (płynów do 
sprzątania czy prania), 
broni palnej i białej, 
hełmów i innych ele-

mentów umundurowa-
nia czy sprzętu militar-

nego.

Bardzo ważne jest, aby dary 
przekazywać w kartonach z in-
formacją, co znajduje się w środ-
ku. Kartonów nie wolno zaklejać, 
należy także pamiętać, aby poje-
dyncze paczki nie były zbyt cięż-
kie. Nie będą przyjmowane paczki 
kierowane do indywidualnych od-
biorców.

Gdzie prowadzą zbiórki?

We Wrocławiu zbiórki prowadzo-
ne są w Czasoprzestrzeni przy 
ul. Tramwajowej, w Sektorze 3 
przy ul. Legnickiej, a także we 
wszystkich wrocławskich szkołach 
i przedszkolach.

W Czasoprzestrzeni oprócz rzeczy 
z listy powyżej przyjmują także: 
jedzenie dla dzieci w słoiczkach, 
wilgotne chusteczki, wodę w ma-
łych butelkach, naczynia jednora-
zowe, garnki i patelnie, materace, 
karimaty, łóżka polowe, ręczniki 
– organizatorzy zbiórki zastrzegają 
jednak, że lista może się zmieniać, 
dlatego najlepiej zadzwonić pod 
numer tel. 515 397 889. Warto tak-
że śledzić profil organizacji na Fa-

cebooku @czasoprze-
strzenzajezdniadabie.

– W Sektorze 3 przyj-
mujemy suchą żywność 
z długim terminem 
przydatności i produk-
ty higieny osobistej – 
mówi Grzegorz Tymo-
szyk, prezes Fundacji 
Umbrella zarządzającej 
Sektorem 3. – Przyj-
mujemy również ban-

 ◼ Nie jedź własnym 
autem na granicę, 
jeśli nie wiesz, czy 
jest taka potrzeba

 ◼ Zgłoś chęć 
indywidualnej 
pomocy wybranej 
organizacji

 ◼ Zanim przygotujesz 
paczkę, potwierdź, 
co jest aktualnie 
potrzebne 
w wybranym punkcie

 ◼ Wpłacaj pieniądze 
tylko na 
zweryfikowane 
zbiórki

Pomagaj 
z głową

 ³ zupy, dania obiadowe 
przygotowane w domu

 ³ wędliny, sery 
i inne produkty, które 
muszą być przechowywane 
w lodówce

 ³ pieczywo
 ³ odzież i obuwie letnie
 ³ środki do sprzątania 
i mycia

 ³ hełmy, szable, 
umundurowanie

 9 makaron, ryż, konserwy 
(najlepiej w zgrzewkach)

 9 śpiwory, koce
 9 małe pasty do zębów 
i szczoteczki, dezodorant

 9 bielizna, skarpetki
 9 ręczniki papierowe, papier 
toaletowy, podpaski, pieluchy 
(także dla dorosłych)

 9 świece, baterie, powerbanki, 
zapalniczki

 9 apteczki
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Cały Wrocław za Ukrainą! Jak możemy pomóc?

daże, plastry czy gazy. 
Leków przyjmować nie 
możemy.

Pomoc finansowa 
i zatrudnienie

Na rzecz pomocy Ukra-
inie prowadzone są tak-
że liczne zbiórki finan-
sowe. Ogłosiły je np. 

Polska Akcja Humanitarna, Caritas 
Polska, Polski Czerwony Krzyż, 
UNICEF Polska, Fundacja Ocalenie, 
Narodowy Bank Ukrainy. We Wro-
cławiu koordynacją komunikacji 
między potrzebującymi a wspiera-
jącymi na Dolnym Śląsku zajmu-
je się Fundacja Ukraina. Zarówno 
ona, jak i Dortmundzko-Wrocław-
sko-Lwowska Fundacja im. Świę-
tej Jadwigi zbierają też środki na 
wsparcie mieszkańców Ukrainy. 
Uwaga! Bardzo ważne jest, aby 
wpłacając pieniądze na pomoc wy-
bierać sprawdzone zbiórki i znane 
organizacje. 

Na terenie Powiatowego Urzędu 
Pracy we Wrocławiu funkcjonuje 
punkt informacyjny dla uchodź-
ców z Ukrainy, gdzie można uzy-
skać informacje na temat podjęcia 
legalnego zatrudnienia w Polsce, 
wolnych ofert pracy, można też 
skorzystać z porady zawodowej.

Restauratorzy pomagają

Wrocławska Rada Gastronomii 
zachęca do pomocy wszystkie 

wrocławskie, a także te z terenu 
aglomeracji wrocławskiej – re-
stauracje, puby, kawiarnie oraz 
inne podmioty gastronomiczne, 
które chciałyby udzielić wsparcia 

Ukrainie, społeczności ukraiń-
skiej, żyjącej we Wrocławiu, także 
uchodźcom z ogarniętego wojną 
kraju, którzy przybędą do nasze-
go miasta. Wystarczy dokonać 
zgłoszenia przez formularz: na 
l.wroclaw.pl/wsparcie. 

Bezpłatne przejazdy 
i pomoc medyczna

Przybywający do Wrocławia oby-
watele Ukrainy mogą liczyć na 
bezpłatną pomoc medyczną (na 
NFZ i prowadzoną m.in. przez 
grupę Medycy dla Ukrainy czy 
Luxmed), a także prawną (w In-
stytucie Praw Migrantów i Przej-
ściu Dialogu prowadzoną przez 
Okręgową Izbą Radców Praw-
nych). 

Obywatele Ukrainy mają też za-
gwarantowane bezpłatne prze-
jazdy Kolejami Dolnośląskimi oraz 
tramwajami i autobusami MPK 
Wrocław. Do bezpłatnych prze-
jazdów są upoważnieni uchodźcy 
wojenni z Ukrainy, którzy na te-
ren Polski wjechali po ogłoszeniu 
stanu wojennego, tj. najwcześniej 
24 lutego 2022 r. Uprawnienie 
obowiązuje do 31 marca 2022 r. 
W przypadku kontroli biletowej 
wystarczy okazać np. paszport 
potwierdzający datę wjazdu na 
terytorium RP.

Redakcja

Stacjonarny punkt informa-
cyjny dla migrantów został 
uruchomiony w Przejściu 
Dialogu przy ul. Świdnickiej 
19. Czynny jest codziennie 
w godz. 9-20. Na konsul-
tacje można zapisać się pod 
numerem +48 538 579 517. 

Obywatelom Ukrainy, któ-
rzy przybywają do Wrocła-
wia, informacji udziela od 
pon. do pt. w godz. 9-16.30 
punkt WroMigrant:

 ◼ tel.: +48 71 77 24 950, 
+48 735 969 992, 
+48 538 579 555, 
+48 538 579 521

 ◼ e-mail: wromigrant@
wcrs.wroclaw.pl

 ◼ Messenger: 
m.me/wromigrant

 ◼ Viber: +48 735 969 992, 
+48 538 579 555

Została też uruchomiona 
ogólnopolska infolinia +48 
47 721 75 75 / Відкрито 
загальнопольську гарячу 
лінію +48 47 721 75 75

Więcej informacji na: 
www.ua.gov.pl

Niezbędnik

Od 28 lutego do wszystkich wrocławskich szkół i przedszkoli można przynosić dary dla Ukraińców

24.02.2022 r. Marsz Solidarności z Ukrainą. Tysiące Ukraińców wybrało Wrocław jako 
swój drugi dom. Solidarnym głosem Wrocław mówi: Ukraina jest niepodległym krajem

www.wroclaw.pl/pomagamyWszystkie informacje na

 ³ zupy, dania obiadowe 
przygotowane w domu

 ³ wędliny, sery 
i inne produkty, które 
muszą być przechowywane 
w lodówce

 ³ pieczywo
 ³ odzież i obuwie letnie
 ³ środki do sprzątania 
i mycia

 ³ hełmy, szable, 
umundurowanie
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Wrocław dla Ukrainy
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Czasoprzestrzeń та Sektor 3 
організовують акцію допомоги
Пелюшки, довготермінова їжа та каструля – це предмети першої необхідності для українських біженців, які прибудуть або вже 
перебувають у Вроцлаві у зв’язку з війною. Czasoprzestrzeń (Часопростір) у Zajezdni Dąbie та Sektor 3 (Сектор 3) на вул. Legnickа 
організовують офіційну міську акцію допомоги.

Вроцлавський центр соціального 
розвитку (WCRS) став головним 
підрозділом міста, який коорди-
нує діяльність стосовно надання 
допомоги, пов’язаної з появою 
біженців з України. Разом із 
WCRS співпрацює Центр ката-
строф і стихійних лих TRATWA. 
Саме волонтери цієї асоціації 
працюють невпинно в Часопро-
сторі (колишнє депо Dąbie) на 
вул. Трамвайова 1-3. Там зага-
лом 100 волонтерів збирають та 
розподіляють пакунки, які потім 
роздадуть потребуючим.

Пам’ятайте, що необхідно 
описувати коробки та пакунки

– Ми приймаємо дари від 9.00 

до 22.00. Перш за все йдеться 

про довготермінові продукти 

харчування, одяг, засоби гігієни, 

гігієнічні прокладки та пампер-

си. В свою чергу, в гуртожитках 

на вул. Wittiga біженцям потріб-

ні каструлі та посуд, – пояснює 

Адела Якелашек, менеджерка 

Часопростору. Також вона додає, 

що значним полегшенням буде, 

якщо коробки та пакунки будуть 

описані – який одяг знаходиться 

всередині – чоловічий, жіночий 

чи дитячий та якого він розміру.

Також необхідний сухий корм 
для тварин

 – Це значно нам полегшує ро-
боту. Крім того, ми контактує-
мося зі сім’ями, які вирішили 
прийняти біженців, щоб вони 
прийшли до нас та забрали по-
силку. Також ми маємо список 
осіб, які хочуть віддати дитячі 
ліжечка чи крісла, та постійно 
перебуваємо з ними на зв’яз-

ку. Ми отримали багато дарів, 
зала майже повна, – додає Яке-
лашек.

В Часопросторі, однак, засте-
рігають, що список необхідних 
продуктів може змінюватися. 
Усіх, хто хоче допомогти ор-
ганізаторам або безпосередньо 
біженцям, просимо сконтак-
туватися з нами за телефоном: 
515 397 889.

Допомагає також Сектор 3, що 
знаходиться на вулиці Legnickа 
65. З понеділка працівники та 
волонтери Фонду „Umbrella” 
збирають посилки.

– Ми приймаємо сухі про-
дукти з тривалим терміном 
зберігання. Засоби особистої 
гігієни, вологі серветки. папе-
рові рушники, туалетний папір, 
підгузки для дітей та дорослих, 
– каже Ґжегож Тимошик, – 
Президент Фонду «Umbrella», 
який керує Сектором 3. – Ми 
також приймаємо засоби пер-
шої допомоги: бандажі, бинти, 
пластирі та марлю. Але ліків ми 
не можемо приймати.

В’їзд до Сектору 3 буде можли-
вий зі сторони вул. Legnickа, 
де будуть відкриті ворота пря-
мо перед заправною станцією. 
Протягом найближчого тижня 
центр буде відкритий в різні 
години:

 ◼ середа (2 березня) 
– 11.00-20.00

 ◼ четвер (3 березня) 
– 10.00-20.00

 ◼ п’ятниця (4 marca) 
– 10.00-20.00

Українські жінки ліплять вареники і продають їх у Світлиці на 
вул. Łaciarskia 32. Запрошують і Вас придбати кілька порцій.

У цих двох мiсцях українцi також можуть приходити по допомогу.

Транспорт
Міська транспортна компа-
нія (MPK) дає можливість 
безкоштовно користуватись 
послугами транспорту для 
осіб з України, які прибува-
ють до Вроцлава, і будуть по-
дорожувати містом.
 ◼ Безкоштовним проїздом 

можуть користуватись 
громадяни з України, 
які в’їхати на територію 
Польщі після оголошення 
військового стану, тобто 
з 24 лютого 2022року.

 ◼ Цей дозвіл діє до 31 
березня 2022 р. У випадку 
контролю достатньо 
пред’явити паспорт 
з датою в’їзду на 
територію Польщі.

Cвітлиці для 
дітей з України
Cюди можна привести ді-
тей і залишити під опікою 
вихователя, який розмов-
ляє українською, присутній 
є також психолог. Батьки в 
той час можуть зайнятися 
справами документів, відві-
дати пункт підтримки і т.д.

Адреси світлиць у школах:

 ◼ Szkoła Podstawowa nr 84, 
ul. Górnickiego 20

 ◼ Szkoła Podstawowa nr 108, 
ul. B. Chrobrego 3

 ◼ Szkoła Podstawowa nr 37, 
ul. Sarbinowska 10

Адреси світлиць у дитячих 
садках:

 ◼ Przedszkole 55, 
ul. Nowowiejska 36

 ◼ Przedszkole 31, 
ul. Kolbuszowska 6

 ◼ Przedszkole 35, 
ul. Pułaskiego 20a

Здоров’я
Українці, які приїжджають 
до Вроцлава, можуть роз-
раховувати на безкоштовну 
медичну допомогу у кліні-
ках Національного фонду 
охорони здоров’я (NFZ), у 
групі Лікарі для України або 
клініками мережі Luxmed.

Юридичну допомогу можна 
отримати в Переходi Діалог.
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Aż 388 osób przyjmie w tym roku na studia oficerskie Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Rejestracja kandydatów już się rozpoczęła i potrwa 
do 31 maja. Co roku do egzaminów w szkole oficerskiej przystępuje kilka tysięcy osób. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić przy rekrutacji.

O przyjęciu do Akademii Wojsk 
Lądowych, oprócz ocen na świa-
dectwie maturalnym, decydują 
egzaminy sprawnościowe i roz-
mowa rekrutacyjna oraz egzamin 
z języka angielskiego. Te trzy 
ostatnie etapy rekrutacji zaplano-
wano na 1-15 lipca. Do rekrutacji 
mogą przystąpić osoby niekarane 
sądownie i zdrowe (obowiązkowe 
jest zaświadczenie lekarskie).

Egzaminy sprawnościowe

Zarówno kobiety, jak i mężczyź-
ni podczas egzaminów sprawno-
ściowych muszą zaliczyć cztery 
konkurencje. Panie – bieg na 800 
metrów, bieg po kopercie, 50 me-
trów dowolnym stylem na basenie, 
do zaliczenia jest także sprawdzian 
siłowy – zwis na drążku. Egzamin 
mężczyzn składa się z biegu na ty-
siąc metrów, biegu wahadłowego 
oraz sprawdzianu siłowego – pod-
ciąganiu się na drążku. Na basenie 
muszą pokonać 50 metrów dowol-
nym stylem.

Ostatni etap rekrutacji to rozmowa 
kwalifikacyjna. Biorą w niej udział 
osoby, które pomyślnie przeszły 
dwie wcześniejsze części. Podczas 
rozmowy komisja ocenia m.in. 
prezencję, logiczność myślenia, 
umiejętność prowadzenia rozmo-
wy, motywację. Dodatkowe punkty 
można uzyskać np. za osiągnięcia 
sportowe, odbyte kursy specjali-
styczne (nurkowe, spadochroniar-
skie), przynależność do organizacji 
o charakterze proobronnym.

Sprzęt do szkoleń

W szkole oficerskiej obowiązu-
je regulamin, który szczegółowo 
opisuje zasady zachowania, te 
jednakowo dotyczą kobiet i męż-
czyzn. Dziewczyny to ok. 10 pro-
cent ogólnej liczby podchorążych. 
Na pododdziale mają osobne izby 
i łazienki, ale obowiązują je takie 
same zasady jak chłopaków. Są 
dyżurnymi, sprzątają rejony, mają 
tyle samo czasu na toaletę. Wy-
różniają się zwykle większą pilno-
ścią w nauce. Dzień podchorążych 

jest wypełniony zadaniami, zaję-
ciami, wykładami i dodatkowymi 
obowiązkami wynikającymi np. 
z dyżurów na pododdziale.

Akademia Wojsk Lądowych ma 
doskonale wyposażone pracownie 
techniczne i sale ćwiczeń. Wra-
żenie robi system szkolno-tre-
ningowy Śnieżnik, elektroniczny 
symulator, który umożliwia naukę 
strzelania i kierowania ogniem 
w wirtualnych warunkach. Uczel-
nia ma także swoje strzelnice, 
a program szkolenia ogniowe-

go to sporej grubości książka. Na 
uczelni jest także, jedyny w Polsce, 
symulator SK-1 Pluton do szkole-
nia plutonu zmotoryzowanego. To 
naszpikowane elektroniką prze-
działy bojowe i przedział kierow-
ców wnętrza Rosomaka.

Jak dowodzić piechotą

Nacisk kładzie się na sprawność 
fizyczną podchorążych. Są zaję-
cia z walki wręcz, pływania, do 
dyspozycji są korty, hipodrom, 
gdzie działa sekcja jeździecka oraz 
Ośrodek Szkoleniowy Wysoki Ka-
mień w Szklarskiej Porębie, tam 
prowadzone są m.in. szkolenia 
wspinaczkowe i narciarskie.

Studenci często biorą udział 
w szkoleniach za granicą. W ame-
rykańskim Fort Benning uczest-
niczyli w zajęciach teoretycznych 
z przywództwa, podstaw dowo-
dzenia, taktyki, topografii oraz 
praw człowieka. W szkoleniu 
praktycznym uczyli się, jak do-
wodzić piechotą podczas walki, 
brali udział w ćwiczeniach z te-
renoznawstwa, szkoleniu strze-
leckim i łączności, patrolowania, 
prowadzenia obrony i natarcia. 
Fort Benning słynie m.in. z orga-
nizowanych tam piekielnie trud-
nych kursów Ranger i szkoleń 
piechoty. Poza tym podchorążo-

wie z Wrocławia startują w mię-
dzynarodowych zawodach, m.in. 
Winter Survival w czeskim Jesien-
niku, który wymaga umiejętności 
przetrwania zimą w górach, oraz 
w Cambrian Patrol w Walii – uwa-
żanych za jedne z najtrudniejszych 
tego typu wydarzeń organizowa-
nych dla grup specjalnych. Jeden 
z wrocławskich studentów szkoły 
oficerskiej w ramach programu 
Erasmus zaliczył kurs przetrwa-
nia w równikowej dżungli. Kilku-
dniowe szkolenie w lasach Gujany 
Francuskiej prowadzili specjaliści 
z Legii Cudzoziemskiej.

Podchorążowie mają zagwaranto-
wane zakwaterowanie, umundu-
rowanie i wyżywienie oraz opiekę 
medyczną. Poza tym otrzymują co 
miesiąc uposażenie, którego wy-
sokość zależy od rocznika i stopnia 
wojskowego. Absolwenci szkoły 
oficerskiej opuszczają uczelnię 
w stopniu podporucznika i dyplo-
mem inżyniera (ze specjalnością 
dowództwo, inżynieria bezpie-
czeństwa, informatyka lub logi-
styka). Każdy ma zagwarantowa-
ną pracę, tzn. dostaje przydział 
do jednostki. Osoby, które zrezy-
gnują ze studiów, muszą zwrócić 
koszty kształcenia. Może to być 
nawet kilkaset tys. złotych.

Tomasz Wysocki

Akademia Wojsk Lądowych rekrutuje ochotników
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Uczelnia ma swoje strzelnice, a także symulator, który umożliwia naukę wirtualnego strzelania

Dla mieszkańca

Studenci często biorą udział w szkoleniach za granicą, podczas których uczą się przywództwa, taktyki, prowadzenia obrony i ataku
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Nasze osiedla

Po pierwszej edycji programu Ławeczka mieszkańca w naszym mieście przybędzie 60 ławek. A już 2 marca rusza kolejna 
odsłona akcji, w której można wskazać, gdzie powinny stanąć nowe miejsca do siedzenia. Zgłoś swój typ do 31 marca.

W pierwszej edycji programu biu-
ro oficera pieszego zatwierdziło 
60 lokalizacji spośród ponad 190, 
które zaproponowali mieszkańcy. 
Zarząd Zieleni Miejskiej stawia 
teraz ławki – koszt tego projektu 
to 190 tys. zł.

Gdzie staną ławeczki mieszkańca, 
możesz sprawdzić na l.wroclaw.
pl/laweczka.

Odpocznij na trasie

– Wybraliśmy miejsca, 
które są najbliżej senio-

rów, np. w pobliżu przychodni 
czy ośrodków kultury – mówi 
Anna Szmigiel-Franz, oficer pie-
sza UMW.

Sprawdzone modele

– Montujemy typ ławek, któ-
ry sprawdził się już w parkach. 
Drewno akacjowe, stelaż ze spe-
cjalnego stopu, betonowy funda-

ment. Specjalnie wybrany został 
model z podłokietnikiem, jako 
bardziej przyjazny dla osób nie-
pełnosprawnych – dodaje Marek 
Szempliński z ZZM.

Zgłoś swój typ

Potrzebę ustawienia ławeczki 
możesz zgłosić na l.wroclaw.pl/
zglos-laweczke. W formularzu 
należy podać swoje dane i wska-
zać lokalizację nowej ławki. Należy 
pamiętać, by wybrać teren należą-
cy do miasta. Można to sprawdzić 
na geoportal.wroclaw.pl w Mapie 
Własności. Po jej otwarciu, trzeba 

odszukać działkę, przybli-
żając mapę lub korzystając 
z wyszukiwarki.

Jakie są zasady?

K a ż d a  o s o b a 
może  zg ł o s i ć 
jedną lokaliza-
cję, a wszystkie 
zgłoszenia będą 
a n a l i z o w a n e 
przez oficer pieszą 

i Biuro Zrównowa-
żonej Mobilności – przede wszyst-
kim pod kątem użyteczności dla 

osób o ograniczonej mobilności, 
zwłaszcza osób starszych. Głów-
nym kryterium będzie odległość 
od miejsc, które są istotne dla 
osób zgłaszających. Na podstawie 
tej analizy powstanie lista rankin-
gowa. Po ustaleniu kolejności na 
liście i zweryfikowaniu możliwości 
ustawienia ławki – wszyscy zgła-
szający zostaną poinformowani, 
czy ich lokalizacje zostały zakwa-
lifikowane do realizacji. Zgłoszenia 
można wysyłać do 31 marca.

Agata Zięba

CAŁY WROCŁAW 
Zgłoś, gdzie chciałbyś usiąść na ławeczce

PLAC GRUNWALDZKI 
Podwórko 6 Stawów przejdzie remont
Wnętrze podwórzowe u zbiegu ulic: Benedyktyńskiej, Górnickiego, Sienkiewicza i Wyszyńskiego zostanie zagospodaro-
wane. Powierzchnia była tu nieutwardzona, a w czasie deszczu tworzyły się ogromne kałuże, ale jest już plan remontu.

Powierzchnia podwórka to aż 11 
tys. mkw. – to ogromna prze-
strzeń otoczona blokami. Nie jest 
zagospodarowana, nie ma wy-
znaczonych miejsc parkingowych. 
– Mieszkańcy skarżą się, że w cza-
sie deszczu tworzą się tu ogromne 
kałuże. Nazywają nawet to miejsce 
podwórkiem 6 Stawów – mówi 
Katarzyna Galewska, główny spe-
cjalista ds. marketingu i kontaktów 
z mediami z Wrocławskich Miesz-
kań. – Dlatego powstała koncepcja 
jego zagospodarowania – dodaje.

Zaprojektowano: 81 miejsc parkin-
gowych (3 dla osób niepełnospraw-
nych), 7 parkingów rowerowych, 
plac zabaw, siłownię zewnętrzną, 
toalety dla psów, ławki, kosze na 
śmieci. Wiata na odpady, którą 
postawiono wcześniej, zostanie 
wkomponowana w projekt i obsa-

dzona zielenią. Drzewa pozosta-
ną, ale będą też nowe nasadzenia. 
Jest projekt kanalizacji deszczowej 
i oświetlenia. Na początku mar-

ca koncepcję poznają mieszkańcy, 
a na 3. lub 4. kwartał zaplanowa-
no przetarg na wybór wykonawcy. 
Inwestycja będzie podzielona na 

etapy. Przewidywana wartość to 
3,65 mln zł.

Agata Zięba

Mieszkańcu, 
„Zrób to sam”

Osiedlowa Pracownia ZRÓB to 
SAM w CAL-u Karłowice-Ró-
żanka przy ul. Bałtyckiej 8 to 
przestrzeń stworzona do pro-
wadzenia warsztatów. Oferta 
skierowana jest do miesz-
kańców, którzy chcą rozwi-
jać swoje pasje i zaintereso-
wania oraz zdobywać nowe 
umiejętności. Już na początku 
marca na fb.me/CALDuoSfera 
opublikowany zostanie har-
monogram spotkań na nowy 
sezon. Ale to nie wszystko – 
z pracowni mogą skorzystać 
mieszkańcy, którzy potrafią 
samodzielnie wykonać drob-
ne naprawy na własny użytek, 
a nie mają potrzebnego sprzę-
tu np. maszyny do szycia do 
naprawienia spodni.

 

Kino z muzyką 
w Famie
Jeśli wasze pociechy są cie-
kawe, jaki instrument może 
udawać kota, na czym zagrać 
odgłos upadającej szklanki 
i czy skrzypce potrafią za-
brzmieć jak tramwaj, Fama 
zaprasza je na seans z muzyką 
na żywo. 19.03 o godz. 11 bę-
dzie można zobaczyć i usły-
szeć powstawanie soundtrac-
ku do wyświetlanych bajek. 
Zagrają Katarzyna Dubaniow-
ska, skrzypaczka i absolwent-
ka Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu, i Jan Samołyk, 
wrocławski gitarzysta i autor 
piosenek. Bilet kosztuje 10 zł. 
Obowiązują zapisy na l.wroc-
law.pl/kino-Fama.

Dzień Kobiet na 
Brochowie

Brochowskie Centrum Aktyw-
ności Lokalnej, ul. Koreańska 
1a, zaprasza wszystkie panie 
na wielopokoleniowe spotka-
nie z okazji Dnia Kobiet. Będą 
rozmowy o tym, co ważne, 
herbata i poczęstunek. Spotka-
nie odbędzie się 8.03 w godz. 
17.30-19. Jest bezpłatne, ale 
obowiązują zapisy na l.wroc-
law.pl/spotkanie-Brochow lub 
pod nr. tel. 511 380 078 w go-
dzinach pracy centrum (pon., 
śr., czw. w godz. 15-19, wt., 
pt. w godz. 9-13).
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Wiata na odpady, zieleń i boiska zostaną wkomponowane w projekt zagospodarowania podwórka

l.wroclaw.pl/zglos-laweczke

Formularz na
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Odwiedź Dolny Śląsk

Tyrolskie domy, wodospad i cudowna figurka z Dolnej Austrii w Międzygórzu oraz muzeum ognia i tarasowy krajobraz Bystrzycy Kłodzkiej, który 
natchnął malarzy i reżyserów filmowych – w Masywie Śnieżnika można zrobić sobie wycieczkę do odległych krain. A to tylko 120 km od Wrocławia.

Turystyczną stolicą gminy By-
strzyca Kłodzka jest Międzygórze 
w Masywie Śnieżnika. Pod koniec 
XIX w. uruchomiono tu, konku-
rencyjne dla Sokołowska, luksu-
sowe sanatorium leczenia cho-
rób płuc, bo miejscowość była już 
znanym ośrodkiem rekreacyjnym. 
W okresie międzywojennym dzia-
łało tu 10 hoteli, liczne pensjonaty, 
była skocznia narciarska, tory sa-
neczkowe, basen i kąpielisko. Dziś 
Międzygórze okalają liczne trasy 
narciarstwa biegowego i rowerowe 
single tracki.

W hołdzie Mariannie 
Orańskiej

Ale ta osada drwali 
zmieniła swój cha-
rakter kilkadziesiąt 
lat wcześniej, gdy 
w 1840 r. wieś kupiła 
księżna Marianna Orań-
ska. To wtedy powstały 
drewniane domy dla letników 
w stylu tyrolskim, urządzono sta-
wy, w których hodowano pstrągi. 
Można było wynająć przewodni-
ka na Śnieżnik, a nawet tragarzy 
i lektykę.

Księżna doczekała się nawet swo-
jego szlaku – jego elementami są 
dawny młyn/kuźnia (restauracja 
Złoty Róg), schronisko na Hali pod 
Śnieżnikiem, Mariańskie Skały, 
Zajazd pod Dobrą Datą (DW Le-
śnik), dawny kościół ewangelicki, 
wodospad Wilczki i Dom nad Wo-
dospadem.

Wodne Międzygórze

Willa księżnej i liczne budynki 
w stylu tyrolskim powstały przy 
wodospadzie Wilczki, drugim co 
do wysokości w Sudetach (22 m). 
To księżna kazała wytyczyć kaska-
dowe alejki i przerzucić nad wo-

dospadem 
mostek. Dziś 

Rezerwat Wodospad Wilczki jest 
zrewitalizowany i oświetlony.

Inną wodną atrakcją Międzygórza 
jest zapora wysokości ponad 29 
m i długości około 108 m, utwo-
rzona na początku XX w. Spacer 
metalową kładką zawieszoną na 
wysokości 30 m to prawdziwy 
Sky Walk. Przez zaporę biegnie 
zielony szlak pieszy na „Marię 
Śnieżną” – Sanktuarium Matki 
Bożej Przyczyny Naszej Radości 
na Górze Iglicznej. Od połowy 
XVIII w., gdy została tutaj przy-
wieziona kopia cudownej figurki 
Matki Bożej Śnieżnej z Maria Zell 
w Dolnej Austrii, sanktuarium to 
cel pielgrzymek. Po drodze z Mię-
dzygórza do sanktuarium trafić 
można na kaskadowy Ogród Bajek 
na zboczu Lesieńca, który powstał 
w latach 20. XX w.

Ogień w Bystrzycy Kłodzkiej

Międzygórze stoi w dużej mie-
rze wodą, a Bystrzyca Kłodzka – 
ogniem. Muzeum Filumenistyczne 
od kilkudziesięciu lat pozyskuje, 
chroni i udostępnia kolekcje zwią-
zane z historią regionu i niecenia 
ognia. Są tam np. zapalniczki, 
krzesiwa i urządzenia do wznieca-
nia ognia z całego świata.

W samej Bystrzycy Kłodzkiej 
w pełni zachował się średnio-
wieczny układ urbanistyczny 
z kompleksem rzadko spotyka-
nych w Polsce fortyfikacji. Ze 
względu na swoją oryginalność 
miasto często nazywa się „pol-
skim Carcassonne”. To miasto 
o podobnym układzie w Langwe-
docji we Francji. Warto przespa-
cerować się wzdłuż średniowiecz-
nych murów obronnych z trzema 
wieżami: Basztą Rycerską, Basztą 

Kłodzką i Bramą Wodną i po stro-
mych uliczkach.

Natchnienie dla artystów

Zabudowa tarasowa miasta, z gó-
rującym gotyckim kościołem św. 
Michała Archanioła, ostro opada-
jąca ku Nysie Kłodzkiej, 
najlepiej prezentuje się 
z  prawego 
b r z e g u 
rzeki. Jed-
na z naj-
p i ę k -
n i e j -
s z y c h 
panoram mie jsk ich 
w Polsce była wabikiem dla ma-
larzy, fotografików i reżyserów: 
kręcił tu Kazimierz Kutz („Nikt nie 
woła”), Aleksander Ford („Pierw-
szy dzień wolności”), Krzysz-
tof Krauze („Nowy Jork, czwarta 
rano”), Izabella Cywińska („Boża 

podszewka”), Bogusław Linda 
(„Sezon na leszcza”) i Piotr Were-
śniak („Stacja”).

Jak dojechać?

Z Wrocławia do Międzygórza kra-
jową ósemką, a od Kłodzka drogą 

nr 33 (na Międzylesie) jest 
nieco ponad 

120 km. Za 
Bystrzycą 
K łodzką 
w  D o -

maszkowie 
skręcamy na 

Międzygórze. Po-
dróż trwa ok. 2 go-

dzin. Można dojechać 
również pociągiem 
(do Kłodzka–Miasto), 

a następnie autobusem. Po-
dróż zajmie do 3 godzin.

Jarosław Kałucki

BYSTRZYCA KŁODZKA 
Kawałek Austrii i Francji pod Masywem Śnieżnika

Renata Surma, 
burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

Bystrzyca Kłodzka usytuowana malowniczo między rzekami Bystrzycą 
Łomnicką i Nysą Kłodzką jest dogodną bazą wypadową, z której można 
wyruszyć do wielu atrakcyjnych turystycznie miejsc.

Na wędrówki w Góry Bystrzyckie, w Masyw Śnieżnika czy do wyjątkowo 
urokliwych miejscowości, takich jak Spalona i Międzygórze. Spalona przy-
ciąga szczególnie zimą ze względu na wyciąg narciarski i trasy narciarstwa 
biegowego, a w pozostałych porach roku można udać się na wycieczki pie-

sze i rowerowe po trasach typu single track albo podziwić widoki z wieży 
widokowej na szczycie Jagodnej (977 m n.p.m.). Gmina Bystrzyca Kłodzka 
posiada także walory uzdrowiskowe. Długopole-Zdrój to malutkie uzdro-
wisko z pięknym parkiem Zdrojowym i bogatymi źródłami wód mineral-
nych, które sprzyja wypoczynkowi, leczeniu i rehabilitacji.

Na zimowe ferie, na święta, na wakacje, na weekend czy na każdą wolną 
chwilę – zapraszamy do gminy Bystrzyca Kłodzka.

BYSTRZYCA
KŁODZKA

WROCŁAW

120 km
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Tarasowa budowa wyróżnia Bystrzycę Kłodzką wśród innych miast, a piękna okolica zachęca do aktywności
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My wrocławianie

Rodzice jej radzili, by została bankowcem. Zachwycona jaskinią idei Platona obroniła magisterkę z filozofii. Nie może chodzić, ale znalazła sposób, żeby 
sobie pobiegać. Wrocławianka Agata Roczniak, pierwsza w Polsce modelka na wózku, od miesiąca jest prezeską założonej przez siebie Fundacji Diver-
sum. Drogie Panie, z okazji Dnia Kobiet przeczytajcie, jak ta niesamowita osoba została królową własnego życia. Naprawdę może natchnąć do działania.

Drzwi otwiera nam Piotr, mąż 
Agaty. Zdalnie pracuje od po-
czątku pandemii. Agata wita 
nas promiennym uśmiechem. – 
Oczy i nuta szaleństwa po tacie, 
uśmiech i planowanie – po ma-
mie – wyjaśnia. W domu czuć 
smakowity zapach zbliżającego 
się obiadu. – Od kiedy mam 
Thermomix, jestem jeszcze 
bardziej samodzielna w kuch-
ni – wyjaśnia. Proponuje kawę, 
zaznaczając z figlarnym bły-
skiem w oku, że robi pyszną. To 
prawda.

W kuchni leży najnowszy numer 
Vivy! Na górze okładki Ome-
naa Mensah i na czerwono SIŁA 
TOLERANCJI. A potem czytam: 
Agata Roczniak&Misheel Jargal-
saikhan „Jestem inna i dobrze mi 
z tym”. – Redakcja przysłała mi 
wczoraj egzemplarz z tym pięk-
nym bukietem – pokazuje Agata.

Od modelki do prezeski

Za namową rodziców skończy-
ła bankowość w Wyższej Szkole 
Zarządzania i Finansów. Potem 
obroniła magisterium z filozofii 
na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Podyplomowo ukończyła zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi z ele-
mentami coachingu i psycho-
logię zarządzania potencjałem 
pracowników. Pracuje jako foto-
modelka, mówczyni inspiracyj-
na, zasiada w radzie programo-
wej fundacji projektantki mody 
Ewy Minge. – Czerwoną suknię, 
w której występowałam na po-
kazie kolekcji haute couture Ewy 
w auli Politechniki Warszawskiej 
w 2006 roku, mam w szafie do 
dzisiaj – zapewnia. Do niedawna 
zajmowała stanowisko Fundra-
ising&Communications Manage-
ra w Fundacji PolskieDzieci.org. 
Od miesiąca prowadzi własną 
Fundację Diversum. Jak do tego 
doszła?

Zawsze razem, nie osobno

Na zdjęciach w środku Vivy! wy-
gląda fantastycznie i megaprofe-
sjonalnie. – To była długa sesja, 
trwała 5 i pół godziny – wspomi-
na. Z przeczytanych wcześniej ar-
tykułów o niej wiem, że modelką 
została w 17. roku życia, bo na-

mówiła ją na to koleżanka z VIII 
LO przy ul. Zaporoskiej we Wro-
cławiu. Rodzice dostawali propo-
zycje, by miała nauczanie indy-
widualne, ale zawsze im zależało, 
żeby była w grupie rówieśników. 
Wozili ją do szkoły, w podsta-
wówce – SP nr 46 przy ul. Ści-
nawskiej – mama towarzyszyła jej 
w początkowych klasach na lek-
cjach. – Czasem ktoś z koleżeń-
stwa mówił na mnie „Kaczucha”, 

bo jak chodziłam, to się kiwałam, 
ale większość była wobec mnie 
życzliwa – stwierdza Agata.

Nie do pokonania

Od urodzenia choruje na nie-
uleczalną chorobę neurodegra-
dacyjną SMA – rdzeniowy zanik 
mięśni. – To, że dobrze się trzy-
mam fizycznie, to w ogromnej 
mierze zasługa moich rodziców 

– podkreśla Agata. Oni gonili ją 
do ćwiczeń i wpajali, że warto to 
robić, bo to przyniesie rezultaty. 
Została medalistką mistrzostw 
pływackich dla osób z niepełno-
sprawnościami. W 2009 skoń-
czyła ze sportowym pływaniem, 
bo wyszła za mąż i chciała uro-
dzić dziecko. „Skrzywdzisz je” 
– pisali jej internauci. Aktualnie 
11-letni Kuba urodził się zdro-
wy, a Agata zajmowała się nim 

na początku na tyle, ile mogła. 
– Oczywiście z mężem od razu 
ustaliliśmy, że w nocy on wsta-
je do dziecka, ale w dzień często 
ja przewijałam Kubusia w asy-
ście mojej opiekunki – opowia-
da świeżo upieczona pani pre-
zes. Teraz całą rodziną myślą, 
żeby kiedyś na wakacje polecieć 
do Bangkoku, bo wszyscy lubią 
azjatyckie jedzenie.

Cisza i czas

Jak każdego, spotykają ją nie-
powodzenia. Przeżywa je, ale 
coraz szybciej wraca do równo-
wagi. – Ostatnio – już w dwa 
dni – śmieje się. – Gdy upadnę, 
wkurzam się – opowiada. – Ale 
pozwalam sobie dać czas i ciszę. 
Osobiście nie lubię przewod-
ników i karteczek przy lustrze 
z radami, bo uważam, że każdy 
sam sobie powinien wypracować 
rozwiązanie. Jedyne, co bym za-
lecała wszystkim – i sobie to za-
lecam – nie wyżywać się na in-
nych w tym trudnym czasie, nie 
być dla nikogo złośliwym.

Dobrym sposobem na dojście do 
siebie jest też sport. Agata nigdy 
nie odpuszcza godzinnego tre-
ningu na basenie, na który jeździ 
trzy razy w tygodniu. W wodzie 
może pobiegać, poczuć się wol-
na. Wysiłek fizyczny „oczyszcza” 
jej głowę ze zbędnych myśli.

Diversum jak różny, inny

Ludzie różnią się pogląda-
mi, wyglądem i w wielu innych 
kwestiach. – Każdy człowiek 
zasługuje na szacunek i akcep-
tację, bez względu na jego róż-
norodność – podkreśla z emocją 
w głosie Agata.

Dlatego założyła Fundację Di-
versum, która będzie orga-
nizować warsztaty dla dzieci, 
spotkania inspiracyjne dla pra-
cowników firm, różne inicjatywy 
edukacyjne. – Teraz pracujemy 
nad książką dla dzieci, w której 
znajdzie się pełno historii praw-
dziwych małych herosów dnia 
codziennego – zdradza z uśmie-
chem.

Anna Aleksandrowicz

Oto kobieta sukcesu: piękna, silna i inspirująca
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– Ludzie są różnorodni, dlatego ciekawi i piękni – przekonuje Agata Roczniak, prezes Fundacji Diversum

l.wroclaw.pl/fundacja-diversumCel i misja Fundacji Diversum
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Unia Metropolii Polskich

Wymiana kopciuchów to najważniejsze zadanie, przed jakimi stoją samorządy. W całym kraju trwają kampanie informacyjne, prowadzone są pro-
gramy pomocowe, ale też kontrole. Jak sobie radzą z tym palącym problemem miasta zrzeszone w Unii Metropolii Miast Polskich?

W 2021 r. w Warszawie przy 
wsparciu miasta wymieniono 
1396 kotłów, a łączna kwota dota-
cji dla mieszkańców przekroczyła 
28 mln zł. Zarówno liczba zlikwi-
dowanych pieców, jak i wypłaco-
na kwota były dwukrotnie wyższe 
w porównaniu do 2020 r. Wrocław 
na zamianę kopciuchów przezna-
czył 87 mln zł (KAWKA plus i li-
kwidacja pieców w budynkach ko-
munalnych), a Kraków do 2024 r. 
na program Stop Smog chce wy-
dać 50 mln zł.

Kawka, Mewa i Zefirek

Mają różne nazwy i procedury, 
ale cel jest ten sam – doprowa-
dzić do likwidacji najgorszej ja-
kości bezklasowych kotłów, od-
powiadających w dużej mierze 
za zanieczyszczenie powietrza, 
którym oddychamy. W Poznaniu 
można dołączyć do programu 
Kawka Bis. W stolicy Wielkopol-

ski od 2024 r. właścicielom po-
zaklasowych pieców c.o. będzie 
grozić kara grzywny w wysokości 
do 5 tys. zł. Z kolei w Szczecinie 
po Mewie przyszedł czas na Ze-
firka.

– Wartość projektu to ponad 
2,3 mln zł. Zakłada on likwidację 
250 źródeł ciepła na paliwo stałe 
i ich wymianę na bardziej eko-
logiczne źródła ciepła, poprzez 
przyznanie na ten cel grantów 
w wysokości 7,5 tys. zł – tłuma-
czy Paulina Łątka z biura prezy-
denta w Szczecinie.

W Krakowie priorytetem jest akcja 
Stop Smog, będąca finansowym 
wsparciem wymiany źródeł ciepła 
na niskoemisyjne i termomoder-
nizacji w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych osób najmniej 
zamożnych. Jeszcze w latach 
2012-19 udzielono dotacji w kwo-
cie ponad 326 mln zł i zastąpiono 

ponad 25 tys. palenisk ogrzewa-
niem proekologicznym.

Coraz ekologiczniej

Rekordowe zainteresowanie wy-
mianą kopciuchów obserwuje 
się w Katowicach. Tylko w tym 
roku złożono już ponad 2 tys. 
wniosków o przyznanie dota-
cji. To ważne, gdyż od stycznia 
br. w Katowicach już nie wolno 
korzystać z bezklasowych ko-
tłów starszych niż 10 lat. Podob-
nie jest we Wrocławiu. W 2021 r. 
przeprowadzono 7,5 tys. kontro-
li. Wystawiono 189 mandatów na 
kwotę 45 tys. zł.

– Nasze kontrole potwierdza-
ją, że mieszkańcy Wrocławia 
coraz częściej wymieniają źró-
dła ogrzewania na ekologicz-
ne – uważa Waldemar Forysiak, 
zastępca komendanta Straży 
Miejskiej we Wrocławiu. W ub. r. 

wymianę pieców rozpoczęto 
w 147 budynkach.

W Rzeszowie od 2002 do 2020 r. 
wyłączono z eksploatacji prawie 
1200 starych pieców w 74 budyn-
kach. Gdańsk zakłada, że do 2024 r. 
uda się zlikwidować wszystkie bez-
klasowe piece i kotły. Do wymiany 
zostało ok. 10 tys. pieców.

Złóż wniosek o dotację

Miasta UMP mają różne proce-
dury na otrzymanie dotacji na 
wymianę pieca. Dlatego warto 
zapytać we własnym urzędzie, do 
kiedy i na jakich warunkach moż-
na otrzymać pomoc.

– Do 30.06 przyjmujemy wnioski 
od łodzian, którzy będą chcieli 
pozbyć się ze swoich mieszkań 
kopciuchów. W budżecie Łodzi 
przeznaczono na ten cel 3 mln zł, 
ale jeżeli zainteresowanie wzię-

ciem dotacji będzie większe – 
miasto dołoży na to pieniądze 
z budżetu – zapewnia prezydent 
Hanna Zdanowska.

W Lublinie od 2013 r. działa Pro-
gram Ograniczania Niskiej Emisji. 
Dotacja przysługuje na wymianę 
systemów ogrzewania opartych na 
paliwie stałym (węgiel, drewno) 
na bardziej ekologiczne systemy, 
jak pompa ciepła, ogrzewanie ga-
zowe, elektryczne czy miejska sieć 
ciepłownicza. Od uruchomienia 
programu wypłacono już ponad 
4,5 mln zł dotacji, dzięki czemu 
udało się zlikwidować prawie 800 
kotłów i pieców na paliwo stałe.

Piotr Bera

Stop Smog: wymień piec, nie truj siebie i sąsiadów
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W 2021 roku we Wrocławiu zlikwidowano  3300 nieekologicznych pieców, a dodatkowo trwa wymiana 2000 następnych. Kosztowało to blisko 90 milionów złotych 
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Przez ostatnie 7 lat teatr specjalizujący się w spektaklach 
operetkowych funkcjonował w kamienicy przy ul. Lelewe-
la 15, ale jesienią tego roku ma ruszyć w nowej lokalizacji.

Scena Kamienica zastępowała 
wielu melomanom dawną Ope-
retkę Wrocławską, która zniknę-
ła z mapy miasta, a w jej miejsce 
utworzony został Teatr Muzycz-
ny Capitol. W minionych latach 
w kamienicy przy ul. Lelewela 15 
odbywało się wiele koncertów, 
spotkań artystycznych, zainicjo-
wany został też Wrocławski Chór 
Seniora.

Teatr nie zdradza jeszcze nowej 
lokalizacji, ale obiecuje: nasze 
hasło „scena w samym sercu 
miasta” nabierze pełnej dosłow-
ności. Potrzebują tylko środków, 
aby ją urządzić. Na portalu zrzut-
ka.pl ruszyła zbiórka na przygo-

towanie nowego lokum dla Sceny 
Kamienica. Fundusze potrzebne 
są na pokrycie kosztów czynszu 
i mediów, budowę nowoczesnej 
sceny i okotarowania, zakup 
profesjonalnego nagłośnienia 
i oświetlenia scenicznego, mały 
remont istniejącej infrastruktury 
obiektu, zakup urządzeń popra-
wiających dostępność dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Za wsparcie można otrzymać 
złote bilety, bonifikaty, własny 
fotel w loży honorowej, a nawet 
możliwość nagrania swojej pio-
senki w mobilnym studiu nagrań.

Magdalena Talik

Historia Wrocławia w odcinkach, podwodne znaleziska archeologiczne, najlepsze dyplomy ze scenografii, wrocław-
skie szkło i wreszcie grafiki Salvadora Dali i Joana Miro – to plany Muzeum Miejskiego Wrocławia na 2022 rok.

W tym roku na nowym profilu 
Muzeum Miejskiego Wrocławia na 
FB pojawią się cztery cykle, w któ-
rych przybliżona zostanie mniej 
znana wrocławska historia.

W marcu kontynuacja cyklu 
#30wrocławianek. – Będą to ko-
biety żyjące w odmiennych cza-
sach, naukowczynie, artystki, 
działaczki społeczne, polityczki, 
kobiety w różnym wieku o różnej 
pozycji społecznej, hetero – i nie-
heteronormatywne – zapowiada 
Ewa Pluta, rzeczniczka muzeum, 
która podkreśla, że Muzeum Miej-
skie Wrocławia promuje lokalną 
herstorię bardzo świadomie.

W czerwcu cykl #queerstoriaWRO. 
– Osoby nieheteronormatywne 
odegrały ważną rolę w dziejach 
Wrocławia, szczególnie w 20-le-
ciu międzywojennym i po 1945 r., 
niestety często są pomijane w hi-
storycznym dyskursie – ubolewa 
rzeczniczka, podkreślając, że naj-
wyższa pora to zmienić.

W sierpniu wakacyjny cykl #an-
tycznyWrocław, w którym dowie-
my się, gdzie można spotkać an-
tycznych bogów i boginie, a nawet 
starożytne świątynie. A w paź-
dzierniku #nasiprzyjaciele o słyn-
nych wrocławskich zwierzętach.

A co w oddziałach?

 ◼ Do 13.03 w Muzeum Sztuki 
Medalierskiej trwa wy-
stawa „Lev Stern. Czas. 
Breslau. Wrocław”. 
Urodzony w 1945 r. 
na terenie 
dzisiejszej 
Ukrainy 
Lev Stern 
jest archi-
tektem, 
rzeź-
biarzem 
i mala-
rzem, któ-
rego życie 
to wyjazdy 
z Wro-
cławia 
i powroty 
do naszego 
miasta.

 ◼ Do 16.04 w Mu-
zeum Teatru mo-
żemy oglądać ekspozycję 
rzeźb i obrazów „Ewa 
Rossano – Opowieści”.

 ◼ Od 16.03 do końca kwietnia 
w Muzeum Archeologicz-
nym będzie można podziwiać 
wystawę „Zabytki z toru 
wodnego Szczecin – Świno-
ujście”. Ekspozycję stworzą 
znaleziska wydobyte podczas 
modernizacji tego miejsca. To 
m.in. średniowieczny miecz 

z pochwą, silnik i fragmen-
ty uzbrojenia, zbiór starych 
kotwic i osobiste wyposażenie 
żołnierzy.

 ◼ Od 28.04 do 4.07 w Muzeum 
Teatru zaprezentowane zosta-
ną prace konkursowe na naj-
lepszy dyplom ze scenografii. 
Na przełomie maja i czerwca 

odbędzie się tu też około-
-artystyczna inicjatywa 
Anny Zubrzycki i Fundacji 

Voices pt. „Błaźnice”, 
która ma na celu 

aktywizację 
kobiet.

 ◼ We 
wrześniu 
muzeum 
reaktywuje 
wystawę 
„Szkło 
Młodych”. 
ONZ usta-
nowiła rok 
2022 Mię-
dzynarodo-
wym Rokiem 

Szkła, więc 
po 16 latach 

w mury Arsenału 
Miejskiego powraca 

wystawa, która w la-
tach 90. odbywała się 

tu cyklicznie.

 ◼ Od lipca do grudnia 
będzie okazja, aby zoba-
czyć grafiki dwóch artystów 
z Półwyspu Iberyjskiego, 
którzy reprezentowali zupełnie 
odmienne formy i podejście 
do sztuki. Wystawa „Dali 
– Miró” odbędzie się w Mu-
zeum Historycznym w Pałacu 
Królewskim.

Magdalena Talik

Zaplanuj ten rok z Muzeum MiejskimDla solidarności 
z Ukrainą w NFM
4 marca o godz. 19 w Narodo-
wym Forum Muzyki, pl. Wol-
ności 1, odbędzie się specjalny 
„Koncert solidarności z Ukra-
iną”. Gwiazdami wieczoru będą 
ambasadorki muzyki ukraiń-
skiej, doskonale znane polskiej 
publiczności siostry Pasiecznik 
– sopranistka Olga i pianistka 
Natalia. Urodzone w Równem 
na Ukrainie siostry mają pol-
skie korzenie, z naszym krajem 
łączy je także zawodowa ak-
tywność. Siostry zrealizowały 
wspólnie wiele projektów np. 
płytę „Dumka” z popularnymi 
ukraińskimi pieśniami, któ-
re także usłyszymy w trakcie 
koncertu. Bilety w cenie 25 
zł dostępne są na www.nfm.
wroclaw.pl. Dochód ze sprze-
daży biletów zostanie przeka-
zany na pomoc Ukrainie.

Możemy pomóc, 
kupując książkę

Trwa akcja Wydawnictwa War-
stwy, w ramach której dochód 
ze sprzedaży książek ukraiń-
skich autorek i autorów publi-
kujących w Warstwach w ca-
łości zostanie przeznaczony na 
rzecz pomocy ofiarom wojny 
w Ukrainie. Zgromadzone środ-
ki zostaną przekazane organi-
zacjom pozarządowym, które 
niosą pomoc osobom w Ukra-
inie oraz uchodźcom wojennym 
przyjeżdżającym do Polski. Ak-
cja obejmuje egzemplarze do-
stępne na stronie Wydawnictwa 
Warstwy oraz te, które kupić 
można w księgarniach interne-
towych i stacjonarnych.

 

Zgłoś wydarzenie 
na Noc Muzeów
Wydział Kultury Urzędu Miej-
skiego Wrocławia zaprasza 
wrocławskie galerie, instytu-
cje kultury oraz NGO-sy do 
udziału w Nocy Muzeów, któ-
ra w tym roku odbędzie się 14 
maja. Wydarzenia powinny 
być bezpłatne, niekomercyj-
ne i dotyczyć promocji sztu-
ki i dziedzictwa kulturowego 
Wrocławia. Zgłoszenia można 
przesyłać do 15.03 poprzez for-
mularz umieszczony na stronie 
l.wroclaw.pl/noc-muzeow.

Zbierają na scenę w samym sercu miasta

Zespół teatru zachęca stałych bywalców do wsparcia remontu
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W MMW zobaczymy 
silnik bombowca 
wyłowiony z toru 
wodnego

Kultura

MUZEUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
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Sport

Wrocław gościł już niejedną 
sportową imprezę, jednak 
takiego wydarzenia jeszcze 
w stolicy Dolnego Śląska nie 
było! W  kwietniu 23 euro-
pejskie kraje, przez 6 dni, 
będą starały się wywalczyć 
awans do mistrzostw świata 
mężczyzn w lacrosse 2023.

Od 11 do 16 kwietnia Wrocław bę-
dzie gospodarzem europejskich 
eliminacji do mistrzostw świata 
mężczyzn w lacrosse. 23 kraje 
powalczą o awans do elitarnych 
rozgrywek, które w 2023 roku ro-
zegrane zostaną w amerykańskim 
San Diego.

Z kim zmierzą się Polacy?

Nie zabraknie znakomitych i do-
świadczonych zawodników 
z Czech, Danii czy Niemiec, ale 
pojawią się także początkujący 
w tej dyscyplinie Włosi czy Grecy. 
To właśnie z tymi drugimi o awans 
przyjdzie się mierzyć reprezentacji 
Polski, która w grupie C powalczy 
także z Norwegami, Czechami, 
Francuzami i Portugalczykami. 

– Damy z siebie 110 proc., by wy-
konać kluczowy krok i awansować 
na mistrzostwa świata w USA. 
Liczymy na to, że gra w polskiej 
stolicy lacrosse, czyli we Wrocła-
wiu, doda nam skrzydeł i będzie 
kluczem do awansu – mówi Mi-
kołaj Śmigiel, reprezentant Polski.

Biało-czerwoni turniej elimina-
cyjny zainaugurują 11 kwietnia.

Najpierw Francja

W meczu otwarcia na Stadionie 
Olimpijskim podejmą Francję. We 
wrocławskich eliminacjach aż 11 
zespołów zdobędzie awans. Poza 
zwycięzcami grup, na turniej za-
kwalifikują się także reprezenta-
cje, które zajmą drugie miejsca 
oraz trzy najlepsze zespoły z trze-
cich miejsc.

Warto zaznaczyć, że większą część 
reprezentacji Polski stanowią za-
wodnicy lokalnego zespołu Kosy-
nierów Wrocław – ośmiokrotnych 
mistrzów kraju, jednak na osta-
teczne powołania jeszcze czeka-
my. Turniej eliminacyjny honoro-
wym patronatem objął prezydent 
Wrocławia.

Patryk Załęczny

Śląsk Wrocław chce stworzyć najlepsze warunki do szkolenia przyszłych piłkarek i piłkarzy ręcznych. Handball Kids to 
pierwszy krok dla zainteresowanych dzieci tą dyscypliną sportu. Rekrutacja trwa cały czas.

Handball Kids to zajęcia z piłki 
ręcznej dla dzieci. Program reali-
zowany jest od jesieni 2020 roku 
w ramach projektu Śląsk Wro-
cław Handball Akademia. Tre-
ningi pod okiem wykwalifiko-
wanej kadry to dla najmłodszych 

doskonała okazja, aby rozpocząć 
swoją przygodę ze sportem. Pro-
gram dedykowany jest dzieciom, 
które dopiero rozpoczynają swoją 
przygodę ze „szczypiorniakiem”. 
Zajęcia służą zapoznaniu ich 
z podstawami piłki ręcznej, zain-

teresowaniu nią poprzez zabawę 
i rozwijaniu pasji.

Z myślą o Śląsku i młodych 
szczypiornistach

– Zależy nam, żeby dzieci dobrze 
się czuły i czerpały z zajęć dużo 
radości. Pod skrzydłami progra-
mu Handball Kids szkolimy ok. 
100 dzieci w różnym wieku – od 
przedszkola do 4. klasy szkoły 
podstawowej – mówi Grzegorz 
Pieczarka, koordynator programu.

Zajęcia dla uczestników progra-
mu Handball Kids odbywają się 
raz w tygodniu i trwają godzinę. 
Częstotliwość treningów może 
się zwiększyć, bowiem przyszli 
zawodnicy mogą rozwijać swoją 
pasję w klasach sportowych. Nie 
jest to jednak warunek konieczny 
– treningi prowadzone są rów-
nież po lekcjach. Śląsk Wrocław 
Handball Akademia to obecnie 
ok. 150 młodych szczypiorni-

stów. – Zarówno program Han-
dball Kids, jak i cały projekt Aka-
demii to inicjatywa, która ma na 
celu nie tylko troskę o przyszłość 
Śląska, ale całej dyscypliny. Nasi 
najstarsi zawodnicy wraz z tre-
nerami prowadzą lekcje pokazo-
we w szkołach, a najmłodsi mają 
możliwość trenowania w hali Or-
bita – przyznaje Pieczarka.

Jak dołączyć?

W zajęciach może uczestniczyć 
każdy, a rekrutacja trwa cały 
czas. Na starcie rodzic otrzymuje 
komplet informacji dot. harmo-
nogramu treningów, zaprosze-
nia na mecze pierwszego zespołu 
Śląska czy inne projekty, jak np. 
sportowe półkolonie. Miesięczna 
składka za udział w programie 
wynosi 50 zł. Szczegółowe in-
formacje pod numerem telefonu: 
606 824 777.

Mateusz Lubański

Najlepsi lacrossowcy z Europy we Wrocławiu

Zgłoś dziecko do akademii piłki ręcznej

W ramach jednego karnetu 
zakupionego w klubach Spar-
tan można skorzystać z usług 
wszystkich obiektów, które 
znajdują się w 4 lokalizacjach:

 ◼ przy ul. Wejherowskiej 34 
(siłownia i fitness),

 ◼ przy ul. Spiskiej 1 
(siłownia i fitness),

 ◼ przy ul. Lubińskiej 53 
(siłownia)

 ◼ przy ul. Krajewskiego 2 
(siłownia).

Szczegóły na spartan.wroc.pl

6 marca, z okazji zbliżającego 
się Dnia Kobiet, w hali przy 
ulicy Krajewskiego 2 zosta-
nie zorganizowany siatkarski 
turniej – Women’s VolleyWro 
Spartan Cup, organizowany 
przez Wrocławskie Centrum 
Treningowe Spartan.

Tydzień w skrócie

piłka nożna

PKO BP Ekstraklasa: 
7.03, godz. 19, 
Legia Warszawa – 
WKS Śląsk Wrocław 
(Canal+ Sport, TVP Sport)

koszykówka

Energa Basket Liga: 
3.03, godz. 18, 
Enea Astoria Bydgoszcz – 
WKS Śląsk Wrocław 
(EMOCJE.TV)

Energa Basket Liga: 
5.03, 17.30, 
Trefl Sopot – WKS Śląsk 
Wrocław (Polsat Sport Extra)

EuroCup: 
9.03, godz. 20, Hala Stulecia, 
WKS Śląsk Wrocław – 
Dolomiti Energia Trento 
(Polsat Sport Extra)

Energa Basket Liga Kobiet: 
6.03, godz. 18, 
AZS Gorzów Wlkp. – 
Ślęza Wrocław (InStat TV)

siatkówka

Tauron Liga Kobiet: 
6.03, godz. 12.30, 
Joker Świecie – #Volley-
Wrocław (Polsat Box Go)

Tauron 1. Liga: 
5.03, godz. 17, Hala Orbita, 
Chemeko-System Gwardia 
Wrocław – Polski Cukier 
Avia Świdnik

piłka ręczna

Liga Centralna: 
6.03, godz. 17, Hala Orbita, 
WKS Śląsk Wrocław – KPR 
Legionowo

WYDARZENIA 
SPORTOWE
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Wrocław to polska stolica lacrosse. Organizatorzy imprezy liczą na świetne widowisko sportowe
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Zajęcia mają być dla dzieci przede wszystkim dobrą zabawą



BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA #МизВами20

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Numer ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

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

Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go: 71 770 22 22

Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia

(bezpłatne, czynne całą dobę)

Pogotowie energetyczne: 991 

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie ciepłownicze: 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
994

Telefony awaryjne

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

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

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

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

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

Infolinie

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

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

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

sb., nd. 9.00-15.00)

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

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

śr. 8.00-17.00)

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

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

śr. 8.30-16.00)

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

Taxi Senior: 
794 123 124

Telefon Zaufania MOPS: 
512 198 939

Ważne telefony 
– pozostałe
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Krzyżówka nr 75 – rozwiąż i wygraj nagrody

Opowieści z wielkich bloków 
– premiera w Teatrze Lalek

Już 5 marca we Wrocławskim Te-
atrze Lalek premiera „Opowieści 
z wielkich bloków”. To spektakl 
dla dzieci powyżej 8 lat i ich ro-
dzin. Łączy w sobie słowo, obraz 
i ekspresję Polskiego Języka Migo-
wego (PJM). Opowiada o tym, jak 
radzić sobie z uczuciami, takimi 
jak: samotność, złość, tęsknota. 
Główna bohaterka to 10-letnia 
Dominika (grana przez głuchą ak-

torkę Dominikę Kozłowską), która 
spędza wakacje w bloku z wielkiej 
płyty. Marzy o zabawie z rówie-
śnikami, ale wychowująca ją sa-
motnie mama boi się o córkę. Nie 
pozwala jej wychodzić. W spekta-
klu świat głuchych i świat słyszą-
cych przenikają się, dialogi pro-
wadzone są w języku polskim oraz 
w PJM. To wspaniała lekcja o tym, 
że bariery często tworzymy sami. 
Spektal będzie grany od 5 do 13 
marca. Bilety do nabycia na bilety.
teatrlalek.wroclaw.pl.

Balet Królewski wystąpi 
z „Jeziorem łabędzim”

Trudno znaleźć drugi tak mocno 
rozpoznawalny tytuł, jak „Je-
zioro łabędzie” Rosjanina Piotra 
Czajkowskiego. Historia miło-
sna Odetty i Zygfryda – kochan-
ków, których może połączyć tyl-
ko śmierć – to niemal synonim 
sztuki baletowej. A gdy wykona 
go Polski Balet Królewski – je-
den z najmłodszych zespołów 
baletowych w Europie, stworzo-

ny z nagradzanych tancerzy – to 
będzie wyjątkowe wydarzenie. 
Spektakl będzie można obejrzeć 
w sali audytoryjnej Wrocław-
skiego Centrum Kongresowe-
go, ul. Wystawowa 1, 20 mar-
ca o godz. 17. Bilety do nabycia 
online na l.wroclaw.pl/jezioro 
i stacjonarnie w księgarni PWN, 
ul. Kuźnicza 56, Książnicy Pol-
skiej, ul. Świdnicka 49, sklepie 
Riff, ul. Piłsudskiego 28. Cena 
biletu to 150 i 160 zł. Szczegóły 
na tomczykart.pl.

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

W tym numerze będzie to 75.HA-
SŁO (słowo HASŁO należy zastą-
pić rozwiązaniem krzyżówki). Na 
odpowiedzi czekamy do 10 mar-
ca br. do godz. 20.00. Trzech 
zwycięzców wyłonimy zgodnie 
z regulaminem spośród autorów 

prawidłowych odpowiedzi do 
17 marca br. Skontaktujemy się 
z nimi w ciągu trzech dni robo-
czych z numeru telefonu 71 776 
71 00. UWAGA! Według regula-
minu nagrodę można wygrać raz 
na 12 m-cy.

W tym wydaniu do zdobycia są 
dwie bluzy z herbem Wrocła-
wia i pakiet toreb płóciennych. 
Zwycięzcy z numeru 73 (hasło: 
Kocie sprawy) to pani Lidia (blu-
za), panowie Mirosław i Bartosz 
(worek). Gratulujemy!

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

Następny numer biuletynu wroclaw.pl już 17.03.2022 Pelne archiwum w internecie na www.wroclaw.pl/biuletyn

1. Andrij, piłkarz, pierwszy Ukrainiec, który wygrał Ligę 
Mistrzów z A.C. Milanem

2. Aleksander, polski komediopisarz, którego pomnik 
odsłonięto we Lwowie w 1879, po II wojnie światowej trafił 
do Wrocławia

3. Po ukraińsku Lwiw, po niemiecku – Lemberg, po łacinie…

4. Witalij, ukraiński bokser, obecnie mer Kijowa

5. Wołodymyr, z wykształcenia prawnik, aktor,  
aktualnie prezydent Ukrainy

6. Ukraiński ludowy instrument muzyczny

7. Stolica kraju położonego nad Dnieprem, między IX a XI 
wiekiem – centrum handlu wikingów na Rusi

8. Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych 
w dawnej zajezdni Dąbie

9. … Honorowy Ukrainy, mieszczący się przy  
ul. Jedności Narodowej 

10. …. Racławicka – obraz Jana Styki, od 1985 roku 
pokazywany w rotundzie we Wrocławiu

11. Jurij, konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu

12. Przejście … (Przejście Świdnickie),  
punkt informacyjny dla migrantów we Wrocławiu

13. Profesor z Lwowskiej Szkoły Matematycznej,  
po II wojnie światowej współorganizował wrocławskie 
środowisko naukowe


