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Mikrogranty Młodzieżowe 2019
1 lutego ruszył nabór wniosków w ramach Programu
Mikrogranty młodzieżowe we Wrocławiu! Wnioski w
wersji elektronicznej lub papierowej można składać
do 28 lutego 2019 r. Zostań wolontariuszem i świadomym obywatelem swojego Miasta, rozwijając
współpracę w zespole, działanie projektowe oraz
przedsiębiorczość. Nie czekaj aż inni zmienią świat
za Ciebie. Zrealizuj ze swoją grupą młodzieżową, i z
pomocą Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, autorski pomysł na rzecz lokalnej społeczności. Skorzystaj z mikrodotacji w wysokości do 1000 zł! Wnioskodawcami mogą być: młodzieżowe grupy nieformalne, składające się z minimum 3 osób w wieku 13- 21 lat mieszkających i/lub
uczących się we Wrocławiu (w tym jeden lider, osoba pełnoletnia). Aby wziąć udział w konkursie należy
wypełnić formularz wniosku aplikacyjnego dostępny
na: http://generator.mikrograntym.pl w terminach
naborów wniosków. Regulamin konkursu 2019 na:
http://www.sektor3.wroclaw.pl/
mikrograntymlodziezowe-dokumenty/
Wrocławskie Centrum Integracji - rekrutacja w
ramach zatrudnienia socjalnego
Wrocławskie Centrum Integracji (jednostka organizacyjna Gminy Wrocław) prowadzi działania szkoleniowo-doradcze (w ramach tzw. zatrudnienia socjalnego), ukierunkowane na wsparcie osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, w powrocie na rynek pracy. Zajęcia w Centrum adresowane są do
osób bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Wrocławia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. osób
długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, chorych psychicznie, bezdomnych, uzależnionych od
alkoholu, opuszczających zakład karny). Uczestnicy
mają zapewniony codzienny posiłek, ubezpieczenie
NNW, świadczenie integracyjne w wysokości 100%
zasiłku dla osób bezrobotnych (w miesiącu próbnym
– 50% zasiłku), szkolenia zawodowe, warsztaty
komputerowe, zajęcia aktywizacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa, wsparcie specjalisty terapii uzależnień, konsultacje prawne. W ramach projektu "Razem można więcej" współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, WCI prowadzi rekrutację
uczestników do II edycji, która rozpocznie się na
początku marca 2019 r. Szkolenia odbywają się w
podziale na trzy grupy zawodowe: pracownik biura i
handlu, opiekun osoby zależnej, pracownik remontowo - budowlany. Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Małgorzata Strojny (pok.14, I p., tel. 71 782 35
20/21) e-mail:malgorzata.strojny@wci.wroclaw.pl.
Prowadzona jest również rekrutacja ciągła do grupy
zawodowej organizowanej od paru lat przez Dział
Reintegracji, pracownik porządkowy – konserwator
(usługi porządkowe realizowane na rzecz klientów
MOPS korzystających z usług opiekuńczych). Osoba
odpowiedzialna za rekrutację: Irena Kęśminowicz
(pok.31, II p., tel. 71 782 35 15; służbowy tel. kom.
576 142 148, nr telefonu do Działu Reintegracji– pok.
3b:
71
782
35
22),
e-mail:
irena.kesminowicz@wci.wroclaw.pl.
Rekrutacja do szkół i przedszkoli we Wrocławiu
Informujemy, że 12 marca br. rozpocznie się rekrutacja do szkół podstawowych. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli startuje 20 marca,
a do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – 13 maja. System elektronicznej rekrutacji
przygotowany dla mieszkańców będzie dostępny pod

adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl w dniu uruchomienia rekrutacji do szkół podstawowych.
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 20
marca. Rekrutacja do oddziałów zerowych odbywa
się na takich samych zasadach jak rekrutacja do
przedszkoli. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 26 marca 2019 r. W tym samym terminie
rodzice muszą złożyć w przedszkolu I wyboru wniosek rekrutacyjny, pobrany z systemu rekrutacji.
Można wybrać maksymalnie 3 przedszkola. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2013– 2016, mieszkające we Wrocławiu. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola. 26 kwietnia
2019 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a 8 maja 2019 zostanie ogłoszona lista
dzieci przyjętych do placówek. W tym momencie
zakończy
się
I
etap
rekrutacji.
12 marca 2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice mają czas
na złożenie wniosków do 18 marca 2019 r. Później
system
elektroniczny
będzie
nieaktywny.
Do rekrutacji przystępują dzieci mieszkające we
Wrocławiu, urodzone w 2012 r. - jako 7-latki, i w
2013 r. - jako 6-latki - jeżeli realizowały, w roku
szkolnym 2018/2019, wychowanie przedszkolne
albo posiadają opinię poradni psychologicznopedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w
szkole podstawowej. Można wybrać maksymalnie 3
szkoły. 29 marca 2019 r. zostaną ogłoszone listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych. W terminie 5-8
kwietnia 2019 ruszy nabór uzupełniający do klas I
w publicznych szkołach podstawowych, w których
będą jeszcze wolne miejsca. Ten etap odbywać się
będzie bez narzędzi elektronicznych. Kolejność
zgłoszeń elektronicznych nie ma znaczenia. Ważne,
aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do
szkoły I wyboru w dniach 12 - 18 marca 2019 r.
Zadbajmy zimą o stan naszych nieruchomości
Przypominamy, ze właściciel nieruchomości ma
obowiązek zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1454,
1629), uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. W związku z tym, apelujemy do zarządców i właścicieli nieruchomości o systematyczne i
szybkie usuwanie zalegającego śniegu oraz sopli
lodowych z dachów, szybkie usuwanie lodu i śniegu
z chodników oraz wzmożoną kontrolę stanu technicznego obiektu w okresie zimowym. W przypadku
braku możliwości wykonania powyższych obowiązków przez zarządcę lub właściciela nieruchomości,
wynikających z nieposiadania wyspecjalizowanych
pracowników, należy się zwrócić do firm i podmiotów specjalizujących się w takim zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku problemów z pozyskaniem informacji o firmach świadczących tego rodzaju prace oraz w związku z dużym
zagrożeniem spowodowanym zalegającym śniegiem
na dachach, zarządcy i właściciele nieruchomości
mogą zwrócić się telefoniczne do Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który dyspo-

nuje w swojej bazie danych informacjami o podmiotach działając w danym obszarze specjalizacji. W celu pozyskania informacji prosimy o kontakt z Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 71
77 02 222.
Mój dom, czy mogę palić, czym chcę?
Nie !!! Tak jak w całej Polsce, we Wrocławiu też obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach
grzewczych budynków. Każdy, kto widzi (i czuje), że
ktoś spala odpady, ma prawo zwrócić właścicielowi
uwagę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem odpowiednim służbom. Kara to mandat w wysokości do
500 zł. Jeśli sprawa trafi na wokandę, sąd może
orzec grzywnę w wysokości nawet 5000 zł.
Według danych Ministerstwo Środowiska, co roku
spalamy w Polsce nawet 2 mln ton odpadów w domowych piecach. Z każdym kilogramem spalonych śmieci emitujemy toksyczne substancje, które szkodzą
nam i osobom w naszym otoczeniu (są przyczyną poważnych chorób płuc i układu oddechowego). Szkodliwe substancje roznoszą się wokół domu nawet na
kilkaset metrów zatruwając glebę, co później jest
wchłaniane przez uprawy ogrodnicze na działkach.
Ponadto gromadząca się smoła i sadza mogą doprowadzić do niebezpiecznego pożaru w kominie i narazić nas na utratę życia lub zdrowia oraz dodatkowe
koszty. W dodatku wcale na tym nie oszczędzamy, a
nawet możemy jedynie narazić się na wysoką karę.
Zgłoszenia z terenu Wrocławia można dokonać też
bezpośrednio u służb, Straż Miejska Wrocławia – Oddział Ochrony Środowiska – tel. alarmowy 986
(całodobowy) lub 713 100 646 (w godzinach 7:00 14:00); Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego Wrocławia tel. 71 7996700 lub 71
7996722; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska + tel. 71 372 13 06 (tylko w przypadkach spalania
odpadów przez podmioty prowadzące działalność
gospodarczą).
Projekt Planu Zarządzania Środowiskiem – konsultacje
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
(PGW WP RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza
Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła do wglądu
wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom
PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla
Komponentu 1 - Ochrona przed powodzią Środkowej i
Dolnej Odry, Podkomponent 1.B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze, Kontrakt 1B.7 WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław (nazywany dalej PROJEKTEM
PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM). Z projektem
Planu zapoznać się można do 19 lutego 2019 r. w siedzibie PGW WP RZGW we Wrocławiu, al. Kochanowskiego 91B od 8.30 do 14.30. Uwagi i wnioski można
składać do protokołu lub na adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl. Szczegóły na stronie:
www.odra-wroclaw.pl/aktualnosci.
Komunikaty do mieszkańców
Zarząd Osiedla, zwraca się do mieszkańców Osiedla z
apelem o zgłaszanie do naszej siedziby osobiście, telefonicznie lub mailowo, danych o braku tabliczek
informacyjnych z nazwami ulic na naszym osiedlu.
Prosimy też o przekazanie nam informacji gdzie Państwa zdaniem powinny być zamontowane kosze na
śmieci.

TALENTY PILKARSKIE
Z LEŚNICY

Biała Australia ma ciemną historię, tak mawiają Aborygeni. Od przybycia angielskich osadników
w 1788 roku jest to historia niewolnictwa, masakr
i kulturowej degradacji Aborygenów. Wbrew pozorom, złe traktowanie Aborygenów przez "białą"
Australię, to nie są zamierzchłe czasy. Podczas pokazu nasz gość opowie także o obecnych problemach z jakimi spotykają się Aborygeni. Będzie mierzył się ze stereotypami na ich temat oraz trudnym
tematem rasizmu.

cławiu. Była finalistką muzycznego show Programu
Drugiego Telewizji Polskiej pod tytułem „Bitwa na
głosy” w drużynie Urszuli Dudziak. W swoim dorobku artystycznym ma na koncie współpracę zarówno z
artystami wrocławskiego środowiska muzycznego,
jak i big bandem Uniwersytetu Zielonogórskiego pod
dyrekcją Jerzego Szymaniuka. Występowała obok
takich gwiazd, jak: Valerie Scott, Mike Russel,
Krzysztof Kiljański, Henryk Miśkiewicz, Jarosław
Śmietana, Urszula Dudziak.

Bartosz Twaróg: Ostanie 6 lat mieszkał poza Polską, w 3 różnych krajach. Czas ten spędził na podróżach po nich oraz na wyjazdach fotograficznych
w inne rejony świata. Z zamiłowania zajmuje się
fotografią uliczną, dokumentalną i krajobrazową.
Obecnie pracuje nad szerszym tematem aborygeńskiego aktywizmu.

NOWE GABLOTY
CK ZAMEK

R. Szopa (z lewej) i M. Kutyba (z prawej) fot. AS Fenomen

Od stycznia w dwóch punktach naszego osiedla stoją
nowe gabloty informacyjne należące do Centrum
Kultury „Zamek”. Można w nich zapoznać się z aktualnym programem instytucji.

Dwójka chłopców z Leśnicy zrobiła krok w kierunku
profesjonalnej kariery piłkarskiej. Trenujący w lokalnej akademii piłkarskiej AS Fenomen Leśnica podopieczni Michała Bakalarza dostali się do prestiżowej Akademii Młodych Orłów, będącej pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Chłopcy wzięli
udział w testach sprawnościowych i piłkarskich, które odbyły się w ubiegłym roku. Tylko nielicznym
udało się przez nie przejść, w tym naszej „leśnickiej
dwójce”. Dzięki temu Rafał Szopa (11 lat) i Mikołaj
Kutyba (10 lat) mają szansę na jeszcze efektywniejszy rozwój sportowy. Mali piłkarze trenują 2 razy w
tygodniu z najlepszymi chłopcami z Wrocławia i okolic pod okiem wykwalifikowanych trenerów.
Teraz dają z siebie wszystko, aby w przyszłości móc
osiągać takie sukcesy jak Robert Lewandowski, Arek
Milik, Krzysztofa Piątek czy Łukasz Fabiański. Gratulacje! Trzymamy kciuki za osiągnięcie swoich sportowych marzeń!

KULTURY ŚWIATA:
AUSTRALIA

NOWE ZAJĘCIA
WOKALNE
Zapraszamy na zajęcia wokalne. Będziemy pracować w grupie, ale także indywidualnie, tak żeby
każdy mógł spróbować swoich sił, przełamać poczucie tremy, wypróbować siłę swojego głosu. Znajomość nut nie jest konieczna, ale zaangażowanie i
pozytywne nastawienie zdecydowanie tak. Zapraszamy do świata pięknych dźwięków i muzycznych
podróży po najskrytszych zakątkach wyobraźni.Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w
wieku szkoły podstawowej.

Jedna z nich stoi przy wejściu do Parku Leśnickiego
od strony ulicy Marszowickiej, drugą natomiast można znaleźć przy zejściu na perony tramwajowe na
pętli.
Wymieniono również starą tablicę przy zamkowym
murze, na której co miesiąc umieszczany jest program imprez zamkowych. Niedługo zostanie ona
również oświetlona.
Tekst M.K.

Spotkanie z Bartosz Twaróg
21 luty 2019, godzina 18:30, wstęp wolny!
Aborygeni australijscy - 230 lat oporu i walki o
sprawiedliwość
Materiał, który zostanie zaprezentowany powstawał
przez pół roku w środowisku aborygeńskich aktywistów w Sydney. Razem z nimi nasz gość uczestniczył
w tradycyjnych spotkaniach-gawędach, protestach
czy politycznych zgromadzeniach. Wysłuchał wielu
trudnych osobistych historii. Dokumentował fotograficznie jak wcielają w życie swoje marzenia suwerenności i niezależności.
Podczas ostatniego wyjazdu dotarł do małej społeczności, która żyje na Wyspie Palmowej na wybrzeżu
stanu Queensland. Wyspa ta była kolonią karną dla
Aborygenów oraz wyspiarzy z Cieśniny Torresa. Do
dzisiaj żyją na niej ludzie, którzy doświadczyli niewolnictwa i przymusowych przesiedleń. W historiach
ich życia jak w soczewce skupiają się ciężka przeszłość Australii i obecne problemy.

Rozpoczynamy nabór do nowej grupy. Planowany początek zajęć: po feriach, 20 lutego 2019 r.
Zapisy przez stronę strefazajec.pl
Prowadząca: Paulina Gołębiowska – wokalistka,
autorka tekstów, kompozytorka, pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, specjalność wokalistyka jazzowa oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu (fortepian). Obecnie wykładowca wokalistyki jazzowej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczestniczka wielu warsztatów i kursów wokalnych, gdzie swoje umiejętności szkoliła
pod okiem m.in. Elżbiety Zapendowskiej, Lory Szafran, Grażyny Łobaszewskiej, Janusza Szroma,
Marka Bałaty, Karen Edwards. Występowała na
ogólnopolskich i międzynarodowych scenach, m.in.
na Festiwalu „Polsat Dzieciom” w warszawskiej
Sali Kongresowej, na Międzynarodowym Festiwalu
Jazzowym: JazzTage w Gorlitz, „Green Town of
Jazz” w Zielonej Górze, „Jazz nad Odra” we Wro-

REKLAMA

KONCERT CHÓRU
BALLADA
Z okazji Dni Babci i Dziadka w ponownie mogliśmy
usłyszeć zamkowy chór senioralny - Ballada. Poniżej
przedstawiamy małą fotorelację z tego wydarzenia.

