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REKLAMA

KULTURY ŚWIATA - WYSPA WIELKANOCNA
Ludzie w cieniu posągów. Tysiąc lat historii zamkniętych na maleńkim skrawku
lądu, najbardziej samotnym na świecie - oddalonym 2 tys km od najbliższej wyspy i 3,5 km od stałego lądu. Prezentowana W czasie najbliższego spotkania Kultur Świata nasz gość zaprezentuje wyprawę, która badała ślady osadnictwa w
jaskiniach zbudowanych pod potężnymi posągami moai, z których Wyspa Wielkanocna jest słynna na cały świat.

#wZAMKU
Ceremonia dźwięku gongów i mis
tybetańskich w lutym
9 marca (poniedziałek), 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.
Dzieciaki w kosmosie

Gościem marcowych Kultur Świata będzie Marcin Jamkowski (ur. w 1970). Polski dziennikarz, podróżnik, fotograf i filmowiec. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 pracował w Gazecie Wyborczej jako dziennikarz działu nauki. Pisał artykuły z
dziedziny chemii, paleontologii, antropologii, nowych technologii, sportów ekstremalnych,
a także reportaże z wypraw wspinaczkowych i nurkowych.
W latach 2000-2007 związany z National Geographic Polska. Początkowo był autorem tekstów i zdjęć, potem zastępcą redaktora naczelnego, a w 2005 został redaktorem naczelnym
miesięcznika. Kierował też polską edycją dwumiesięcznika „National Geographic Traveler”.
Zrezygnował ze sprawowania tych funkcji i od lutego 2007 jest szefem firmy Adventure Pictures, niezależnym dziennikarzem naukowym i fotografem wyprawowym, współpracującym
m.in. z National Geographic Polska, Focusem, Gazetą Wyborczą i Newsweekiem. W latach
2009-2010 jako stypendysta fundacji Knighta studiował na MIT i Harvardzie.
Interesuje się fotografią, filmowaniem, wspinaczką i nurkowaniem. Brał udział w wyprawach wspinaczkowych do Afryki
(Maroko, Mali, Madagaskar) i wyprawie do źródeł Amazonki w
Peru. Brał również udział w badaniu zatopionego wraku promu
Estonia, podwodnych ruin greckiego miasta Nymphaion na
Krymie oraz nieznanego żaglowca floty Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (VOC) w Sierra Leone. W 2004 kierował międzynarodową wyprawą na wrak okrętu Steuben. Jest
członkiem The Explorers Club.
Kultury Świata
13 marca, piątek, 18:30
Wstęp bezpłatny

Zakończyliśmy naszą dwutygodniową misję kosmiczną. Dwie tury leśnickich dzieciaków poznawały przestrzeń kosmiczną,
budowały stacje kosmiczne i konstruowały
własne galaktyki na zamkowych warsztatach artystycznych. Na kolejne zapraszamy
już w lipcu.
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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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Wielce Szanowne Panie!
Z okazji się zbliżającego 8 marca, Międzynarodowego Dnia Kobiet, Rada Osiedla Leśnica
składa wszystkim Paniom moc najwspanialszych życzeń, dużo zdrowia, szczęścia, miłości, wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy
i życiu osobistym oraz radości na co dzień.
Spotkanie w spółce MPWiK
W dniu 19.02.2020 r. przedstawiciele RO
Leśnica, spotkali się z Prezesem spółki
MPWiK, Panem Witoldem Ziomkiem w celu
zapoznania się z planami inwestycyjnymi w
zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na
naszym osiedlu. Planowane są następujące
zadania:
1. Leśnica etap I – rejon ul. Promenada, Skoczylasa, Kącka – dokumentacja projektowa w
trakcie realizacji, roboty budowlane planowane w latach 2020-2022.

skiej, Lutyńskiej, Żarskiej) MPWiK posiada
koncepcję budowy sieci wod-kan. Zgodnie
z założeniami koncepcji odbiór ścieków z
tego rejonu będzie możliwy po wyprzedzającej realizacji układów kanalizacyjnych na
osiedlach: Jerzmanowo, Ratyń południe i
w al. Batorego. Ze względu na znaczny
zakres prac na w/w osiedlach skanalizowanie os. Żar będzie możliwe nie wcześniej
niż w 2025 r. Prowadzone też będą prace
przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul.
Kosmonautów w budowy drugiej części
obwodnicy Leśnicy (Oś Zachodnia). Na
internetowej stronie MPWiK w zakładce
inwestycje/strefa klienta/serwis map/
zamierzenia inwestycyjne można zapoznać
się z informacjami w ww. zakresie.

3. Leśnica etap III – rejon ul. Smolnej, Junackiej, Świerkowej, Modrzewiowej i Ulowej
– wykonanie dokumentacji projektowej planowane w roku 2020, roboty budowlane - w
roku 2021-2022.
4. Leśnica – ul. Prężycka – realizacja robót
powiązana z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnobrzeskiej, planowana w latach
2020-2021.

6. Marszowice – budowa przepompowni
ścieków przy ul. Gwizdanowskiej – zadanie
planowane do realizacji w 2022 r.
8. Marszowice etap III – ul. Krzelowska,
Łososiowicka, Małomicka – wykonanie dokumentacji projektowej planowane w roku
2020, roboty budowlane - w roku 2022.
9. Ratyń – ul. Gromadzka, Szkolna i Miodowa – obecnie aktualizowana jest dokumentacja projektowa, roboty budowlane przewidywane na lata 2021-2023.
10. Stabłowice - budowa sieci kanalizacji
sanitarnej do budynków przy ul. Kosmonautów 289-297. Dokumentacja projektowa będzie zrealizowana w roku 2021.
11. Stabłowice - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granatowej, Seledynowej i
Niebieskiej. Dokumentacja projektowa będzie zrealizowana w roku 2021.
12. Żerniki Nowe – ul. Lewa, Trójkątna ciąg
dalszy budowy kanalizacji sanitarnej planowany w roku 2020.
13. Żerniki Nowe II (WUWA2) – w trakcie
przygotowania dokumentacja projektowa,
dalsza budowy kanalizacji sanitarnej planowany w roku 2020.
Natomiast opracowanie koncepcji budowy
sieci kanalizacyjnej dla osiedla Mokra przed
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest zasadne ze
względu na brak informacji o docelowym
przeznaczeniu terenów oraz przewidywanym
układzie drogowym w przedmiotowym obszarze. Z kolei dla osiedla Żar (rejon ul. Lub-

Przedszkole na Dębickiej

Zarząd Zieleni Miejskiej kontynuuje wycinkę martwych i zamierających drzew na
naszym Osiedlu. Są to drzewa stanowiące
zagrożenie dla mieszkańców osiedla i
uczestników ruchu drogowego. Wycięte
zostaną drzewa: przy ulicy Tatrzańskiej 1
szt., Eluarda 1 szt., Beskidzka 1 szt. oraz w
Parku Złotnickim 8 szt. We wszystkich
przypadkach wydano właściwe decyzje
Marszałka Województwa Dolnośląskiego i
Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Zarząd Inwestycji miejskich zawiadamia, że
17 lutego rozpoczął realizację zadania Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy
ulicy Dębickiej we Wrocławiu. Inwestycja
prowadzona będzie na działkach nr
284,67/2,127 i 238 AM_11, obręb Złotniki.
Wykonawcą robót będzie firma Berger-Bau
Polska SP. z o.o. ul. Szczecińska 11, Wrocław.

WBO 2020

Zmień Piec

2. Leśnica etap II - Mokrzańskiej, Niepierzyńskiej, Małoszyńskiej, Sosnowej, Szczepanowskiej, Woronowickiej wraz z budową
tłoczni oraz rurociągu tłocznego. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, roboty
budowlane planowane w latach 2020-2022.

5. Marszowice – ul. Wilkszyńska i Sieroszowicka – dokumentacja projektowa w trakcie
realizacji, budowa sieci w koordynacji z przebudową drogi przez WI w latach 2021-2023.

Wycinka drzew

Akcja „Zmień piec" jest elementem kampanii „Wrocław bez smogu" realizowanego
przez Urząd Miejski Wrocławia. Do końca
2024 roku miasto przeznaczy 330 mln
złotych na działania związane z likwidacją
pieców:
- Pełne dofinansowanie kosztów wymiany
pieców - KAWKA Plus (do 15 000 zł dopłaty do wymiany pieców na paliwa stałe na
ekologiczne źródła ciepła: ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, podłączenie
do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompy
ciepła,
ogrzewanie
olejowe).
- Zwolnienia i ulgi w czynszach dla osób,
które się na to zdecydowały (do 2 lat bez
czynszu
Zwolnienie z opłat czynszowych dla najemców lokali komunalnych, którzy zastąpili
piec na paliwo stałe ekologicznym źródłem
ciepła).
- Dofinansowanie wymiany drewnianych,
nieszczelnych okien - Termo KAWKA (do 5
000 zł dopłaty do wymiany okien dla osób,
które zlikwidowały piec na paliwo stałe w
ramach Programu Kawka. Dopłaty na pokrycie kosztów demontażu starych i montażu nowych: okien zewnętrznych, parapetów wewnętrznych, parapetów zewnętrznych, elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania okien (np. klamek).
- Dopłaty do rachunków za ogrzewanie dla
osób, które zlikwidowały piece na paliwa
stałe - Lokalny Program Osłonowy (do 4
000 zł rocznie dopłaty do rachunków za
ogrzewanie dla osób, które wymieniły piec
węglowy na ogrzewanie ekologiczne: elektryczne, gazowe, miejskie, olejowe).
Wszystkie potrzebne informacje znajdują
się na stronie zmienpiec.pl

Łącznie do tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono
413 projektów, z czego 246 stanowią projekty osiedlowe, a 167 to projekty ponadosiedlowe. 408 projektów wpłynęło elektronicznie, papierowo wpłynęło 5 wniosków.
W przypadku prawie 100 projektów nie
dołączona została prawidłowa lista poparcia, co jest obowiązkiem lidera wynikającym wprost z ustawy. W najbliższym czasie
do tych liderów wysłane zostaną wezwania
z prośba o uzupełnienie projektów. Z osiedla Leśnica wpłynęły 24 projekty: 18 Żerniczanin – park aktywności z placem zabaw i
siłownią, który „rośnie” razem z dzieckiem.
21 Park „Archipelag Japoński – Wyspa
Wschodzącego Słońca” Na Nowych Żernikach = Górka Fuji + Plac Zabaw „Anime
Japońskie” + Psi Wybieg. 22 „Park
„Archipelag Japoński – Wyspa Sikoku” Na
Nowych Żernikach= Ogród Zen +Staw Z
Czerwonym Mostkiem + Boisko Do Piłki
Nożnej. 49 Powiększamy Park Leśnicki –
„Ogród – Traw Ozdobnych”= Fontanna +
Plac Zabaw „Pszczółka Maja” + Psi Wybieg. 50 Powiększamy Park Leśnicki –
„Ogród – Traw Ozdobnych” = Trawy Ozdobne + Parkour. 60 Park Leśnicki. 75
Zagospodarowanie Parku Złotnickiego i
stworzenie w nim strefy relaksu, sportu i
integracji. 79 Tereny rekreacyjne przy nowym osiedlu. Urządźmy tę zieleń! 112 Przebudowa ulicy Chwałkowskiej jako głównego dojazdu do Stabłowic. 148 Tramwaj do
dworca w Leśnicy. 161 Bezpieczne Złotniki
- Progi zwalniające na Złotnikach. 210 Stawy Leśnickie - rekreacja i wypoczynek dla
mieszkańców Wrocławia. 213 Mokrzańska / Dolnobrzeska oświetlenie drogi. 262
Złotnicki Pumptrack - tor doskonalący
umiejętność jazdy na rowerze. 275 Boisko
do piłki nożnej Nowe Żerniki. 292 Leśnica
– Trzmielowicka – droga rowerowa i nowa
nawierzchnia. 293 Chodnik – ul. Gromadzka, Szkolna, Miodowa, Leśnica. 295 Las
Przy Ul. Kosmonautów - miejsce wypoczynku, sportu i rekreacji! 299 W tym domu mieszkała Pola Raksa. 316 Zielone Płuca Dla Stabłowic I Złotnik – walczymy o
czyste powietrze i zielone parki we Wrocławiu. 317 Forest Run! - wyznaczenie ścieżek
biegowych i edukacyjnych na terenie parków Stabłowic, Złotnik i Leśnicy. 353 Poprawa przepustowości ulicy Głównej i Maślickej poprzez wydzielenie pasa do lewoskrętu w ulicę Uciechowską i wybudowaniu dwóch zatok autobusowych dla przystanków Jędrzejowska. 355 Skatepark Leśnica. 366 Stabłowicki zakątek.

Ocena środowiskowa osiedla przy ul.
Batorego
Prezydenta Wrocławia wydał decyzję o wydaniu w dniu 20.02.2020 r. postanowienia
WSR-OS.6220.48.2019.PE stwierdzającego
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych
w formie willi miejskiej wraz z układem drogowym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy
ul. Batorego we Wrocławiu na działkach: nr
32 AM 2, dz. nr 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5,
65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/12, 65/13,
66/1, 66/2, 66/4, 66/5, 66/12, 66/13, 67/1,
67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 68/1, 68/2, 68/3,
68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10,
68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 68/15, 68/16,
68/18, 68/20, 68/21 AM 6 obręb Ratyń oraz
w częściach działek: nr 71 AM 2, nr 46, 66/11
i 68/19 AM 6, nr 1, 52/3, 85, 87 AM 7 obręb
Ratyń, nr 1 AM 12 obręb Ratyń.
Wybory w Klubie Seniora „Fantazja”

W lutym br. roku po dwuletniej kadencji
zakończył pracę Zarząd Klubu Seniora
„Fantazja” powołanego przy Radzie Osiedla
Leśnica w 2018 roku. Informujemy, że na
zebraniu wyborczym w dniu 18.02.20 r. został wybrany nowy Zarząd w składzie: Przewodniczący – Adam Zienkiewicz; Wiceprzewodniczący – Zbigniew Rorbach; Sekretarz –
Krystyna Zienkiewicz; Skarbnik – Wanda
Rorbach; Członkowie Zarządu – Aniela Pacholska i Zdzisław Kurowski. Za dotychczasową pracę serdecznie dziękujemy poprzedniemu Zarządowi zaś nowemu, życzymy wiele sukcesu w trudnej i odpowiedzialnej pracy
społecznej dla dobra seniorów naszego Osiedla.
Dyżur strażnika osiedlowego

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.

ZAJĘCIA MODELARSKIE
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej

Modelarstwo redukcyjne jest świetną formą
spędzania wolnego czasu. Polega na wiernym
odtwarzaniu rzeczywistości na podstawie
obserwacji otoczenia, znajdujących się w nim
obiektów, a nawet całych „dynamicznych”
sytuacji. Można powiedzieć, że modelarstwo
to budowanie jak najwierniejszych kopii
obiektów, które istniały lub istnieją w rzeczywistości. Wykonuje się je w określonej skali
pomniejszenia., najczęściej z plastiku. Najbardziej popularne są zestawy fabryczne
w skalach: 1:72, 1:48, 1:35 i 1:32, w częściach
do samodzielnego sklejania i malowania.
Najbardziej doświadczeni modelarze niejednokrotnie budują modele od podstaw, bez
użycia gotowych zestawów, na podstawie
planów i zdjęć obiektów rzeczywistych.
Chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, mieszczącego się przy ul. Kieleckiej 51 we Wrocławiu stawiają dopiero pierwsze kroki w sztuce modelarskiej, zapoznając
się z tym ciekawym hobby. Od listopada 2019
r. uczniowie klasy VI tutejszej szkoły podstawowej, pod okiem doświadczonego instruktora modelarskiego, pana Michała, uczestniczą w programie zajęć modelarskich. Początkowo nasi wychowankowie zapoznali się
z rodzajami narzędzi modelarskich, a także
metodami i technikami wykonywania modeli. Następnie każdy z nich zmierzył się z tzw.
„starterem”, czyli najprostszym typem modelu, składającym się z najwyżej kilku części.
Wykonanie tego rodzaju kopii obiektu jest
bardzo łatwe, „zaostrza” apetyt początkującego modelarza, inspiruje i motywuje do nieco
bardziej skomplikowanej pracy. Tak było
również w naszej placówce. Wraz z nabywaniem wprawy i umiejętności w „rzemiośle”,
do rąk uczestników zajęć trafiały różnorodne,
coraz ciekawsze modele. „Najbardziej podobały nam się czołgi”- mówią Marcin i Sebastian. Obydwaj chłopcy sklejali modele pojazdów bojowych z okresu II wojny światowej
i nie tylko. Maciek wymienia typy pojazdów
pancernych, których modele skleił: „Wykonałem już polski czołg 7 TP, amerykańskiego Shermana, angielski czołg piechoty Matilda oraz radzieckiego T- 34 i niemieckiego Tygrysa.” W naszej placówce nie brakuje także pasjonatów
lotnictwa:
„Najciekawsze były modele samolotów myśliwskich: Supermarine Spitfire i Hawker
Hurricane. Wymagały w trakcie pracy nad
nimi wiele uwagi, ale opłaciło się. Są piękne”zachwyca się Kacper. Paweł natomiast skleił
model
Sokoła
Milenium
znanego
z „Gwiezdnych Wojen”. Kacper wykonał także TIE – fightera należącego do sił imperium
z tego filmu.
Przygoda z modelarstwem wychowanków
z naszego ośrodka dopiero się zaczyna, Zajęcia te mają walory edukacyjne i terapeutyczne. Wspomagają koncentrację, uwagę, uczą
precyzji, relaksują a także rozwijają zainteresowania,
skłaniając
uczestników
do
„zanurzenia się” w historii. „ W przyszłym
semestrze chcielibyśmy wykonać jakąś większą dioramę, może na wystawę lub konkurs
modelarski?”- rozmarzył się Paweł.
Złotnicki Superurwis

WROMIGRANT

Wychodząc naprzeciw potrzebom migrantów i migrantek Wrocławskie
Centrum Rozwoju Społecznego otwiera punkty informacji i aktywności
WroMigrant, które zastąpią działający
do tej pory Infopunkt. Punkty mają

ułatwić nowym mieszkańcom odnalezienie się we Wrocławiu poprzez
wsparcie informacyjne w wielu ważnych sprawach codziennych i urzędowych. Punkty WroMigrant znajdują się na Starym Mieście, Tarnogaju
oraz Psim Polu.

Psie Pole

W punktach WroMigrant można dowiedzieć się, gdzie i jak załatwić formalności,
uzyskać więcej informacji w zakresie legalizacji pobytu i pracy, nadania numeru PESEL, wynajęcia mieszkania, zameldowania
we Wrocławiu. Konsultanci doradzą także,
jak skorzystać z opieki medycznej, systemu
edukacji oraz oferty nauki języka polskiego
w naszym mieście.

Działanie koordynowane jest przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w
ramach wdrażania Wrocławskiej Strategii
Dialogu Międzykulturowego 2018-2022.

W naszych punktach migranci i migrantki
dowiedzą się również o warsztatach i szkoleniach, na których nauczą się praktycznych umiejętności, potrzebnych do poruszania się w polskiej codzienności. Swoje
inicjatywy i pomysły mogą również zgłaszać sami zainteresowani.
Ważne informacje
Konsultacje są bezpłatne. Informacja
udzielana jest w językach: ukraińskim,
rosyjskim, angielskim i niemieckim. Do
WroMigranta nie obowiązują zapisy. Jednak przypadku spraw złożonych, które
wymagają konsultacji prawnej, najlepiej
umówić się wcześniej na spotkanie. Konsultacje te są udzielane w punkcie WroMigrant Stare Miasto/Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego. Można przyjść do
wybranego punktu w godzinach pracy,
napisać na adres e-mailowy: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl lub zadzwonić na
numer telefonu: +48 71 77 24 950.

FAMA Centrum Biblioteczno-Kulturalne,
Bolesława Krzywoustego 286, 51-312
Wrocław tel. +48 71 77 24 950

godziny otwarcia: piątek 16.00-19.00

Konsultacje w punktach WroMigrant są
prowadzone w ramach projektu reSTART,
który jest współfinansowany z Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Źródło: www.wroclaw.pl

ŚCIANA DLA ILUSTRATORA
W 2019 r. rozpoczęliśmy realizację nowego
projektu promującego zdolnych ilustratorów. „Ściana dla ilustratora” to przestrzeń
do ekspozycji w holu na pierwszym piętrze
i na parterze CK Zamek. W ramach projektu pokazujemy prace najciekawszych ilustratorów i rysowników, by wypromować
ich twórczość oraz abyście mogli zakupić
od nich prace. Mamy nadzieję, że dobra,
polska ilustracja zagości na dobre na ścianach Waszych domów! Kolejna ekspozycja
w ramach tego projektu to prace Pauliny
Wojciechowskiej.

Gdzie znajdują się punkty WroMigrant?
Stare Miasto
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6 (parter, pokój nr
14), 50-159 Wrocław, tel. +48 71 77 24 950,
e-mail: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl

www: www.wielokultury.wroclaw.pl/
wromigrant
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9.00
- 16.00
Tarnogaj
Centrum Aktywności Tarnogaju CAT, ul.
Gazowa 22, 50-317 Wrocław, tel. +48 71 77
24 950
godziny otwarcia: czwartek 16.00-19.00

z magazynem Śląsk, Kulturą Liberalną oraz
ZHP. Czasami też pisze. Współpracowała
jako redaktor m.in. z magazynem dla licealistów Cogito.

Paulina Wojciechowska
Ukończyła grafikę ze specjalnością multimedią na WSTI w Katowicach. Obecnie
studentka 4. roku grafiki na Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się
głównie ilustracją, grafiką artystyczną –
litografią i grafiką cyfrową oraz malarstwem. Współpracowała między innymi

Nagrody i wyróżnienia: Ijungle Illustration Awards 2017, wyróżnienie (Nowy Talent) 01.2018, Gliwicki Przegląd Sztuki, Gliwice 2017, wyróżnienie, Wystawy indywidualne: Anakreontyk, Katowice Miasto
Ogrodów, Galeria Pojedyncza. 12.2018, Ilustracje, Rybnicki dzień dziecka, Halo! Rybnik, 06.2018, Wystawy zbiorowe: Rok z
Kazimierzem Kutzem, Kino Kosmos, Katowice, 12.2019, Studencka Grafika Roku 2019,
Rondo Sztuki, Katowice, 11.2019, XX Festiwal Sztuki Wysokiej, Bytom, 06-09.201, XII
Gliwicka noc otwartych galerii ArtNoc,Galeria GZUT, Gliwice, 06.2019, Miesiąc Grafiki Katowickiej, Galeriia Po 111
Schodach, Lublin, 04.2019, Salon Ilustratorów 2019, Poznańskie Targi Książki,
03.2019, Animator dla dzieci, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, 07.2018, Wa No
Contemporary in Japan, Art, Museum in
Summer Night Castle; Takamatsu, Hiunkaku. Japonia, 08.2017

SPŁONĘŁY STABŁOWICKIE
HALE
27 stycznia zakończono dogaszanie stabłowickich hal fabrycznych, które pod koniec
roku miały zmienić się na nowe centrum
handlowe. W ten sposób kończy się ponad
stuletnia historia tego przędzalniczego zabytku.

Wybudowana w 1890 roku przez Rudolfa
i Philippa Eberharda Schoellerów stabłowicka fabryka miała 32 tysiące wrzecion i produkowała rocznie do 900 ton przędzy. Naj-

starsza częścią przędzalni była neogotycka
hala kryta szeregiem dwuspadowych dachów. Cały zaś kompleks pokrywała doskonale zachowana elewacja z cegły klinkiero-

wej. W około zakładów powstało również
osiedle dla pracujących w niej robotników.
Po wojnie wciąż była prowadzona tutaj produkcja m.in. Przez Wrocławską Przędzalnie
Czesankową Wel-Tex.

