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Dobre pomysły zmieniają Wrocław! Odmieniajcie podwórka, osiedla, swoje miasto. Macie czas do 11 lutego.

Dzieciaki w kosmosie
9 - 21 lutego 2020 g. 8:00 - 16:00 , Bilety
na strefazajec.pl
W lutym przeprowadzimy misje kosmiczna z Zamku w Leśnicy, dowiemy się nieco
więcej o istniejących konstelacjach i ciałach niebieskich obecnych na niebie,
a także wyprodukujemy własne narzędzia
eksploracyjne, aby dokonać przeglądu
tego, co jest na niebie. Co więcej, zaprojektujemy nawet własny statek kosmiczny!
Odtworzymy również część przestrzeni
kosmicznej i zabierzemy ją do domu.
Brzmi znakomicie, prawda?
Wystawa „Podwójne Widzenie”
Czynna do 23 lutego 2020

Kto może zgłosić projekt?
Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów i nie jest potrzebne
zameldowanie we Wrocławiu. Liderzy składają projekt na formularzu, który dostępny jest
na stronie wroclaw.pl/wbo. Do projektu musi być dołączony skan listy podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.
Jak dzielone są pieniądze?
NA tegoroczny WBO 2020 miasto przeznaczyło25 mln złotych, z czego 16 mln zł zostanie
przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - osiedlowych. O tym,
czy projekt jest osiedlowy czy ponadosiedlowy decyduje Lider, określając zasięg jego oddziaływania i wartość.
Ocena projektów i konsultacje
Złożone projekty będą oceniane, a wyniki publikowane na wroclaw.pl/wbo. Tylko te pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. W czasie oceny przeprowadzane
są konsultacje projektów, obejmujące m.in. spotkania z liderami i mieszkańcami. W tym czasie Lider może wprowadzić zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu. Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia projektu do 4 dni od opublikowania ostatecznej listy projektów)
wycofać złożony przez siebie projekt. W przypadku negatywnej, ostatecznej oceny, Lider może
złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia jej publikacji.
Głosowanie
Głosowanie jest bezpośrednie. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od
wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Głosowanie odbywa się
elektronicznie (wroclaw.pl/wbo) i papierowo. W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania papierowe karty będą numerowane i wydawane mieszkańcom pojedynczo w punktach do
głosowania.
Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie
jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Aby projekt został wybrany, musi zostać
oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na wroclaw.pl/wbo oraz w BIP.
Źródło: wroclaw..pl

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 lutym
7 lutego (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.

CENNIK REKLAM
Redakcja nie przygotowuje projektów reklam. Pełna oferta dla reklamodawców na stronie
www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka

Moduł I - 8 x 4 cm

Moduł II - 8 x 8 cm

1 strona –45 zł netto
4 strona - 35 zł netto
2 i 3 strona - 25 zł netto

1 strona –90 zł netto
4 strona - 70 zł netto
2 i 3 strona - 50 zł netto

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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Biuletyn redagowany przez Radę Osiedla Leśnica
DYŻURY RADNYCH OSIEDLA LEŚNICA: Ul. Płońskiego 13/1 w każdy poniedziałek od 16:30 do 18:00 i w czwartek od 17:00 do 18:30 tel: 71 349 44 96 email: rada@lesnica.org

Projekty Rady Osiedla w 2020 roku
Informujemy, że Rada Osiedla Leśnica
w 2020 będzie realizować następujące projekty w ramach dodatkowych zadań społecznych dla mieszkańców Osiedla. Są to II Rodzinny Flomark Osiedlowy - 1 dek. maja,
Partnerski Festyn Osiedlowy – 1dek. czerwca, III Stabłowicki Bieg po Zdrowie – II dek.
czerwca. Ponadto dwa projekty całoroczne tj.
Klub Seniora oraz wydawnictwo osiedlowe
(GL). Powyższe przedsięwzięcia otrzymały
dodatkowe dofinansowanie z Urzędu Miasta.
Dodatkowo będziemy zabiegać o wsparcie na
dwa kolejne projekty społeczne realizowane
w grudniu br. tj. otwarta wigilia dla samotnych i potrzebujących oraz paczki dla dzieci
i młodzieży ze świetlic środowiskowych.
Spotkania informacyjne
i kalendarz WBO 2020

Do 11 lutego można składać projekty do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Można zgłaszać dowolne projekty, które
zgodnie z prawem może realizować Gmina
Wrocław i są ogólnodostępne. 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. Ostatnie spotkanie
informacyjne dotyczące zasad nowej edycji
WBO odbędzie się 3 lutego o godz. 18:00,
w CK Fama ul. Krzywoustego 286.
Rusza kolejna edycja
Trenera Osiedlowego

sportowo – rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą.
Przypominamy, że do podstawowymi zadań Trenera Osiedlowego należy miedzy
innymi: zwiększenie ilości dzieci i młodzieży która w bezpieczny i zorganizowany
sposób spędzającej wolny czas na sportowo; poprawa bezpieczeństwa na boiskach
i terenach zielonych; zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej,
a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów; współorganizacja przez uczestników
Programu „Wrocławskiej Olimpiady Podwórkowej” i „Lata z Trenerem Osiedlowym” oraz wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej. W chwili obecnej trwa rekrutacja kandydatów na Trenerów Osiedlowych oraz są zbieranie oferty gospodarzy
otwartych obiektów sportowych, którzy
zainteresowani są aby na ich terenie mógł
pracować Trener Osiedlowy. WSZS rozpoczyna nabór osób, które pracować będą
jako trenerzy osiedlowi, na wytypowanych
boiskach i terenach zielonych Wrocławia.
Kandydat powinien być: osobą pełnoletnią;
posiadać podstawową wiedzę na temat
organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży; posiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi
i młodzieżą; wykształcenie co najmniej
średnie z uprawnieniami pedagogicznymi,
mile widziane uprawnienia instruktorskie
lub trenerskie w najbardziej popularnych
dyscyplinach sportu. Ww. oferta kierowana
jest zwłaszcza do studentów i absolwentów
AWF oraz innych uczelni prowadzących
kierunki pedagogiczne.
Do dnia 04.03.2020 roku osoby zainteresowane pracą Trenera Osiedlowego prosimy o dostarczenie następujących dokumentów: podanie o przyjęcie do pracy; CV
z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy
z młodzieżą; odpisów dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
które mogą być pomocne w realizacji Programu (uprawnienia instruktorskie, trenerskie, sędziowskie i inne) pisemną formę
wizji pracy na stanowisku trenera osiedlowego, w tym propozycję lokalizacji boiska
na którym realizowany byłby program.
Dokumenty można dostarczyć osobiście,
pocztą, lub e-mailem. Zgłoszone osoby
zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie w pierwszej połowie
marca 2020 przed Komisją Programową
Trenera Osiedlowego. Pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie 071 367
33 16, 602 304 950 lub e-mailem. Szukaj
na stronie www.wroclawskiszs.pl
Pierwszy wrocławski panel
obywatelski

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy informuje, że jest kontynuatorem trzyletniego
programu Gminy Wrocław „Trener Osiedlowy 2018/2020”, a z dniem 01.04.2020 r.
Miasta rozpoczyna się kolejna jego edycja.
Dzięki funduszom gminy Wrocław zostanie
zatrudnionych 47 osób, które w godzinach
popołudniowych w dni powszednie oraz
w weekendy prowadzić będą bezpłatnie na
wytypowanych boiskach i placach zajęcia

Fundacja Dom Pokoju rozpoczyna przygotowania do pierwszego wrocławskiego panelu obywatelskiego. Panel obywatelski to
nowa forma demokratycznego podejmowania decyzji, którą można zastosować na
poziomie miasta, państwa, a nawet społeczności międzynarodowej. Na poziomie
lokalnym, do udziału w panelu obywatelskim wyłania się losowo grupę mieszkań-

ców i mieszkanek danego miasta,
z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak płeć czy wiek. Stanowi ona
„miasto w pigułce”. Rolą panelu obywatelskiego jest dogłębne przeanalizowanie danego tematu, omówienie różnych rozwiązań, wysłuchanie argumentów za i przeciw,
a następnie podejmowanie świadomych
i przemyślanych decyzji. W skład panelu
obywatelskiego we Wrocławiu wchodzi 75
osób, a dodatkowe 10 bierze udział w charakterze panelistów i panelistek rezerwowych. Zgodnie z deklaracją Prezydenta
Miasta Wrocławia, rekomendacje, które
uzyskają poparcie co najmniej 80 procent
panelu, będą przez niego traktowane jako
wiążące, czyli zostaną wskazane do realizacji. Temat pierwszego panelu obywatelskiego we Wrocławiu to "Jak szybko i zdrowo przemieszczać się po Wrocławiu".
W szczególności ma zostać podjęte zagadnienie skomunikowania osiedli ościennych
z centrum miasta oraz strefy czystego
transportu. Wrocławski panel odbędzie się
w kwietniu i maju bieżącego roku. W marcu odbędą się losowania i wybór panelistów. Już teraz zapraszamy na spotkanie
informacyjne, które odbędzie się 5 lutego
o godz. 18:00 w Urzędzie Miejskim przy
ulicy Hubskiej 8, sala 104. Więcej informacji na temat panelu na stronie
www.wroclaw.pl/rozmawia/panelobywatelski.
Co i gdzie zgłaszamy

ZDiUM przez całą dobę, pod numerami tel.
071 376 00 22 i 19501 oraz na zgloszenia@zdium.wroc.pl, przyjmuje zgłoszenia:
ubytków w nawierzchniach jezdni i chodników; uszkodzeń lub braków pokryw studzienek kanalizacyjnych, pojemników na
odpady, ławek, barier, elementów segregacji ruchu, znaków drogowych, oznakowania informacyjnego, słupów itp.; awarii
sygnalizacji świetlnej; awarii oświetlenia
ulicznego; uszkodzeń wiat przystankowych; braku lub niewłaściwego oznakowania miejsca robót oraz innych nieprawidłowości w pasie drogowym dróg publicznych
na terenie miasta, wymagających interwencji służb miejskich (z wyjątkiem zdarzeń, przy których konieczne jest natychmiastowe działanie policji, straży pożarnej,
pogotowia ratunkowego).
Ekosystem - oczyszczanie jezdni, parkingów, ścieżek rowerowych, chodników, zieleńców, przystanków –71 75 86 958, 71 75
86 959 (od 7:30 do 15:30). Zimowe utrzymanie pasa drogowego – 71 376 00 22
(całodobowo).
Biuro Obsługi Pasażera MPK przyjmuje
wszelkie uwagi dotyczące punktualności
kursów, zachowania kierujących pojazdami i kontrolerów czy czystości w pojazdach. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do
21:00 - tel. 71/ 321 72 71, 321 72 70 i 325

08 89.
Jak pozbyć się elektrośmieci?
Zarząd Osiedla w ubiegłych latach (jeszcze
przed reformą śmieciową) dwa razy w roku
organizowała zbiórkę elektrośmieci w całym
osiedlu. Obecnie każdy z nas może oddać
zużyty sprzęt RTV i AGD przy zakupie nowego sprzętu. Na terenie Wrocławia funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt podmiotów zbierających sprzęt RTV i AGD (wykaz na stronie
spółki Ekosystem). Ponadto zużyty sprzęt
RTV i AGD można dostarczyć samodzielnie
do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. We Wrocławiu
działają dwa PSZOK-i: ul. Kazimierza Michalczyka 9 (od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 17.00 w soboty w
godzinach 8.00 – 16.00); ul. Janowska 51
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00
– 15.00).
Dotacja na wykonanie przyłącza
kanalizacyjnego
Mieszkańcy budujący przyłącze kanalizacyjne
do swojej posesji mogą uzyskać dotację do
50% poniesionych i udokumentowanych
kosztów (faktury i/lub rachunki), jednak nie
więcej niż 2 tys. zł brutto. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubskiej 8-16 pok. 16, 18, 19, 20 od połowy stycznia do końca listopada danego roku budżetowego. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, współwłaściciele winni wskazać
osobę, która będzie reprezentowała ich
w postępowaniu o przyznanie dotacji, przedkładając pełnomocnictwo sporządzone na
obowiązującym druku. Stan prawny nieruchomości, która została podłączona do sieci
kanalizacyjnej musi być w pełni uregulowany
przed przystąpieniem do starania się o dotację, a budynek ujawniony w ewidencji gruntów i budynków (katastrze). Na podstawie
złożonych kompletnych wniosków niezwłocznie zawierane są umowy dotacyjne. Dotacje
wypłacane są przelewem na wskazane przez
Beneficjenta konto bankowe w terminie 30
dni od dnia zawarcia umowy dotacyjnej. Więcej informacji pod numerami telefonów: +48
71 799 67 55 do 6 i na stronie bip.um.wroc.pl
StaŻe w PUP

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, że prowadzi wsparcie pracodawców
oraz bezrobotnych poprzez program staży skuteczną, efektywną i sprawdzoną formę
pozyskania pracowników. Staż to nabywanie
przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą. Odbycie stażu
pozwala zdobyć doświadczenie zawodowe,
stwarzając tym samym większe szanse za
uzyskanie zatrudnienia. Więcej informacji na
stronie PUP: wroclaw.praca.gov.pl

MIĘDZYPOKOLENIOWE
SPOTKANIE W „ŹRÓDEŁKU”

Od blisko 15 lat Centrum „Źródełko” współpracuje z Domem Pomocy Społecznej przy ul.
Mącznej we Wrocławiu. Międzypokoleniowe
spotkania
odbywają
się
cyklicznie
w „Źródełku” lub DPS. Celem tych spotkań
jest łączenie pokoleń poprzez zabawę, naukę
i wspólnie spędzony czas. Cennym elementem wychowawczym jest dla nas wyrabianie
u dzieci szacunku wobec starszych osób oraz
rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego
człowieka.

– Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania tego terenu do sprzedaży. Liczymy, że
powstanie tam niezły projekt architektoniczny. Ten budynek to będzie wizytówka
całego osiedla – podkreśla Piotr Fokczyński, architekt miasta, dyr. Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocławia.

Tekst: U.K.

Trzy pokolenia na Nowych Żernikach
W ramach pierwszego etapu budowy osiedla, Wrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kończy budowę kompleksu, łączącego trzy funkcje i trzy pokolenia:
mieszkania z serwisem opiekuńczym dla
osób starszych i niepełnosprawnych,
mieszkania pod wynajem oraz przedszkole.

– Zależy nam, by wypełniona została ulica
Tadeusza Brzozy. Skoro zainwestowaliśmy
w infrastrukturę, to powinna tam być zabudowa z dwóch stron. Dlatego jedną
z działek dedykowaliśmy TBS-owi. Sądzę,
że projekt nowego budynku wybrany będzie w drodze konkursu architektonicznego – zaznacza Piotr Fokczyński.
Linia Tramwajowa i zajezdnia
Aleja Architektów zostanie przedłużona.
Miasto niebawem zamierza rozstrzygnąć
konkurs na planowaną dużą zajezdnię
tramwajową przy tej ulicy. Zajezdnia dla
tramwajów ma być zlokalizowana na 16hektarowej działce po zachodniej stronie
ulicy Szczecińskiej.

Drugi etap Nowych Żernik
Niewykluczone, że wkrótce na Nowych
Żernikach rozpocznie się inwestycja spółki
PFR Nieruchomości i powstaną mieszkania w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Miasto na ten cel może przeznaczyć 3 działki na Nowych Żernikach,
a to będzie oznaczać ok. 400 mieszkań.

NOWE ŻERNIKI
2020

W ROKU

Na Nowych Żernikach jest już prawie
gotowych 3 tys. mieszkań – to oznacza
koniec pierwszego etapu inwestycji.
Obecnie przygotowywana jest do
sprzedaży najbardziej spektakularna
działka a budynek, który tam powstanie, będzie wizytówką osiedla.
Teren na Nowych Żernikach u zbiegu ul. Kosmonautów i al. Architektów to narożna
działka, która sąsiaduje z linią tramwajową
na Leśnicę. To, co teraz widać na osiedlu od
strony ul. Kosmonautów będzie przesłonięte
nowym budynkiem na ok. 300 mieszkań.

– Musimy synchronizować rozbudowanie
osiedla z planami edukacyjnymi miasta
i innymi elementami infrastruktury społecznej – zaznacza architekt miasta. Pierwszy etap Nowych Żernik to inwestycje na
10 ha, w sumie osiedle ma obejmować 40
ha. Będzie osiedlem w pełni ekologicznym,
z zagospodarowaną przestrzenią publiczną,
w której nie zabraknie przedszkola, szkoły,
domu kultury, kościoła, osiedlowego bazarku, domu opieki dla osób starszych,
boiska oraz przychodni lekarza rodzinnego.
Źródło: wroclaw.pl

W planach jest ogłoszenie konkursu na
następny budynek TBS-u na ok. 100
mieszkań.

Styczniowe spotkanie w „Źródełku”, które
odbyło 23 stycznia 2020 miało charakter
świąteczno – karnawałowy. Świąteczny – bo
obchodziliśmy wspólnie Dzień Babci i Dzień
Dziadka. Karnawałowy – bo to czas wspólnych zabaw tanecznych, których nie zabrakło
na naszym spotkaniu. Jeszcze raz wszystkim
Babciom i Dziadkom składamy moc gorących
życzeń. Szczególnie życzymy dużo zdrowia,
miłości od Wnuków i radości w codziennym
życiu.

W planach jest budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego i domu kultury.

– Obecnie trwają rozmowy na ten temat,
widzimy duże zainteresowanie tego inwestora, by na Nowych Żernikach powstały
takie mieszkania. Na liście jego realizacji
z pewnością byłby to prestiżowy punkt –
dodaje Piotr Fokczyński. Architekt miasta
zaznacza, że gdyby udało się w tym roku
rozpocząć tę inwestycję, to będzie początek
drugiego etapu budowy Nowych Żernik.
– Mówimy o terenach za ulicą Tadeusza
Brzozy. Gdy miasto dokona tam podziałów,
działki trafią do sprzedaży. Deweloperzy
już na to czekają, obecnie mamy we Wrocławiu potężne zainteresowanie gruntami
pod zabudowę – tłumaczy architekt miasta. Architekt podkreśla, że pierwszy etap
osiedla powstawał w oparciu proponowane
przez miasto referencyjne projekty.
– W drugim etapie deweloperzy będą mogli projektować indywidualnie, ale chcemy
z nimi rozmawiać o doświadczeniach
z budowy pierwszego etapu, chcemy ich
zachęcać do budowy np. kolejnego żłobka
– mówi Piotr Fokczyński. Rozbudowa Nowych Żernik będzie prowadzona etapami.

CHRZESTNY-CHRZEŚNIAK
Naukowcy z Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego
chcą sprawdzić, jak wyglądają relacje między chrzestnymi a chrześniakami. Interesuje ich, jak zmienia się
rola chrzestnych we współczesnej
rodzinie i jaki mają wpływ na rozwój
dzieci.
Badania firmowane przez uniwersytecką
Katedrę Biologii Człowieka zatytułowano
„Zwyczaje w relacji z przybranymi krewnymi”. – Chcemy przyjrzeć się relacjom rodzinnym z osobami, które są nazywane
wujkami, ciociami, chociaż w rzeczywistości nie są krewnymi. Często ta formuła jest
stosowana wobec rodziców chrzestnych,
dlatego w ankiecie najwięcej pytań dotyczy
właśnie związków z chrzestnymi – mówi
Anna Chmielińska, koordynatorka projektu.
Wrocławscy antropolodzy chcą przeanalizować jaką formę mają te relacje, np. czy
chrzestni mają wpływ na rozwój biologiczny dziecka. – W tej sferze wykorzystując
swój status majątkowy mogą, na przykład
mieć wpływ na wybór szkoły dla dziecka –
wyjaśnia doktorantka w Katedrze Biologii
Człowieka UWr. – Nasze badania to próba

spojrzenia na rodzinę z innej perspektywy,
w nauce takich analiz jest bardzo mało i mają
ograniczony zakres.
Naukowców interesują zarówno doświadczenia chrzestnych, jak i chrześniaków. Dawniej
rodzice chrzestni byli traktowali jako para
opiekunów na wypadek śmierci rodzonych
rodziców. Dzisiaj ich rola jest już inna.
- Jesteśmy ciekawi, jakie oczekiwania są
związane przy wyborze chrzestnych, co bierze się pod uwagę – mówi Anna Chmielińska. – W gruncie rzeczy nie ma katalogu obowiązków, jakie przyjmuje na siebie chrzestny, oprócz deklarowanego podczas uroczystości „wychowania w wierze”.
Anonimowa ankieta jest dostępna na stronie
Katedry Biologii Człowieka UWr.
Źródło: wroclaw.pl

HISTORIA SPOJRZEŃ
W CK Zamek od 17.01 wystawa „Historia
spojrzeń”, na której prezentujemy zdjęcia,
dokumenty i pocztówki, jakie udało nam się
zebrać w Leśnicki Archiwum Społecznym.

wygląda parteru leśnickiego zabytku.

WBO

WBO to projekt Urzędu Miasta, w którym
każdy obywatel Wrocławia może zgłosić
swój pomysł do zrealizowania. Może być to
zarówno park, remont chodnika jak
i renowacja oświetlenia. Zapytaliśmy leśnickich uczniów jakie projekty chcieliby zrealizować w swojej okolicy. Najwięcej głosów
zyskała budowa skateparku.

Podjęte działania widać już po wejściu do
budynku, gdzie pojawiają się pierwsze nowe meble, a w Społecznej Pracowni i Czytelni Komiksu i Ilustracji również poprawiono oświetlenie. Zobaczcie jak teraz prezentuje się na zdjęciach.

Tekst: O.S i M.N.

DRINK AND DRAW
Lubisz rysować? Nie wiesz jak rysować? Przyjdź, weź łyk i dołącz do nas!

Spotkanie towarzyskie w celu wspólnego
popijania kawy, rysowania i zawierania nowych znajomości połączone z okazją by poćwiczyć swoje umiejętności angielskiego.
Otwarte dla wszystkich, zarówno z doświadczeniem, jak i go nie podsiadających. Zapewniamy materiały, ale możesz też pracować na
swoich własnych. Możecie się spodziewać
dobrego klimatu, zabaw kreatywnych i wyzwań oraz dużo wspólnej bazgraniny.

To jednak nie wszystko. Dużo nowości
pojawiło się również w pracowni ceramicznej, gdzie na uczestników zajęć artystycznych czekają nowe stoły, regały i siedziska
znacznie poprawiające komfort ich pracy.

Tym razem spotykamy się 7 lutego o godzinie
18:00 w związku z wręczeniem nagród komiksu niezależnego „Złote Kurczaki” w Barbarze przy ulicy Świdnickiej 8. Ponieważ
mamy ograniczone miejsca, to zapraszamy
do
wcześniejszych
zapisów.
Zapisy:
j.pacheco@dnifantastyki.pl (WSTĘP WOLNY). Spotkanie jest prowadzone w języku
angielskim.
Spotkanie będzie moderowane przez Joanę
Pacheco, absolwentkę wydziału sztuk pięknych ASP w Porto w Portugalii. Przybyła do
Centrum Kultury "Zamek" z Matery we Włoszech, gdzie pracowała przy Europejskiej
Stolicy Kultury 2019.

ZAMEK PIĘKNIEJE!
Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany w Centrum Kultury „Zamek”. Dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN udało się odmienić
Na parterze pojawił się kącik dedykowany
rodzicom z maluszkami. Jest tam miejsce
zarówno do zmiany pieluchy jak i komfortowy fotel dla karmiących matek, zaś zamkowa galeria zyskała lepsze oświetlenie dla
wystawianych tam prac. Wszystkie wydatki sfinansowano z projektu Kultura na
Poziomie - zniesienie barier architektonicznych i unowocześnienie
pomieszczeń na parterze Centrum
Kultury „Zamek” dofinansowanego ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

KONCERTY W CK „ZAMEK”

