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LEŚNICA DAWNIEJ I DZIŚ 

Zgłoś pomysł na osiedlowe działanie 
kulturalne! 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania pomy-
słów na osiedlowe działania kulturalne w 
Leśnicy! Na Wasze zgłoszenia czekamy od 6 
do 31 lipca. Zbierzcie grupę sąsiadów, opisz-
cie swój pomysł i wypełnijcie krótki formu-
larz! Zapraszamy mieszkańców lub osoby 
działające na rzecz osiedla Leśnica, Stabło-
wic, Złotnik, Żernik, Marszowic, Żaru, Raty-
nia i Mokrej. Jeżeli macie pomysł na osiedlo-
we działania kulturalne, jesteście grupą są-
siadów i wiecie czego brakuje na waszym 
osiedlu, a może jesteście animatorami, twór-
cami, artystami. Dajcie nam znać o swoich 

pomysłach! Chętnie omówmy Wasz po-
mysł, pomożemy w wypełnieniu formula-
rza zgłoszeniowego. 

Pamiętajcie, że preferowane będą 
pomysły, które: 

ze względu na sytuację epidemiologiczna 
związaną z COVID-19 przewidują podsta-
wowe środki umożliwiające bezpieczeń-
stwo uczestników (wymagany dystans po-
między uczestnikami oraz środki dezynfe-
kujące w sytuacji, w której będzie to ko-
nieczne), zakładają możliwość realizacji 
części działań lub prezentacji rezultatów w 
przestrzeni on-line, łączą aspekty lokalnej 
historii z nowatorskimi, kreatywnymi for-
mami działań, zakładają współpracę mię-

dzypokoleniową, angażują mieszkańców 
do bezpośrednich aktywnych działań zwią-
zanych z szeroko rozumianą kulturą, w 
połączeniu z rekreacją i ekologią, działania 
z zakresu animacji kulturowej, inicjowane 
na terenie nowych osiedli na obrzeżach 
Leśnicy, które swój finał mają w centrum 
Leśnicy. 

Wspólnie, podczas Festiwalu pomysłów, 
wybierzemy od 3 do 7 inicjatyw, które 
otrzymają dofinansowanie do 7 tys. zł, 
pomożemy w ich realizacji i promocji (w 
okresie od września do listopada 2020 r.). 

Formularze zgłoszeniowe i więcej informa-
cji na stronie www.zamek.wroclaw.pl  

NASTĘPNY numer 28 sierpnia! 



Jak wygrać WBO 2020 

 
Jesteś liderem projektu? - Zarejestruj się na 
II Forum Liderów WBO. Spotykamy się w 
Centrum na Przedmieściu przy ul. Prądzyń-
skiego 39A oraz wirtualnie. Będziemy rozma-
wiać o skutecznych strategiach na promocję 
projektów. Swoimi doświadczeniami podzie-
lą się liderzy projektów z ubiegłych lat oraz 
nasi eksperci. Ubiegłoroczna edycja Forum 
Liderów WBO spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem. Materiały którymi zaowocowała, 
jak „Pięć zasad dobrego prowadzenia profilu 
w mediach społecznościowych” czy 
„Bezpłatne aplikacje do tworzenia grafik na 
potrzeby promocji off i online” znajdziecie na 
www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-wygrac-w-
wbo-jak-promowac-projekty. 
 
W tym roku zmierzymy się wspólnie z jeszcze 
większymi wyzwaniami. Nie jest bowiem 
wykluczone, że głosowanie na projekty bę-
dzie musiało odbywać się w reżimie sanitar-
nym, podyktowanym sytuacją epidemiolo-
giczną. Jak się zachować w takiej sytuacji, jak 
zbierać w takich warunkach głosy i zabiegać 
o poparcie mieszkańców? - O tym i o wielu 
innych szczegółach związanych z promocją 
Waszych projektów, rozmawiać będziemy już 
w środę 29 lipca o godzinie 18.00. Rejestra-
cja trwa do 26 lipca na www.wroclaw.pl/
rozmawia/jak-wygrac-wbo-2020. 
 
Odkomarzanie we Wrocławiu 
 
We Wrocławiu trwa akcja odkomarzania, 
która objęła ponad 900 ha. Częste i obfite 
opady deszczu w ostatnim czasie spowodo-
wały znaczny wzrost poziomu wód grunto-
wych oraz poziomu rzek, przepływających 
przez Wrocław. Fala wezbraniowa na rzekach 
spowodowała powstanie rozlewisk na polde-
rach zalewowych. Wraz ze wzrostem tempe-
ratury powietrza, powstały dogodne warunki 
do rozwoju komarów. Największe skupiska 
tych owadów występują m.in. wzdłuż Wida-
wy i Odry. Aby zmniejszyć ich liczbę miasto 
przeprowadza opryski oraz zarybia zbiorniki 
wodne. Corocznie zarybiane jest ok. 50 sta-

łych zbiorników wodnych, zlokalizowanych 
na terenie Wrocławia. Do biologicznego 
ograniczania rozwoju komarów wykorzy-
stywany jest młody narybek gatunków, 
żywiących się właśnie m.in. rozwijającymi 
się larwami komarów. Na razie zarybiono 
25 stawów. Kolejne będą zarybiane na 
przełomie września i października. W 
ostatnich tygodniach zostały wykonane 
również zabiegi preparatem mikrobiolo-
gicznym, który działa wybiórczo, zwalcza-
jąc larwy komarów bez negatywnego wpły-
wu na ludzi, środowisko oraz inne organi-
zmy. Zrealizowano 5 przelotów samolotem, 
który opryskał preparatem biologicznym 
150 hektarów rozlewisk wzdłuż doliny rze-
ki Widawy i jej dopływów, a preparatem 
chemicznym 550 ha zieleni wzdłuż doliny 
Odry, Widawy, Ślęzy i Bystrzycy, w tym 
tereny zielone przy Stadionie Olimpijskim, 
parku Szczytnickim, Stadionie Miejskim, 
lesie Pilczyckim, w rejonie Księża Wilekie-
go, Bieńkowic, Brochowa, Toru Wyścigów 
Konnych, parku Tysiąclecia, lasu Kuźnic-
kiego, Pól Irygacyjnych, Marszowic oraz 
Pracz Odrzańskich. Metodą naziemną, 
preparatem mikrobiologicznym odkoma-
rzono 17,15 ha – park Sołtysowicki, park 
Wschodni, park Złotnicki, park Brochow-
ski, park Leśnicki, rozlewiska i kanały 
wzdłuż ul. Konduktorskiej, ul. Buforowej, 
ul. Ogórkowej/Buraczanej, ul. Mącznej, ul. 
Płużnej, ul. Jarnołtowskiej, ul. Kośnego, ul. 
Jerzmanowskiej, cmentarz Grabiszyński. 
Metodą naziemną, preparatem chemicz-
nym odkomarzono 200 ha, w tym park 
Grabiszyński, park Kleciński, tereny przy 
ul. Mącznej, park Popowicki, park Pracki, 
Wyspę Słodową, Wyspę Bielarską, Wyspę 
Piasek, park Sołtysowicki, park Wschodni, 
park Brochowski, park Tołpy, park Bisku-
piński, tereny zieleni przy ul. Chopina, 
park przy ul. Ziemniaczanej, park przy ul. 
Koreańskiej, park Złotnicki, park Leśnicki, 
park Stabłowicki, tereny zieleni przy doli-
nie Bystrzycy od ul. Żwirowej do ul. Wiel-
kopolskiej oraz od ul. Cieplickiej do parku 
Stabłowickiego, a także park Zachodni. 
 
Jeśli warunki pogodowe pozwolą, czyli nie 
będzie padać przez minimum 24 godziny, 
nie będzie wiać, a temperatura powietrza 
nie przekroczy 24 stopni Celsjusza, będą 
przeprowadzane kolejne opryski z wyko-
rzystaniem preparatów chemicznych. Na-
leży pamiętać, że efekt działań prowadzo-
nych we Wrocławiu może być trudny do 
osiągnięcia, jeśli gminy ościenne równole-
gle nie podejmą walki z komarami. W tym 
roku miasto na realizację powyższych za-
dań przygotowało 400 tys. zł. 
 
Szanuj wodę 
 
Jedynie 3 %  całej wody na ziemi to woda 
słodka, która nadaje się do picia. A z tego 
tylko 1 proc. jest dla nas łatwo dostępny. 

Reszta słodkiej wody znajduje się w lodow-
cach lub głęboko pod ziemią. Zmiany kli-
matyczne powodują, że zasoby wody do 
picia maleją każdego dnia. MPWiK we 
Wrocławiu zachęca do rozsądnego używa-
nia wody i podkreśla, że wcale nie jest to 
takie trudne. Polacy zużywają średnio na-
wet 150 litrów wody na osobę dziennie, 
wrocławianie – 120 litrów. Bardzo często 
nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele 
cennych litrów wody marnujemy – np.: 
robimy pranie nie zapełniając całej pralki, 
spłukujemy toaletę zbyt dużą ilością wody 
albo myjemy naczynia pod dużym strumie-
niem. Woda pokrywa około 70 % po-
wierzchni globu i pewnie dlatego wiele 
osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że już 
ponad miliard ludzi na świecie nie ma do-
stępu do czystej wody. Zmiana nawyków i 
stosowanie się do prostych wskazówek 
pozwoli każdego dnia oszczędzić wiele li-
trów wody.  
W najnowszym spocie MPWiK Wrocław 
zobaczymy codzienne sytuacje, w których 
wykorzystujemy wodę i robimy to odru-
chowo, często całkowicie nieświadomie. 
Oszczędzanie wody to również ulga dla 
domowego budżetu. Starajmy się wykorzy-
stywać wodę ponownie – na przykład zbie-
rajmy deszczówkę i podlewajmy nią rośliny 
w naszych ogródkach – podpowiada rzecz-
niczka MPWiK Wrocław. Wodę możemy 
oszczędzać także robiąc przemyślane zaku-
py. W ogromnych ilościach jest ona wyko-
rzystywana w przemyśle. 
 
Mpzp w rejonie ul. Krępickiej i Mo-
krzańskiej - wyłożenie 
 
Wyłożony zostanie do publicznego wglądu 
projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie ulic Krę-
pickiej i Mokrzańskiej we Wrocławiu oraz 
prognoza oddziaływania ww. mpzp na śro-
dowisko. Plan będzie można oglądać od 3 
do 24 sierpnia 2020 roku w Biurze Rozwo-
ju Wrocławia ul. Świdnicka 53, w pok. nr 
213, od poniedziałku do piątku w godz. od 
9:00 do 15:30 oraz na stronie PIB Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 
11.08.2020 r. o godz. 15:30, pl. Nowy Targ 
1-8, sala nr 204. 
Każdy, kto kwestionuje ustalenia planu, 
może wnieść uwagi do Prezydenta Wrocła-
wia, na piśmie, na adres: Urząd Miejski 
Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. 
Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, przez plat-
formę ePUAP lub na brw@um.wroc.pl, z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i 
siedziby, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 9 września 2020 roku. 
 
Infrastruktura na Stabłowicach – 
informacja WIM 

 
Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że 
budowa nawierzchni oraz oświetlenia na 
ulicy Strzeblowskiej, Jaźwińskiej i Będkow-
skiej nie jest ujęta w planach inwestycyjnych 
Miasta. Istnieje możliwość wykonania ww. 
infrastruktury w ramach programu inicjatyw 
lokalnych przy współudziale finansowym 
wnioskodawców. Partycypacja mieszkańców 
w inwestycjach drogowych wynosi min. 10% i 
jest określana wg kosztorysu inwestorskiego, 
po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Aby wniosek został rozpatrzony pod kątem 
ujęcia w planie na rok 2021 musi zostać zło-
żony przed uchwaleniem budżetu. Wszelkie 
informacje można uzyskać na stronie wroc-
law.pl lub pod nr telefonu 71 7777408. 
 
Opóźniona realizacja zadań z Progra-
mu Inwestycyjnego Rad Osiedli 2017-
2019. 
 
Informujemy, że w ramach zaplanowanych 
zadań z „Programu Inwestycyjnego Rad 
Osiedli 2017-2019”, w pierwszej połowie bie-
żącego roku zakończono wykonanie instalacji 
przeciwpożarowej w Centrum Kultury Za-
mek. Aktualnie finalizowany jest remont i 
ocieplenie dachu, elewacji i balkonów budyn-
ku przy ul. Płońskiego 11-13. Ponadto, w dru-
giej połowie tego roku planowany jest rów-
nież remont istniejących chodników i odwod-
nienia w ciągu ul. Serowarskiej od nr 1a do 31 
(strona północna) oraz od nr 34 do 20 
(strona południowa). Zarząd Osiedla zwrócił 
się do ZDIUM o podanie  dokładnego termi-
nu i szczegółów dotyczących tego remontu. 
Po uzyskaniu tych danych umieścimy odpo-
wiednie informacje na stronie internetowej 
RO.   
 
Przerwa w wydawaniu Gazety Leśnic-
kiej  

Z uwagi na okres urlopowy, Zarząd Osiedla 

Leśnica w uzgodnieniu z Dyrektor CK Zamek 
ustalił, że kolejne wydanie Gazety będzie 

realizowane 28 sierpnia br. Zachęcamy do 
odwiedzania stron internetowych i mediów 

społecznościowych RO i CK Zamek. 

BIULETYN 

 
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 

WWW.LESNICA.ORG 



"JOACHIM KARDYNAŁ 

MEISNER POSTAĆ, OSO-

BOWOŚĆ" 
SZKOŁA PAMIĘTA… 

Przedszkole nr 15 im. Kardynala Joachima 

Meisnera  włączyło  się w akcję Szkoła pa-

mięta pod patronatem Ministerstwa Eduka-

cji Narodowej. Celem tej inicjatywy było zor-

ganizowanie działań upamiętniających waż-

ne dla naszych przedszkolaków postaci oraz 

wydarzenia. 

Kulminacja aktywności dzieci, rodziców 

i pracowników przypadła na 25 października 

2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada. 

Wspominaliśmy Patrona Śp. Joachima Kar-

dynała Meisnera, którego Postać i Osobo-

wość zapisałai się w historii lokalnej  Leśni-

cy. 

Pamięć o Patronie jest wyrazem naszego 

Szacunku dla Jego życia i dokonań i rado-

snego usposobienia wobec każdego dziecka 

i człowieka. Dla społeczności  przedszkolnej 

pozostanie na zawsze ważne, że Nasze przed-

szkole nazywał "Swoim przedszkolem" i cy-

klicznie Nas odwiedzał. 

Działania jakie realizowaliśmy w przedszkolu 

w ramach akcji  Szkoła pamięta: 

- warsztaty plastyczne i  wystawa prac upa-

miętniającą postać Patrona; 

- zajęcia edukacyjne ukazujące Osobę Joa-

chima Meisnera; 

ZIELONY MECENAT 
Możesz dołożyć swoją cegiełkę do budowania 

otoczenia przyjaznego dla ludzi, roślin i dzi-

kich zwierząt Wrocławia. Wybierz coś dla 

siebie lub swojej firmy i zasponsoruj projekt 

urządzania zieleni. 

Zarząd Zieleni Miejskiej uruchomił program, 

dzięki któremu można zostać sponsorem 

małego  zielonego projektu. Wystarczy wy-

brać jeden z przedstawionych lub wybrać 

pakiet odpowiedni dla siebie i wypełnić for-

mularz na stronie ZZM. 

Źródło: www.wroclaw.pl 

JAK LEGALNIE NAMALO-

WAĆ MURAL WE WRO-

CŁAWIU? 

Murale, które powstają w przestrzeni miej-

skiej, zanim trafią na mury powinny otrzy-

mać odpowiednie pozwolenie. Gdy ktoś chce 

wystąpić z wnioskiem o namalowanie murala 

musi podać konkretne miejsce, gdzie chce go 

wykonać. Zgody można uzyskać od właścicie-

la lub zarządcy, wybranej kamienicy lub mu-

ru. Jeśli budynek jest własnością prywatną, 

wówczas należy się zgłosić bezpośrednio do 

spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej. 

Północno-wschodnią częścią gminnych nie-

ruchomości zarządza spółka Wrocławskie 

Mieszkania, która również przyjmuje zapyta-

nia i wnioski dotyczące wykonania murala. 

Jeśli budynek, na którym chcemy umieścić 

mural jest własnością gminy, wówczas ko-

nieczne jest uzyskanie zgody plastyka miej-

skiego. 

W przypadku, gdy budynek znajduje się w 

gminnej ewidencji zabytków, niezbędne jest 

pozwolenie miejskiego konserwatora zabyt-

ków. 

Trzeba też uzyskać zgodę właścicieli terenów 

przyległych do ścian nieruchomości, na któ-

rych zostaną wykonane murale (nie będą-

cych terenami gminnymi) na korzystanie z 

nich podczas prowadzenia prac. Należy pa-

miętać również o tym, że wszystkie szkody, 

które wynikną podczas realizacji projektu, 

będzie musiał naprawić organizator. 

Źródło: www.wroclaw.pl 

- "Listy pisane i malowane dla Patrona"-

wspólne prace dzieci i rodziców; 

- zlożenie  zniczy i kwiatów pod     tablica-

mi pamiątkowymi poświęconymi Naszemu 

Patronowi przy obu budynkach przedszko-

la; 

- złożenie symbolicznych zniczy na grobach 

zmarłych Pracowników Przedszkola nr 15. 

W 3. rocznicę śmierci ŚP. Joachima Kardy-

nała Meisnera Patrona Przedszkola nr 15 

pragniemy złożyć  hołd pamięci dla Osobo-

wości i Postaci Patrona. Msza Święta  

w rocznicę śmierci została odprawiona 5 

lipca o godz.12.30 w Kościele pw. Św.  Ja-

dwigi we Wrocławiu - Leśnicy. 

Tekst: M. Piskozub / Przedszkole nr 15. 

RODZINNE SPOTKANIA 

Z PRZYRODĄ 

Już niedługo ruszamy z projektem 

„Rodzinne spotkania z przyrodą” 

realizowanego w ramach Mikrogran-

tów NGO! 

Zapraszamy rodziny z dziećmi do odkry-

wania zielonych terenów zachodniego 

Wrocławia. Planujemy siedem spotkań 

o różnorodnej tematyce. Na łonie natury 

każdy znajdzie coś dla siebie: opowieści 

o drzewach, poznawanie przyrody, elemen-

ty „dzikiej” kuchni, podchody i gry harcer-

skie, rękodzieło, zabawy plastyczne i folk-

lorystyczne, mini park linowy z lin alpini-

stycznych rozpiętych między drzewami. Na 

każdym spotkaniu będzie okazja do wolnej 

zabawy. Spotkania zaplanowane są według 

poniższego harmonogramu: 

15 sierpnia - Las Mokrzański – wycieczka 

przyrodniczo-survivalowa. Będziemy bu-

dować szałasy i konstruować łuki; dzieci 

zapoznają się z narzędziami „człowieka 

lasu”, takimi jak kompas, saperka, siekier-

ka do budowania schronienia. 

16 sierpnia - Park Leśnicki - warsztaty folk-

lorystyczne. Poznamy tradycyjne ludowe 

zabawy i tańce, które, podobnie jak w swo-

im naturalnym kontekście kulturowym, 

dostępne są w każdym miejscu, bez spe-

cjalnego sprzętu, z wykorzystaniem pro-

stych rekwizytów, w tym instrumentów 

ludowych. Na warsztatach tradycyjnego 

rękodzieła dzieci same stworzą zabawki 

(słowiańskie lalki „motanki” oraz kurki 

z siana). 

22 sierpnia – Brzegiem Bystrzycy - wy-

cieczka wzdłuż rzeki. Poznamy różne sie-

dliska, rośliny terenów podmokłych, staro-

rzecza. Będziemy spacerować po wałach 

oraz podziwiać konie ze stadniny na Mar-

szowicach. Jak zwykle nie zabraknie okazji 

do wolnej zabawy i harcerskich gier. 

5 września – Spotkanie z psem: plenerowe 

zajęcia z psami pracującymi i ich opiekun-

ką - dogoterapeutą i strażakiem. Zajęcia 

odbędą się w dwóch grupach wiekowych: 

przedszkolnej i szkolnej. Zapraszamy do 

wspólnego spędzenia czasu na edukacji 

poprzez zabawę. Gwarantowane duża daw-

ka ruchu, morze śmiechu i zadowolone 

psie pyski  

6 września – Stawy Leśnickie: obserwacja 

organizmów wodnych, opowieści o drze-

wach, poszukiwania roślin jadalnych 

z elementami dzikiej kuchni, gry harcer-

skie, zabawa na rozpiętych pomiędzy drze-

wami linach – mini park linowy. 

12 września – Park Złotnicki: leśne tkanie 

– na ramie z gałęzi splecionych sznurkami 

tkamy skarbami natury: trawą, kwiatami, 

korą, ziołami; opowieści o Arachne, mito-

logicznej patronce tkaczek, o szacunku dla 

zwierząt, w tym pająków. Opowieści 

o drzewach i leśna matematyka – elementy 

inwentaryzacji drzew (mierzenie obwodów 

pni i określanie gatunków). 

19 września – Ekopark Stabłowice: zajęcia 

podsumowujące projekt – będziemy roz-

mawiać o możliwości kontynuacji naszych 

spotkań w ramach akcji #Idziemy do lasu. 

Oprócz tego: piknik, wycieczka przyrodni-

cza, zabawy z kostką motoryczną, mini 

park linowy, zabawy plastyczne: obrazy 

z natury, liściowe wyklejanki i korony 

z liści, a na koniec przyrodnicze upominki 

dla uczestników. 

Każde spotkanie zaczynamy o godzinie 

10:30; o dokładnym miejscu zbiórki poin-

formujemy zapisane rodziny. Zajęcia będą 

trwać około 3 godzin, wobec czego warto 

zabrać coś do jedzenia, ubrania przeciw-

deszczowe oraz środki ochronne na koma-

ry i kleszcze. Każde zajęcia przeznaczone 

są dla 20 uczestników, wyjątkiem jest spo-

tkanie podsumowujące - 35 osób. 

Nie stawiamy ograniczeń wiekowych, po-

nieważ wierzymy, że najlepszy dla dzieci 

jest naturalny plac zabaw - las, łąka - 

a każde dziecko odnajdzie swoje miejsce na 

spacerze przyrodniczym. Podpowiadamy 

jedynie, że więcej animacji dla najmłod-

szych będzie się odbywać na warsztatach 

folklorystycznych, w Parku Złotnickim oraz 

w Ekoparku na Stabłowicach. Spotkanie 

z psem podzielone będzie na dwie grupy - 

10.30 - przedszkolaki; 11.30 - dzieci w wie-

ku szkolnym. Na spotkaniu w Lesie Mo-

krzańskim do budowania szałasów i kon-

struowania łuków będziemy używać ma-

łych nożyków, siekierek i saperek, więc 

więcej frajdy mogą mieć dzieci starsze 

(albo rodzice)   

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, obowiązują 

zapisy na email: mia-

sto.demeter@gmail.com lub za pośrednic-

twem wiadomości na profilu FB Fundacji 

Miasto Demeter. 

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu 

„Mikrogranty NGO” realizowanego ze środków 

Gminy Wrocław. 

Tekst: Fundacja Miasto Demeter 



LEŚNICKI MIKROKOSMOS 
FRAGMENT DIAGNOZY ZASOBÓW I POTENCJAŁÓW KULTURO-

TWÓRCZYCH ZAWIERAJĄCY PODSUMOWANIE BADAŃ ORAZ 

WNIOSKI.  

Badania diagnostyczne, realizowane w ra-

mach projektu „Leśnicki mikrokosmos” po-

zwoliły na wskazanie potencjałów kulturo-

twórczych, które mogą być istotne przy reali-

zacji drugiej części projektu, polegającej na 

wyborze i realizacji oddolnych inicjatyw 

mieszkańców Leśnicy w dziedzinie kultury. 

Na przekór trudnościom związanym z izola-

cją społeczną wywołaną pandemią COVID-19 

udało się uzyskać odpowiedź: gdzie oraz w 

jakich formach i sytuacjach prowadzić ani-

mację kulturową społeczności lokalnej w taki 

sposób, aby wyzwolić tkwiące w organiza-

cjach, grupach i pojedynczych mieszkańcach 

pokłady energii i zaangażowania.  

 Istotny był również sam proces reali-

zacji działań diagnostycznych, w który zaan-

gażowała się znaczna część zespołu meryto-

rycznego Centrum Kultury Zamek. Refleksja 

nad zmianami w pracy instytucji kultury, 

uzupełniona została o dane, zebrane w czasie 

wywiadów, spotkań z mieszkańcami i prac 

badawczych, których tylko część, która wyda-

wała nam się najistotniejsza, znalazła swoje 

miejsce w niniejszym opracowaniu. W czasie 

prac diagnostycznych ważne również było 

testowanie nowych narzędzi pracy ze spo-

łecznością lokalną, jak wywiady telefoniczne, 

spotkania na platformach komunikacji inter-

netowej, z których najbardziej użyteczną 

okazał się program do spotkań on-line Zo-

om. Pracownicy CK Zamek testowali również 

inne narzędzia, jak ankiety wydzierane, ana-

liza systemu sprzedaży biletów, analiza sys-

temu ewidencji uczestników zajęć i innych 

dokumentów tworzonych na co dzień w pra-

cy Centrum Kultury. Należy też podkreślić, 

że przy realizacji tej części programu załoga 

CK Zamek, mimo ograniczeń wynikających z 

braku możliwości spotkań bezpośrednich, 

wypracowała nowe, efektywne formy współ-

pracy wewnątrz zespołu. Nowe formuły pra-

cy animacyjnej przyniosły sporo satysfakcji, 

pozwalały budować zaangażowanie społecz-

ne wokół pracy instytucji. Daje to nadzieję, 

że ta forma pracy może wejść na stałe do 

kultury organizacyjnej CK Zamek.  

 Część wyników procesu diagnostycz-

nego znajdzie się w zapisach regulaminu 

wyboru inicjatyw lokalnych w projekcie 

„Leśnicki mikrokosmos”. Wśród najistotniej-

szych z nich są rekomendacje dotyczące 

miejsc, form i grup odbiorców projektu. Dia-

gnoza wskazuje, że istotne jest aby w projek-

towaniu przyszłych wydarzeń kulturalnych 

uwzględnić możliwość ich realizacji na 

świeżym powietrzu, najlepiej w przystoso-

wanych do tego przestrzeniach parku wo-

kół Centrum Kultury Zamek. Z uwagi na 

ryzyko związane z nawrotem pandemii 

można uwzględnić równoległe prowadze-

nie komunikacji, jak i samych projektów w 

przestrzeni internetowej. Prymat powinny 

brać jednak działania umożliwiające bez-

pośrednie, autentyczne spotkania miesz-

kańców w kameralnych grupach. Z badań 

wynika, że szczególnym zainteresowaniem 

mogą cieszyć się inicjatywy, które w nowy, 

kreatywny sposób wykorzystują lokalne 

dziedzictwo kulturowe. Wśród wskazywa-

nych jako atrakcyjne form uczestnictwa w 

kulturze na uwagę zasługuje szeroko poj-

mowana aktywność związana z kinem. 

Kino w przeprowadzonej  diagnozie ujaw-

niło się jako symbol tęsknot, sentymentów 

i deklaracji możliwości częstszego uczest-

nictwa w kulturze. Wydaje się jednak, że 

nie chodzi bezpośrednio o samą salę kino-

wą, których nie brakuje we Wrocławiu, 

tylko o potrzebę wyróżnienia się i zaakcen-

towania lokalnych zasobów. Technologia 

pozwala dziś na samodzielną realizację 

filmów, zarówno artystycznych etiud, jak i 

społecznych dokumentów. Ważniejsza od 

sali kinowej wydaje się być prowadzona w 

tym kierunku animacja społeczna, której 

elementami mogą być warsztaty filmowe z 

możliwością wspólnego, grupowego oglą-

dania prac ich uczestników.   

 Dalszy ciąg działań monitorujących 

aktywność mieszkańców Leśnicy w dzie-

dzinie kultury stanowić będzie ewaluacja 

realizowanych inicjatyw mieszkańców w 

drugiej części projektu. Do końca 2020 

roku przekonamy się, na ile tropy i wska-

zówki zebrane w niniejszym dokumencie 

urzeczywistniły się w konkretnych wyda-

rzeniach kulturalnych i zainteresowaniu 

mieszkańców.  

WNIOSKI I REKOMENDACJE PO 

DIAGNOZIE ORAZ PROPOZYCJE 

DO DALSZEJ PRACY W PROJEKCIE 

„LEŚNICKI MIKROKOSMOS” 

1. W deklaracjach mieszkańców Le-

śnicy historia lokalna jest istotnym ele-

mentem ich tożsamości. Za deklaracjami 

tymi nie idzie jednak wiedza i zaangażowa-

nie w zachowanie lokalnego dziedzictwa. 

Programując działania animacyjne, warto  

łączyć aspekty lokalnej historii z nowator-

skimi, kreatywnymi formami działań. 

Efektywność tych działań można poprawić, 

opierając je o współpracę międzypokole-

niową. 

2. Aktywność z zakresu kultury, reali-

zowana w przestrzeniach otwartych 

(tereny zielone, parki, skwery, cieszy się 

dużym powodzeniem mieszkańców Leśni-

cy). Przy wyborze samodzielnych inicjatyw 

mieszkańców Leśnicy preferowane powin-

ny być projekty, które angażują mieszkań-

ców do bezpośrednich, aktywnych działań 

związanych z szeroko rozumianą kulturą w 

połączeniu z rekreacją i ekologią.  

3. Wśród przestrzeni, które cieszą się 

popularnością mieszkańców, na szczególną 

uwagę zasługuje Park Leśnicki – tereny 

zielone wokół Centrum Kultury Zamek. 

Efektywne będą działania z zakresu anima-

cji kulturowej, inicjowane na terenie no-

wych osiedli na obrzeżach Leśnicy, które 

swój finał mają w centrum Leśnicy (Park 

Leśnicki, CK Zamek).  

Zespół odpowiedzialny za tworzenie diagnozy: 

Anna Lewińska, Karolina Garbowska, Agnieszka 

Rapir—Centrum Kultury „Zamek”, Agata Liso-

wicz Wala – Animator Narodowego Centrum 

Kultury, prowadzenie i udział w konsultacjach 

społecznych, Tomasz Ignalski – koordynator 

procesu diagnostycznego – opracowanie diagno-

zy 

Projekt realizowany przez Centrum Kultury 

„Zamek” we Wrocławiu, dofinansowany ze 

środków Narodowego Centrum Kultury w ra-

mach programu „Dom Kultury + Inicjatywy 

Lokalne 2020” 

Pełen tekst diagnozy na stronie 

www.zamek.wroclaw.pl.  

DOBRY START 
Trwa nabór wniosków elektronicznych 

o „Dobry start”. Świadczenia w wysokości 

300 złotych przysługuje raz w roku, na 

każde uczące się dziecko, bez względu na 

dochody. Jak i gdzie składać wnioski? 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz 

w roku na dzieci rozpoczynające rok szkol-

ny (w szkole podstawowej i ponadpodsta-

wowej), aż do ukończenia przez nie 20 ro-

ku życia. Dzieciom niepełnosprawnym, 

które uczą się w szkole, do 24 roku życia. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć 

wniosek. Może to zrobić mama lub tata 

dziecka, opiekun prawny lub opiekun fak-

tyczny, a w przypadku dzieci przebywają-

cych w pieczy zastępczej – rodzic zastęp-

czy, osoba prowadząca rodzinny dom 

dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-

wychowawczej. Od 1 sierpnia będzie można 

składać wnioski papierowe na świadczenia 

„Dobry start”. Jednak, z uwagi na wciąż 

istniejące realne zagrożenie koronawiru-

sem i trudny do przewidzenia rozwój sytu-

acji epidemiologicznej, zalecane jest skła-

danie wniosków przez internet.  

Wnioski o świadczenie „Dobry start” są 

przyjmowane i rozpatrywane przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocła-

wiu. Ostateczny termin do ubiegania się o 

świadczenie „Dobry start” upływa 30 listo-

pada br. Po tym terminie wnioski nie będą 

rozpatrywane. 

Wypełnione wnioski można wysłać pocztą 

lub złożyć osobiście. Można je pobrać w 

punktach przyjęć wymienionych poniżej. 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej, Biuro Obsługi Klienta Działu Świad-

czeń, ul. Namysłowska 8, parter Zespoły 

Terenowej Pracy Socjalnej—ul. Brani-

borska 6-8, ul. Średzka 42, ul. Nowowiej-

ska 102, ul. Oficerska 9A, ul. Kniaziewicza 

29, ul. Krzywoustego 296, pl. Św. Macieja 

19, Godziny przyjęć: pon.–pt., w godz. 7.30

–15.00. 

Ustalenie prawa do świadczenia i jego wy-

płata będzie następować w terminie do 2 

miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z 

prawidłowo wypełnionymi dokumentami). 

Dla wniosków kompletnych złożonych w 

lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest 

odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 

30 września br. 

Źródło: www.wroclaw.pl 

 

 


