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"Miasto sprawiedliwości naprawczej - most do porozumienia"
8 - 9 listopada 2021 / Wrocław
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk – z wykształcenia socjolog, w latach 20112018 dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW, od listopada 2018 r.
prezydent Wrocławia.
Jacek Sutryk jest wrocławianinem, wychował się na Tarnogaju. Uczęszczał do
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola przy ul. Nyskiej oraz do
Społecznego Liceum nr 1 przy ul. Długiej. Jest absolwentem socjologii na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz doktorantem
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
i wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.
Wrocław to nie tylko miejsce, w którym się urodził, ale także miasto jego
rodziców i dziadków.
– Wrocław mnie ukształtował, noszę go w sobie. Nie mógłbym żyć nigdzie indziej.
To moje miejsce. Znam dawny Wrocław ze wspomnień mojej babci. Wciąż
pamiętam ten z mojego dzieciństwa, a później młodości. Dzisiaj z dumą
i zachwytem patrzę jak piękny jest nasz współczesny Wrocław – mówi Jacek
Sutryk.
Z zamiłowania społecznik i samorządowiec. Od zawsze zaangażowany
społecznie: przewodniczył Radzie Pomocy Społecznej, dyrektor Wspólnoty
Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie – NGO zrzeszająca
ponad 800 organizacji socjalnych z całej Polski, wiceszef Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej,
działał w Zarządzie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu polityki
społecznej. Na co dzień współpracuje z organizacjami socjalnymi z całej Polski.
W latach 2007-2011 pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Wrocławiu. Doświadczenie i zdobytą wiedzę wykorzystał następnie
w Urzędzie Miejskim Wrocławia, gdzie od 2011 r. był dyrektorem Departamentu

Spraw Społecznych. Odpowiadał za współpracę z organizacjami pozarządowymi,
zdrowie, pomoc społeczną, partycypację społeczną, sport i rekreację czy kulturę.
W 2015 r. uczestniczył w tworzeniu w Urzędzie Miejskim Biura Partycypacji
Społecznej, dzięki któremu urzędnicy i władze miasta mogą być bliżej jego
mieszkańców. Jednym z najważniejszych projektów obecnego Wydziału
Partycypacji Społecznej jest Wrocławski Budżet Obywatelski, którego środki na
przestrzeni ostatnich 4 lat zostały zwiększone z 3 do 25 mln złotych.
Jako dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW Jacek Sutryk zawsze dużą
wagę przykładał do rozwoju wrocławskich osiedli i bliskiej współpracy z radami
osiedli. W listopadzie 2017 r. odbył się I Wrocławski Kongres Rad Osiedli w Hali
Stulecia, zaś w ramach Funduszu Czasu Wolnego od maja do września 2018 r. na
wrocławskich osiedlach przeprowadzono 80 wydarzeń.
Na prezydenta Wrocławia został zaprzysiężony 19 listopada 2018 roku.
Za kluczowe inwestycje miejskie uznał wykonanie Trasy AutobusowoTramwajowej na Nowy Dwór oraz budowę linii tramwajowej na Popowice.
Zakończenie obu zaplanowano na 2023 rok. Priorytetowo traktuje też walkę ze
smogiem i akcję „Zmień piec”. Tylko w 2020 roku, w jej ramach, udało się
zlikwidować 1800 tzw. kopciuchów (1400 w ramach programu KAWKA Plus i 400
wymienionych przez miasto w budynkach komunalnych). Ponadto rozwija Centra
Aktywności Lokalnej.
Czas wolny spędza aktywnie, gra w tenisa, biega, jeździ rowerem. Kibic
wrocławskiej drużyny żużlowej, wrocławskich siatkarek i koszykarek. Lubi także
czytać książki Katarzyny Bondy.

