
NR 18-19/2020 20 LISTOPADA  

ISSN-1508-5090 GAZETA BEZPŁATNA 

CENTRUM KULTURY „ZAMEK” 

PL. ŚWIĘTOJAŃSKI 1, 54-076 WROCŁAW 

KONTAKT: GAZETA@ZAMEK.WROCLAW.PL 

 

Nakład: 1500 egz.  

CENNIK REKLAM 

Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.  Pełna oferta dla reklamodawców na stronie 

www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka 

Moduł I - 6,5 x 4 cm 

1 strona –44 zł netto 

4 strona - 33,50 zł netto 

2 i 3 strona - 25 zł netto 

Moduł II - 6,5 x 8 cm 

1 strona –88 zł netto 

4 strona - 67 zł netto 

2 i 3 strona - 50 zł netto 

REKLAMA 

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. Boguszow-

ska 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 ogólno-
spożywczy, 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. 

Silni we wszystkich dyscyplinach 

Grupa Schumacher Packaging jest znana 

na rynku europejskim jako jeden z naj-

większych producentów opakowań z tek-

tury falistej. Oznacza to, że ciągle się roz-

wijamy, poszerzamy swoją działalność 

rozbudowując zakłady, ulepszając opako-

wania oraz wprowadzając innowacje, 

a także zwiększając dostępność naszych 

produktów na wielu rynkach. Często mó-

wimy, że jesteśmy „silni we wszystkich 

dyscyplinach”, ale co to tak naprawdę zna-

czy? Produkujemy opakowania dla wielu 

branż, zaczynając od żywności, poprzez 

chemię gospodarczą, artykuły codziennego 

użytku, a kończąc na branży RTV i AGD.  

Innowacje i ekologia 

Pionier innowacji, którym od lat jesteśmy, 

powinien kierować się szczególnymi war-

tościami. Nasze są mocno związane z ludź-

mi, lokalną społecznością, ale także z eko-

logią, ponieważ jako jeden z największych 

zakładów produkcyjnych w naszym regio-

nie czujemy się odpowiedzialni za otacza-

jące nas środowisko. 

Przyglądając się bliżej ekologii i wpływowi 

opakowań na środowisko, zaobserwowali-

śmy problem, który wiąże się z metodą 

pakowania telewizorów. O ile sam karton 

jest materiałem ekologicznym i podlegają-

cym recyklingowi, tak styropianowe 

wkładki zabezpieczające ekrany są odpa-

dem, którego okres biodegradowalności 

wynosi ponad 500 lat. Projekt, nad którym 

obecnie pracujemy pozwoli wyeliminować 

szkodliwy dla środowiska materiał i skrócić 

czas rozkładu wkładek do około 240 dni!  

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 

Przystąpiliśmy do projektu unijnego i po-

stanowiliśmy wdrożyć  do naszej produkcji 

innowację, która ma na celu wyeliminowa-

nie styropianowych uzupełniaczy i zastą-

pienie ich tekturowymi, w całości przyja-

znymi środowisku wkładkami. Za sprawą 

zaproponowanego rozwiązania uzyskali-

śmy wsparcie w postaci środków unijnych. 

Zostanie one wykorzystane przy opracowy-

waniu technologii do produkcji opakowań 

przeznaczonych do sprzętów RTV i AGD.  

Celem naszego projektu jest przeprowa-

dzenie kompleksowych prac B+R zmierza-

jących do opracowania linii produktowej 

innowacyjnych opakowań dla wyżej wspo-

mnianych branż. W trakcie realizacji pro-

jektu autorska koncepcja poddana zostanie 

ciekawym testom, wykonywanym przez 

specjalistów. Sprawdzimy między innymi 

jak zachowa się nasza tekturowa wkładka 

i czy spełni swoje przeznaczenie, kiedy 

zapakowany telewizor upuścimy z wysoko-

ści 0,5 metra! Wykonamy szereg niezbęd-

nych testów, na potrzeby których zakupili-

śmy specjalistyczny sprzęt współfinanso-

wany ze środków unijnych.  

Wdrażając opisane rozwiązanie chcemy 

przede wszystkim poprawić kondycję na-

szego środowiska, a przy tym wprowadzić 

pozytywne zmiany na rynku opakowań 

z tektury falistej. W końcu nie bez powodu 

posiadamy miano pioniera innowacji.  

Projekt współfinansowany przez Unię Eu-

ropejską ze środków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-

gram Inteligentny Rozwój. Projekt realizo-

wany w ramach konkursu Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścież-

ka. Wartość projektu to 18.562.875 zł, 

z czego 9.774.962,5 zł to wkład Funduszy 

Europejskich (stanowią 52,66% całej kwo-

ty).  

Artykuł sponsorowany 

SCHUMACHER PACKAGING ZAKŁAD WROCŁAW  

Z DOFINANSOWANIEM O WARTOŚCI 9.774.962,5 ZŁ  
„MASZ PRAWO DO 

SWYCH PRAW…” 

20 listopada 2020 obchodzimy 31. Rocznicę 

uchwalenia KONWENCJI PRAW DZIECKA. 

Dokument został ogłoszony przez Zgroma-

dzenie Ogólne ONZ w roku 1989. Polska jest 

inicjatorem ogłoszenia zbioru praw Dziecka, 

a  fundamenty tego dokumentu oparte są na 

pracy i twórczości Janusza Korczaka. To wła-

śnie Korczak przypominał wszystkim, że 

Dzieci mają prawo do szacunku, ochrony 

życia, wypoczynku, poszanowania ich wła-

snych praw, itd.  

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Mło-

dzieży „Źródełko” bierze udział w konkursie 

„Konwencja – niekonwencjonalnie” w ra-

mach, którego uczestnicy zajęć w formie gra-

ficznej przedstawiają przysługujące im pra-

wa.  

Wkrótce na stronie: zrodelko.wroclaw.pl  

zaprezentujemy prace dzieci i młodzieży. 

Tymczasem zapraszamy na facebook.com/

zrodelko.wroclaw gdzie w folderze „filmy” 

posłuchać można refrenu piosenki „Masz 

prawo do swych praw…”, którą nagraliśmy w 

roku 2019 z okazji 30. Rocznicy Konwencji 

Praw Dziecka.  

U.K. 

 

Wystawa dostępna dla publiczno-

ści wraz z otwarciem Galerii 



WBO 2020 – opinie do końca listopada 

Wydział Partycypacji Społecznej zaprasza do 

udziału w ewaluacji WBO 2020. W tym roku, 

ze względu na epidemię, opinie można prze-

syłać tylko drogą mailową. W WBO 2020 

zostało złożonych 413 projektów oraz odda-

nych 95 206 głosów. W czasach pandemii 

udało się z sukcesem przeprowadzić cały 

proces: nabór, dwa etapy oceny, odwołania, 

głosowanie i rozdysponowania projektów do 

jednostek realizujących. Tradycją jest, że 

koniec roku to czas wspólnego zastanowienia 

się nad zakończoną edycją: co zmienić, a co 

ulepszyć. To czas refleksji, wniosków i analiz, 

czas na ewaluację. W związku z obecną sytu-

acją epidemiczną ewaluacja WBO 2020 od-

będzie się w świecie wirtualnym.  

Dlatego bardzo prosimy o przesyłanie do 30 

listopada 2020r. na ad-

res budzetobywatelski@um.wroc.pl wszel-

kich uwag, postulatów, wniosków czy spo-

strzeżeń dotyczących zakończonej edycji 

WBO, jak i całego Wrocławskiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

Do wszystkich zgłoszonych uwag WPS odnie-

sie się w raporcie, który zostanie upublicz-

niony jeszcze przed startem kolejnej edycji 

WBO. 

Przypominamy, że w tegorocznej edycji WBO 

nie będą realizowane projekty z Osiedla Le-

śnica, żaden ze zgłoszonych nie uzyskał od-

powiedniej liczby głosów. 

Jak przyznawać pracownie artystycz-

ne? 

Do 20 grudnia trwają konsultacje społeczne 

dotyczące funkcjonowania i sposobu przy-

znawania wrocławskim artystom i artystkom 

pracowni artystycznych przekazywanych 

przez Gminę Wrocław w ramach miejskich 

konkursów. Konsultacjom podlega sposób 

przyznawania pracowni, skład i forma pracy 

komisji konkursowej, oczekiwania wrocław-

skiego środowiska kulturalnego w temacie 

pracowni artystycznych. Raport z konsulta-

cji, zawierający rekomendacje i wytyczne dla 

funkcjonowania pracowni artystycznych we 

Wrocławiu posłuży do opracowania projektu 

nowej uchwały, regulującej sposób przyzna-

wania pracowni. W kolejnym etapie, w roku 

2021 planowane są konsultacje projektu 

uchwały. 

Spotkania konsultacyjne: E-spotkanie z re-

prezentantami środowisk 08.12.2020 r., E-

spotkanie  konsultacyjne 10.12.2020 r., g. 

17.30 - dostępne na platformie interneto-

wej Clickmeeting. E-formularz opinii | 10.11 

– 20.12.2020 r. dostępny na stronie konsul-

tacji https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-

przyznawac-pracownie-artystyczne-zglos-

opinie 

Więcej informacji na: https://

www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-

przyznawac-pracownie-artystyczne 

Warunki udziału w przetargach 

w czasie pandemii 

Mając na uwadze obowiązujący stan epide-

mii w Polsce, wymogi i obostrzenia sani-

tarne, przyjęte zostały zasady regulujące 

udział w przetargach miejskich: 

- Ilość osób uczestniczących w przetargu 

odpowiadać będzie ilości wpłaconych wa-

dium (jedno wadium = 1 osoba). Wyklucza 

się obecność osób towarzyszących. W przy-

padku gdy jedno wadium wpłacone jest 

wspólnie przez kilka osób, konieczne jest 

wyznaczenie jednego uczestnika i udziele-

nie mu przez pozostałe osoby pisemnego 

pełnomocnictwa upoważniającego do re-

prezentowania ich w przetargu; 

- Uczestnik przetargu będzie uprawniony 

do wejścia do budynku, w którym odbywa 

się przetarg nie wcześniej niż 15 minut 

przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia 

przetargu. 

- Uczestnik przetargu powinien być wypo-

sażony w środki ochrony osobistej (maska, 

rękawiczki), zgodnie z obowiązującymi na 

dzień przetargu procedurami bezpieczeń-

stwa właściwymi dla miejsca przeprowa-

dzenia przetargu. 

- Uczestnik wchodzący do budynku Urzędu 

Miasta Wrocławia bez założonych rękawi-

czek ochronnych musi zdezynfekować dło-

nie przy użyciu odpowiedniego urządzenia 

zamontowanego przy wejściu do budynku. 

- Uczestnik wchodzący do budynku Urzędu 

Miasta Wrocławia podlegać będzie bez-

względnemu obowiązkowi poddania się 

automatycznemu pomiarowi temperatu-

ry ciała przy użyciu odpowiedniego urzą-

dzenia zamontowanego przy wejściu do 

budynku lub przez pomiar ręczny dokona-

ny przez upoważnionego pracownika urzę-

du albo podmiotu zewnętrznego świadczą-

cego usługę ochrony mienia i osób. Wstęp i 

przebywanie w budynku jest dopuszczalne 

tylko i wyłącznie dla osób, których wynik 

automatycznego pomiaru temperatury 

ciała przy wejściu/wejściach do budynku 

jest mniejszy lub równy 37,4 °C. 

Przyjazne deklaracje – platforma 

podatkowa 

Urząd Miejski udostępnił platformę Przy-

jazne Deklaracje - innowacyjne narzędzie 

do rozliczania podatków w łatwy sposób, 

bez wychodzenia z domu. Deklarację moż-

na wypełnić już w 5 minut. 

Dostęp do platformy znajduje się na stro-

nie: www.przyjazne-deklaracje.pl/wroclaw 

Miasto zachęca mieszkańców do skorzysta-

nia z nowego narzędzia, dzięki któremu 

wypełnienie podatku jest proste jak nigdy 

dotąd. Wrocławianie mogą przygotować w 

nim deklaracje podatku od środków trans-

portowych, podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego, podatku leśnego. 

Platforma umożliwia wygenerowanie do-

kumentów, które można wydrukować, wy-

słać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Miej-

skiego drogą elektroniczną. Dzięki inteli-

gentnym algorytmom, deklarację można 

wypełnić już w kilka minut. Narzędzie au-

tomatycznie dobiera stawki podatkowe, 

odpowiednie załączniki i oblicza należny 

podatek. Co ważne, platforma umożliwia 

powrót do wypełnianego dokumentu w do-

wolnym momencie. 

Pomoc dla poszukujących pracy 

Fundacja Rozwoju Kwalifikacji STELLA VI-

RIUM rozpoczyna II Edycję Darmowego 

projektu Career Boost, zapewniającego po-

moc i wsparcie dla osób, które straciły pracę 

lub są zmuszone do zmiany miejsca zatrud-

nienia, m. in. z powodu obecnej sytuacji wy-

wołanej COVID-19, a także tych, którzy do-

piero planują rozpocząć karierę zawodową. 

Eksperci z międzynarodowej korporacji 

UBS wraz z grupą trenerów - wolontariuszy 

podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem 

ze wszystkimi, którzy aktualnie poszukują 

pracy. Uczestnicy zostaną wyposażeni w 

kompetencje niezbędne do odnalezienia swo-

jego miejsca na dzisiejszym, dynamicznie 

zmieniającym się rynku pracy. 

Oprócz dwuczęściowego webinarium (2 x 

4h), będzie można skorzystać także 

z mentoringu indywidualnego – do 3 spotkań 

indywidualnych z mentorem. Do wyboru są 

dwa terminy: 7 i 8 grudnia oraz 9 i 10 grud-

nia. Aplikować można za pomocą formularza 

zgłoszeniowego online na stronie https://

www.stellavirium.org/career-boost/. 

Zadbajmy o czystość powietrza 

Zarząd Osiedla, w związku z trwającym sezo-

nem grzewczym, gorąco apeluje do miesz-

kańców naszego Osiedla, o zrezygnowanie z 

palenia w swoich piecach różnego rodzaju 

odpadami. Nie jest tajemnicą, że spalanie 

śmieci zatruwa i zanieczyszcza powietrze w 

całej okolicy znacząco pogarszając warunki 

życia mieszkańców i zwierząt. Toksyczny 

dym jest rakotwórczy i niekorzystnie wpływa 

na nasze zdrowie – szczególnie u dzieci i 

BIULETYN 
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osób starszych. Specjaliści biją na alarm, 

Wrocław  niestety jest w czołówce polskich 

miast o najbardziej zanieczyszczonym powie-

trzu. Śmieci powinniśmy segregować i wy-

rzucać do odpowiednich pojemników. Tym 

bardziej, że płacimy podatek niezależnie od 

tego, ile wyprodukujemy odpadów w naszych 

gospodarstwach domowych. Przypominamy 

również o zakazie palenia odpadów zielo-

nych, szczególnie liści i traw, na terenie na-

szego miasta. Odpady takie powinniśmy 

umieszczać w brązowych pojemnikach i wor-

kach, które wystawiamy przed domem w 

dniu ich zabierania. Szczegółowy harmono-

gram odbioru takich worków z poszczegól-

nych ulic znajdziemy na stronie ekosys-

tem.wroc.pl.  

Ocena środowiskowa nowego osiedla 

na Marszowicach 

Wydział Środowiska i Rolnictwa w nawiąza-

niu do zawiadomienia o wszczęciu postępo-

wania z dnia 28 lipca 2020 r., znak: WSR-

OS.6220.74.2020.EP, w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 

zespołu 129 budynków mieszkalnych jedno-

rodzinnych wraz z wewnętrzną infrastruktu-

rą techniczną w rejonie ul. Sieroszowickiej i 

Gwizdanowskiej we Wrocławiu”, przewidzia-

nego do realizacji na działkach nr: 2/2, 3/2, 

5/5 AM 2; 3 AM 4; 2 AM 6 obręb Marszowice 

- postanowieniem znak: WSR-

OS.6220.74.2020.EP z dnia 9 listopada 

2020 r. informuje, że postanowił stwier-

dzić obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko ww. przed-

sięwzięcia.  

Rozbudowa Dolnobrzeskiej - wszczę-

cie postępowania ZRID 

Wydział Architektury i Budownictwa infor-

muje, że zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-

gowej dla zadania pn. Rozbudowa ul. Dol-

nobrzeskiej od ul. Krępickiej do ul. Polko-

wickiej we Wrocławiu. Wniosek o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-

cji drogowej obejmuje kilkadziesiąt nieru-

chomości lub ich części. 

Wszystkie strony postępowania mają pra-

wo do czynnego udziału w każdym jego 

stadium. Z aktami sprawy można zapoznać 

się w Informacji Wydziału Architektury i 

Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocła-

wia, pl. Nowy Targ 1-8, parter, sala 1, wej-

ście 1c, stanowiska 5, 6, 7, w godz. 8:00-

15:00, w terminie 21 dni od daty publicz-

nego obwieszczenia. Ze względów organi-

zacyjnych wskazane jest uprzednie zawia-

domienie Wydziału, z co najmniej jedno-

dniowym wyprzedzeniem, o potrzebie za-

pewnienia dostępu do akt sprawy (tel. 71 

777 80 58), co usprawni realizację przysłu-

gującego stronie uprawnienia.  
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pakiet wrocławskich gadżetów oraz aparat 

Instax. Wystarczy zaśpiewać! Zwycięzcy (I 

miejsce) w dwóch kategoriach zostaną zapro-

szeni do wspólnego wykonania i nagrania 

teledysku wraz z Cleo, polską piosenkarką 

muzyki Pop. Ze względu na aktualną sytuację 

epidemiologiczną konkurs zostanie przepro-

wadzony w dogodnym dla dwóch stron ter-

minie biorąc pod uwagę wszelkie kwestie 

bezpieczeństwa oraz panujące obostrzenia. 

Podzielony jest on na dwie kategorie: zgło-

szenia indywidualne i zgłoszenia grupowe. 

Nagrania należy przesyłać do 7 grudnia na 

adres: socialmedia.um.wroc@gmail.com.  

M.B. 

 

NOWE DRZEWA I KRZEWY 

NA PODWÓRKACH ZZK 

 

Ponad sto nowych drzew i pół tysiąca krze-

wów ozdobnych pojawiło się na terenach 

należących do Zarządu Zasobu Komunalne-

go. Co roku, wiosną i jesienią, Zarząd zleca 

nasadzenia drzew i krzewów na terenach, 

którymi zarządza w imieniu Gminy Wrocław. 

Na liście nasadzeń znajdują się takie drzewa 

jak: dąb czerwony, klon polny, lipa drobno-

listna, głóg dwuszyjkowy czy brzoza brodaw-

kowata. Na tegoroczne nasadzenia zastępcze 

wraz z pielęgnacją zostanie wydane ok. 150 

tys. Złotych. 

M.B. 

 

STUDENCI POMOGĄ 

W OPIECE NAD CHORYMI 

WE WROCŁAWSKIM  

SZPITALU 

 

Wiosną, przy pierwszej fali pandemii koro-

nawirusa, studenci z Uniwersytetu Medycz-

nego zaangażowali się w pomoc szpitalom 

i ich pracownikom. Jesienią ich wsparcie 

znowu jest potrzebne. Obecnie poszukiwa-

nych jest 30 studentów do pomocy w Klinice 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Studen-

ci będą wykonywali najprostsze zadania, nikt 

nie wymaga od nich specjalistycznej wiedzy z 

zakresu anestezjologii. W ogłoszeniu o nabo-

rze wolontariuszy wspomina się, że w czasie 

pracy możliwy jest kontakt z chorymi na 

COVID-19. Zarazem zapewnione jest także 

szkolenie, zabezpieczenie i indywidualne 

środki ochrony. 

M.B. 

 

 

BUDŻET WROCŁAWIA NA 

2021 R. PROJEKT 

Wrocław, podobnie jak inne polskie samo-

rządy, stanął w tym roku przed trudnym 

zadaniem opracowania projektu budżetu 

miasta w dobie pandemii koronawirusa. 

Mimo to, udało się przygotować prorozwo-

jowy plan finansowy - Wrocław przeznaczy 

w 2021 roku ponad miliard złotych na in-

westycje. Pierwsze czytanie projektu bu-

dżetu odbędzie się 20 listopada na najbliż-

szej sesji Rady Miejskiej. Zgodnie z projek-

tem wydatki będą kształtowały się na po-

ziomie 5,9 mld zł. 81% wydatków, czyli 

niespełna 4,8 mld zł, to wydatki bieżące, 

czyli stałe koszty funkcjonowania miasta. 

To pieniądze przeznaczone m.in. na funk-

cjonowanie placówek oświatowych i wyna-

grodzenia dla nauczycieli, obsługę komuni-

kacji zbiorowej, wypłatę świadczeń (m.in. 

w ramach programu Rodzina 500+), utrzy-

manie dróg i oczyszczanie miasta, działal-

ność instytucji kultury i utrzymanie zieleni. 

Ponad miliard złotych zostanie przezna-

czony na kontynuację i realizowanie no-

wych inwestycji na terenie miasta. To m.in. 

budowa Alei Wielkiej Wyspy, trasy tram-

wajowej na Popowice i Trasy Autobusowo-

Tramwajowej na Nowy Dwór, Osi Zachod-

niej czy budowy i przebudowy szkół oraz 

przedszkoli. 

M.B. 

WROCŁAWSCY KARATE-

CY ZDOBYLI PIĘĆ  

ZŁOTYCH MEDALI NA  

MISTRZOSTWACH POL-

SKI 

 

14 listopada, w Katowicach odbyła się ry-

walizacja w ramach mistrzostw Polski 

open, juniorów młodszych oraz Metropolia 

Cup. Wrocławski Klub Karate Kyokushin 

zdobył siedem medali. Wszystkie swoje 

walki wygrał Patryk Sypień, dzięki czemu 

wywalczył po raz piąty tytuł mistrza Polski 

w kategorii open. Kolejne trzy złote medale 

przedstawiciele wrocławskiego klubu zdo-

byli w Metropolia Cup. Na najwyższym 

stopniu podium stawali Czarek Sypień, 

Sasza Bezzubczenko i Danyło Rudakow. Na 

tym samym turnieju trzecie miejsce zajął 

Ksawery Malicki. Ze względu na obowiązu-

jące obostrzenia związane z pandemią ko-

ronawiursa, mistrzostwa juniorów odbyły 

się od godzin rannych do południa, a po 

godzinnej przerwie poświęconej przewie-

trzeniu sali, po południu zostały przepro-

wadzone mistrzostwa seniorów. 

M.B. 

 

 

AKCJA ,,MIKOŁAJKOWA 

PAKA DLA DZIECIAKA" 

DLA DZIECI W JASZKOTLU 

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci 

im. Jana Pawła II w Jaszkotlu co roku or-

ganizuje akcję „Mikołajkowa Paka dla 

Dzieciaka”. Organizatorzy jak co roku 

przygotowali listę z niezbędnymi artykuła-

mi dla najmłodszych, produktami pielę-

gnacyjnymi dla dzieci, chemicznymi środ-

kami czystości i żywności oraz wszelkimi 

artykułami codziennego użytku, które uła-

twiają codzienne funkcjonowanie podo-

piecznym zakładu. Osoby chcące przekazać 

dary mogą kontaktować się telefonicznie 

pod numerami: 609 901 332, 531 776 665 

oraz 506 048 754. Zbiórka trwa do 20 

grudnia.  

M.B. 

 

 

ŚWIATOWY TYDZIEŃ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

PO WROCŁAWSKU 

 

16 listopada ruszyła kolejna edycja Świato-

wego Tygodnia Przedsiębiorczości. Od 

2008 roku w 170 krajach świata – w tym 

także w Polsce – w listopadzie przedsię-

biorcy i osoby planujące założenie własnej 

działalności mogą wziąć udział w bezpłat-

nych warsztatach, szkoleniach i debatach 

na temat zagadnień związanych z prowa-

dzeniem biznesu. Wśród wydarzeń organi-

zowanych w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości można znaleźć inicjaty-

wy dotyczące m.in. zakładania i rozwijania 

własnej działalności gospodarczej, budo-

wania sieci kontaktów, rozwijania start-

upów, powrotu na rynek pracy, negocjowa-

nia z pracodawcą, budowania własnej mar-

ki. Szczegółowy program, rejestracja na 

webinary oraz informacje dla firm, które są 

zainteresowane organizacją własnych wy-

darzeń w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości dostępne są na stronie 

organizatorów. 

M.B. 

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

2020: ZAŚPIEWAJ  

PIOSENKĘ I WYGRAJ! 
 

Z okazji Dnia Życzliwości został zorganizo-

wany konkurs, w którym do wygrania jest 

KLUB INTEGRACJI  

SPOŁECZNEJ 

Trwa rekrutacja do nowej edycji Klu-

bu Integracji Społecznej, która startu-

je  od 1 grudnia 2020 roku.  

Zapraszamy mieszkańców Leśnicy i okolic do 

udziału w Klubie Integracji Społecznej, który 

mieści się przy ulicy Skoczylasa 8. Organizu-

jemy atrakcyjne, bezpłatne szkolenia dla 

niezatrudnionych i nieposiadających 

dochodów mieszkańców Wrocławia. 

Program uczestnictwa w Klubie Integracji 

Społecznej ukierunkowany jest na przygoto-

wanie osób niepracujących do wejścia rynek 

pracy.  

Celem zajęć, prowadzonych w przyjaznej 

i miłej atmosferze, jest również udzielenie 

wsparcia w odbudowywaniu i podtrzymywa-

niu umiejętności uczestnictwa w życiu ro-

dzinnym lub w społeczności lokalnej. Poma-

gamy w wychodzeniu z izolacji i osamotnie-

nia.  

Umożliwiamy podwyższenie kwalifika-

cji zawodowych niezbędnych do zdo-

bycia pracy.  

Uczestnicy Klubu mogą bezpłatnie 

skorzystać z: konsultacji prawnych, 

doradztwa zawodowego, poradnictwa 

rodzinnego, wsparcia psychologa, 

warsztatów umiejętności społecznych, 

kursów zawodowych, wyjść integracyj-

nych (np. kino, teatr), warsztatów ku-

linarnych, prozdrowotnych, zajęć in-

formatycznych, krawieckich oraz tera-

pii ruchem.  

Zapewniamy : ubezpieczenie NNW i OC, 

zwrot kosztów dojazdu, pomoce szkoleniowe, 

poczęstunek oraz dostęp do komputerów 

z internetem. Dla uczestników dostępne są 

środki higieny osobistej, pracownia krawiec-

ka, stroje i sprzętu sportowy, pralnia oraz 

możliwość korzystania z prysznica.  

Za uczestnictwo w zajęciach zawodo-

wych wypłacane jest stypendium. 

Zajęcia prowadzone codziennie, w dni po-

wszednie, w godzinach dopołudniowych,  

trwają od 1 do 4 miesięcy.  

Jeśli jesteś zainteresowana/y, zgłoś się 

w godzinach 8.00-16.00 do biura projektu 

przy          ul. Strzegomskiej 49, Wrocław, I 

piętro, pok. 15 (budynek Wrocławskiego 

Centrum Integracji) lub do siedziby Klubu 

Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 

(budynek przy pętli tramwajowej w Leśnicy). 

Informacji udzielamy pod numerem telefo-

nu: 71 308 44 53 lub k. 504 799 565.  

Projekt „Klub Integracji Społecznej we Wro-

cławiu”, współfinansowany jest przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dol-

nośląskiego 2014-2020. Serdecznie zapra-

szamy  



skiej komendzie miejskiej to oni zajmują się 

tego typu zdarzeniami. Prowadzą oględziny i 

ustalają kto jest sprawcą i jak doszło do koli-

zji, czy wypadku. Po kilku minutach już byli 

na miejscu. 

Tyle samo czasu potrzebowali, aby wyjaśnić 

jak doszło do tego niebezpiecznego zdarze-

nia. Z ustaleń wynikało, że młody mężczyzna 

przebiegał przez jezdnię w niedozwolonym 

miejscu. Kierowca autobusu MPK nie miał 

możliwości uniknięcia zdarzenia i prawym 

narożnikiem pojazdu uderzył w pieszego, 

który jak się później okazało, chciał zdążyć 

na autobus, który zatrzymał się po drugiej 

stronie jezdni. 

Mężczyzną z ogólnymi potłuczeniami i kilko-

ma niegroźnymi urazami zajęła się załoga 

Zespołu Ratownictwa Medycznego, która 

przybyła na miejsce zdarzenia. Okazało się, 

że ten dzień nie był zbyt szczęśliwy dla 25-

latka, a szpital nie jest ostatnim miejscem, 

które wbrew swoim planom odwiedzi tego 

dnia… 

Policjanci wylegitymowali mieszkańca Wro-

cławia, a wówczas okazało się, że ten jest 

poszukiwany listem gończym. Mężczyzna po 

niezbędnych czynnościach w placówce zdro-

wia został przewieziony na komisariat, a 

następnie do pomieszczenia dla osób zatrzy-

manych. Najbliższy czas spędzi jednak w 

zakładzie karnym, gdzie zgodnie z decyzją 

organu poszukującego powinien trafić. 

To jednak jeszcze nie koniec nieprzyjemno-

ści, które na własne życzenie spotkały 25-

latka. Od interweniujących policjantów męż-

czyzna otrzymał jeszcze mandat w wysokości 

250 złotych, w związku z doprowadzeniem 

do kolizji. Jedynym pozytywnym akcentem 

tego dnia, było to, że w wyniku zdarzenia 

drogowego nic poważnego mu się nie stało. 

Źródło: KMP 

głównodowodzącą jest Agnieszka Kłos. 

Więcej info wydarzeniu facebook.com/

KsiazkaZaKraty 

W KÓŁKO KRĘCĘ WE 

WROCŁAWIU! 
Rower to tani, szybki i niezależny środek 

transportu. Celem rywalizacji rowerowej 

jest zachęcenie mieszkańców Wrocławia do 

poruszania się na rowerze z domu do pra-

cy, szkoły czy na uczelnie. Za regularne 

przejazdy przyznawane będą punkty, które 

będzie można wymienić na nagrody. 

W aplikacji rywalizować ze sobą mogą 

mieszkańcy Wrocławia, a także firmy, 

szkoły i uczelnie w dedykowanych rankin-

gach. 

Wsiądź na rower i jedź po zdrowie i nagro-

dy. #Wkółkokręcę to rywalizacja rowerowa 

kierowana szczególnie do osób aktywnych 

zawodowo, studentów oraz młodzieży ze 

szkół ponadpodstawowych. Akcja trwająca 

od 1 października do 30 listopada promuje 

rower jako całoroczny środek transportu 

po mieście. Będzie odbywała się w aplikacji 

mobilnej. Każdy, kto zarejestruje się jako 

uczestnik, oznaczy miejsce startu oraz cel 

codziennych dojazdów ma szansę wygrać. 

Szczególnie punktowane będzie pokonywa-

nie trasy z domu do pracy, szkoły oraz na 

uczelnię. Regulamin przewiduje także 

punkty dodatkowe. Dołączyć może każdy, 

kto ukończył 15 lat. W wyzwaniu mogą 

wziąć udział nie tylko osoby indywidualne, 

ale również całe firmy. Będą one widoczne 

w aplikacji po zarejestrowaniu, a dołącze-

nie pracowników odbywać się będzie dzięki 

unikalnemu kodowi. Cztery kroki i tylko 

tyle i aż tyle dla zdrowia Twojego i naszej 

planety: 

- Pobierz aplikację  

- Wsiądź na rower 

- Rywalizuj 

- Wygrywaj nagrody 

Szczegóły na wkolkokrece.pl 

Źródło: wroclaw.pl 

KRONIKA POLICYJNA 
Potrójny pech młodego wrocławiani-

na 

O sporym pechu może mówić 25-letni 

mieszkaniec Wrocławia, który został po-

szkodowany w zdarzeniu drogowym na 

terenie Leśnicy. Mężczyzna w niedozwolo-

nym miejscu wbiegł tuż pod nadjeżdżający 

autobus. Kiedy na miejscu zjawiły się służ-

by, okazało się, że mężczyzna… jest poszu-

kiwany listem gończym. Po udzieleniu mu 

pomocy medycznej szybko trafił do policyj-

nego aresztu. Otrzymał jeszcze mandat, za 

doprowadzenie do zdarzenia drogowego. 

Zgłoszenie było krótkie: zdarzenie drogowe 

z udziałem autobusu na Żernickiej. Po-

szkodowana jedna osoba. Jej życiu nie 

zagraża niebezpieczeństwo. Na miejsce 

natychmiast zostali wysłani policjanci z 

Wydziału Ruchu Drogowego. We wrocław-

PREMIERA KSIĄŻKI  

W ZAMKU 
1 grudnia na Facebooku Centrum Kultury 

Zamek odbędzie spotkanie autorskie i pre-

miera książki leśnickiej pisarki- Małgorzaty 

Starosty.  Ostatnia część trylogii, po 

„Pruskich babach” i „Wesela nie będzie”,  

powieść pt .„ Kwestia czasu”. 

Debiutancka powieść Małgorzaty Starosty 

„Pruskie baby” ukazała się prawie dokładnie 

w cztery miesiące po rozesłaniu manuskryp-

tu do wydawnictw, co oczywiście jest ogrom-

nym sukcesem i rzadkością . Jej kontynuacja 

to „Wesela nie będzie!”. Wszystkie ukazują 

się nakładem wydawnictwa Vectra. Są to 

powieści kryminalno- obyczajowe z delikat-

nym rysem komediowym.  

Zapraszamy do oglądania wydarzenia na 

naszym FB! 

KSIĄŻKI ZA KRATY 
Zbieramy książki dla osadzonych w zakła-

dach karnych!  Niepotrzebne książki nie mu-

szą trafić na makulaturę. Można przekazać je 

więźniom. Ogólnopolska akcja czytelnicza 

"Książka za kraty" trwa od 2006 roku i jest 

pierwszą zbiórką książek dla osadzonych 

w kraju. 

Nie wyrzucajcie książek, przynieście je do 

nas! Przy wejściu do Zamku stoi skrzynka, 

gdzie można zostawić niepotrzebne książki 

Pomysłodawczynią akcji i jej wieloletnią 



 

DOM KULTURY + 

Wraz z końcem listopada kończymy działania 

w ramach projektu "Leśnicki mikrokosmos", 

w którym zrealizowaliśmy 5 osiedlowych 

inicjatyw. Mimo ograniczeń związanych 

z pandemią udało nam się przeprowadzić 

leśnickie święto upcyclingu z wymianą 

ubrań, roślin, dobrą kawą i warsztatami sito-

druku (inicjatywa Wiktori Janik i Juli Wie-

prow). W październiku rozpoczęliśmy działa-

nia na podwórku przy ulicy Średzkiej, tuż 

obok dawnego kina Robotnik, gdzie powstały 

fantastyczne, recyclingowe drzewa oraz mo-

bilny mural z nakrętek "Tu żyje ki-

no"(inicjatywa Aleksandry i Izabeli Habow-

skich). W Zamku odbył się cykl warsztatów 

sławiących osiedle "Hurra Leśnica", pod 

okiem młodych wrocławskich artystom szu-

kaliśmy nowych symboli i znaków tworzą-

cych wizerunek osiedla, wykorzystując do 

tego tradycyjne technik, jak: litografia, sito-

druk, kolaż, linoryt (inicjatywa Zuzanny 

Tokarskiej).  

Obecnie kończymy działania w ramach 

inicjatywy "Leśnica w terenie", w której 

przygotowujemy serię filmów oraz mapę 

po leśnickim parku, z których dowiecie się 

o historii parku, najciekawszych drzewach 

i pomnikach przyrody oraz będziecie mogli 

wziąć udział w leśnych warsztatach 

(inicjatywa Ewy Sommer). W ostatnich 

dniach listopada powstanie również nowy 

leśnicki mural - więcej informacji o muralu 

wkrótce. 

Dziękujemy i gratulujemy wspaniałych 

realizacji! 

Projekt dofinansowanego ze środków Na-

rodowego Centrum Kultury, program Dom 

Kultury + Inicjatywy lokalne 2020. 

 

 

 

 



MANUFAKTURA  

ŚWIĄTECZNA  
z dostawą do domu 

Ponownie #zamekdomu, ale przecież Manu-

faktura nie może się nie odbyć! 

Mamy propozycję: my dostarczymy Wam 

paczkę z materiałami pod drzwi, instrukcję 

wykonania prześlemy, a Wy wspólnie przy 

rodzinnym stole zrobicie sobie domowe świą-

teczne warsztaty. Szukajcie oferty warsztatów 

na naszej stronie zamek.wroclaw.pl już na 

początku grudnia.  

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

2020 
Idea. O dniu życzliwości 

21 listopada obchodzony jest jako Światowy 

Dzień Życzliwości. To dzień pozytywnych 

emocji, dobrych uczynków i urodziny krasna-

la Życzliwka. We Wrocławiu Dzień Życzliwo-

ści obchodzimy 14 raz. 

Idea świętowania dnia życzliwości narodziła 

się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W 

1973 roku z inicjatywy studentów, braci Bria-

na i Michaela McCormacków – jako wezwa-

nie do pokoju w odpowiedzi na wojnę między 

Izraelem a Egiptem – ustanowiono World 

Hello Day. Na świętowanie wyznaczono 21 

listopada. W Polsce święto obchodzone jest 

jako Światowy Dzień Życzliwości, a prekurso-

rem tych obchodów stał się Wrocław. 

Akcja, która zrodziła się we Wrocławiu, swo-

im zasięgiem obejmuje coraz więcej miejsco-

wości w Polsce. Jej celem jest promocja życz-

liwości i zachęcanie do czynienia dobra na 

różnych płaszczyznach. Jakie miasto może 

mieć ku temu najlepszy klimat, jeśli nie Wro-

cław, symbol otwartości i optymizmu. At-

mosfera miasta jest pomieszaniem pozytyw-

nego myślenia, kosmopolityzmu, gościnności 

i tysiąca innych odcieni życzliwości. Aby włą-

czyć się w obchody święta wystarczy się 

uśmiechnąć, być uprzejmym dla innych, po-

móc komuś bezinteresownie. To apel prze-

ciwko smutnej i szarej rzeczywistości. Mamy 

na to wpływ, możemy to zmienić! 

"Życzliwie, razem, blisko!" 

W tym roku Biuro Promocji Miasta i Tury-

styki już po raz 14 zaprosi mieszkańców 

Wrocławia na wydarzenia związane z ob-

chodami Dnia Życzliwości. Hasło tegorocz-

nej edycji "Życzliwie, razem, blisko!" za-

chęca do umacniania więzi społecznych i 

doceniania siły płynącej z synergii działań 

wspólnotowych. 

Siła tkwi w grupie. 

Razem znaczy więcej, sensowniej, bez-

pieczniej – to nie puste slogany, to fakty 

poparte przez naukę. Być życzliwym to być 

uważnym, wrażliwym i otwartym na dru-

giego człowieka. To nieegoistyczna filozofia 

życia oparta na pozytywnych wartościach, 

wzajemnym zaufaniu i przekonaniu, że 

jesteśmy częścią większej całości, o którą 

warto dbać. 

Dobre słowo - podaj dalej!  

Spotkanie z psycholożką dr Ewą Woydyłło-

Osiatyńską 

Słowami posługuje się każdy i bez przerwy 

— w zadumie, gniewie, radości, rozpaczy, 

w miłości i nienawiści. Jest to uniwersalna 

waluta wymienna pośród nas wszystkich. 

Nieograniczony dostęp do tego wspólnego 

dla wszystkich skarbca, czyni nas wszyst-

kich bogaczami. 

Czy rzeczywiście? Czy wszystkich? Czy 

naprawdę bogaczami? Czy waluta, którą 

się posługujemy, jest z kruszca czy z tom-

baku? Wzbogaca nas wzajemnie czy ogra-

bia? Buduje czy dewastuje? 

Zaczniemy nasze spotkanie od psychozaba-

wy. Zbiorowej i wspólnej, ale osobistej i 

intymnej. Poproszę o parę sekund namy-

słu, a następnie zapisanie pięciu słów, zdań, 

wyrażeń JAKIE CHCIAŁABYŚ USŁYSZEĆ 

od: 

- osób, które kochasz 

- od osób przypadkowo spotykanych w win-

dzie, autobusie, w sklepie 

- od swojego zwierzchnika / wykładowcy 

- od osób, które spotykasz w szkole / w pracy 

- od osób, który sprawiły ci przykrość 

Rozmowa wokół tych spraw będzie kontynu-

acją tematu sprzed roku, stając się pogłębio-

nym ćwiczeniem z empatii, tej najczystszej 

formy humanizmu. 

Na spotkanie online zapraszamy 21 

listopada o godz. 17.00 

Źródło: wroclaw.pl 



CK ZAMEK ZAMKNIĘTE 

DLA PUBLICZNOŚCI 
Drodzy, zgodnie z decyzją Rady Ministrów 

od dnia 7 listopada 2020 r. w Centrum 

Kultury Zamek zostają zawieszone wszyst-

kie wydarzenia z udziałem publiczności.  

Nasze dwie wspaniałe wystawy – Leny 

Czerniawskiej oraz Kasi Roman i Viniciusa 

Libardoni nie będą dostępne, ale… przygo-

towujemy dla Was relację wideo z obu wy-

staw. 

 Z uczestnikami zamkowych zajęć widzimy 

się on-line. Wracamy do #zamekwdomu. 

Sprawdzajcie nasz Facebook i Instagram, 

a także kanał YouTube, w których ostatnio 

pojawia się dużo nowości. 

Bądźcie zdrowi! Razem damy radę! 

POŻEGNANIE 
Ze smutkiem żegnamy Olgierda Czernera 

emerytowanego profesora doktora habili-

towanego Wydziału Architektury Politech-

niki Wrocławskiej, który odszedł 6 listopa-

da 2020 r. W latach 1955-65 pełnił funkcję 

pierwszego po wojnie Konserwatora Zaby-

tów Wrocławia, zrealizował wiele prac kon-

serwatorskich zabytków Dolnego Śląska. 

 

Po pożarze Zamku w 1958 roku profesor 

Czerner uratował budynek przed rozbiór-

ką, przekonawszy ówczesne władze, że histo-

ria budowli jest dowodem na piastowski ro-

dowód Dolnego Ślaska, skoro umarł tu Bole-

sław Wysoki, a pomieszkiwał jego następca 

Henryk Brodaty wraz z żoną - Jadwigą Ślą-

ską. 

 

Twórca i wieloletni dyrektor Muzeum Archi-

tektury we Wrocławiu. Profesor zaangażowa-

ny był w wiele przedsięwzięć konserwator-

skich zabytków Dolnego Śląska. Autor kilku-

dziesięciu publikacji, wykładowca akademic-

ki, członek wrocławskiego oddziału Towarzy-

stwa Opieki nad Zabytkami. W 2015 został 

odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony 

Kulturze Gloria Artis”. 

LEŚNICA W TERENIE…  

W SIECI 
Ostatnie jesienne warsztaty w leśnickim par-

ku z Ewa Sommer przenosimy się do sieci. 

Nic się nie martwcie, na krótkich filmikach, 

razem z panią Ewą pokażemy Wam co jest 

fajnego w naszym parku i jak można tam 

twórczo spędzić czas. Powstanie też mapka 

po parku. Działamy  

Warsztaty odbywają się w ramach inicjatywy 

Leśnica w terenie, dofinansowanej ze środ-

ków Narodowe Centrum Kultury, program 

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020. 


