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SCHUMACHER PACKAGING ODPOWIADA NA POTRZEBY LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Kolejne obostrzenia rządu doprowadziły
do przejścia szkół w tryb nauki zdalnej
ponownie zamykając uczniów w domach.
W związku tym zaprosiliśmy dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Miękini do wspólnej zabawy. Przy użyciu
dostarczonych materiałów uczniowie podzieleni na 3 grupy wiekowe mieli za zadanie stworzyć projekty z kartonu i tektury
nawiązujące do następujących tematów
przewodnich:

- przedszkolaki "Chatka Puchatka",
- klasy I-III "Cudaki Tekturaki",
- a młodzież z klas IV-VIII "W kręgu wrocławskich kamieniczek".

#ZamekwDomu

Pandemia koronawirusa spowodowała, że
z dnia na dzień obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, która prawdopodobnie jeszcze trochę potrwa, a czasami ciężko jest nam się w niej odnaleźć. Każdy zdaje
sobie jednak sprawę z tego, że obecnie najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo oraz
pomoc potrzebującym.
W Schumacher Packaging od początku istnienia firmy chętnie wspieramy i angażujemy
się w różne inicjatywy – nie tylko pracownicze, ale również te związane z mieszkańcami
naszej okolicy. Także teraz, w tym ciężkim
dla wszystkich okresie, nie pozostajemy obojętni na potrzeby innych. Myślimy zarówno
o osobach starszych - znajdujących się
w szczególnej grupie ryzyka - ale nie zapominamy też o młodych.
Choć pandemia buduje między nami dystans,
wierzymy, że w trudnych chwilach możemy
nadal być blisko naszej lokalnej społeczności.
Chcąc mieć realny wpływ na pomoc w walce
z koronawirusem, w marcu, jako jedni
z pierwszych zdecydowaliśmy się wesprzeć
personel z Ratownictwa Medycznego w Środzie Śląskiej. Naszymi działaniami chcieliśmy wyrazić wdzięczność tym, którzy znajdują się na pierwszym froncie i codziennie
troszczą się o nasze zdrowie. Ponadto, jako
grupa Schumacher Packaging, zadbaliśmy
o bezpieczny transport sprzętu medycznego,
m.in. systemów do diagnostyki płuc czy respiratorów do szpitali.
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Przypominamy, że w Centrum Kultury
„Zamek” zgodnie z decyzją Rady Ministrów z
dnia 7 listopada 2020 roku pozostają zawieszone wszystkie wydarzenia z udziałem publiczności.

Troszcząc się o najbardziej bezbronnych
w obliczu pandemii, postanowiliśmy pomóc Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z Miękini w przygotowywaniu paczek żywnościowych dla osób starszych
i ubogich, a także Fundacji Urtica Dzieciom przy wysyłce książek dla najmłodszych pacjentów szpitali onkologicznych
w Polsce.

Z uczestnikami zamkowych zajęć widzimy
się on-line. Sprawdzajcie nasz Facebook oraz
kanał Youtube.

CENNIK REKLAM

Zadanie konkursowe nie było łatwe i wymagało sporej dawki kreatywności oraz
dokładności. Dzieci poradziły sobie znakomicie, a ich fantazja i pomysły przerosły
nasze najśmielsze oczekiwania. Zobaczcie
sami, co ciekawego udało się stworzyć
przedszkolakom!
Bardzo
dziękujemy
wszystkim za udział w konkursie!

We wrześniu, by choć trochę wynagrodzić
dzieciom czas społecznej izolacji oraz wywołać uśmiech na ich twarzach, przekazaliśmy do żłobków i przedszkoli w powiecie
średzkim wielkie, kolorowe zamki rycerskie wykonane z tektury falistej. Wiemy, że
czas pandemii jest dla nich szczególnie
trudny ze względu na nowe, często niezrozumiałe dla najmłodszych obostrzenia
i środki ostrożności, takie jak dystans
i ograniczenie kontaktów z rówieśnikami.
Wierzymy, że ten drobny gest pozwolił
dzieciom przenieść się w świat postaci
z bajek i bez końca zatracić w zabawie.

Z niecierpliwością czekamy także na prace
dzieci z klas I-III i młodzieży z klas IVVIII. Rozstrzygnięcie konkursu na tych
szczeblach nastąpi po powrocie dzieci do
ławek szkolnych. Wiemy, że Cudaki Tekturaki i wrocławskie tekturowe kamieniczki
będą jedyne w swym rodzaju, dlatego już
nie możemy się doczekać aż ujrzymy te
ciekawe projekty
W Schumacher Packaging zawsze jesteśmy
gotowi do pomocy i ufamy, że wspólnymi
siłami uda nam się przejść przez ten wymagający czas. Mamy nadzieję, że nasza
zabawa urozmaiciła uczestnikom ten wyjątkowy rok szkolny i sprawiła im wiele
radości.

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.
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V Wigilia Leśnicka - nie odbędzie się
Informujemy mieszkańców Osiedla, że V Wigilia Leśnicka zaplanowana na 20 grudnia br., z
uwagi na obowiązujące obostrzenia wynikające
ze stanu epidemii, nie odbędzie się. W związku
z tym, Zarząd Osiedla i Partnerstwo dla Leśnicy
zaplanowali wykonanie i rozprowadzenie żywnościowych paczek świątecznych dla osób najbardziej potrzebujących. Projekt jest finansowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego i Radę Osiedla Leśnica.
Koronawirus - etap odpowiedzialności
potrwa do 27 grudnia

Zasady i ograniczenia w Etapie odpowiedzialności
- Przemieszczanie się: dystans 1,5 m od innych
osób; ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w
godz. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z
rodzicem lub opiekunem prawnym.
- Gastronomia – wyłącznie działanie na wynos i
na dowóz.
- Salony fryzjerskie i kosmetyczne – funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co najmniej 1,5
m odległości między stanowiskami oraz nie
więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi
z wyjątkiem obsługi.
- Biblioteki publiczne i naukowe – możliwość
prowadzenia działalności przy zachowaniu
limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.
- Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby
osób w transporcie publicznym:50% liczby
miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich
miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej
50% miejsc siedzących niezajętych.
- Kult religijny: ograniczenie liczby osób w
kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15m2;
obowiązek zachowania odległości minimum 1,5
m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
- Zgromadzenia i spotkania: w zgromadzeniu
może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przy
czym odległość między zgromadzeniami nie
może być mniejsza niż 100 m; imprezy organizowane w domu – z udziałem maksymalnie 5
osób (do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie
mieszkają lub gospodarują z tą osobą).
- Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe –
możliwe wyłącznie bez udziału publiczności.
- Kasyna oraz obiekty działalności związanej z
eksploatacją automatów do gier hazardowych
na monety – 1 osoba na 15 m2 powierzchni
dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.
- Przywrócenie usług w galeriach handlowych z
wyjątkiem sal zabaw. W sklepach, galeriach
handlowych i placówkach pocztowych będzie
obowiązywał limit osób: 1 os. na 10 m2
w przypadku obiektów nie większych niż
100 m2, 1 os. na 15 m2 w przypadku obiektów
większych niż 100 m2.
Nadal będą obwiązywać godziny dla seniora –
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 –
12:00.
- Obowiązkowa kwarantanna już w dniu skierowania na test - już w dniu, kiedy lekarz skieruje
nas na wykonanie testu jesteśmy zobowiązani
poddać się kwarantannie. Co ważne, kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu
(droga do miejsca pobrania wymazu i powrót
do domu). Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy musimy udać się do
lekarza. W tych sytuacjach nie musimy zgłaszać
się do sanepidu.

- Wciąż obowiązuje zakrywanie ust i nosa w
przestrzeni
publicznej.
Wszystkie aktualne informacje na stronie
Ministerstwa Zdrowia - www.gov.pl/web/
koronawirus
Zmiany na terenie rekreacyjnym przy
Wełnianej, Samotnej i Góreckiej
Radni Osiedla Leśnica na XXXVIII sesji w
dniu 23.11.2020 r. zaopiniowali negatywnie
wniosek w sprawie likwidacji boiska na terenie rekreacyjnym przy ulicach Wełnianej,
Samotnej, Góreckiej . Decyzję o pozostawieniu boiska podjęli na podstawie przeprowadzonych wizji w terenie, wywiadów z mieszkańcami oraz opinii zebranych w czasie konsultacji. Dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w konsultacjach i wiele cennych,
merytorycznych
wniosków.
Głównymi argumentami, które wpłynęły na
stanowisko
rady
były:
- Teren rekreacyjny powstał z inicjatywy
mieszkańców, w ideę zaangażowało się wiele
środowisk, w tym media. Następnie liderzy
zgłosili wniosek w sprawie powstania wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 i
ponad 1,5 tysiąca mieszkańców zagłosowało
za jego realizacją. Zgodnie z zasadami WBO
2014 Rada nie była włączana w proces planowania i realizacji tego przedsięwzięcia i z
uwagi na to – zdaniem wielu osób – nie powinna przyczyniać się do zmiany projektu.
- Na dynamicznie rozwijającym się osiedlu
Stabłowice mieszka co raz więcej rodzin, a co
za tym idzie, zwiększa się liczba dzieci i młodzieży, odczuwających potrzebę uprawiania
sportu i rekreacji fizycznej (oderwanie od
gier komputerowych, poprawa stanu zdrowia, zapobieganie otyłości, odreagowanie po
nauce, a przede wszystkim naturalna potrzeba ruchu rozwijających się młodych ludzi);
- Niestety, potrzeba ta nie ma gdzie być realizowana, ponieważ na osiedlu istnieje niewielka ilość obiektów sportowych w odniesieniu
do
oczekiwań
mieszkańców;
- Możliwość korzystania z tego typu obiektów
sprzyja integracji społecznej, sąsiedzkiej i
rodzinnej oraz umożliwia ożywianie relacji
mieszkańców
różnych
wspólnot;
- Boisko w ciągu dnia jest wykorzystywane
zgodnie
z
przeznaczeniem;
- Intensywne wykorzystanie terenu odbywa
się głównie w czasie wakacji, a w pozostałych
miesiącach liczba osób korzystających z boiska jest niewielka – w tym roku wykorzystanie terenu wzrosło ze względu na pandemię;
- Likwidacja boiska nie gwarantuje, że młodzi ludzie wieczorami zakłócający porządek
nie będą nadal pojawiać się w tym miejscu,
ze względu na jego atrakcyjną lokalizację;
- Przed zrealizowaniem projektu WBO teren
między zabudowaniami ulic Samotnej, Wełnianej i Góreckiej pełnił funkcję rekreacyjną.
Mieszkańcy przylegających do niego budynków wiedzieli, że jest atrakcyjny, godzili się
na taką jego funkcję, akceptowali to, że pozostanie ogólnodostępny i powinni spodziewać
się, że dyskomfort z nim związany będzie
podobny jak na innych tego typu placach;
- Usuwanie zachowań wykraczających poza
normalne użytkowanie obiektu musi być
realizowane poprzez stałe informowanie
służb porządkowych (Policja, Straż Miejska),
których
interwencje
spowodują ich zmniejszanie lub całkowitą
eliminację, czego dowodzą przykłady z terenu
Osiedla
Leśnica.
Rada Osiedla, aby poprawić sytuację mieszkańców ul. Wełnianej, Samotnej i Góreckiej,
którzy są narażeni na skutki popularności
tego miejsca, zwróci się do instytucji Miasta
o przeprowadzenie wizji w terenie z udziałem
specjalistów, w zakresie oceny bezpieczeństwa technicznego całego skweru, możliwości
zapewnienia porządku publicznego, sprawdzenia możliwości wprowadzenia elementów

ochrony przed hałasem i wykonania dodatkowych nasadzeń izolacyjnych. Ponadto
zgłosi potrzebę renowacji nawierzchni boiska
z uwzględnieniem odwodnienia oraz ogrodzenia siatką całego boiska lub podwyższenia
i wzmocnienia piłkołapaczy.
Cyberporadnia
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
prowadzimy poradnictwo ds. cyberprzemocy
i uzależnień od nowych technologii. Poprzez
specjalny numer telefonu i adres e-mail można kontaktować się ze specjalistkami - z psycholożką specjalizującą się w tematyce cyberprzestrzeni oraz z psychoterapeutką ds. uzależnień behawioralnych - które bezpłatnie
wspierają każdego, kto potrzebuje wsparcia
w poruszaniu się w cyberprzestrzeni. Stale
można pisać na adres e-mail:
dobrowsieci@wcrs.wroclaw.pl. Można też
dzwonić w każdą środę w godzinach od 16 do
18 na numer telefonu 538 579 519. Do kontaktu zapraszamy młodzież, rodziców i innych opiekunów, osoby, które doświadczają
trudności w cyberświecie lub niepokoją się o
kogoś bliskiego, osoby, które chcą skuteczniej edukować młodzież i dzieci w tematyce
cyberuzależnień, cyberprzemocy oraz cyberbezpieczeństwa, osoby, które chcą lepiej
rozumieć, co dzieje się z człowiekiem w przestrzeni cyfrowej. Po osłabnięciu pandemii
otworzony zostanie dodatkowo stacjonarny
punkt porad.
Dlaczego segregacja bioodpadów jest
konieczna nawet, gdy mamy kompostownik?

W związku z dużą liczbą zapytań o konieczność posiadania pojemników na bioodpady,
Ekosystem wyjaśnia:
Nieruchomości wyposażone w kompostownik zobowiązane są do posiadania brązowego
pojemnika na bioodpady. Wymóg ten wynika
z faktu, że nie wszystkie bioodpady wrzucane
do brązowego pojemnika można wrzucać do
kompostownika. Z uwagi na procesy zachodzące podczas kompostowania bioodpadów,
do kompostownika nie powinny trafiać:
·
rośliny porażone grzybami, bakteriami – patogeny mogą przetrwać kilka lat, np.
bakteria powodująca mokrą zgniliznę czy
bakteria powodująca kanciastą plamistość
liści ogórka i owoców,
·
rośliny porażone szkodnikami – jaja
mogą przetrwać proces kompostowania, a
następnie podczas rozrzucania kompostu
zainfekować kolejne rośliny,

·
kwitnące chwasty lub chwasty z korzeniami – wrzucenie ich do kompostu przyczyni się do jego zainfekowania, a więc wysiewu w przyszłości chwastów,
·
resztki cytrusów – obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie odpowiedzialnych za mineralizację materii organicznej w pryzmie, owoce pokrywane są na czas
transportu warstwą konserwantów i mogą
zawierać pozostałości środków ochrony roślin,
·
liście dębu i orzecha, gałęzie i resztki
tui (zielone i zdrewniałe) – m.in. spowalniają
proces kompostowania,
·
resztki warzyw gotowanych w mięsnym wywarze – są one przesiąknięte aromatem mięsnym, mogą przyciągać do kompostownika mikroorganizmy oraz szkodniki.
Procesy jakim poddawane są bioodpady
zbierane w brązowych workach (liście, trawa,
kwiaty, drobne gałęzie) i pojemnikach
(resztki kuchenne, resztki posiłków, odpady

ogrodowe), a następnie przekazywane do specjalistycznych instalacji, likwidują przyczyny,
dla których takich bioodpadów nie wolno wrzucać do kompostowników. Bezpiecznym dla
gleby i plonów sposobem na pozbycie się bioodpadów zainfekowanych chorobami lub pasożytami, bądź czynników negatywnie wpływających na proces kompostowania, jest wrzucenie
tych odpadów odpowiednio do brązowych pojemników lub worków. Przypominamy, że obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych
oznacza, że każda nieruchomość objęta gminnym systemem odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych musi być wyposażona
w pojemniki/worki umożliwiajcie segregację
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Wrocław.
Pomóżmy kotom przetrwać zimę
Ustawa o ochronie zwierząt stanowi, że zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki
rozwoju i swobodnego bytowania. Każde zwierzę należy traktować w sposób humanitarny
oraz zapewniać mu odpowiednią opiekę i
ochronę. Taką troską powinny być objęte również koty wolno żyjące, zwłaszcza zimą, którą
ciężko im przeżyć bez ciepłego i suchego pomieszczenia, gdzie będą miały zapewnione
pożywienie i wodę. Koty są naszymi sprzymierzeńcami, gdyż ich obecność w miejskim ekosystemie zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni, które są nosicielami wielu groźnych dla
człowieka chorób. Koty potrzebują pomocy
człowieka, a człowiek, aby uniknąć plagi gryzoni,
potrzebuje
kotów.
Zwracamy się z apelem do mieszkańców, zarządców i administratorów nieruchomości o
humanitarną postawę w stosunku do wolno
żyjących kotów, w tym o aktywny i przyjazny
udział w zapewnieniu im ochrony i opieki. Prosimy również o udostępnianie im ciepłych i
suchych miejsc schronienie w budynkach, np.
poprzez uchylenie, w okresie występowania
niskich temperatur, okienek w piwnicach lub
innych odpowiednich do tego pomieszczeniach.
Takie postępowanie przyczyni się do ratowania
tych zwierząt i pomoże im przeżyć zimę. Należy
zaznaczyć, że zwierzęta te znajdują się pod stałą
opieka wrocławskich, społecznych opiekunów
kotów, którzy kontrolują wielkość i stabilność
kociej populacji oraz dbają o jej dobrą kondycję
zdrowotną.
Przypominamy, że agresywne działania wobec
kotów miejskich zmierzające do zmiany miejsca bytowania kotów wolno żyjących naruszają
ich naturalne potrzeby życiowe, które są chronione prawem. Utrudnianie, straszenie, zamykanie dostępu do dotychczasowych schronień,
umyślne ranienie czy trucie, jest formą znęcania się nad tymi zwierzętami, sankcjonowaną
prawem.
Wyrażamy nadzieję, że realizacja niniejszego
apelu spotka się z Państwa zrozumieniem i
akceptacją, a jego realizacja, podobnie jak w
latach ubiegłych, pomoże zwierzętom przetrwać trudny, zimowy okres. Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom wynika z ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Ponadto działania takie są zgodne z intencją
Uchwały nr XXXVII/791/17 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wrocław.
Dyżur strażnika Osiedla Leśnica
Przypominamy, że starsza strażniczka Straży
Miejskiej Wrocławia, Agnieszka Smułka sprawuje swoją funkcję na terenie Osiedla Leśnica.
Mieszkańcy Osiedla mogą kierować swoje
wnioski i zapytania, drogą telefonicznie na
numer 600 908 518 lub zgłaszać do RO mailem
na adres: rada@lesnica.org
lub lesnica@osiedla.wroclaw.pl

rosty i dajcie się wciągnąć w rozwiązywanie
zagadek tajemniczych zgonów.

CZAS NA KSIĄŻKĘ
- BIBLIOTEKI OTWARTE

Ze względu na okoliczności premiera odbyła się online, ale mamy nadzieje, że już
wiosną będziemy mogli spotkać się z autorką w Zamku i zaprosić publiczność do
uczestniczenia w wydarzeniu! Jeśli jeszcze
nie oglądaliście spotkania to koniecznie
zajrzyjcie na naszego facebooka.

Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Miejskiej (Filia nr 2) na wystawę prac „Czas na
książkę 2020 – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek”, która została przygotowana
w ramach działań Partnerstwa dla Leśnicy!
Dziękujemy
wszystkim
placówkom
i organizacjom za udział, a Radzie Osiedla za
super nagrody! Biblioteka w Leśnicy wznowiła swoją działalność więc zapraszamy po
dobrą książkę i na wystawę plakatów promujących czytelnictwo!
U.K.

PREMIERA I SPOTKANIE
AUTORSKIE

Zima 2020 to pewnie jedna z nielicznych
okazji, by na żywo spotkać się z rękodzielnikami, wypatrzyć dla siebie coś ładnego,
a przy okazji wesprzeć twórców w tym
trudnym dla nich czasie.

M.B.

AKCJA HAPPENINGOWA
OTWARCIE WIĘKSZOŚCI CAPITOLU
Muzyczny Capitol nie może wystaM.B.
FILII MIEJSKIEJ BIBLIO- Teatr
wiać spektakli, jednak nie daje o sobie zapomnieć widzom i proponuje happening.
TEKI PUBLICZNEJ WE „Teatr nie działa” to odpowiedź teatru na AKADEMIA
MIEJSKA:
obostrzenia w sektorze kultury. Od 1 do 23
grudnia, codziennie od 19 do 20.30 –
WROCŁAWIU
w zwyczajowych godzinach wieczornego
„JAK ŚMIECI SIĘ W MIEspektaklu – w witrynie teatru od strony
Dobra wiadomość dla miłośników książek,
ulicy Świdnickiej usiądzie artystka lub arŚCIE? O OBIEGU ODPAale nie tylko. Od 1 grudnia będzie można
tysta Capitolu.
już korzystać z większości filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Część
M.B.
DÓW”
z nich otwarta będzie również w soboty.
Będzie obowiązywać limit wejść oraz oboTo już ostatnie w tym roku spotkanie
wiązek noszenia maseczek ochronnych
2021 ROKIEM
z Akademią Miejską! 3 grudnia odbędzie się
oraz zakładania rękawiczek lub dezynfekcji
dyskusja, która będzie transmitowana na
rąk przed wypożyczeniem książek. DodatT
ADEUSZA
R
ÓŻEWICZA
żywo z Barbary. Prowadzący Arkadiusz
kowo wszystkie zbiory poddawane będą
Wierzba, Aneta Osuch i przedstawiciel spółki
Ekosystem (TBA) śmieci w mieście oraz
świadomości ekologicznej zastanowią się nad
obiegiem odpadów w mieście. Wydarzenie
odbędzie się online. Dostęp do live’a spotkania jest bezpłatny, a relacja na żywo będzie
dostępna na profilu głównym Barbary i Strefy Kultury Wrocław na Facebooku dzięki
współpracy z PIK Wrocław. Spotkania
w ramach Akademii Miejskiej składają się
z dwóch części: z wykładów prowadzonych
przez specjalistów oraz dyskusji z praktykami zajmującymi się omawianymi tematami.
Rozmowa będzie dotyczyć projektowania
i testowania zmian przestrzeni, a także kulis
tworzenia budżetów miejskich.

trzydniowej kwarantannie. Jednorazowo
będzie można wypożyczyć 10 książek i 5
mediów, książki na 90 dni, w tym 60 dni
wypożyczenie i 30 przedłużenie. Natomiast
media na 15 dni, w tym 10 wypożyczenie i 5
dni przedłużenie. Godziny otwarcia bibliotek podane są na stronie wroclaw.pl
M.B.

WROCŁAW

PRZECIW

PRZEMOCY W RODZINIE ODSŁONIĘTO MURAL

Wieczorem 1 grudnia na facebooku Centrum
Kultury Zamek odbyła się premiera książki
„Kwestia Czasu” i spotkanie autorskie z Małgorzatą Starostą, utalentowaną leśnicką autorką. „Kwestia Czasu” to jej najnowsza powieść, ostatnia część trylogii po „Pruskich
babach” oraz „Wesela nie będzie”. Główną
ich bohaterką jest Edyta Prusko, która ucieka od nieszczęśliwego małżeństwa z Wrocławia na rodzinne Podlasie. Zupełnie niespodziewanie okazuje się, że znalazła się tam
w samym centrum kryminalnej intrygi, która
swoim zasięgiem obejmuje też Wrocław. Mimo tajemniczych zgonów i kryminalnego charakteru historii odnaleźć tam
można swojski i urzekający klimat, o który
dba rodzina głównej bohaterki. Wzbudza
ona z pewnością sympatię czytelnika i dodaje wiele ciepła opowieści, nawet jeśli mamy
do czynienia z zawiłym śledztwem dotyczącym morderstwa. Akcja kolejnej części trylogii dzieje się w Szklarskiej Porębie i tam także czeka na czytelników kryminalna zagadka!
Możemy zapewnić, że w najnowszej części
też nie zabraknie emocji i adrenaliny! I to
z pewnością w jakimś równie urokliwym
miejscu jak Szklarska Poręba czy Podlasie.
Koniecznie sięgnijcie po książki Małgosi Sta-

z literackimi zakątkami (na maila info@dolnoslaskosc.pl). To nie muszą być duże
miasta oraz spektakularne plenery. Dzięki
literackim szlakom poznamy ponad 200
miejsc z powieści Joanny Bator, Michała
Witkowskiego, zobaczymy, z jakimi miejscami związani byli poeci Rafał Wojaczek, Tadeusz Różewicz, Maciej Bobula. A szczególnym
uzupełnieniem dla całego projektu jest 70stronicowy esej Rafała Różewicza, który
przybliża nie tylko setki dolnośląskich prozaików i poetów, ale tropi w ich utworach
dolnośląskie motywy.

M.B.

W ramach Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na ścianie kamienicy przy ul. Legnickiej 64 odsłonięto mural pod hasłem: „Twoja obojętność krzywdzi innych. Dostrzeż przemoc.
Zareaguj!”. Namalował go Wojciech Kołacz. Jest to obraz figuratywny, która zachęca do interpretacji. Autor celowo stworzył mural w widocznym miejscu, ponieważ chciał, aby mieszkańcy mogli zapoznać
się z jego przekazem. Celem kampanii jest
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości, wrażliwości i odpowiedzialności społecznej oraz
rozpowszechnianie informacji dotyczącej
placówek pomocy dla osób doświadczających przemocy. Organizatorem kampanii
jest Stowarzyszenie Evolutio. W jej trakcie
zaplanowano między innymi specjalną
konferencję online „Więzi, które chronią.
Pomoc w obliczu zmian”, spoty o przemocy
wyświetlane w środkach komunikacji publicznej, czy materiały informacyjne
w miejscach publicznych.
M.B.

Sejm przyjął uchwałę o ustanowieniu 2021
Rokiem Tadeusza Różewicza. W październiku 2021 roku związany z Wrocławiem,
poeta i dramaturg obchodziłby setną rocznicę urodzin. Za uchwałą głosowało 452
posłów, jeden był przeciw jej przyjęciu.
W uzasadnieniu uchwały napisano:
"Zmienił polską poezję, stworzył jej nową
formę. Ambasador polszczyzny. Poeta
przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holocaustu,
stworzył nowy język poezji. Wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego
i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości
dla świata i empatii dla szarego człowieka bohatera. Poprzez nową poetycką formę
precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego
człowieka. Wybitny dramaturg. (…).
M.B.

RĘKI DZIEŁA FEST
PROJEKT „DOLNY ŚLĄSK
ZIMA 2020 NA PLACU JAKO LITERACKA MAPA.
LEŚNICKIE AUDYCJE
SOLNYM
PODRÓŻE PO EKRANIE”
„HALO LEŚNICA”
Biżuteria, ubrania, zabawki, dekoracje
domu, a wszystko w niewielkich namiotach
ustawionych na placu Solnym. Docelowo
ma ich stanąć ok. 20, a w każdym produkty
od wrocławskich rękodzielników, którzy co
roku przygotowują się szczególnie pieczołowicie do świąt. Ze względu na sytuację
pandemiczną tegoroczna edycja nie odbędzie się jak dotychczas. Na edycję zimową
wybrano trzy weekendy grudnia (5-6.12, 12
-13.12, 19-20.12) od 11.00 do 18.00 na plac
Solny. Należy pamiętać o maseczkach
i społecznym dystansie. Ręki Dzieła Fest

Wycieczki śladami pisarzy, poetów i wykreowanych przez nich postaci cieszą się
popularnością na całym świecie. Centrum
Badań nad Dziedzictwem Kulturowym
Dolnego Śląska również pragnie zachęcić
mieszkańców regionu, aby poznali nieodległe sobie miejsca w zupełnie nowy sposób
– podróżując internetowymi literackimi
szlakami kulturowymi. Także i my możemy
zaangażować się i pomóc w kreowaniu
literackich szlaków. Wystarczy przesłać
zdjęcia i historie, które mają związek

Zapraszamy na nasz kanał na serwisie Youtube, gdzie niedawno premierę miała pierwsza odsłona naszego nowego projektu. Audycja "Halo Leśnica", to miejsce w którym
chcemy Wam opowiedzieć słychać w zamku
i naszym osiedlu. Planujemy aby w każdym
miesiącu pojawiał się nowy odcinek. Jeżeli
chcecie się włączyć w tworzenie podcastu lub
macie sugestie co mogłoby się w nim znaleźć,
to koniecznie do nas napiszcie: gazeta@zamek.wroclaw.pl

· Dziękujemy Wolontariuszom związanym
ze Stowarzyszeniem Karan za uszycie ok.
7500 maseczek ochronnych i bezpłatne
rozdysponowanie wśród Seniorów, pracowników Służby Zdrowia, wśród Dzieci i
Młodzieży - w trudnych początkach epidemii, itd.
· Dziękujemy Wolontariuszom związanym
z Centrum Kultury Zamek za udział w Europejskim Korpusie Solidarności, za międzykulturowe warsztaty dla Dzieci i Młodzieży, za Dni Fantastyki w sieci oraz za
promocję kultury i piękne wystawy o Wrocławiu, itd.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
To hasło towarzyszy wszystkim ludziom,
którzy łączą swoje siły w czynieniu dobra,
pomagają innym i zmieniają świat na lepsze.
Wolontariusze - bo do nich dzisiaj kierujemy
nasze myśli - uczestniczą w akcjach i kampaniach społecznych, dzielą się dobrem i miłością. W swoim codziennym działaniu pamiętają, że „dobro to jedyna rzecz, która się
mnoży jeśli się ją dzieli” i łączą swoje siły, by
razem więcej zdziałać!

· Dziękujemy Wolontariuszom z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr 20 za realizację wielu projektów, m.in. „Starszy kolega,
starsza koleżanka”, „Mogiłę Pradziada ocal
od zapomnienia”, „Podaruj książkę bibliotece”, „Nie bądź sknera, kup pampera”,
zbiórkę nakrętek na rzecz Hospicjum oraz
współpracę z Caritas Polska w ramach akcji „Nasza paka”, itd.
· Dziękujemy Wolontariuszom z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „Podaruj radość” za działania na rzecz
Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, za pomoc mieszkańcom DPS przy ul.
Mącznej oraz za zorganizowanie zbiórki na
rzecz Schroniska dla Zwierząt, itd.
· Dziękujemy Wolontariuszom ze Szkoły
Podstawowej nr 51 oraz Centrum
„Źródełko”, którzy połączyli swoje siły i
razem wzięli udział w akcji „Bohatr-On”,
„Narodowe Czytanie”, „Dzień Bezpiecznego Internetu”, „Dzień Papieski”, „Dzień
Bez Przemocy”, „Biała Wstążka”, współpracowali z Domem Pomocy Społecznej oraz
Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w
Jaszkotlu, itd.

Dziękujemy wszystkim, którzy tworzą wrocławski Wolontariat, szczególnie tym grupom
Wolontariuszy, którzy działają na terenie
osiedla Leśnica, Stabłowice i Złotniki. Od
wielu lat, w ramach działań PARTNERSTWA DLA LEŚNICY organizujemy listopadowo - grudniową akcję „Dzień Życzliwości
i Wolontariatu”! Niestety w tym roku, ze
względu na procedury bezpieczeństwa nie
możemy się spotkać, by wspólnie świętować
i dzielić się swoim doświadczeniem. Dzięki
przygotowanym relacjom poznaliśmy działania poszczególnych grup w minionym roku!
Kochani Wolontariusze wiele zawdzięczamy
Waszej cichej pracy!

Dnia 5 grudnia obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA,
który został ustanowiony 35 lat temu przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z tej okazji
wszystkim Wolontariuszom składamy moc
gorących życzeń! W tym trudnym czasie
życzymy Wam dużo zdrowia, satysfakcji
z podejmowanych działań, wytrwałości
oraz gotowości do niesienia pomocy tam
gdzie jest ona najbardziej potrzebna! Nasze życzenia i podziękowania składamy
również na ręce wszystkich Opiekunów,
którzy koordynują działania Wolontariuszy. Dziękujemy Wam za piękną pracę i za
odkrywanie w Młodych i Starszych Wolontariuszach, że każdy ma w sobie moc czynienia dobra!
U.K.

MANUFAKTURA
ŚWIĄTECZNA
Nie możemy się spotkać przy wspólnym
warsztatowym stole, ale możecie zabrać
warsztaty bożonarodzeniowe do swojego
w domu. Przygotowaliśmy dla Was paczki
z materiałami warsztatowymi na wynos,
a instrukcję wykonania prześlemy mailem.

Paczki można zamawiać do 16 grudnia na
stronie StrefaZajęć.pl

Gotowe zestawy będą gotowe do odebrania
w dniach 17 i 18 grudnia na dwa sposoby:
Odbiór osobisty: w recepcji CK Zamek
w dniach 17 i 18 grudnia w godzinach 1018.

niezbędne do jego wykonania: filc, kleje,
wypełnienie,
materiał,
filc,
włóczki,
a szczegółową instrukcję wyślemy mailem.
Wianki świąteczne

Dowóz: paczki możemy też dostarczyć do
Waszych domów na terenie Leśnicy, Złotnik, Stabłowic, za dodatkową opłatą 10 zł.
W tym roku mamy dla Was dwa Bożonarodzeniowe warsztaty:
Świąteczne skrzaty

Wesoły, magiczny skrzat, który wprowadzi
Was w świąteczny nastrój, a może nawet
spełni świąteczne życzenie. Do wykonania
tych uroczych skrzatów użyjemy prostych,
naturalnych materiałów. Warsztat jest
łatwy do przeprowadzenia nawet dla małych dzieci (nie wymaga szycia). Do ozdoby, do postawienia na półce albo jako oryginalny prezent hand made.

Wieńce świąteczne to nieodzowna dekoracja
świątecznego stołu, a coraz częściej
i świątecznych drzwi. Z użyciem naturalnych,
pachnących lasem i świętami materiałów
będziemy wyplatać ozdobne sosnowe wieńce
lub stroiki.
W paczce warsztatowej znajdziecie naturalny, zielony podkład, wstążki, szyszki, małe
jabłuszka, filcowe ozdoby, szyszki, orzeszki
inne naturalne ozdoby oraz tubkę kleju
i drucik do montażu.

Jegomość skrzat będzie wysoki na ok. 30
cm, paczce znajdziecie wszystko, co jest

Wystawa dostępna
dla publiczności wraz
z otwarciem Galerii

