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PL. ŚWIĘTOJAŃSKI 1, 54-076 WROCŁAW
KONTAKT: GAZETA@ZAMEK.WROCLAW.PL

Nakład: 1500 egz.

#ZamekwDomu
Przypominamy, że w Centrum Kultury
„Zamek” zgodnie z decyzją Rady Ministrów z
dnia 7 listopada 2020 roku pozostają zawieszone wszystkie wydarzenia z udziałem publiczności.
Z uczestnikami zamkowych zajęć widzimy
się on-line. Sprawdzajcie nasz Facebook oraz
kanał Youtube.
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

Moduł II - 6,5 x 8 cm

1 strona –44 zł netto
4 strona - 33,50 zł netto
2 i 3 strona - 25 zł netto

1 strona –88 zł netto
4 strona - 67 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.

REKLAMA

BIULETYN

WWW.LESNICA.ORG

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

Grudniowe święto wolontariuszy
Z okazji mijającego Międzynarodowego Dnia
Wolontariatu (5.12), Zarząd Osiedla Leśnica,
dziękuje wszystkim wolontariuszom za pomoc i ofiarną pracę na rzecz innych, szczególnie tych, którym ta pomoc była i jest bardzo potrzebna w codziennych zmaganiach
z trudami wynikającymi z obostrzeń stanu
epidemii. Niestety w tym roku właśnie z tego
powodu nie mogliśmy osobiście Wam podziękować za wasze poświęcenie i bezinteresowność. Doceniamy i podkreślamy Wasze
oddanie sprawie i nieoceniony wkład pracy
w realizację wielu zadań i kampanii społecznych oraz codzienną pracę z oczekującymi na
waszą pomoc, dziękujemy!

dzieci i młodzieży będących pod opieką
dwóch Centrów Rozwoju i Aktywności
Dzieci i Młodzieży: „Źródełko” przy parafii
pw. św. Jadwigi w Leśnicy i „Andrzejówka”
przy parafii pw. św. Andrzeja Apostoła
w Stabłowicach oraz Centrum Aktywności
Lokalnej przy Złotnickim Centrum Spotkań. Łączna wartość tego przedsięwzięcia,
wraz z dotacją Wrocławskiego Centrum
Rozwoju Społecznego wyniosła 9900 zł.
Natomiast drugi grudniowy projekt otwarta wigilia dla mieszkańców, nie odbyła się z uwagi na obostrzenia stanu epidemii. W związku z tym, Rada Osiedla i Partnerstwo dla Leśnicy zaplanowali wykonanie i rozprowadzenie żywnościowych paczek świątecznych dla osób najbardziej
potrzebujących. Projekt ten został sfinansowany ze środków budżetowych Osiedla
Leśnica oraz WCRS, a jego koszt wyniósł 10 658 zł. Całkowity koszt obu ww. projektów to 20 558 zł.

PRZEPIS NA ŚWIĄTECZNY MAKOWIEC

CIASTO DROŻDŻOWE
Do kubka wkruszyć drożdże, wymieszać z 1/2 szklanki ciepłego mleka, 1 łyżeczką cukru i 2
łyżkami mąki. Przykryć i odstawić na 15 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia (kubek można
wstawić na kilka minut do średnio gorącej wody aby ułatwić rozwój drożdży).
Żółtka utrzeć z drobnym cukrem na puszysty krem. Laskę wanilii przeciąć na pół, łyżeczką
wyłuskać ziarenka i dodać je do ubitej masy. Wymieszać z przesianą mąką, drożdżami, resztą
ciepłego mleka oraz roztopionym i ostudzonym masłem.
Wyrobić elastyczne i dość luźne ciasto, przez około 15 minut, aż zacznie odchodzić od ręki.
Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, na około 1 godzinę.
MASA MAKOWA
Mak umieścić na sitku i przelać wrzątkiem, dokładnie odsączyć i odparować. Zmielić dwukrotnie w maszynce sitkiem do maku (o najmniejszych oczkach). Do zmielonego maku dodać
posiekane orzechy, rodzynki, skórkę pomarańczową, miękkie masło, oraz likier amaretto.

W tym niełatwym czasie życzymy Wam dużo
zdrowia, satysfakcji z podejmowanych działań, wytrwałości oraz gotowości do niesienia
pomocy tam gdzie jest ona najbardziej potrzebna! Życzenia i podziękowania składamy
również na ręce wszystkich Opiekunów, którzy koordynują działania Wolontariuszy.

Dokładnie rozdzielić żółtka od białek. Żółtka utrzeć z cukrem pudrem i wymieszać z masą
makową, następnie ubić sztywną pianę z białek i również wymieszać z masą.
Wyrośnięte ciasto wyłożyć na podsypaną mąką stolnicę i wyrabiać przez 2 - 3 minuty.
Rrozwałkować na podsypanym mąką arkuszu papieru do pieczenia, całość przenieść na blachę do pieczenia.

Pokryć masą makową i zawinąć w roladę, dokładnie skleić ciasto na łączeniach, zarówno
wzdłuż rolady jak i na jej końcach. Ułożyć łączeniem do dołu i odstawić na 30 minut do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. W międzyczasie nagrzać piekarnik do 180 stopni C.

Świąteczne działania w Osiedlu

Do nagrzanego piekarnika wstawić ciasto i piec przez około 45 minut, aż będzie zrumieniony.
Po ostudzeniu polać lukrem, udekorować skórką pomarańczową.
W imieniu Rady Osiedla Leśnica bardzo
serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom za wsparcie i zaangażowanie. Szczególne podziękowania składamy członkom
Zarządu Osiedla za wytężoną pracę i wysiłek przy organizacji i praktycznej realizacji
tego przedsięwzięcia.

Informujemy Państwa, że zgodnie z uchwałami Rady Osiedla Leśnica, w grudniu br. zostały sfinansowane i przeprowadzone dwa
projekty ważne dla naszego Osiedla: pierwszy
projekt - zakup paczek świątecznych dla 165

Nabór wniosków do Programu usuwania azbestu planowanego na 2021
rok
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego Wrocławia informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usu-

WSKAZÓWKI
Można zrobić 3 mniejsze strucle i upiec je w keksówkach wyłożonych papierem do pieczenia.
Mniejsze makowce pieką się krócej, ok. 30 minut.
Źródło: kwestiasmaku.com

wania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Wrocławia. Termin składania Deklaracji na rok 2021 wraz
z wymaganymi załącznikami - do dnia 31
stycznia 2021 r. Deklaracje złożone po tym
terminie lub niekompletne nie będą
uwzględniane przy realizacji Programu. W
ramach Programu przewiduje się udzielenie do 100 % dofinansowania na zadanie
obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku
odpadów azbestowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez
Miasto w trybie zamówienia publicznego.
Zasady
realizacji
Programu
określa Zarządzenie Nr 4536/12 Prezydenta
Wrocławia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i warunków realizacji
Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia dostępne ns stronie http://
uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?
numer=4536/12.
Deklaracje i wymagane załączniki należy
przesłać na adres: Wydział Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia,
ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław
Opis procedury wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
Wrocławia na stronie: Dofinansowanie w
ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia - https://bip.um.wroc.pl/

sprawa-do-zalatwienia/8383/
dofinansowanie-w-ramach-programuusuwania-azbestu-i-wyrobow-zawierajacychazbest-z-terenu-miasta-wroclawia.
Dokumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu. Przy składaniu Deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia
środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.
Realizacja
Programu
nie
obejmuje refinansowania wydatków związanych
z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników.
Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie zgłosić prace polegające na
demontażu wyrobów zawierających azbest do
Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub uzyskać pozwolenie na budowę /rozbiórkę obiektu. W latach 2012-2020 w ramach Programu usunięto z terenu 493 nieruchomości zlokalizowanych na terenie Wrocławia 1,116 tys. ton wyrobów azbestowych. Na terenie miasta znajduje się jeszcze ok. 2,8 tys. ton wyrobów
azbestowych.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
w 2021 roku
Ekosystem przedstawił harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na Osiedlu
Leśnica w przyszłym roku. Do zatwierdzonych lokalizacji zostały dodatkowo zgłoszone
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punkty zaproponowane przez mieszkańców.
Informacje o ich ewentualnym zatwierdzeniu
przekażemy wkrótce.
al. Platanowa 1: 2021-04-09, 2021-10-05
Ananasowa 6: 2021-01-12, 2021-03-05, 2021
-05-04, 2021-07-16, 2021-09-28, 2021-11-09
Bukowa 16: 2021-02-05, 2021-04-13, 202106-11, 2021-08-10, 2021-10-08, 2021-12-07
Dolnobrzeska 40: 2021-01-29, 2021-06-15,
2021-10-01
Dolnobrzeska 58: 2021-02-12, 2021-04-13,
2021-06-11, 2021-08-24, 2021-10-19, 202112-14
Górecka 82a: 2021-02-16, 2021-04-09, 2021
-06-15, 2021-08-10, 2021-10-01, 2021-12-14
Grabowa 48: 2021-01-08, 2021-03-19, 202105-07, 2021-07-20, 2021-09-28, 2021-11-16
Gromadzka 3: 2021-02-09, 2021-04-20,
2021-06-15, 2021-08-31, 2021-10-08, 202112-10
Gromadzka 49: 2021-02-19, 2021-04-16,
2021-06-18, 2021-08-20, 2021-10-22, 202112-21
Jajczarska 3: 2021-02-23, 2021-04-13, 202106-08, 2021-08-10, 2021-10-12, 2021-12-03
Jeleniogórska 37: 2021-02-09, 2021-04-09,
2021-06-11, 2021-08-17, 2021-10-01, 202112-10
Jeleniogórska 91: 2021-02-02, 2021-04-06,
2021-06-18, 2021-08-24, 2021-10-19, 202112-17
Junacka 2: 2021-01-12, 2021-03-23, 2021-05
-14, 2021-07-16, 2021-09-28, 2021-11-26
Kącka 16: 2021-01-19, 2021-04-06, 2021-0604, 2021-08-03, 2021-10-15, 2021-12-17
Kamiennogórska 46: 2021-02-02, 2021-0409, 2021-06-11, 2021-08-06, 2021-10-08,
2021-12-14
Kielecka 66: 2021-01-22, 2021-04-13, 202106-29, 2021-08-17, 2021-10-08, 2021-12-07
Lazurowa 3: 2021-01-26, 2021-03-23, 202105-11, 2021-07-27, 2021-09-21, 2021-11-26
Lewa 1: 2021-01-19, 2021-06-04, 2021-10-05
Lewa 53: 2021-04-13, 2021-08-10, 2021-1123

Lutyńska 16: 2021-03-19, 2021-06-08,
2021-07-30,
2021-09-28,
2021-11-16
Marszowicka 1: 2021-02-02, 2021-04-09,
2021-06-25, 2021-08-20, 2021-10-22,
2021-12-28
Marszowicka 30: 2021-01-19, 2021-03-02,
2021-05-14, 2021-07-02, 2021-09-21, 2021
-11-26
Miodowa 116: 2021-02-26, 2021-04-16,
2021-06-18, 2021-08-24, 2021-10-26,
2021-12-17
Mokrzańska 35: 2021-01-29, 2021-04-06,
2021-06-08, 2021-08-10, 2021-10-05,
2021-12-21
Niepierzyńska 19a: 2021-01-26, 2021-0604,
2021-10-01
Piotrkowska 12: 2021-02-02, 2021-06-15,
2021-10-08
pl. Ciesielski 1: 2021-01-22, 2021-04-09,
2021-06-15, 2021-08-17, 2021-10-12, 2021
-12-17
pl. Kaliski 1: 2021-02-12, 2021-03-26,
2021-06-11, 2021-08-24, 2021-10-12, 2021
-12-17
Rawicka 21: 2021-02-09, 2021-04-16,
2021-06-11, 2021-08-31, 2021-10-05, 2021
-12-28
Rychła 5: 2021-02-05, 2021-04-13, 202106-22, 2021-08-20, 2021-10-26, 2021-1214
Serowarska 12: 2021-04-16, 2021-10-01
Śnieżna 3: 2021-02-26, 2021-04-13, 202106-11, 2021-08-20, 2021-10-12, 2021-1228
Sosnowa 12: 2021-03-26, 2021-08-31,
2021-12-14
Starogajowa 43: 2021-02-12, 2021-04-13,
2021-06-04, 2021-07-20, 2021-10-26,
2021-11-23
Świerkowa 1a: 2021-02-26, 2021-04-23,
2021-06-15, 2021-08-27, 2021-10-19, 2021
-12-17
Trójkątna 16: 2021-02-12, 2021-06-15,
2021-08-17,
2021-10-15
Wełniana 15: 2021-02-09, 2021-04-06,

PIEROGI WIGILIJNE Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI

2021-06-04, 2021-08-17, 2021-10-01, 2021
-12-28
Wińska 7: 2021-02-02, 2021-04-13, 202106-04, 2021-08-06, 2021-10-08, 2021-1217
Wolska 4: 2021-01-19, 2021-03-16, 202106-11, 2021-08-06, 2021-10-05, 2021-1130
Zakopiańska 1: 2021-01-12, 2021-03-05,
2021-05-11, 2021-07-02, 2021-09-14, 2021
-11-12
Żółta 13: 2021-02-09, 2021-04-13, 202106-15, 2021-08-20, 2021-10-01, 2021-1217.

Parking Parkuj i jedź przy Kamiennogórskiej

Na 16.12.2020 r. zaplanowano rozpoczęcie
robót budowlanych i wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu w związku z
budową parkingu p&r przy ulicy Kamiennogórskiej. Zostanie zamknięty chodnik i
zwężona jezdnia po stronie inwestycji. Parking powstanie na działkach nr 39, 40, 41,
36 AM-6, obręb Złotniki oraz 2, 57/2 AM7, obręb Złotniki. Przewidywany termin
zakończenia prac - 16.03.2021 r.

Gotować do miękkości, przez około 3 minuty, ale najlepiej sprawdzić czy pierogi są
już miękkie, odławiając jednego na łyżkę
cedzakową i dotykając palcem.
Podawać z zeszkloną na oleju pokrojoną w
drobną kostkę cebulą.
SKŁADNIKI NA OK. 80 SZTUK

PRZYGOTOWANIE
Farsz
Grzyby opłukać, zalać zimną wodą i odstawić na 6 godzin lub na całą noc. Następnego dnia zagotować, dodać obraną marchewkę, pietruszkę i gotować aż będą miękkie. Pod koniec gotowania doprawić solą
i pieprzem. Kapustę odcisnąć i ugotować
w 300 ml wody do miękkości z dodatkiem
soli do smaku (ok. 45 minut), dokładnie
odcisnąć.
Grzyby, marchewkę i pietruszkę odcedzić,
zachowując wywar (wykorzystać do np. do
zupy grzybowej). Bardzo dobrze odcisnąć
z wody i razem z kapustą zmielić w maszynce do mięsa o bardzo dużych oczkach,
ok 1 cm średnicy (lub drobno posiekać na
desce). Na patelni na oleju zeszklić cebule,

dodać do farszu. Składniki farszu dobrze
wyrobić, łącząc wszystko razem, doprawić
solą i pieprzem.
Ciasto pierogowe
Mąkę przesiać do miski, dodać sól. Do gorącej wody włożyć masło i roztopić, stopniowo wlewać do mąki, mieszając wszystko
łyżką. Połączyć składniki i wyłożyć je na
podsypaną mąką stolnicę. Zagniatać ciasto
przez około 10 minut aż będzie gładkie
i miękkie. Ciasto włożyć do miseczki,
szczelnie przykryć i odstawić na 30 minut.
Ciasto podzielić na 4 części, kolejno rozwałkowywać na placki. Małą szklanką wycinać kółeczka, na środek nakładać farsz,
składać na pół i zlepiać brzegi w pierogi.

Wycinki w Parku Leśnickim

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że na
przełomie grudnia i stycznia 2021 planowana
jest wycinka 6 drzew zagrażających bezpieczeństwu w Parku Leśnickim – trzech brzóz
brodawkowatych, lipy drobnolistnej, olszy
czarnej i wiązu polnego. Drzewa zostaną usunięte zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków, który nakazał nasadzenie
drzew tych samych gatunków o obwodzie
pnia 14-16 cm i wykonanie prac do 31 sierpnia 2021 roku.

Farsz: 1 słoik litrowy suszonych grzybów, 1
kg kiszonej kapusty, 1 marchewka, 1 pietruszka, 3 łyżki oleju, 3 cebule
Ciasto pierogowe: 600 g mąki pszennej,
1/2 łyżeczki soli 400 ml wrzącej wody, 50 g
masła
Źródło: kwestiasmaku.com

KLUB INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ

projektu „Klub Integracji Społecznej we
Wrocławiu” przy ul. Strzegomskiej 49, we
Wrocławiu, I piętro, pok. 15 (budynek
Wrocławskiego Centrum Integracji) lub do
siedziby Klubu Integracji Społecznej przy
ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu (budynek
przy pętli tramwajowej w Leśnicy).
Informacji udzielamy pod numerami telefonu: 71 308 44 53 lub k. 504 799 565.
Zadzwoń! Oddzwonimy do Ciebie. Projekt
„Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu”, współfinansowany jest przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy !

jomi, bliscy lub sąsiedzi. Wykonanie drobnego gestu, napisanie życzeń, podarowanie
upominku, pozwoli o tej pamięci przypomnieć. Oprócz przekazywania życzeń czy
upominków kampania zachęca do innych
form. Jedną z nich jest wsparcie lokalnej
gastronomii i zamawiania wigilijnych,
świątecznych potraw. Wystarczy wybrać
ulubioną restaurację, dla której takie
wsparcie stanie się nieocenioną pomocą.
Dodatkowo w przedświąteczny weekend
(18-20 grudnia) WCRS zaprasza na świąteczną odsłonę swojego profilu na Facebooku. Cyklicznie będą się tam ukazywały
posty zachęcające do przygotowań świątecznych. Będą przepisy na ozdoby choinkowe, wspólne kolędowanie i czytanie
świątecznych opowieści.

BĘDĄ SZCZEPIENIA
PRZECIWKO COVID-19

Zapraszamy mieszkańców Wrocławia, szczególnie Leśnicy i okolic, do udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej przy ul
Skoczylas 8 we Wrocławiu.

Pomagamy w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.
Umożliwiamy również podwyższenie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zdobycia
pracy.

Rząd podjął uchwałę związaną z narodową
strategią szczepień. Ministerstwo Zdrowia
opublikowało listę tzw. szpitali węzłowych,
w których zostanie zaszczepiony personel
medyczny i niemedyczny pracujący w placówkach służby zdrowia. Na liście znajdują
się wrocławskie szpitale walczące z pandemią koronawirusa. Poza pracownikami
służby zdrowia i nauczycielami na szybsze
otrzymanie szczepionki mogą liczyć seniorzy, żołnierze, pensjonariusze domów pomocy społecznej czy pracownicy sanepidów. Szczepienia będą darmowe i dobrowolne. Wakcyny trafią do Polski na podstawie umowy zakupu, jaką w imieniu państw
członkowskich UE zawiera Komisja Europejska. Komisja Europejska podpisała
sześć umów zakupu szczepionek, a Polska
przystąpi do pięciu. Na stronie wroclaw.pl
znajduje się lista szpitali na Dolnym Śląsku, w których obędą się szczepienia przeciwko COVID-19. Od 16 grudnia dostępna
będzie infolinia związana ze szczepionkami. Każdy będzie mógł zadzwonić pod numer telefonu 989 i wyjaśnić swoje wątpliwości.
Tekst: M.B.

Jaką pomoc oferujemy?

Uczestnicy Klubu mogą bezpłatnie skorzystać z: konsultacji prawnych, doradztwa zawodowego, poradnictwa rodzinnego, wsparcia psychologa, warsztatów umiejętności
społecznych, kursów zawodowych, wyjść
integracyjnych (np. kino, teatr), warsztatów
kulinarnych i prozdrowotnych, zajęć informatycznych, krawieckich oraz z zajęć terapii
ruchem.
Zapewniamy: ubezpieczenie NNW i OC,
zwrot kosztów dojazdu, pomoce szkoleniowe
oraz dostęp do komputerów z Internetem.
Uczestnikom oferujemy również środki higieny osobistej, stroje i sprzęt sportowy.
Umożliwiamy korzystanie z pracowni krawieckiej, pralni i dostępu do prysznica.
Zajęcia prowadzone są codziennie, w dni
powszednie, w godzinach dopołudniowych
i trwają od 1 do 4 miesięcy.
Jeśli jesteś zainteresowana/y, zgłoś się
w godzinach 8.00-16.00 do pracowników

FERIE ZIMOWE 2021
W SZKOŁACH

REMONT NA PLACU JANA
PAWŁA II

Zapraszamy do Klubu Integracji Społecznej
przy ul. SKOCZYLASA 8 WE Wrocławiu
( Leśnica)

Celem zajęć, prowadzonych w przyjaznej
i miłej atmosferze, jest pomoc w powrocie na
rynek pracy, a także udzielenie wsparcia
w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu rodzinnym lub
w życiu społeczności lokalnej.

Tekst: M.B.

Tekst: M.B.

W TYCH SZPITALACH

W Klubie organizujemy atrakcyjne, bezpłatne zajęcia dla niezatrudnionych i nieposiadających dochodów mieszkańców Wrocławia.

odpowiednich rozjazdów u producentów.
Plac Jana Pawła II to bez wątpienia jedno z
najważniejszych skrzyżowań w mieście. Od
strony mostu Sikorskiego do placu Jana
Pawła II docierają zazwyczaj trzy linie tramwajowe. Ulicą Legnicką, główną arterią prowadzącą z zachodniej części miasta – siedem
kolejnych.

STARTUJE KAMPANIA
WCRS

Podczas tegorocznych świąt wiele osób
pozostanie z dala od rodziny, bliskich, być
może część z nich spędzi te dni zupełnie
samotnie. Ideą kampanii „Poświętuj komuś święta” jest pamięć o ludziach, którzy
mieszkają w pobliżu. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zachęca wrocławian do tego, by objąć najlepszymi życzeniami jak największe grono ludzi. Pod
ogólnym słowem „komuś” mogą wystąpić
zarówno seniorzy, jak i przyjaciele, niezna-

MPK przygotowuje się do remontu kolejnego ważnego węzła komunikacyjnego w
centrum miasta. Na placu Jana Pawła II
przewoźnik chce wymienić tory tramwajowe na nawierzchnię. Rozpoczął się właśnie
przetarg na projekt tej inwestycji. Najważniejszą częścią prac będzie wymiana
wszystkich rozjazdów oraz szyn na środku
skrzyżowania, w miejscu w którym tory się
przecinają. Dokładna data rozpoczęcia
prac będzie zależała m.in. od dostępności

W czasie tegorocznych ferii zimowych, które
dla wszystkich w tym roku – wyjątkowo –
odbędą się w jednym terminie 4–17 stycznia
2021 r., w szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować półkolonie
dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.
Zajęcia w trakcie zimowego wypoczynku
będą mogły być prowadzone w świetlicach
szkolnych oraz innych przystosowanych do
tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów. Półkolonie mogą
zorganizować zarówno szkoły i placówki
oświatowe, organy prowadzące, jak i organizacje, które na co dzień współpracowały z
placówkami w tym zakresie i mają odpowiednie doświadczenie, np. organizacje pozarządowe. Dzieci w czasie półkolonii zimowych będą mogły uczestniczyć m.in. w zajęciach sportowych, plastycznych czy edukacyjnych. Ponadto zaplanowano wyjścia do
kina, parku trampolin czy muzeum (ze
względu na pandemię COVID 19 wyjścia

mogą zostać ograniczone lub w ogóle zakazane). Należy pamiętać, że taki wypoczynek
musi być zgłoszony do bazy prowadzonej
przez MEN wypoczynek.men.gov.pl
Tekst: M.B.

GRAFICZNY KIERMASZ
ŚWIĄTECZNY

Organizatorzy zapraszają na kolejną odsłonę
Graficznego Kiermaszu Świątecznego organizowanego przez Koło Naukowe Katedry Grafiki Artystycznej. Jak co roku będzie to okazja do kupienia grafik oraz rękodzielniczych
kartek, stworzonych przez studentów i dydaktyków wrocławskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Ze względu na panujące warunki
kiermasz odbędzie się online na stronie
https://kiermasz.weebly.com/ i będzie trwał
do 24 grudnia 2020 roku. Uczestnicy będą
mogli korzystać ze specjalnie utworzonych
elektronicznych katalogów z pracami artystów, wraz z opisem, ceną, imieniem i nazwiskiem, danymi kontaktowymi.

WSZYSCY JESTEŚMY
LISKAMI - ONLINE

JESIENNY SPACER PO
LEŚNICY

„Wszyscy jesteśmy liskami” – taki tytuł
nosi niezwykle barwna wystawa Bereniki
Kołomyckiej, której wielkie stacjonarne
otwarcie miało odbyć się 13 listopada. Plany nieco pokrzyżowały narzucone odgórnie
obostrzenia związane z sytuację epidemiologiczną i wernisaż nie odbył się w terminie. Sama wystawa nie została udostępniona zwiedzającym, jednak sztuka w tych
trudnych czasach i tak wychodzi naprzeciw
odbiorcom, dlatego każdy może zapoznać
się z ekspozycją za pomocą relacji wideo na
stronie Centrum Zamek lub bezpośrednio
na platformie Youtube. Gdy tylko będzie
możliwe otwarcie galerii stacjonarnie, to
dla zwiedzających, szczególnie dzieci, jest
już przygotowanych wiele ciekawych atrakcji. Najmłodsi w niecodzienny sposób będą
mogli zwiedzić ekspozycję z mapą i szeregiem kreatywnych zadań do wykonania.
Zwieńczeniem aktywnej zabawy stanie się
symboliczna
przemiana
w
liska
i otrzymanie kolorowej przypinki z jednym
z bohaterów wystawy.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia prac
laureatów
konkursu
plastycznofotograficznego „Jesienny spacer po Leśnicy”, organizowanego przez świetlicę Szkoły
Podstawowej nr 51 oraz Przedszkole nr 15
dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów
klas I-III. Wielkie brawa dla Was! Aż chce
się założyć na nogi buty, zarzucić kurtkę na
plecy i poznawać wszystkie zakątki naszego
pięknego osiedla! Spacerujmy na zdrowie!

CENTRUM SZATNIOWO

- SANITARNE

I miejsce 3-4 latki, Olek, lat 4

II miejsce 3-4 latki, Marysia, lat 3

I miejsce kl. I-III, Helenka, kl. I
I miejsce 5-6 latki, Martyna, lat 5

Tekst: M.B.

PRZY STADIONIE
„LOTNICZA” POWSTANIE

I miejsce, klasa I-III, Helena, I klasa

Najciekawszym aspektem autorskiej serii
Bereniki są urocze, akwarelowe wizerunki
zwierząt uchwycone w scenkach rodzajowych na grafikach, które urzekają szczególnie najmłodszych adeptów sztuki. Wystawa w pierwszej kolejności przenosi zwiedzających do świata zwierząt. Razem z
leśnymi przyjaciółmi przeżywamy niezwykłe, ciekawe przygody. Dzięki ekspozycji
możemy spotkać, m.in.: liska, myszkę,
dzika, a nawet foki! Dodatkowym atutem
wystawy jest jej różnorodność. Nie tylko
możemy podziwiać ilustracje z Małym Liskiem, ale również plansze komiksowe, z
takich dzieł jak: „Wykolejeniec”, „Tej nocy
dzika paprotka” czy „Biosfera”. Dzięki takiemu zestawieniu odbiorcy są w stanie w
szerszym kontekście zapoznać się z twórczością Bereniki Kołomyckiej. Wystawa
łączy w sobie elementy humorystyczne i
moralistyczne, a także jest przyjemną dla
oka formą spędzenia miłego popołudnia.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie
na kolorową przygodę!

Jesienią 2021 r. powinna zakończyć się budowa nowego kompleksu
szatniowosanitarnego przy Stadionie Sportowym
„Lotnicza”. Miasto szuka wykonawcy na realizację tej inwestycji. Przetarg został już rozpisany, termin składania ofert to 21 grudnia
2020. Nowy budynek posłuży zarówno trenującym na co dzień na tym terenie zawodnikom klubów sportowych, jak i wszystkim
mieszkańcom, korzystającym z obiektu przy
ul. Lotniczej 72. Projektowany budynek składa się z jednej kondygnacji, powierzchnia
użytkowa to 184 mkw., okładzina elewacji
zostanie wykonana z desek o strukturze
drewna, które zakłada rozwiązania ekologiczne. Zaprojektowano dwa kompleksy szatni z sanitariatami o łącznej powierzchni 90
mkw. Dodatkowo stworzone zostaną odrębne szatnie i pomieszczenia biurowe pod wynajem.
Tekst: M.B.

Podpisz petycję o wstrzymanie wycinek w Lesie Mokrzańskim i poważne traktowanie strony społecznej w konsultowaniu Planu Urządzania Lasu, który będzie wprowadzany w przyszłym roku:

naszademokracja.pl/petitions/ratujmy-las-mokrzanski/

II miejsce, Olek, lat 6, zerowka

II miejsce kl. I-III, Zosia, kl. II

III miejsce 3-4 latki, Piotruś, lat 4

III miejsce 5-6 latki, Ignaś, lat 5

III miejsce kl. I-III, Bogdan, kl. III

Wystawa prac uczestników konkursu dostępna jest w formie wirtualnej na stronie zamek.wroclaw.pl.

ZBIÓRKA ŚWIĄTECZNA
DLA SCHRONISKA!
W roku 2020 bardzo trudno było nie tylko
nam - ludziom, był to także wyjątkowo ciężki
czas dla wszystkich zwierząt potrzebujących
wsparcia. Wraz z załogą CK Zamek postanowiliśmy wspomóc wrocławskie Schronisko
Dla Zwierząt i zorganizowaliśmy zbiórkę
bożonarodzeniową.
Początkowo planowaliśmy zakończyć ją 16
grudnia, jednak ze względu na duże zainteresowanie przedłużamy ją do końca miesiąca!
Zbieramy zabawki dla psów i kotów, smycze,
środki czystości, obroże, koce i oczywiście
dobrą karmę. W zamkowym holu ustawiony
jest specjalny pojemnik, w którym możecie
zostawiać rzeczy.

Przyłączcie się do nas i pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę! Więcej informacji o
zbiórce możecie uzyskać pod adresem centrum@zamek.wroclaw.pl

WYJĄTKOWE

DLA MIŁOŚNIKA DOBREGO PIWA I
WFDP

PREZENTOWNIKI.

www.pakamera.pl/paulina-wojciechowska
-ilustracje-0_s12425642.htm>
3. Katarzyna Roman

Dziewięć wyjątkowych prezetowników
do CK Zamek!

DLA MIŁOŚNIKA HERBATY

https://www.katarzynaroman.com/shop
4. Vinicius Libardoni
https://viniciuslibardoni.com/Shop
Magda Kościańska
Do kupienia: recepcja Centrum Kultury
Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław – Leśnica lub www.festiwaldobregopiwa.pl/
sklep-wfdp

www.decobazaar.com/magic-suitcase
DLA FANA RZEMIEŚLNICZEGO SPA

1. Plecak / worek z 10. edycji Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa z grafiką autorstwa Dawida Ryskiego (28 zł)

3. Kotek ceramiczny od Mari Ceramic (30 zł)
marticeramic@gmail.com

3. Izolator na butelkę piwa z grafiką 10.
WFDP, autorstwa Dawida Ryskiego (8 zł)

4. Proporczyk z sitodrukiem od Zuzanny
Tokarskiej
instagram.com/odpodszewki

5. Kufel Waldeck 0,5 l z 10. WFDP (10 zł)
6. Szklanka Jeff 0,3l z 10. WFDP (10 zł)

1. Mydelniczka Oko od Marti Ceramic (35
zł)

7. Kielich Sommelier 0,3 l z 10. WFDP (10
zł)

marticeramic@gmail.com

8. Poster B1 z jubileuszową grafiką WFDP
autorstwa Dawida Ryskiego (25 zł)

2. Zadbana Zmora – ręcznie wyrabiany
balsam do ciała, aromatyczny i w 100%
naturalny

1. Matcha Kyoto Bio 30g 2020

3. Świece – odlewane i tzw. “maczanki”,
wykonane z naturalnego wosku pszczelego
4. Wpieniony Wiking –ręcznie wyrabiane
mydło, aromatyczne i w 100% naturalne

2. Chasen – bambusowa miotełka do matchy
4. CHASHAKU – Japońska łyżeczka bambusowa

5. Zestaw do przyrządzania Matchy z Festiwalową bransoletką CZAISZ? – w pięknym
drewnianym pudełeczku.

1. Diana Karpowicz

galeria@zamek.wroclaw.pl

makramaanna@gmail.com

2. Izolator na butelkę piwa z grafiką 10.
WFDP (8 zł)

DLA FANA ILUSTRACJI

1. Grafika z wystawy „Wszyscy jesteśmy liskami” (15 zł + koszt wysyłki)

2. Makaramowa choinka od Makramaana (15
zł)

4. Plecak / worek z grafiką 10. WFDP (28
zł)

Produkty
w
sklepie
internetowym
www.czajownia.pl dostępne ze zniżką 5% na
kod „ck zamek”. Kod zniżkowy ważny do
24.12.2020

DLA FANA LEŚNICY

2. Paulina Wojciechowska

ZAMEK POLECA
Szukając prezentu dla bliskiej osoby, chcielibyśmy, żeby był on wyjątkowy i jedyny w
swoim rodzaju. Razem wspierajmy lokalnych
rzemieślników, artystów, producentów. W
tym roku zamiast biegania po galeriach handlowych zachęcamy Was do wspierania małych małych, rodzinnych biznesów, manufaktur i pracowni artystycznych. Przygotowaliśmy dla Was 9 prezentowników, polecamy
Wam produkty tworzone uczciwie, z lokalnych, naturalnych materiałów, robione ręcznie lub w małych manufakturach. Każdy z
prezentowaników jest jakoś związany z Zamkiem, z Leśnicą lub z naszymi wydarzeniami.
W tym roku nie idziemy do galerii handlowej, ale #wspieramylokalne!

www.etsy.com/pl/shop/DianaKarpowicz?
ref=seller-platform-mcnav

zmtokarska@gmail.com
5. Książka Małgorzaty Starosty „Pruskie baby” (24,55 zł)
www.znak.com.pl/ksiazka/pruskie-babymalgorzata-starosta-175010
6. Magnes zamkowy
Recepcja Centrum Kultury Zamek
7. Makowiec z leśnickiej piekarni
Piekarnia Naturalna

5. Higieniczny Henryk – ręcznie wyrabiane
mydło do brody. 100% naturalne, wegańskie

Piekarnia Pod Zamkiem

2,3,4,5—www.facebook.com/
kram.perliczki

DLA FANA KOMIKSÓW I ILUSTRACJI

6. Świeca sojowa od Flover (35 zł)

1. Gosia Kulik

www.flover.net.pl

https://www.gosiakulik.com/shop-1

Piekarnia Kibało

2. Krzysztof Owedyk Prosiak

https://www.facebook.com/
borekupcycler/?ref=page_internal
Na hasło „CKZamek” rabat 10% na
wszystkie produkty (ważny do 23 grudnia
2020)
7. Torba z reprodukcją średniowiecznej
grafiki
www.rozpuszczalnaryba.pl
www.facebook.com/RozpuszczalnaRyba
DLA FANA SZTUKI
https://artkomiks.pl/autor/krzysztofowedyk-prosiak/
3. Berenika Kołomyjka
https://www.etsy.com/pl/shop/
HelloTinyFox
4. Robert Romanowicz
https://www.behance.net/robertromanowicz
5. Robert Romanowicz
6. Berenika Kołomyjka

https://www.etsy.com/pl/shop/
HelloTinyFox

Do kupienia: recepcja Centrum Kultury
Zamek

7. Gosia Kulik

1. Plakat A3 z wystawy Grzegorza Rosińskiego (15 zł)

https://www.gosiakulik.com/shop-1

2. Plakat A3 Agnieszki Świętek (15 zł)

8. Paweł Garwol

3. Plakat A3 Rocha Urbaniaka z Dni Fantastyki (15 zł)

http://garwol.pl/strona-startowa/
DLA FANA ŚREDNIOWIECZA

4. Plakat A3 Dominiki Kozłowskiej (15 zł)
5. Plakat A3 Małgorzaty Kulik (15 zł)
6. Plakat A3 Marka Turka (15 zł)
7. Plakat A3 Zamku Leśnickiego, autorstwa
Kamili Kozłowskiej (15 zł)
8. Plakat A3 Roberta Romanowicza (15 zł)
DLA FANA FANTASTYKI

1. Odzież – wytwarzana z wełny średniowieczną metodą naalbilding, czyli igłą
kościaną
www.facebook.com/kram.perliczki
2. Ręcznie drukowane kubki z reprodukcjami
starych grafik
www.rozpuszczalnaryba.pl
www.facebook.com/RozpuszczalnaRyba
3. Skórzana torba, ręcznie zdobiona wg historycznych wzorów. Na stronie twórcy można
zobaczyć też inne przedmioty wykonane ze
skór, jak torby damskie, pochwy na noże czy
etui.
www.facebook.com/KramMacieja

Recepcja Centrum Kultury Zamek,
2. Notesik Kawaii Bunny (35 zł)
https://visual-loli.pl

15% rabatu na hasło CK ZAMEK

Na hasło „CKZamek” rabat 10% na wszystkie
produkty (ważny do 23 grudnia 2020)
4. Gry – rekonstrukcje gier planszowych z
okresu średniowiecza
www.facebook.com/kram.perliczki

3. Czapka zimowa Unicorn (39 zł)
https://visual-loli.pl
15% rabatu na hasło CK ZAMEK
4. „Skoczkini” Dominika Węcławek (20 zł)

5. Kolczyki wykonane w autorskiej technice
upcyklingu
www.facebook.com/anima.create
www.anima-create.pl

1. Plecak / worek z grafiką DF 2019, autorstwa Rocha Urbaniaka (35 zł)

|

https://esef.com.pl/pl/p/Skoczkini/5842?
fbclid=IwAR3_CjAOq-pnwV-jrBFHYLSBp0K2EJiM1WUb_2aLkhu5lXKSWecO1Fpvw

https://www.facebook.com/IzorMagna/
photos/?ref=page_internal

5. Koszulka z grafiką DF 2019, autorstwa
Rocha Urbaniaka (35 zł)

Na hasło „CKZamek” rabat 10% na wszystkie
produkty (ważny do 23 grudnia 2020)

Recepcja Centrum Kultury Zamek

6. Pierścień z naturalnych materiałów
https://www.facebook.com/Shamans-Bones
-113592673624576/?ref=page_internal

6. Print A3 z grafiką DF 2019, autorstwa
Rocha Urbaniaka (35 zł)Recepcja Centrum
Kultury Zamek

