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Osiedlowe obchody Dnia Życzliwości i Dni Wolontariatu
Z okazji Światowego Dnia Życzliwości (21.11) oraz
Międzynarodowego Dnia Wolontariatu (5.12), w
Szkole Podstawowej nr 51, 26 listopada odbyło uroczyste spotkanie poświęcone tym wydarzeniom.
Uczestniczyły w nim dzieci i młodzież reprezentujące szkoły i ośrodki edukacyjno- wychowawcze z naszego osiedla. Wyróżnionym przyznano honorowy
tytuł „życzliwka”, a najaktywniejszym wolontariuszom zostały przyznane nagrody książkowe. Po słodkim poczęstunku uczestnicy wzięli udział we wspólnej zabawie tanecznej. Zarząd Osiedla serdecznie
dziękuje członkom „Partnerstwa dla Leśnicy i okolic”
oraz gospodarzom - SP nr 51 za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie tej cennej uroczystości.
IV Wigilia Leśnicka, niedziela 15 grudnia
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Osiedla już na
IV
Wigilię
Leśnicką,
która
odbędzie
się
w następną niedzielę 15 grudnia, na tarasach Centrum Kultury Zamek, rozpoczynamy o godz. 14.00.
Spotkanie jest otwarte i adresowane do wszystkich
mieszkańców naszych osiedli – Leśnicy, Stabłowic,
Złotnik, Mokrej, Marszowic, Ratynia, Żaru i Żernik
Nowych, a szczególnie do osób starszych, samotnych, potrzebujących. W świątecznej atmosferze,
przy choince, będzie można posłuchać kolęd, skosztować wigilijnych potraw oraz wspólnie i radośnie
spędzić czas. Wigilię realizuje Partnerstwo dla Leśnicy i okolic (skupiające MOPS, CK Zamek, Radę
Osiedla, placówki oświatowe, stowarzyszenia i świetlice środowiskowe) oraz wolontariat i lokalny biznes. Trwają już przygotowania i spotkania organizacyjne a niebawem na osiedlu pojawią się plakaty
informacyjne. Projekt jest finansowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Radę Osiedla Leśnica. Zapraszamy do współpracy wszystkich
chętnych z naszego Osiedla, każda pomoc i wsparcie
są mile widziane.
Projekty do Funduszu Osiedlowego 2020-21
Rada Osiedla Leśnica, na XXXI sesji, przyjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia do Funduszu Osiedlowego
2020-21 nasypujących inwestycji: Uporządkowanie,
zagospodarowanie skweru przy ul. Arbuzowej; Budowa strefy zabaw dla malucha w Parku Złotnickim;
Oświetlenie ulicy Mokrzańskiej, od Dolnobrzeskiej
do Młodzieżowej; Budowa progów na ulicy Lutyńskiej; Budowa przystanku na ulicy Dolnobrzeskiej, w
rejonie Grzybowej i Smolnej; Wykonanie placu zabaw na Żernikach Nowych; Budowa kładki między
Stawami Leśnickimi; Budowa progów spowalniających na ulicy Junackiej; Remont części chodnika przy
ulicy Serowarskiej; Miejsce spotkań i grillowania na
wolnym powietrzu przy Parku Złotnickim; Budowa
oświetlenia ul. Dolnobrzeskiej, od Mokrzańskiej do
Junackiej; Budowa oświetlenia na odcinku ulicy Gromadzkiej; Wykonanie ławek przy ulicy Wojanowskiej; Wykonanie ławek przy ulicy Zakopiańskiej;
Wykonanie ławek przy stawie na Nowych Żernikach;
Nasadzenia drzew na Złotnikach. Do 16.12.2019 projekty zostaną złożenie w urzędzie miejskim poprzez
dedykowaną aplikację. Między 17.12.2019 r. a 1.04.
2020 r . nastąpi ocena projektów (analiza formalna,
rzeczowa, kosztowa), która zostanie dokonana przez
właściwe jednostki UM Wrocławia, przy udziale
przewodniczących zarządów osiedli. Wstępne wyniki
naboru
zostaną
ogłoszone
2.04.2020
r.
Do16.04.2020 r. przeprowadzona zostanie końcowa

weryfikacja projektów, do których zostały zgłoszone uwagi i zastrzeżenia w toku oceny. 16.04.2020
roku, Urząd Miejski opublikuje ostateczne wyniki
naboru.
MPZP w rejonie Kosmonautów i Grabowej
Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Grabowej we Wrocławiu
oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko skutków realizacji
ustaleń ww. planu (Uchwała Nr XIII/329/19 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 5.09.2019 r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie
na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka
53, 50-030 Wrocław, w terminie do 10 grudnia
2019 r. Wniosek powinien zawierać tytuł planu,
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

Pomóżmy kotom przetrwać zimę
Ustawa o ochronie zwierząt stanowi, że zwierzęta
wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i
powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytowania. Każde zwierzę należy traktować w sposób humanitarny oraz zapewniać mu odpowiednią opiekę i ochronę. Taką troską powinny
być objęte również koty wolno żyjące, zwłaszcza
zimą, którą ciężko im przeżyć bez ciepłego i suchego pomieszczenia, gdzie będą miały zapewnione
pożywienie i wodę. Koty są naszymi sprzymierzeńcami, gdyż ich obecność w miejskim ekosystemie
zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni, które są
nosicielami wielu groźnych dla człowieka chorób.
Koty potrzebują pomocy człowieka, a człowiek, aby
uniknąć
plagi
gryzoni,
potrzebuje
kotów.
Zwracamy się z apelem do mieszkańców, zarządców
i administratorów nieruchomości o humanitarną
postawę w stosunku do wolno żyjących kotów, w
tym o aktywny i przyjazny udział w zapewnieniu
im ochrony i opieki. Prosimy również o udostępnianie im ciepłych i suchych miejsc schronienie w budynkach, np. poprzez uchylenie, w okresie występowania niskich temperatur, okienek w piwnicach
lub innych odpowiednich do tego pomieszczeniach.
Takie postępowanie przyczyni się do ratowania
tych zwierząt i pomoże im przeżyć zimę. Należy
zaznaczyć, że zwierzęta te znajdują się pod stałą
opieka wrocławskich, społecznych opiekunów kotów, którzy kontrolują wielkość i stabilność kociej
populacji oraz dbają o jej dobrą kondycję zdrowotna.
Przypominamy, że agresywne działania wobec kotów miejskich zmierzające do zmiany miejsca bytowania kotów wolno żyjących naruszają ich naturalne potrzeby życiowe, które są chronione prawem.
Utrudnianie, straszenie, zamykanie dostępu do dotychczasowych schronień, umyślne ranienie czy
trucie, jest formą znęcania się nad tymi zwierzętami, sankcjonowaną prawem.
Wyrażamy nadzieję, że realizacja niniejszego apelu
spotka się z Państwa zrozumieniem i akceptacją, a
jego realizacja, podobnie jak w latach ubiegłych,
pomoże zwierzętom przetrwać trudny, zimowy
okres. Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom
wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Ponadto działania takie są zgodne z
intencją Uchwały nr XXXVII/791/17 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przy-

jęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wrocław.
Dbajmy o czystość powietrza
Zarząd Osiedla, w związku z trwającym sezonem
grzewczym gorąco apeluje do mieszkańców naszego
Osiedla, o zrezygnowanie z palenia w swoich piecach
różnego rodzaju odpadami. Nie jest tajemnicą, że
spalanie śmieci zatruwa i zanieczyszcza powietrze w
całej okolicy znacząco pogarszając warunki życia
mieszkańców i zwierząt. Toksyczny dym jest rakotwórczy i niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie –
szczególnie u dzieci i osób starszych. Specjaliści „biją
na alarm”, Miasto nasze niestety jest w czołówce polskich miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Śmieci powinniśmy segregować i wyrzucać je
do odpowiednich pojemników. Tym bardziej – że płacimy podatek niezależnie od tego, ile wyprodukujemy
odpadów w naszych gospodarstwach domowych.
Przypominamy również o zakazie palenia odpadów
zielonych, w tym liści, na terenie naszego miasta.
Odpady takie powinniśmy umieszczać w brązowych
workach, które wystawiamy przed domem w dniu ich
zabierania. Szczegółowy harmonogram odbioru takich worków z poszczególnych ulic znajdziemy na
stronie ekosystem.wroc.pl.

Porady prawne 16 grudnia
Zapraszamy na ostatnie w tym roku bezpłatne porady
prawne, które udzielane są w trzeci poniedziałek
każdego miesiąca od 17.00 do 18.00.
Dyżur strażnika Osiedla Leśnica
W poniedziałki starsza strażniczka Agnieszka Smułka
pełni dyżur w siedzibie Osiedla Leśnica przy ul. Płońskiego 13. Mieszkańcy Osiedla mogą kierować do niej
swoje wnioski osobiście bądź telefonicznie, tel. 600
908 518.

„Dziecka, dziecka prawa to poważna, poważna
sprawa”
Przedszkole nr 20 we Wrocławiu świętuje Międzynarodowy

Rada Rodziców, która z zebranych środków chce
wesprzeć najbardziej potrzebujących uczniów w
szkole.

Dzień Praw Dziecka

- Mając na uwadze iż w szkole są podopieczni, których rodziny są w ciężkiej sytuacji materialnej,
Rada Rodziców z zebranych środków postanowiła
wesprzeć ich materiałami dydaktycznymi i naukowymi– mówi Beata Wieczerzak, przewodnicząca
Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 51. Zachęcamy zatem wszystkich mieszkańców Leśnicy i
okolic oraz każdą osobę, która ma ochotę postawić
na swoim stole Wigilijnym ozdobę ręcznie robioną
do przybycia na kiermasz i zakupu świątecznych
dekoracji.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych
przyjęła konwencję, która zagwarantowała wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one
dzieci, ale i także wspierają we wszechstronnym
rozwoju. Znajomość praw pozwala uchronić się najmłodszym przed różnymi niebezpieczeństwami, a
także z drugiej strony daje im możliwość aktywnego
uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji.
20 listopada 2019 r. liczne placówki edukacyjne w
Polsce wsparte przez UNICEF świętowały 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do tego
wydarzenia dołączyło także jedno z wrocławskich
przedszkoli – Przedszkole nr 20, znajdujące się przy
ul. Karpnickiej 2. Uroczystość rozpoczęło przepiękne
przedstawienie przygotowane przez dzieci z grupy
Pszczółki oraz Żabki pod kierownictwem nauczycielek: pani Anny Ryndak oraz pani Agnieszki Serwy.
Następnie wszystkie przedszkolaki z 11 grup wyruszyły w niebieski marsz z balonami. Dzieci oraz ich
nauczyciele zjednoczyły się przy wspólnym celu, jakim było podkreślenie ważności ich praw na całym
świecie oraz okazanie wsparcia i solidarności z tymi
z nich, których prawa nie są respektowane.
Katarzyna Maciejewska

edukator. Autorka ponad 50ciu zeszytów rysunkowych (tzw. karnetów z podróży przez życie), które
powstają od 15 lat wszędzie tam, gdzie mieszka lub
bywa. Po latach spędzonych we Francji, Ameryce
Południowej i Hiszpanii, wróciła do Polski, by odkryć
swój kraj na nowo. Pasjonatka mądrej edukacji, podróżuje przez życie rysując i zarażając innych rysowaniem (warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych). Najczęściej mieszka we Wrocławiu.

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Szkole Podstawowej nr 51, przy ulicy Krępickiej 50, odbędzie
się 17 i 18 grudnia 2019 w godzinach od 16:00 –
18:00.
Zapraszamy!
Kultury Świata

Ameryka Południowa …
czyli o podróży bogatej człowiekiem
Spotkanie z Anetą Skórnicką
12.12.2019, godzina 18:30

Szkoła Podstawowa nr 51 zaprasza na

Kiermasz Bożonarodzeniowy
Własnoręcznie robione ozdoby, pachnące ciasta i
świąteczne dekoracje. Te oraz wiele innych wspaniałych rzeczy będzie można zakupić podczas tegorocznego kiermaszu Bożonarodzeniowego, który odbędzie się 17 i 18 grudnia w Szkole Podstawowej nr 51
przy ulicy Krępickiej.
- Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, gdyż kiermasz
otwieramy również dla wszystkich mieszkańców
Leśnicy i okolic - mówi dyrektor szkoły Piotr Staniów - zachęcamy do zakupu ozdób świątecznych
jak również wyśmienitych ciast , które nasi uczniowie przygotują wraz z rodzicami i gronem pedagogicznym na tę okazję.
Każda klasa 17 i 18 grudnia będzie miała wystawiony
swój stolik z różnymi ozdobami i dekoracjami. Zebrane pieniądze przeznaczy na cele edukacyjno - rozwojowe. W tym roku do kiermaszu dołączy także

Prezentacja jest opowieścią pełną pasji o rocznej
podróży po Ameryce Południowej, którą Aneta
Skórnicka odbyła z katalońskim przyjacielem Francesc Garretą. Przez prawie rok przemierzali oni
bezdroża Peru, Kolumbii, Argentyny, Boliwii,
Ekwadoru i Chile, ona – rysując, on – fotografując i
pisząc. Bez planów, godzin, często nie wiedząc
gdzie będą spali, pozwalali aby prowadziła ich droga I aby każdy dzień był niespodzianką. Wzorem
Ryszarda Kapuścińskiego wyruszyli na spotkanie z
Innym, wiedząc że oni sami są tym Innym dla
mieszkańców Ameryki Południowej. Wrócili na stary kontynent, ale podróż się nie skończyła. Towarzyszy im każdego dnia, oferując nowe spojrzenie
na drugiego człowieka. Aneta zabierze Państwa do
dżungli amazońskiej i małych wiosek andyjskich,
na pustynię Atacama i do wielkich metropolii. Jednak przede wszystkim będzie to opowieść o niezwykłych spotkaniach. Owocem tej wyprawy jest
11 zeszytów z rysunkami oraz bogato ilustrowana
publikacja pt.: "YO, TU, NOSOTROS, TODO - cronica de un viaje de ida y vuelta a Sudamerica" (Ja,
Ty, My, Wszystko – kronika z rocznej podróży po
Ameryce Południowej), którą będzie można zobaczyć i nabyć po spotkaniu.
Aneta Skórnicka – trener myślenia wizualnego,
ilustrator, grafik, graphic recorder, kreatywny

Otwarcie wystawy „Magia Miejsc” grupy
„100Watercolours” w CK Zamek 30 listopada 2019.

Partnerstwo dla Leśnicy i okolic

Manufaktura świąteczna

DZIEŃ WOLONTARIUSZA I ŻYCZLIWOŚCI

15 grudnia, godz. 11:00 – 16:30
Manufaktura świąteczna w Centrum Kultury Zamek,
to nasze tradycyjne sąsiedzkie spotkanie przy warsztatach hand made. W tym roku będziemy przygotowywać tradycyjne ozdoby świąteczne ze słomy, m.in.
kolorowe pająki ze słomy i bibuły. Oczywiści nie zabraknie pierników – tym razem mamy pierniki w
kształcie choinek dla najmłodszych i piernikowe
domki dla starszych. Przegotowaliśmy warsztaty
robienia lampionów w kształcie wrocławskich kamienic oraz warsztaty plecenia świątecznych wieńców z naturalnych materiałów. Manufakturze towarzyszy mini jarmark wyrobów rzemieślniczych i rękodzielniczych, na którym kupicie oryginalne prezenty, ozdoby i niepowtarzalne upominki.
Warsztaty robienia wieńców świątecznych z naturalnych materiałów

Wieńce świąteczne to nieodzowna dekoracja świątecznego stołu, a coraz częściej i świątecznych
drzwi. Pod okiem florystyki, z użyciem naturalnych,
pachnących lasem i świętami materiałów będziemy
wyplatać ozdobne sosnowe wieńce lub stroiki.
Warsztaty dekorowania piernikowych choinek

Podczas naszych warsztatów maluchy będą mogły
ozdobić piernikowe choinki tak jak podpowie im wyobraźnia. Do ich dyspozycji będą naturalne lukry,
bakalie i posypki. Każde udekorowane piernikowa
choinka zostanie pięknie zapakowana.
Warsztaty dekorowania piernikowych domków
Na warsztatach dekorowania domków najpierw będziemy ozdabiać ściany i dach, a potem, przy pomocy specjalnego lukru złożymy piernikową chatkę. W
rezultacie powstanie bajkowy, domek – śliczna ozdoba świątecznego stołu lub wyjątkowy prezent dla
kogoś bliskiego.

26 listopada w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 51
we Wrocławiu obchodziliśmy leśnicką odsłonę Dnia
Życzliwości i Międzynarodowego Dnia Wolontariatu.
Poniżej zamieszczamy mini fotorelację z tego wydarzenia.

Warsztaty robienia lampionów-kamieniczek
Razem zrobimy świąteczny lampion, którego
kształt przypomina leśnickie kamieniczki z początków ubiegłego stulecia. Uczestnicy otrzymają wykonane ze sklejki elementy do złożenia, zestaw
farb oraz świeczkę. Taki lampion to śliczna ozdoba
świątecznego okna lub oryginalny prezent dla najbliższych.

Warsztaty robienia tradycyjnych ozdób ze słomy
Podczas warsztatów nauczymy się robienia tradycyjnych ozdób ze słomy, tzw. Pajątków ze słomy i
bubuły, które dawniej, zanim na dobre w naszych
domach zamieszkały choinki, wyplatano i wieszano
pod sufitem.

