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PUNKTY DYSTRYBUCJI GAZETY LEŚNICKIEJ:
Leśnica, Marszowice, Mokre, Ratyń, Pustki, Żar: 1. Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 2, ul.
Eluarda 51-55, 2. Centrum Zdrowia „Ogrodowa” ul. Eluarda 9, 3. WSRH „Hermes”, stoisko AGD na
Ip., ul. Średzka 32/34, 4. Hutownia „Agrobud”, ul. Średzka 49 , 5. Apteka „Pod św. Antoni”, ul.
Średzka 33, 6. Centrum Kultury Zamek portiernia, pl. Świętojański 1 , 7. Kiosk prasowy, zbieg ul.
Dolnobrzeska/Średzka, 8. Gabinet stomatologiczny, ul. Wolska 8-10, 9. Sklep spożywczy, ul. Ślepa
12 ,10. Plac targowy-kiosk prasowy, ul. Skoczylasa , 11. Sklep spożywczy, ul. Trzmielowicka/Miodowa,
12. Sklep „Żabka” ul. Pustecka 3, 13. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44, 14. Sklep „Żabka” TBS, ul.
Krępicka, 15. Osiedle Żar, sklep spożywczy, ul. Lutyńska 20, 16. Sklep spożywczy ul. Dolnobrzeska 36
A, 17. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska, 18. Osiedle Marszowice – Malownicze, Fresch Market, ul.
Hartmana; Stabłowice: 1. Sklep spożywczy „Anna” ul. Stabłowicka 57, 2. Sklep PSS Społem ul.
Wełniana 31, 3. Market spożywczy „Dino” ul. Boguszowska 38, 4. Apteka Stabłowicka ul. Boguszowska 61 A, 5. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Obrachtowska 48, 6. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Arbuzowa
12; Złotniki: 1. F.H.U, ul. Kamiennogórska 88 A, 2. Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 9, ul.
Wielkopolska 16, 3. Delikatesy tradycyjne. com, ul. Wielkopolska 19, 4. Zakład produkcyjno handlowo - usługowy, ul. Częstochowska 14, 5. Apteka Złotnicka, ul. Złotnicka 4G, 6. Sklep ogólnospożywczy, ul. Częstochowska 40/1A, 7. Market Perła, ul. Wielkopolska 14, 8. Wulkanizacja ul.
Rawicka 5, 9. Sklep ogólnospożywczy, ul. Przemyska 17, 10. „Zdrowa Kobieta” ul. Kamiennogórska 10,
11. Kwiaciarnia „Magdalena” ul. Małopolska 36a/2, 12. Sklep ogrodniczy Kwiaton-3, ul. Kosmonautów
280/282.
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Odbyły się pierwsze sesje nowej Rady
Osiedla Leśnica
18. listopada w Sali Sesyjnej Ratusza, odbyła
się inauguracyjna sesja Rady Osiedla Leśnica
kadencji 2021-26. Przy udziale Pana Jarosława Krauze – Radnego Rady Miejskiej Wrocławia – Radne i Radni złożyli ślubowanie,
a następnie dokonali wyboru Prezydium
i Zarządu Osiedla.

Przewodniczącym Rady Osiedla został Pan
Robert Suligowski, a Wiceprzewodniczącą
Pani Hanna Misiak. Przewodniczącą Zarządu
Osiedla wybrana została Pani Anna Pietrońska, Wiceprzewodniczącym Pan Mateusz
Miara, Sekretarzem Pani Joanna Lisowska,
Skarbnikiem Pan Artur Rochowicz, a Członkiem Zarządu Pan Marek Florecki.
II sesja Rady odbyła się 29. listopada o godzinie 18.00 w siedzibie RO Leśnica. W sesji
uczestniczyli wszyscy radni oraz goście –
przewodniczący poprzedniego zarządu i dwoje mieszkańców naszego Osiedla. W dużej
części sesja ta dotyczyła spraw organizacyjnych nowej rady, powołane zostały stałe komisje tematyczne, lider powodziowy, podjęto
trzy uchwały finansowe, dwie uchwały
w sprawie zaopiniowania wniosków o udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zaopiniowano negatywnie propozycję zamknięcia
połączenia ulicy Mieroszowskiej z Kosmonautów, podjęto uchwałę-apel do władz Miasta o przywrócenia biletów aglomeracyjnych
oraz uchwałę w sprawie zachowania obszaru
zielonego między ulicą Prężycką a południowym krańcem Lasu Mokrzańskiego. Radni
omówili też najważniejsze sprawy bieżące
i przekazali do rozpatrzenia komisjom zagadnienia wymagające głębszej analizy. Kolejną
sesję zaplanowano na 20. grudnia, zostanie
na niej ustalony harmonogram sesji na 2022
rok.

Apel do władz Wrocławia o powrót do
rozmów z władzami województwa dolnośląskiego w sprawie stworzenia
wspólnej oferty biletowej dla systemu
kolei aglomeracyjnej:

W imieniu mieszkańców Osiedla Leśnica
zwracamy się apelem do władz Wrocławia
o powrót do rozmów z władzami województwa dolnośląskiego w sprawie stworzenia
wspólnej oferty biletowej dla systemu kolei
aglomeracyjnej. Przyjęta jednogłośnie przez
sejmik województwa obywatelska uchwała
o kolei aglomeracyjnej stanowi doskonały
punkt wyjścia, aby ponownie otworzyć temat
przywrócenia honorowania miejskiej UrbanCard w pojazdach marszałkowskich przewoźników kolejowych na trasach w obrębie mia-

sta, jak i jego przedmieści. System ten, do
niedawna obowiązujący, był nie tylko intuicyjny dla podróżnych, ale także znacznie
upraszczał sytuację podróżnych, będąc
jednocześnie ofertą niezwykle atrakcyjną
cenowo. Przez lata obowiązywania zakorzenił się w świadomości mieszkańców.
Dla wielu osób skoordynowanie biletu komunikacji miejskiej i swoistej kolei dojazdowej było swego rodzaju powodem do
dumy i świadectwem „europejskości” Wrocławia. Dostrzegamy działania podejmowane przez Miasto po wygaśnięciu dotychczasowego porozumienia, jednak statystyki
sprzedażowe biletu „Nasz Wrocław Kolej”
nie dorównują osiąganym wcześniej liczbom podróżnych. Efekty tego dostrzegamy
na ulicach naszych Osiedli, gdyż najczęściej wybieraną alternatywą jest indywidualna komunikacja samochodowa. Mowa tu
nie tylko o mieszkańcach ościennych gmin,
którzy do tej pory mogli skorzystać
z połączeń kolejowych, ale przede wszystkim podróżnych wybierających trasy wewnątrz miasta, jak np. z/do Brochowa,
Leśnicy czy Psiego Pola. Wrocław w 2020
roku został uznany za jedno z 40 najbardziej
zakorkowanych
miast
świata.
W zatorach marnujemy mnóstwo czasu,
który kreatywnie moglibyśmy spożytkować
zawodowo, rodzinnie czy społecznie. Często przekraczane są normy zanieczyszczeń
powietrza – oddychanie tak zanieczyszczonym powietrzem znacznie podnosi ryzyko
zachorowania na raka płuc, astmę lub inne
choroby układu oddechowego. Korki generują również hałas i utrudniają funkcjonowanie wszystkim mieszkańcom. Na kolei
warto również stawiać, mając na uwadze
kryzys klimatyczny, którego jesteśmy
świadkami. Nasze osiedle stanowi najbardziej oddaloną od centrum część miasta, co
powoduje wydłużony czas dojazdu do
i z centrum. Jest ono jednym z największych wrocławskich osiedli - mieszka na
nim ponad 30.000 osób. Obecnie obsługiwane jest przez trzy główne stacje: Wrocław Leśnica, Wrocław Żerniki, Wrocław
Pracze Odrzańskie i Wrocław Stadion. Docelowo konieczne jest utworzenie dwóch
dodatkowych stacji kolejowych: Wrocław
Stabłowice i Wrocław Złotniki. W ten sposób wszystkie duże części Osiedla Leśnica
będą miały zapewnioną komunikację kolejową z centrum Wrocławia.
Leśnica intensywnie rozwija się i rozbudowuje (wzrasta gęstość zaludnienia), co
w konsekwencji powoduje intensyfikację
ruchu drogowego. Niestety nie da się budować większej liczby dróg, aby rosnący
ruch obsłużyć, a poszerzenie istniejących
stanowi nie lada rozwiązanie. Jednocześnie kolej na Leśnicy jest bezkonkurencyjna w stosunku do pozostałych dostępnych
środków transportu, jeżeli chodzi o czas
dojazdu co centrum miasta. Jest to nawet
trzykrotnie szybsza metoda, niż tramwaj
czy autobus lub samochód. Leśnica nie
posiada żadnych szkół średnich, a dzieci
z Osiedla zmuszone są do dojeżdżania do
szkół w centrum oraz innych częściach
Wrocławia. Dla tych dzieci to alternatywa
ponad godzinę dłuższego dojazdu do szkoły dziennie. Koszt kolejowego biletu miesięcznego dla dziecka z Leśnicy to ok. 100
zł (1.200 złotych rocznie). To potężne obciążenie dla budżetów rodzin. Przekłada
się to na wykluczenie mniej zamożnych
mieszkańców Leśnicy w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, dostępie
do miejsc pracy. Opłacany z podatków system transportu publicznego dla osiedli
peryferyjnych jak Leśnica jest tak napraw-

dę najtańszy dla całej społeczności: nie
płacimy za paliwo, mamy więcej czasu,
oddychamy lepszym powietrzem, nie dewastujemy kolejnych terenów pod budowę
dróg samochodowych i nie wydajemy na
nie kolejnych milionów. Taki system
przedkłada się na lepszą jakość życia całego miasta, jak i jego "obwarzanka" – gmin
ościennych. Nie można pominąć w tym
zakresie również kwestii emisji dwutlenku
węgla. Kolej to najmniej emisyjny środek
transportu, a w realiach Leśnicy może prowadzić do rezygnacji ze środków transportu indywidualnego na rzecz zbiorowego. To
wymaga jednak, aby ten środek transportu
objęty byt spójnym i korzystnym dla
mieszkańców
systemem
biletowania.
Wszystkie powyższe argumenty stają się
jeszcze bardziej istotne podczas przebudowy układu komunikacyjnego ul. Kosmonautów i Al. Stabłowickiej. W czasie wykonywania prac mieszkańcy będą mieli
utrudniony dojazd do szkoły, pracy, urzędu, czy lekarza. Mając na uwadze powyższe
argumenty raz jeszcze apelujemy o powrót
do rozmów i wypracowanie (przywrócenie)
rozwiązań korzystnych dla podróżnych.
Najważniejsze jest tu bowiem dobro naszych mieszkańców! Prosimy również
o wzmożone działania na rzecz uruchomienia przystanków kolejowych Stabłowice
i Złotniki, budowę dużych parkingów P&R
przy stacjach kolejowych Wrocław Leśnica
i Wrocław Żerniki oraz ustanowienia regularnego taktu kursowania pociągów co
najmniej co 20 minut w godzinach szczytu.”
Uzasadnienie uchwały w sprawie
wniosku o rezygnację ze sprzedaży
nieruchomości położonej przy osiedlu TBS w Leśnicy oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego tego terenu:
„Przedmiotowa nieruchomość - między
ulicą Prężycką a południowym krańcem
Lasu Mokrzańskiego - stanowi de facto
jedyną strefę zieloną dla osiedla TBS Leśnica przy ul. Prężyckiej i Błońskiej. Osiedle nie posiada własnej zieleni, ani przyległych terenów rekreacyjnych. Sprzedaż,
wygrodzenie i zabudowa tej nieruchomości
spowoduje odcięcie terenu TBS od naturalnych terenów rekreacyjnych i zieleni. Nadto nieruchomość ta stanowi zmiennowilgotne łąki, zaniedbane przez właściciela
i niekoszone. Łąki porośnięte są naturalnym drzewostanem (miejscami drzewa
kilkudziesięcioletnie, w tym dęby, jesiony,
brzozy) i zakrzewieniami. Na łąkach obserwowana jest typowa roślinność dla terenów mokro – bagiennych, zaobserwowano
również występowanie motyla modraszka.
Teren sąsiaduje z lasem, stanowiącym
część Lasu Mokrzańskiego. Jednym z zasadniczych zagrożeń dla trwałości lasu jest
następująca antropopresja, grodzenie,
zmiana
stosunków
wodnych
(naprzemienne przesuszanie urządzeniami
melioracji i zalewanie poprzez zrzut wody
z powierzchni betonowych), defragmentacja, likwidacja korytarzy ekologicznych dla
zwierząt i miejsc żerowania i gniazdowania
ptaków. Podmokły teren łąk stanowi naturalny rezerwuar wody na osiedlu, którego
stosunki wodne zostały w ostatnich latach
znacznie zaburzone wskutek potężnych
inwestycji TBS Wrocław. Jest to widoczne
w wielu miejscach Leśnicy, także w samych
blokach TBS, gdzie konieczne są remonty
systemów drenażowych, izolacji, osuszanie, skuwanie zawilgotniałych tynków, etc.
Inwestycja na tych podmokłych terenach
zlikwiduje znaczne obszary naturalnej re-

tencji wody, która zostanie wypchnięta
w kierunku Parku Leśnickiego, Lasu Mokrzańskiego i TBS. Należy tu zwrócić uwagę,
że gleby ilaste, typowe na tym obszarze, słabo
chłoną wodę i długo utrzymują ją na powierzchni, wzmagając proces parowania.
Ograniczenie takich obszarów to kolejne pogorszenie stosunków wodnych w Leśnicy.
Rada Osiedla zwraca się do Prezydenta Wrocławia o wstrzymanie procesu sprzedaży tej
nieruchomości, a do Rady Miejskiej Wrocławia o podjęcie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pragniemy jako Rada Osiedla wypracować
wspólnie z Radą Miejską i Panem Prezydentem koncepcję dla tego obszaru, która z jednej strony stworzy mieszkańcom TBS na
obrzeżach osiedla atrakcyjne miejsce do rekreacji, zabawy i odpoczynku, a jednocześnie
zachowa ten wartościowy przyrodniczo obszar dla natury.”
Wycinki przy Kosmonautów
Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że planuje wycinkę trzech suchych drzew – klonów
zwyczajnych i klonu jaworu zagrażających
bezpieczeństwu przy ulicy Kosmonautów.
W ich miejsce zostaną nasadzone cztery inne
liściaste drzewa ozdobne. Zaplanowano również wycinkę sześciu suchych drzew zagrażających korzystającym z terenu Parku Złotnickiego. W ramach rekompensaty zostanie
posadzonych osiem kasztanowców zwyczajnych i trzy wierzby białe. Na usunięcie
wszystkich drzew ZZM posiada prawomocne
decyzje Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Jakie trasy tramwaju wodnego? – konsultacje
Trwają konsultacje społeczne dotyczące planu funkcjonowania tramwaju wodnego na
Wrocławskim Węźle Wodnym. Konsultacje
potrwają do 19 grudnia i będą dotyczyć trasy
i lokalizacji przystanków tramwaju wodnego
we Wrocławiu, częstotliwości kursów, taryfy
biletowej i zagospodarowania przystanków.
Więcej informacji i formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej
www.wroclaw.pl/rozmawia/jakie-trasytramwaju-wodnego
Nabór wniosków do Programu Usuwania Azbestu
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego
Wrocławia
informuje,
że zainteresowani mieszkańcy mogą składać
deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Wrocławia. Deklaracje
można składać do dnia 31 stycznia 2022 r.
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. Opis procedury wraz z wymaganymi załącznikami
dostępny jest na stronie bip.um.wroc.pl.

Sobota pracująca w COM I
W sobotę 11 grudnia 2021, w godzinach od
8.00 do 13.00, Centrum Obsługi Mieszkańców I przy ul. G. Zapolskiej 4 będzie czynne
dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, spraw meldunkowych oraz
dowodów osobistych. W soboty nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja wizyty

KLUB INTEGRACJI

o smutku, granicach, patrzeniu w głąb siebie i na innych.

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

Zapraszamy mieszkańców Wrocławia, szczególnie Leśnicy i okolic, do udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej przy ul
Skoczylas 8 we Wrocławiu.
W Klubie organizujemy atrakcyjne, bezpłatne zajęcia dla niezatrudnionych i nieposiadających dochodów mieszkańców Wrocławia.
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.
Pomagamy w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.
Umożliwiamy również podwyższenie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zdobycia
pracy.
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.

ZAMEK W ZAPROSIU
„Zaproś

nas do siebie!” jest projektem
szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji
pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.

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
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: 504 799 147 (w godzinach 8 - 14:30).
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.

W okresie od maja do grudnia jako zespół
CK Zamek braliśmy udział w programie
szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych
wraz z 13 instytucjami kultury z całej Polski. Udział w programie „Zaproś nas do
siebie” dał nam zastrzyk inspirującej energii do zmiany dotychczasowych schematów
pracy w zespole naszej instytucji, pozwolił
na podniesienie kompetencji pracowników
i pracownic CK Zamek w obszarze komunikacji, współpracy w zespole.
zajmij się w 2022 r., a dostaniesz na to 15
tys. zł.

Serdecznie zapraszamy !

WYSTAWA
DOMINIKI
CHOCHOŁOWSKIEJ
3 grudnia w Galerii „Zamek” otworzyliśmy
wystawę Dominiki Chochołowskiej—Bocian
p.t. „Przesilenie—nie mam siły”. Wystawa
będzie czynna w CK Zamek do 9 stycznia
2022 roku.
To wystawa będąca kolażem prac autorki
z różnego okresu twórczości (czasem poddanym zmianom, przekształceniom), które
wspólnie opowiadają aktualną historię

OSTATNI MIESIĄC
NAJWYŻSZYCH DOPŁAT
Im wcześniej, tym lepiej? Nie. Im szybciej,
tym więcej. Grudzień to miesiąc z ostatnią
szansą na otrzymanie maksymalnego dofinansowania na wymianę pieca. Złóż wniosek do końca roku, wymianą kopciucha

Możesz złożyć wniosek i wymienić piec
również w 2022 r. – ale wtedy otrzymasz
nie więcej niż 12 tys. zł po tej operacji. W
2023 r. będzie to już do 10 tys. zł, a w 2024
r. – do 8 tys. zł. Sam policz, co ci się opłaca.
Ale uwaga! Od 1 lipca 2024 r. korzystanie z
kopciuchów będzie karane zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej grzywną do
5 tys. zł.
Wydział Środowiska i Rolnictwa rozpatruje

aktualnie ponad 2500 wniosków: ok. 1730
od właścicieli mieszkań i ok. 850 od najemców komunalnych. Od września do połowy
listopada br. mieszkańcy złożyli ponad 750
wniosków do programu KAWKA Plus.

5 GRUDNIA—DZIEŃ WOLONTARIATU
SZKOLNY KLUB
WOLONTARIATU W SP 95
Szkolny Klub Wolontariatu w SP 95 wznowił
swoją działalność w październiku br. Chęć
uczestnictwa w pracach SKW wyraziło łącznie 45 uczniów z czterech klas ósmych. Na
zebraniu wolontariuszy, które odbyło się 13
października został zatwierdzony plan pracy
na pierwszy semestr:
- zadeklarowaliśmy chęć uczestnictwa w programie „Pola nadziei” i wykonaliśmy pierwsze zadanie: zbiórka kasztanów dla hospicjum dla dzieci;

po obsługę uczestników. Naszych najbardziej lokalnych wolontariuszy widać praktycznie na każdej mniejszej i większej imprezie, podczas których dzielnie śmigają
ubrani w charakterystyczne pomarańczowe
koszulki. Największą ilością wolontariuszy
mogą się pochwalić Dni Fantastyki, w które angażują się osoby z całej Polski. Ponadto od kilku lat CK Zamek bierze udział w
programie Europejskiego Korpusu Solidarności, który umożliwia przyjazd do nas na
roczne projekty wolontariuszom z zagranicy. Do tej pory gościli u nas wolontariusze
z Hiszpanii, Portugalii i Francji, którzy z
zapałem włączali się w działalność Centrum.

- zasadziliśmy 100 cebulek żonkili na trawniku za szkołą. Wiosną będziemy sprzedawać
kwiaty na kiermaszu charytatywnym;

- ze względu na panującą pandemię nie możemy odwiedzać przedszkoli czy Ośrodków
Pomocy Społecznej , dlatego wolontariusze
skupiają się przede wszystkim na przeprowadzaniu i koordynowaniu następujących zbiórek:
- „Pełna miska dla schroniska” – karma
i kocyki dla zwierząt ze schroniska, dary
zbieramy do 6 grudnia;
- „Podaruj misia na święta” zbiórka prezentów dla nieuleczalnie chorych dzieci
z hospicjum „Bezpieczna przystań” (nowe
pluszaki, książki, słodycze, zabawki oraz produkty kosmetyczno-higieniczne, nowe kocyki,
poduszki).
Dary
gromadzimy
w salach lekcyjnych do 3 grudnia;
- tradycją naszej szkoły jest także coroczna
zbiórka darów dla mieszkańców naszego
osiedla pod hasłem: : „I ty możesz zostać
Mikołajem”. Jak co roku zbieramy trwałe
artykuły spożywcze, artykuły kosmetyczne,
słodycze. Zbiórka darów będzie prowadzona
od poniedziałku 29 grudnia do poniedziałku
do piątku 17 grudnia;
współpracujemy
ze
świetlicą
„Andrzejówka”: dziesięcioro wolontariuszy
regularnie pomaga dzieciom w odrabianiu
lekcji i innych świetlicowych zajęciach.

Wszystkim z naszych wolontariuszy chcemy gorąco podziękować za cały ogrom pracy i entuzjazmu, który wkładają w swoją
pracę. Z okazji Dnia Wolontariusza życzymy wam, żeby nie opuszczała was chęć do
działania i żeby wolontariat przynosił wam
radość i spełnienie.

WYRÓŻNIENIE DLA
WOLONTARIUSZY ZE „ŹRÓDEŁKA”

Wszystkim Wolontariuszom dziękujemy za
życzliwe serca i życzymy dużo radości w pomaganiu innym.

w akcji Kasztanki dla Hospicjum we współpracy z Fundacją Wrocławskie Hospicjum
dla Dzieci. Akcja okazała się doskonałym

WOLONTARIAT W ZAMKU
Ogólnopolski
Samorządowy
Konkurs
Ośmiu Wspaniałych odbywa się we Wrocławiu od 26 lat. Od trzech lat organizowany w naszym mieście przez miejskie Centrum Wolontariatu W konkursie wyróżniają grupy i pojedynczych uczniów, którzy
angażują się w projekty o charakterze społecznym oraz sami inicjują akcje.

Wolontariusze Centrum Kultury Zamek
i wolontariat kulturalny stanowią ważny
element naszych działań i są nieocenionym
wsparciem naszych wydarzeń. Rocznie CK
Zamek współpracuje z ok. 200 wolontariuszami, przede wszystkim przy organizacji
imprez, gdzie nasi wolontariusze włączają się
we wszystko od współtworzenia programu

KASZTANKI DLA HOSPICJUM OD PRZEDSZKOLU
NR 15
Przedszkolni Wolontariusze z Przedszkola
nr 15 im. Kardynała Joachima Meisnera
promowali ideę wolontariatu biorąc udział

pomysłem na wspólną, rodzinną zabawę
przy okazji której, dzieci uczą się pomagać
potrzebującym, rozwijając postawę wrażliwości i empatii. Przedszkolaki zbierali jak
największą ilość kasztanów podczas rodzinnych spacerów, wyjść dzieci, które następnie
przynosili do przedszkola i wrzucali do kartonu w wyznaczonym miejscu. Zebraliśmy w
przedszkolu w sumie ponad 500 kg kasztanów. Po zakończonej akcji kasztany zostały
przekazane Fundacji, a następnie do firmy
farmaceutycznej, która wykorzysta je do produkcji leków. Pozyskane środki zostaną przekazane na rzecz chorych dzieci, podopiecznych Fundacji.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zbiórki
kasztanów i jednocześnie pomocy dla podopiecznych Hospicjum serdecznie dziękujemy.
Tekst: Karolina Majcher / Przedszkole nr 15

