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HISTORIA SPOJRZEŃ

#wZAMKU

W grudniu zakończyliśmy pracę nad projektem Leśnickie Archiwum Społeczne.
W efekcie jego realizacji powstało internetowe archiwum osiedla, w którym
można znaleźć ponad tysiąc fotografii, pocztówek i dokumentów związanych
z Leśnicą.

Kultury Świata - Kaszmir

Zbiory pochodzą od osób prywatnych, kolekcjonerów, z archiwum CK Zamek. Prace
w ramach projektu zostały zakończone, ale tak naprawdę to dopiero początek, serdecznie za-

16 stycznia 2020 r. (czwartek), godz. 18:30
Gościem styczniowych Kultur Świata będzie Katarzyna Mazurkiewicz, przewodniczka wypraw poznawczych i trekkingowych, lubi opowiadać o świecie i ludziach
podczas wypraw i pokazów slajdów.
Wspólnie z mężem Andrzejem prowadzi
od 1994 r. Agencję Podróżniczą Terra Incognita, pilotuje wyprawy do Indii i w Himalaje, prezentuje pokazy slajdów oraz
organizuje festiwal TERRA. Opowie o swojej podróży do niezwykłej krainy położonej
pomiędzy Indiami a Pakistanem – do
Kaszmiru.
Wystawa „Podwójne Widzenie”
Czynna od 15 stycznia do 23 lutego 2020

praszamy do dzielenia się swoimi zbiorami. Jeżeli macie Państwo zdjęcia „z Leśnicą w tle”, to
dajcie nam znać! Można je samodzielnie dodać do strony lub przynieść do Zamku w celu wykonania skanów. Zapraszamy również do dzielenia się opowieściami wspomnieniami.
Podsumowaniem projektu jest również wystawa. Na parterze CK Zamek można oglądać ekspozycję „Historia spojrzeń”, na której dokonaliśmy subiektywnego wyboru najciekawszych
zdjęć, dokumentów i pocztówek, jakie udało nam się zebrać w czasie ostatniego roku. Zdjęcia,
pochodzące często z rodzinnych albumów, czy prywatnych kolekcji, tworzą bardzo szczególną
opowieść o Leśnicy z perspektywy jej mieszkańców, są sumą spojrzeń jej dawnych, jak i obecnych mieszkańców. Staraliśmy się, żeby miała charakter domowy, sentymentalny, subiektywny, żeby przypominała komodę u babci z rodzinnymi fotografiami, paprotkami i serwetkami.
Wybraliśmy zdjęcia szczególne, takie, które przyciągają wzrok i zostają na dłużej, znakomita
ich większość po raz pierwszy zostanie pokazana inaczej niż w albumie rodzinnym. Pracując
nad wystawą nie chcieliśmy pokazać historię osiedla jako proces, nieregularny puls, rządzący
się prawem pamiętania i zapominania, historię spojrzeń.
Zapraszamy na wernisaż wystawy: 17 stycznia o godz. 18:30
Koncepcja i opracowanie: Anna Lewińska, Agnieszka Rapir, Zuzanna Tokarska.
Realizacja projektu: Agnieszka Jamroszczak, Paweł Piechnik, Anna Oktaba, Ewa Mielcarek,
Małgorzata Rokosz. Projekt Leśnickie Archiwum Społeczne został dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Kultura cyfrowa.
Leśnickie Archiwum Społeczne: www.lesnickiearchiwumspoleczne.pl

Jeżeli masz zdjęcia, pocztówki, pamiątki „z Leśnicą” w tel, przynieś je do CK Zamek! Chętnie
wysłuchamy historii, które się za nimi kryją!

Zapraszamy na wystawę fotografii Michała
Łagody, która już od 15 stycznia jest do
obejrzenia w zamkowej galerii. Artysta
swoimi pracami stara się odpowiedzieć na
pytania gdzie znajdujemy „ja” indywidualne, przeżywane intymnie i bezinteresownie? czy nasza tożsamość jest nieodłączną
częścią społecznej macierzy? czy aby na
pewno potrafimy korzystać z danych nam
narzędzi? Odwiedzający ekspozycję będą
mogli się przekonać, jakie odpowiedzi
udało mu się odnaleźć.
Ceremonia dźwięku gongów i mis
tybetańskich w styczniu
24 stycznia (piątek ), godz. 20:00, Bilety
na biletyna.pl, ze zniżką Nasz Wrocław do
kupienia tylko w kasie CK Zamek.
Koncert na gongach i misach tybetańskich
jest swoistą kąpielą dźwiękową, która działa korzystnie na organizm pod względem
fizycznym i mentalnym.
Dźwięki gongu trafiają do nas nie tylko
przez słuch, ale też przez doznania akustycznych drgań w całym ciele.
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PUNKTY DYSTRYBUCJI GAZETY LEŚNICKIEJ:
Leśnica, Marszowice, Mokre, Ratyń, Pustki, Żar: 1. Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 2, ul.
Eluarda 51-55, 2. Centrum Zdrowia „Ogrodowa” ul. Eluarda 9, 3. WSRH „Hermes”, stoisko AGD na
Ip., ul. Średzka 32/34, 4. Hutownia „Agrobud”, ul. Średzka 49 , 5. Apteka „Pod św. Antoni”, ul.
Średzka 33, 6. Centrum Kultury Zamek portiernia, pl. Świętojański 1 , 7. Kiosk prasowy, zbieg ul.
Dolnobrzeska/Średzka, 8. Gabinet stomatologiczny, ul. Wolska 8-10, 9. Sklep spożywczy, ul. Ślepa
12 ,10. Plac targowy-kiosk prasowy, ul. Skoczylasa , 11. Sklep spożywczy, ul. Trzmielowicka/Miodowa,
12. Sklep „Żabka” ul. Pustecka 3, 13. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44, 14. Sklep „Żabka” TBS, ul.
Krępicka, 15. Osiedle Żar, sklep spożywczy, ul. Lutyńska 20, 16. Sklep spożywczy ul. Dolnobrzeska 36
A, 17. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska, 18. Osiedle Marszowice – Malownicze, Fresch Market, ul.
Hartmana; Stabłowice: 1. Sklep spożywczy „Anna” ul. Stabłowicka 57, 2. Sklep PSS Społem ul.
Wełniana 31, 3. Market spożywczy „Dino” ul. Boguszowska 38, 4. Apteka Stabłowicka ul. Boguszowska 61 A, 5. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Obrachtowska 48, 6. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Arbuzowa
12; Złotniki: 1. F.H.U, ul. Kamiennogórska 88 A, 2. Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 9, ul.
Wielkopolska 16, 3. Delikatesy tradycyjne. com, ul. Wielkopolska 19, 4. Zakład produkcyjno handlowo - usługowy, ul. Częstochowska 14, 5. Apteka Złotnicka, ul. Złotnicka 4G, 6. Sklep ogólnospożywczy, ul. Częstochowska 40/1A, 7. Market Perła, ul. Wielkopolska 14, 8. Wulkanizacja ul.
Rawicka 5, 9. Sklep ogólnospożywczy, ul. Przemyska 17, 10. „Zdrowa Kobieta” ul. Kamiennogórska 10,
11. Kwiaciarnia „Magdalena” ul. Małopolska 36a/2, 12. Sklep ogrodniczy Kwiaton-3, ul. Kosmonautów
280/282.
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Szanowni Babcie i Dziadkowie!
Z okazji zbliżającego się Waszego Święta 21
i 22 stycznia, Radni Osiedla Leśnica składają
Państwu najserdeczniejsze powinszowania.
Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia
i radości, pogody ducha, pociechy z wnucząt
i spełnienia marzeń, oraz aby trud włożony
w ich wychowanie przyniósł wiele satysfakcji
i zadowolenia. Informujemy również, że
Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza do
uczestnictwa w obchodach Dni Babci i Dziadka. Szczegóły można znaleźć na stronie: seniorzy.wroclaw.pl. Na wszystkie spotkania
we Wrocławskim Centrum Seniora wstęp jest
wolny, ale obowiązują zapisy: pl. Dominikański 6, tel. 71 77 249 40, mail: karta.seniora@wcrs.wroclaw.pl

zowały charytatywny orszak Trzech Króli.
Już po raz piąty, 6-go stycznia, orszaki
wyruszyły spod swoich kościołów, by spotkać się na leśnickim stadionie sportowym
i razem świętować. Przybył również orszak
dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Jaszkotlu, dla
których prowadzona była dobroczynna
zbiórka. Zarząd Osiedla, serdecznie dziękuje, organizatorom i wolontariuszom za
duży wkład w przygotowanie i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia, a mieszkańcom za liczne włączenia się do tej szlachetnej akcji.

Spotkania informacyjne i kalendarz
WBO 2020

danych pod głosowanie: 24.08.2020
- możliwość składania odwołań: 24.08 –
31.08.2020
- publikacja ostatecznej listy projektów
pod głosowanie: do 3 dni po rozpatrzeniu
wszystkich ewentualnych odwołań
- głosowanie na projekty WBO 2020 18.09
– 05.10.2020
Spotkania informacyjne dotyczące zasad
nowej edycji WBO:
22.01 - godz. 17:00, spotkanie w Sektorze 3
(ul. Legnicka 65)
28.01 - godz. 17:00, spotkanie w Czasoprzestrzeni (ul. Tramwajowa 1/3)
30.01 - godz. 17:00, spotkanie w Ośrodku
Postaw Twórczych (ul. Działkowa 15)
3.02 - godz. 18:00, spotkanie w CK Fama
(ul. Krzywoustego 286).

Dziękujemy za życzenia

Oś Zachodnia – przetarg

Do Rady Osiedla Leśnica wpłynęły życzenia
świąteczne i noworoczne od posłów na Sejm
RP, radnych miejskich, dyrektorów szkół,
przedszkoli, placówek kultury, ośrodków
wychowawczych, świetlic środowiskowych,
firm, instytucji pozarządowych, policji i wojska oraz sąsiednich osiedli. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy i odwzajemniamy przekazane życzenia. Mamy nadzieję, że współpraca z naszą Radą w 2020
roku będzie równie owocna jak dotychczas,
z pożytkiem dla mieszkańców naszego Osiedla.

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg
na budowę Osi zachodniej. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na: budowie odcinka
alei Stabłowickiej, łączącego węzeł na
skrzyżowaniu alei Prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego i ulicy Zbigniewa Brzezińskiego z ulicą Kosmonautów; rozbudowie
ul. Kosmonautów na odcinku od rejonu
skrzyżowania z ul. Jeżowską do połączenia
z istniejącym dwujezdniowym przekrojem
tej ulicy, w rejonie skrzyżowania z aleją
Architektów oraz budowie odcinka drogi
gminnej 2KDL i pętli autobusowej po południowej stronie ulicy Kosmonautów.
Otwarcie ofert nastąpi 6.02.2020 r. Wykonanie prac w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy.

Świąteczne imprezy Rady Osiedla

Informujemy Państwa, że zgodnie z uchwałami Rady Osiedla Leśnica, w grudniu 2019
roku zostały sfinansowane i przeprowadzone
dwa projekty ważne dla naszego Osiedla:
pierwszy projekt - zakup paczek świątecznych dla 138 dzieci i młodzieży będących pod
opieką trzech Centrów Rozwoju i Aktywności
Dzieci i Młodzieży: „Źródełko” przy parafii
pw. św. Jadwigi w Leśnicy; „Andrzejówka”
przy parafii pw. św. Andrzeja Apostoła
w Stabłowicach oraz Antynarkotycznego Stowarzyszenia Katolickiego „KARAN”. Łączna
wartość tego przedsięwzięcia, wraz z dotacją
WCRS, wyniosła 6 210 zł. Natomiast drugi
grudniowy projekt RO, to otwarta wigilia dla
mieszkańców, której koszt wyniósł 8 638 zł
(wraz z dotacją WCRS) oraz wkład od darczyńców na kwotę ok.1000 zł. Całkowity
koszt obu projektów wyniósł 15 848 zł. Do
realizacji tych projektów charytatywnie włączyło się wiele instytucji, przedsiębiorców,
osób prywatnych i wolontariuszy. W imieniu
Rady Osiedla Leśnica bardzo serdecznie
dziękujemy wszystkim Państwu za wielki
„dar serca”, duże zaangażowanie, wkład pracy i wsparcie finansowo-materialne.
V Orszak Trzech Króli - szlachetna akcja
Trzy sąsiadujące Parafie naszego Osiedla: św.
Jadwigi – Leśnica, NMP Różańcowej – Złotniki oraz św. Andrzeja – Stabłowice zorgani-

14 stycznia ruszy nabór projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. To
kolejna szansa na zmianę miasta. Poznajcie zasady tegorocznej edycji, przyjdźcie na
spotkania informacyjne. Do WBO 2020
można zgłaszać dowolne projekty, które
zgodnie z prawem może realizować Gmina
Wrocław i są ogólnodostępne. Wartość
projektów WBO 2020 to 25 mln złotych,
z czego 16 mln zł zostanie przeznaczone na
realizację projektów ponadosiedlowych,
zaś 9 mln zł - projektów osiedlowych. Projekt osiedlowy to projekt, którego oddziaływanie obejmuje jedno osiedle. Jego maksymalna wartość to 750 tys. zł. Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla.
Jego maksymalna wartość to 2 mln zł
i może dotyczyć wyłącznie realizacji: parków, skwerów, terenów zielonych lub zieleni przyulicznej; instalacji, obiektów lub
terenów rekreacyjnych lub sportowych;
infrastruktury związanej ze zrównoważoną
mobilnością. Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Aby zgłosić projekt nie jest potrzebne
zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec
Wrocławia, który złożył projekt do WBO
jest jego Liderem. Lider określa wartość
projektu oraz czy jest to projekt osiedlowy
czy ponadosiedlowy. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od
wieku. Aby głosować nie jest potrzebne
zameldowanie we Wrocławiu. Każdy
mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos,
w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Aby projekt mógł być wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów. Do realizacji
wybierane będą projekty, które uzyskały
kolejno największą liczbę głosów, aż do
wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych i ponadosiedlowych.
Terminarz:
- składanie projektów: 14.01 – 11.02.2020
- pierwszy etap oceny projektów: 14.01 –
01.06.2020
- publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 01.06.2020
- konsultacje projektów: 01.06 –
05.07.2020
- drugi etap oceny projektów: 06.07 –
24.08.2020
- publikacja wstępnej listy projektów pod-

planu (Uchwała Nr XV/438/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21.11.2019 r.). Plan
obejmuje obszar ograniczony: ulica Marszowicką, rzeką Bystrzycą, ulicami Główną, Wilkszyńską, Malowniczą, Krzelowską i rowem
melioracyjnym do skrzyżowania ulicy Łanowskiego z Marszowicką.
Terminy plenarnych posiedzeń Rady
Osiedla Leśnica w br.
W 2020 roku Rada Osiedla Leśnica będzie
obradować w następujących dniach: 27 stycznia,
24 lutego, 30 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 29
czerwca, 31 sierpnia, 28 września, 26 października, 30 listopada oraz 21 grudnia, godz.
18.00. Przedsiębiorców składających wnioski
o zaopiniowanie pozwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, prosimy o podejmowanie
stosownych działań, w terminach gwarantujących wpłynięcie do RO oficjalnego zapytania Działu Zezwoleń WZiSS, przed ww. posiedzeniami. Posiedzenie Zarządu, godzina
17.00: 9 i 23 stycznia, 6 i 20 lutego, 12 i 26
marca, 9 i 23 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 25
czerwca, 9 i 23 lipca, 13 i 27 sierpnia, 10 i 24
września, 8 i 22 października, 12 i 26 listopada, 14 i 21 grudnia.
Kontenery na odpady wielkogabarytowe w br.

Wycinki drzew cd.
Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że dbając o poprawny stan sanitarny lasów komunalnych Wrocławia, od 15 stycznia
2020 roku rozpocznie wycinkę martwych
drzew w lesie komunalnym Wrocławia oddział leśny nr 41, położonym przy ul.
gen. Fieldorfa.
Zamknięcie przejazdu na Żernickiej
Wykonawca remontu przejazdu kolejowego na linii nr 275 w ciągu ulicy Żernickiej
informuje, że od godziny 23:50 17 stycznia
(piątek) do godziny 4:30 20 stycznia 2020
r.(poniedziałek) przejazd kolejowy zostanie
całkowicie zamknięty. Objazd wyznaczono
ulicami Kosmonautów i Szczecińską.

MPZP w rejonie Marszowickiej, Wilkszyńskiej i Krzelowskiej

Informujemy, że lokalizacja podstawień kontenerów na odpady wielkogabarytowe na
2020 rok została przygotowana przez spółkę
Ekosystem. Szczegółowe dane w odniesieniu
do poszczególnych ulic znajdziecie Państwo
na
stronie
internetowej
spółki
(ekosystem.wroc.pl), Sektor 3 - Fabryczna.
Na stronie tej zostały również wskazane miejsca i podane terminy ustawienia kontenerów
zaproponowane przez spółdzielnie i duże
wspólnoty mieszkaniowe np. TBS. Do precyzyjnego zlokalizowania miejsca rozmieszczenia ww. kontenerów można również wykorzystać wirtualną mapę.
Porady prawne – 20.01.20 r.
Na bezpłatne porady prawne zapraszamy do
siedziby RO 20 stycznia w godzinach 17.00 18.00.
Dyżur strażnika osiedlowego

Przystąpiono do sporządzania projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Marszowickiej, Wilkszyńskiej i Krzelowskiej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww.

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.

EUROPEJSKIE SPOTKANIE
MŁODYCH
W dniach 28 grudnia 2019 – 1 stycznia
2020 odbyło się we Wrocławiu Europejskie Spotkanie Młodych.

Zarząd koła nr 1 „Zamek - Leśnica”
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrocławiu zaprasza wszystkich swoich członków
na koncert noworoczny z okazji Dni
Babci i Dziadka.
Koncert zamkowego Chóru Ballada odbędzie się 26 stycznia (niedziela) w CK Zamek o godzinie 15:00. Gościnnie wystąpi
również chór rady osiedla Pracze Odrzańskie „Słoneczniki”

WOLONTARIAT W GAZECIE
LEŚNICKIEJ
Spotkania Młodych organizowane są przez
chrześcijańską Wspólnotę z miejscowości
Taize we Francji od roku 1966. We Wrocławiu gościliśmy młodzież z ponad 60 krajów.
Na terenie Parafii św. Jadwigi przebywało
156 młodych ludzi z Włoch, Niemiec, Albanii,
Czarnogóry, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny,
Czech, Słowacji, Ukrainy, Dominikany i Polski. Młodzież uczestniczyła w życiu parafialnym, łączyła wspólnotową modlitwę, śpiew,
ciszę i rozważanie, by zbliżyć się do Boga
i ludzi. Ostatniego dnia spotkania, w sposób
szczególny, młodzi modlili się o pokój na
świecie, a następnie bawili się na Festiwalu
Narodów. Dziękujemy wszystkim, którzy
otworzyli swoje domy i serca na przyjęcie
pielgrzymów, szczególnie dziękujemy 52 Rodzinom z naszej Parafii!

Centrum Kultury „Zamek” jest miejscem rozwoju pasji, w tym jednej
z najpiękniejszych – wolontariatu.
Rocznie współpracujemy z około
200 wolontariuszami, z którymi stale się rozwijamy, uczymy wzajemnego szacunku i odkrywamy nowe rzeczy.

Tekst: M.K.

CO ZROBIĆ Z CHOINKĄ PO
ŚWIĘTACH?
Co zrobić, gdy żywa choinka bożonarodzeniowa już się sypie, a bombki
trzeba już pochować do pudełek, aby
nie pospadały z gałązek? Najlepiej ją
wynieść, aby służby zabrały je jako
odpad zielony. Dodatkowo, można
wziąć udział w specjalnej akcji
#mojedrzewo i podzielić się żywą
choinką w donicznce z kimś innym.

Akcja #mojedrzewo
Masz bożonarodzeniową choinkę w doniczce? Nie masz jej gdzie zasadzić? Weź
udział w akcji #mojedrzewo i oddaj ją chętnym. To bardzo proste. Pod tym postem
należy zostawić informację o swojej choince i umówić się na odbiór z nowym nabywcą.
Poświąteczna akcja wymiany choinek
W sobotę, 11 stycznia, Zarząd Zieleni Miejskiej zorganizował specjalną, poświąteczną
akcję wymiany choinek. W 4 lokalizacja
miasta: na Gajowicach, Szczepinie Polanowicach i Starym Mieście przewinęło się
łącznie około 100 choinek, które znalazły
nowych właścicieli, gdyż większość nadawała się do posadzenia.

Do kiedy drzewko bożonarodzeniowe może
stać w domu? Nie ma jednej daty, po której
powinno się rozebrać drzewka świąteczne.
Zwyczajowo przyjęły się trzy terminy, do
kiedy choinki trzyma się w domach. Pierwsza data to święto Trzech Króli, obchodzone 6 stycznia. Kolejna – to
przypadająca w niedzielę po Trzech Królach – Niedziela Chrztu Pańskiego. Trzeci
termin – 2 lutego – kiedy obchodzone jest
święto Ofiarowania Pańskiego, ustanowione na pamiątkę ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolimskiej, które odbyło się 40 dni
po narodzinach.
Źródło: www.wroclaw.pl

RUSZA KAMPANIA SPOŁECZNA „NIC PRZEZ TELEFON”
17 stycznia 2020 r. Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego zaprasza do Barbary
przy ul. Świdnickiej 8B na otwarty wykład
profesora Jana Miodka, poświęconym manipulacjom językowym. To początek kampanii „Nic przez telefon”, która ma na celu
ostrzeganie przed oszustami, wykorzystującymi telefon jako narzędzie do wyłudzania pieniędzy.
Piątkowe spotkanie rozpocznie konferencja połączona z prezentacją Komendy
Miejskiej Policji we Wrocławiu, obrazującą
skalę przestępstw oraz technikę działania

Tekst: U.K.

KONCERT Z OKAZJI DNI BABCI I DZIADKA

Chociaż te choinki wymienia się rzadziej,
zużyte już drzewko wystarczy wyrzucić do
odpadów zmieszanych. Gdy jest duże, może trafić do pojemnika na odpady wielkogabarytowe. Harmonogram podstawienia
kontenerów można sprawdzić na stronie
Ekosystemu.

Do kiedy choinka?

Staramy się w tej współpracy zawsze opierać na trzech podstawowych ideach: Pasji,
wzajemnym
Szacunku
i
rozbudzaniu Kreatywności. Stale pracujemy nad
tym, by stać się miejscem coraz bardziej
przyjaznym i otwartym na niezwykłą energie wolontariuszy w każdym wieku.
W 2020 roku zapraszamy wolontariuszy
do pomocy przy tworzeniu naszej gazety,
wszystkich chętnych do tworzenia tekstów,
ilustracji i innych materiałów, które będą
pojawiały się w Gazecie Leśnickiej prosimy
o kontakt gazeta@zamek.wroclaw.pl

Zapraszamy Dzieci i Młodzież do udziału
w
bezpłatnych
zajęciach
Centrum
„Źródełko”, które realizuje projekt przy
współpracy z Gminą Wrocław. Parafialna
świetlica czeka na Dzieci (kl. I - VI) codziennie od godz. 14.00 do 18.00 oraz na Młodzież
(kl. VII - VIII, liceum i technikum) od godz.
18.00 do 20.00! Szczegółowe informacje na
stronie www.zrodelko.wroclaw.pl

Co ze sztucznym drzewkiem?

– Niektórzy zabierali nawet po kilka drzewek. Całej akcji towarzyszył Ekosystem,
którzy przygotował także paczki z kompostem, materiały edukacyjne i specjalne, bawełniane torby – mówią organizatorzy
poświątecznej wymiany choinek.

Tekst: U.K.

ZAPRASZAMY DO
„ŹRÓDEŁKA”

monogramy w formie kalendarz od firmy
odbierającej odpady.

Żywa choinka
Odpady zielone we Wrocławiu odbierane
są cały rok, dlatego choinkę po świętach
wystarczy zostawić przy wiatach śmietnikowych i kontenerach.
Wcześniej warto jednak sprawdzić harmonogram odbioru odpadów zielonych na
stronie Ekosystemu. Z kolei mieszkańcy
domków jednorodzinnych otrzymają har-

złodziei. Tuż po niej wykład profesora Jana
Miodka poruszy zagadnienia z obszaru manipulacji językowej, wpływającej na budowanie
zaufania z rozmówcą.
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
zaprasza do uczestnictwa wszystkich wrocławian, zainteresowanych problemem wyłudzeń drogą telefoniczną, wykorzystywaną
przez naciągaczy.
Kampania objęta jest Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia. Wydarzenie
organizują: Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego i Komenda Miejska Policji we
Wrocławiu we współpracy z partnerami.
O kampanii
Kampania „Nic przez telefon” potrwa od 17
do 26 stycznia 2020 r. Jest skierowana przede wszystkim do osób starszych i samotnych,
które najczęściej są ofiarami telefonicznych
oszustów. W trakcie trwania kampanii ulotki
informacyjne będą rozdawane przez księży,
policjantów oraz pracowników opieki społecznej. Ich wręczeniu będzie towarzyszyć
krótka rozmowa uwrażliwiająca na ten duży
problem społeczny.

Dodatkowo do 17 stycznia policjanci przekażą do wrocławskich przedszkoli 20 tysięcy
pocztówek-kolorowane, z których dzieci będą
mogły przygotować specjalne laurki na Dzień
Babci i Dzień Dziadka. Film promujący akcję
oraz informujący o zagrożeniach będzie wyświetlany na monitorach w pojazdach MPK
i w budynkach ZUS.
Źródło: www.wroclaw.pl

KAWKA
Od 10 stycznia można składać wnioski
o dofinansowanie w ramach programów: KAWKA Plus i Termo KAWKA.
Urząd Miasta Wrocławia rozpoczyna nabór
wniosków o udzielenie dotacji na ochrone
powietrza polegającą na trwałej zmianie
ogrzewania opartego na paliwa stałych na
ogrzewanie niskoemisyjne oraz wniosków o
dotacje na wymianę okien zewnętrznych.
KAWKA Plus
KAWKA Plus to miejski program dopłat do
wymiany pieców we Wrocławiu na ekologiczne źródło ciepło. Osoba, która wymieni piec
nie spełniający norm ekologicznych, może
dostać do 15 tys. zł jako zwrot kosztów montażu nowego źródła ciepła. Dopłaty do wymiany pieców na paliwa stałe na ekologiczne
źródła ciepła: ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej, pompy ciepła, ogrzewanie
olejowe. Wnioski o udzielenie dotacji w roku
2020 można składać do dnia 30 września
2020 r.
Termo Kawka
W ramach nowego programu Termo Kawka
mieszkańcy mogą otrzymać dotację na 100%
poniesionych kosztów w wysokości do 5 tysięcy zł, na wymianę starej, nieszczelnej stolarki okiennej. Program będzie obowiązywać
w latach 2020–2024. Wnioski o udzielenie
dotacji w roku 2020 można składać do dnia
30 września 2020 r.
Źródło: www.wroclaw.pl

POKOJE WYTCHNIEŃ
Ruszyła rekrutacja do mieszkania
opieki wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych na 2020 rok. W tym roku poszerzyła się grupa wrocławian,
którzy mogą bezpłatnie skorzystać z tej
formy pomocy.

Od 27 stycznia do 13 grudnia 2020 r. Fundacja Potrafię Pomóc będzie po raz drugi realizować bezpłatny dla jego uczestników program „Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław”. W tym roku poszerzone zostały kryteria przyjęć – ze specjalnych pokoi wytchnień
będzie mogło skorzystać więcej osób.
Dotychczas wymagane było orzeczenie o niepełnosprawności. Teraz, w szczególnych
przypadkach będzie można zająć się także
osobami, które nie posiadają orzeczenia
o niepełnosprawności, jednak – ze względu
na stan zdrowia – potrzebują wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu. Podstawą
przyjęcia będzie dokument poświadczający
stan zdrowia oraz wywiad przeprowadzony
przez przedstawiciela fundacji.

Do potrzeb chorych dostosowane zostały
wszystkie urządzenia w mieszkaniu, między innymi system szynowy, który ułatwia
transport osób niepełnosprawnych, wyposażone łazienka i toaleta (z łóżkiem prysznicowym czy regulowaną toaletą), łóżko
rehabilitacyjne,
materac
odleżynowy.
W mieszkaniu zamontowana została klimatyzacja i monitoring, prowadzi do niego
winda transportująca. Oprócz dwóch pokoi
dla gości i łazienki z toaletą, w lokalu znajduje się pokój dla opiekuna medycznego i
kuchnia.
– Pokoje wytchnień to właściwy kierunek,
który wyznacza najwyższe standardy opieki
nad osobami z niepełnosprawnością i ich
rodzinami. Pilotażowy projekt obejmie 16
tygodniowych
turnusów
pobytowych
w dwóch pokojach wytchnień. Jestem
wdzięczny, że miasto Wrocław zauważa tak
specyficzne potrzeby i pracuje wielowymiarowo. Wystarczy tutaj wymienić zaangażowanie prezydenta Jacka Sutryka, Departamentu Spraw Społecznych, Biura
Wrocław Bez Barier, czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - wyjaśnił podczas
otwarcia Adam Komar, prezes Fundacji
Potrafię Pomóc.
Remont i wyposażenie mieszkania wytchnieniowego kosztowały ponad 300 tysięcy złotych. Część tej kwoty udało się
zebrać dzięki zbiórce publicznej na portalu
SiePomaga.pl, część dołożyli sponsorzy, ale
większość kosztów pokryła Fundacja
„Potrafię Pomóc”.
Nowy kompleks w 2023 roku
Fot: Fundacja „Potrafię Pomóc”

– Ta ważna zmiana stała się możliwa dzięki
otwartości Urzędu Miejskiego Wrocławia,
który - dzięki sugestiom mieszkańców - przychylił się do propozycji rozszerzenia grupy
uczestników projektu – podkreśla Bartłomiej
Skrzyński, dyrektor Biura Wrocław Bez Barier i rzecznik ds. osób niepełnosprawnych.
Opieka wytchnieniowa realizowana jest
w formie całodobowej, specjalistycznej opieki
dla osób z niepełnosprawnością przez okres 7
-14 dni. Fundacja zapewnia stałym opiekunom czasowe odciążenie, dzięki temu mają
oni szansę odpocząć oraz zająć się prywatnymi sprawami. Opieka świadczona jest przez
wyspecjalizowany personel w ośrodku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością, bez barier architektonicznych i wyposażonym w niezbędny sprzęt we Wrocławiu
przy ul. Horbaczewskiego 24.
Jedyne takie pokoje w Polsce
Fot: Fundacja „Potrafię Pomóc”

Do dyspozycji chorych są dwa pokoje – jeden
dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną, drugi – osób z niepełnosprawnością ruchową, także wymagających wspomagania
oddychania czy żywienia dojelitowego.
Wrocławskie mieszkanie wytchnieniowe jest
jedynym w Polsce, które może przyjąć chorych w tak ciężkim stanie. Dzięki uruchomieniu pomocy w takiej formie Wrocław stał się
jednym z liderów w kraju – z opieką wytchnieniową rusza wcześniej i niezależnie od
rządowych programów.
– Takie ośrodki są niezwykle potrzebne.
Z jednej strony dzieci mogą przebywać wśród
rówieśników, a z drugiej bardzo wspierają
i odciążają rodziców. Samotnie wychowuję
dziecko i wcześniej mogłam liczyć tylko na
pomoc 80-letniej mamy. Sama pracuję zawodowo i w ostatnich trzech latach, odkąd
współpracujemy z ośrodkiem, jest mi dużo
łatwiej połączyć opiekę nad dzieckiem z pracą zawodową i z innymi obowiązkami – tłumaczyła Agnieszka Jasicka, mama 7-letniej
Zosi, zmagającej się z dziecięcym porażeniem
mózgowym i lekooporną padaczką.

Pokoje wytchnień przy ulicy Horbaczewskiego to pierwszy i bardzo ważny krok, by
poprawić komfort opiekunów i chorych.
W ciągu kilku lat Fundacja „Potrafię Pomóc” planuje budowę rehabilitacyjnoedukacyjnego Kompleksu Potrafię Pomóc
(o powierzchni 4 tys. mkw.), w którym
znajdzie się między innymi dziesięć dwuosobowych pokoi wytchnień oraz pierwszy
w Polsce dom samodzielności dla osób
z zespołem Pradera-Williego.
W skład Kompleksu Potrafię Pomóc wchodzić będą: Ośrodek rehabilitacyjnoedukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny, gabinety
rehabilitacyjne, przestrzeń na turnusy rehabilitacyjne, pokoje wytchnień, gabinety
diagnostyczno-konsultacyjne,
pierwszy
w Polsce dom samodzielności dla osób
z zespołem Pradera-Williego, zaplecze administracyjne oraz plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Innowacyjnymi rozwiązaniami
mają być basen z ruchomym dnem, system
szynowy wspomagający transport osób
z niepełnosprawnością, ścieżki sensoryczne
czy grota solna.
Szacunkowy koszt budowy kompleksu to
ok. 20 mln zł.
Fot: Fundacja „Potrafię Pomóc”

Źródło: www.wroclaw.pl

KONCERTY NOWOROCZNE W CENTRUM KULTURY „ZAMEK”

