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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.

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

Świąteczne projekty osiedlowe
W grudniu 2021 r. Rada Osiedla zakończyła
dwa projekty, które od kilku lat z powodzeniem realizuje w okresie świątecznym. Pierwszy to przekazanie paczek świątecznych dla
dzieci i młodzieży objętych działaniami Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Źródełko przy parafii św. Jadwigi w Leśnicy i Andrzejówka przy parafii św. Andrzeja
Apostoła w Stabłowicach oraz Centrum Aktywności Lokalnej Złotnickie Centrum Spotkań. Łączna wartość projektu dofinansowanego przez Wrocławskiego Centrum Rozwoju
Społecznego wyniosła w tym roku 7 750 zł.
Ze względu na pandemię, spotkania z Mikołajem odbyły się między 5 a 8 grudnia w grupach po ok. 15-20 osób, a w związku z trwającą w wielu domach kwarantanną, część paczek dostarczono dzieciom do domów. Przygotowano
łącznie
155
paczek.
Kolejny raz, ze względu na pandemię, nie
została zorganizowana otwarta wigilia dla
mieszkańców. W zamian, we współpracy z
Partnerstwem dla Leśnicy i okolic, wykonaliśmy i dostarczyliśmy do osób najbardziej
potrzebujących, 120 żywnościowych paczek
świątecznych. Ten projekt również dofinansowany został przeze WCRS, jego łączna wartość to 10 032 zł.

letnią umowę z Gminą Wrocław oraz
wsparcie informacyjne wśród mieszkańców.
Zakres i koszt prac podstawowych przewidywanych przez Gminę Wrocław zostanie
określony w dokumentacji projektowej w
połowie 2022 r. Realizacja zależy od wysokości przydzielonych środków budżetowych.
Przedsiębiorcy lub organizacje zainteresowane prowadzeniem placu w nowej odsłonie zapraszamy do kontaktu z Biurem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego
Wrocławia, tel. 71 777 71 74, email:brg@um.wroc.pl
Fundusz Osiedlowy – edycja 2022-23
Harmonogram Funduszu Osiedlowego: 12,
19, 26 stycznia 2022 odbędą się szkolenia
dla radnych Osiedli, 1 marca 2022 rozpocznie się naboru wniosków do FO, 6
miesięcy po zakończeniu oceny formalnej
każdego projektu koniec oceny merytorycznej, 30 września 2022 koniec naboru
wniosków.
Szczegółowe zasady II edycji FO dostępne
są na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia/
fundusz-osiedlowy-2022-2023-zasady
Wysokość środków Funduszu Osiedlowego
w cyklu 2022-2023 zostanie opublikowana
na
stronie
www.wroclaw.pl/funduszosiedlowy przed rozpoczęciem naboru inwestycji
osiedlowych.
Złożenie inwestycji osiedlowej w ramach
Funduszu Osiedlowego musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi przez Zarząd Osiedla w ramach których Zarząd Osiedla zbiera od
mieszkańców propozycje na inwestycje
osiedlowe. O rozpoczęciu konsultacji społecznych, formach i terminach w jakich
będą prowadzone, mieszkańcy osiedla zostaną poinformowani nie później niż w
terminie 14 dni przed dniem ich rozpoczęcia, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na
tablicach informacyjnych i stronie internetowej Osiedla oraz na stronie Wrocławia
dedykowanej Funduszowi Osiedlowemu.
Notatka podsumowująca konsultacje zostanie zamieszcza na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Osiedla oraz na
stronie Wrocławia.
Startuje WBO 2022
Kalendarz:

Gmina Wrocław poszukuje inwestora
placu targowego przy ul. Skoczylasa
Plac targowy przy ul. Skoczylasa jest od wielu
lat jednym z najbardziej rozpoznawalnych
targowisk we Wrocławiu. Zmieniające się
oczekiwania konsumentów i zwyczaje zakupowe Polaków postawiły przed Miastem wyzwania dotyczące rozwoju i unowocześnienie
tego miejsca. Na nową jakość i ciekawą ofertę
liczą przede wszystkim mieszkańcy, ale także
Rada Osiedla Leśnica i władze Wrocławia.
Nowy rozdział w historii placu zostanie zapoczątkowany pracami modernizacyjnymi wykonanymi przez Gminę Wrocław tj.: wymianą instalacji podziemnych i nawierzchni oraz
wyłonieniem w przetargu nowego operatora
–
dzierżawcy
placu.
Przewidywane funkcje placu to handel, gastronomia i usługi centrotwórcze. Wybrany
operator zagospodaruje plac na własny koszt
w zależności od profilu działalności i zaproponowanych funkcji (np. pawilony, kontenery,
foodtruck-i,
namioty).
O wyborze oferty zadecyduje m.in. przedstawiona koncepcja zagospodarowania i funkcjonowania placu oraz proponowany czynsz
dzierżawny. Operator może liczyć na wielo-

•
składanie projektów: 17.01 –
14.02.2022;
•
pierwszy etap oceny projektów:
17.01 – 31.05.2022;
•
publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 01.06.2022;
•
konsultacje projektów: 01.06 –
04.07.2022;
•
drugi etap oceny projektów: 05.07
– 22.08.2022;
•
publikacja wyników drugiej oceny
projektów: 23.08.2022;
•
możliwość
składania odwołań:
23.08 – 30.08.2022;
•
publikacja listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach: niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich
ewentualnych odwołań;
•
publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: po upływie czwartego
dnia od publikacji listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach;
•
głosowanie na projekty WBO 2022:
23.09 – 10.10.2022.
Do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 można zgłaszać projekty, które są
zgodne z prawem i ogólnodostępne. War-

tość WBO 2022 to 30 mln złotych, z czego
21 mln zł na realizację projektów ponadosiedlowych, a 9 mln zł na realizację projektów osiedlowych. Projekt osiedlowy dotyczy jednego osiedla, jego maksymalna wartość to 1 mln zł. Projekt ponadosiedlowy
wykracza poza obszar jednego osiedla,
maksymalna wartość to 3 mln zł. Projekt
może zgłosić każdy mieszkaniec Wrocławia. Lider określa wartość projektu oraz
czy jest to projekt osiedlowy czy ponadosiedlowy. Projekt można złożyć na formularzu papierowym lub elektronicznym dostępnym na stronie wroclaw.pl/wbo. Projekt musi być uniwersalny, czyli użyteczny
i łatwy w obsłudze dla wszystkich, w tym
dla osób niepełnosprawnych i starszych.
Podczas oceniania odbędzie się dyskusja
dotycząca projektów. Lider może wprowadzić w tym czasie zmiany do zgłoszonego
przez siebie projektu. Lider może wycofać
swój projekt w każdym czasie, aż do 4 dni
od ogłoszenia listy projektów po rozpatrzeniu odwołań. Odwołania można składać do
Prezydenta Wrocławia.
Każdy, kto mieszka we Wrocławiu może
głosować niezależnie od wieku na jeden
projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.
Wszystkie zasady są dostępne na na stronie
wroclaw.pl/wbo.
WBO Leśnica
10 stycznia odbyło się spotkanie zespołu
ds. WBO z liderami z Osiedla Leśnica. Rozmawialiśmy o podejściu rady do WBO w
latach 2022- 2026, czyli do końca obecnej
kadencji. O koncepcji zespołu oraz koncepcji liderów WBO, panów Chowańskiego,
Jackowskiego,
Wawryka
i
Kozieła,
o pomysłach, doświadczeniach i obserwacjach pozostałych liderów z naszego osiedla, o planach wspierania i promocji budżetu, aż do głosowania na najlepsze projekty. To początek naszych działań, początek wymiany poglądów i pomysłów. Zaplanowaliśmy już kolejne spotkania, które
mamy ogromną nadzieję, doprowadzą nas
wspólnie do wygrywania projektów dla
naszych osiedli. Dziękujemy liderom za
udział w spotkaniu, a mieszkańców zainteresowanych tematem zapraszamy do dyskusji na facebookowej grupie - WBO Leśnica.
Akademia Śląska na Nowych Żernikach
W sobotę 18. grudnia na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbyło się spotkanie w
sprawie budowy Akademii Śląska Wrocław
na Nowych Żernikach. Na spotkaniu obecni byli m.in. Piotr Waśniewski - prezes
Fundacji Śląsk Wrocław, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Elżbieta Urbanek, Wojciech Kaim z Wrocławskich Inwestycji oraz Radni Osiedlowi z
Leśnicy i Żernik. Naszą Radę Osiedla reprezentowali Anna Pietrońska, Joanna
Lisowska, Mariusz Jasiński oraz Łukasz
Nowak, który zebrał najważniejsze informacje:
Rozpoczęcie budowy Akademii Śląska planowane jest na marzec 2023 roku. Obecnie
inwestycja jest na etapie projektowania.
Mieszkańcy będą mogli w sposób nieskrępowany korzystać z infrastruktury wzdłuż
rzeki Ługowiny. Co tam powstanie jeszcze
nie wiadomo - będzie to zależne m.in. od
ustaleń z Wodami Polskimi, w jakiej odległości od rzeki będzie można wybudować
infrastrukturę rekreacyjno-sportową. Dla
mieszkańców dostępne mają być 2 boiska
ze sztuczną nawierzchnią. Pozostałe boiska

dostępne na potrzeby szkolenia i Akademii.
Wraz z budową Akademii planowane jest
przedłużenie Alei Architektów do torów i
połączenie jej z ulicą Szczecińską. Dodatkowo
będzie budowana droga wzdłuż terenów
sportowych, która z jednej strony będzie połączona z Aleją Architektów, a z drugiej z
obecnym łącznikiem Nowych Żernik z Żernicką. Wzdłuż całej drogi mają być miejsca
postojowe prostopadłe do ulicy. Dodatkowo
wzdłuż torów powstanie ciąg pieszorowerowy, który połączy ulicę Żernicką przy
stacji, z projektowanym łącznikiem Alei Architektów z ul. Szczecińską. Przewidywany
koszt budowy infrastruktury drogowej to
około 20 mln złotych. W dalszym ciągu pozostaje rezerwa terenu na budowę w przyszłości
linii tramwajowej i zajezdni na Nowych Żernikach. Plany jej budowy to na razie dłuższa
perspektywa. Budowa szkoły na Nowych Żernikach, nie jest w planach do 2026 roku, ale
jest rezerwa terenu i szkoła, prędzej czy później, tam powstanie. Nie został też porzucony
pomysł budowy części rekreacyjno-sportowej
na Nowych Żernikach w pobliżu ulic Maxa
Berga i Hansa Poelziga - plan zagospodarowania przestrzennego nie uległ i nie ulegnie
zmianie i część rekreacyjna tam powstanie,
nieznany jest jednak termin realizacji inwestycji. Kierownik projektu Osi Zachodniej p.
Wojciech Kaim poinformował, że planowany
termin przerzucenia tramwajów na nowo
budowane torowisko to marzec-kwiecień br.
Wykonawca planuje wyłączyć ruch tramwajowy na okres 4 tygodni, potrzebny by dokonać przepięcia linii i jest to naprawdę bardzo
krótki okres czasu, jak na taką inwestycję.
III sesja RO Leśnica
20 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie
plenarne. W porządku obrad znalazły się i
zostały
przyjęte
uchwały
dotyczące:
- ustalenia terminów sesji Rady Osiedla w
roku 2022 na 24.stycznia, 28.lutego,
28.marca, 5.kwietnia, 30.maja, 27. czerwca,
29. sierpnia, 26. września, 24. października,
28.
listopada,
19.
grudnia;
- przyjęcia sprawozdania z realizacji projektu
Paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży ze
świetlic
środowiskowych;
- przyjęcia sprawozdania z realizacji projektu
Wigilia dla samotnych i potrzebujący;
- wniosku do Rady Miejskiej o weryfikację
budżetów osiedli z uwzględnieniem inflacji;
- opinii do wykazu nieruchomości w zakresie
działek zlokalizowanych przy ulicy Podhalańskiej, dotyczącej powstania terenów zieleni w
miejsce planowanej zabudowy mieszkaniowej;
- sprzeciwu wobec projektu budowy spalarni
odpadów we Wrocławiu oraz jego okolicach;
- utworzenia Lapidarium dla wrocławskich
płyt
nagrobnych
sprzed
1945
r.;
modernizacji
ulicy
Piołunowej;
- zmiany organizacji ruchu na ul. Mieroszowskiej;
- wprowadzenia zakazu parkowania na ulicy
Frydeckiego;
- budowy aquaparku na Nowych Żernikach.
Wrocław Blisko mieszkańców

Centrum Zarządzania Kryzysowego zachęca
do skorzystania z bezpłatnego systemu
ostrzegania i informowania mieszkańców o
zagrożeniach. Ważne komunikaty dotyczące
bezpieczeństwa można otrzymywać SMS-em,
mailem lub poprzez aplikację BLISKO. Więcej informacji na stronie www.wroclaw.pl i
na sisms.pl

FENOMEN MIŁOŚCI

Jest otwarta w poniedziałki i wtorki pomiędzy godz. 14:00 a 19:00

Wystawa w Galerii Zamek

Oferujemy bezpłatne aktywności dla młodzieży. Możesz przyjść poczytać książki,
komiksy, pograć w gry, skorzystać z bezpłatnego wi-fi. Przynajmniej dwa razy
w miesiącu odbywały się będą warsztaty
w języku angielskim prowadzone przez
wolontariuszy z zagranicy.

czynna od 14 stycznia do 20 lutego
2022 r.
Wystawa Małgorzaty Frącek Fenomen miłości, to synteza malarstwa, rysunku i rzeźby,
która poprzez ciekawą kolorystykę, różnorodne formy, techniki i materiały oraz oryginalne kompozycje podkreśla istotne wartości, pojęcia i stany w życiu każdego człowieka.
Relacje, dotyk, subtelność, czas, wolność,
samotność, medytacja, ból, kontakt z przyrodą, nadzieja…, czyli to wszystko, co wiąże się
nierozerwalnie z miłością do siebie i innych
lub jej brakiem.

Dołącz do nas, niezależnie od tego czy
znasz język angielski czy nie!
Rozkład na styczeń:
17 stycznia (poniedziałek) – Popołudnie
planszówkowe i warsztaty z improwizacji
teatralnej z Ariadną
18 stycznia (wtorek) – Przyjacielski Wtorek
24 stycznia (poniedziałek) – Popołudnie
dla artystów i warsztaty z „pouringu” akrylem, tworzenia zinów i przyszywek, prowadzone z wolontariuszką Mariną (po angielsku)
25 stycznia (wtorek) – Przyjacielski Wtorek
+ Pozytywna automotywacja / Dziennik
samorozwoju
Zamknięte 31 stycznia i 1 lutego ze względu
na warsztaty zimowe w Zamku.

Kreatywność Artystki, surrealistyczne, abstrakcyjne i biomorficzne klimaty, to magia,
bo wszystko co tworzy to ogrom emocji i czułości. Jej pomysły i rozważania, kryją w sobie
niezwykłą wrażliwość, przenikliwość, mądrość i uchwycenie wszelkich aspektów
i różnych punktów widzenia.
Małgorzata Frącek jest absolwentką Podyplomowych studiów z Malarstwa na Wydziale
Rzeźby i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Stylistyka surrealizmu, pop-artu, ekspresjonizmu abstrakcyjnego niejednokrotnie towarzyszy Jej twórczości. Ukazuje świat realistyczny oraz przefiltrowany przez pryzmat
baśni i odrealnienia, afirmację życia oraz
emocje, relacje i doświadczenia człowieka.
Od wielu lat wykorzystuje w pracy elementy
artterapii, ponieważ jest neurologopedą klinicznym i pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prace Artystki prezentowane były na aukcjach sztuki, wystawach indywidualnych i zbiorowych w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy i we Wrocławiu.
Kreatywność Małgorzaty Frącek to magia, bo
wszystko co tworzy to ogrom emocji i czułości. Jej pomysły i rozważania, kryją w sobie
niezwykłą wrażliwość, przenikliwość, mądrość i uchwycenie wszelkich aspektów
i punktów widzenia.
Różnorodność zarówno w sztuce i w życiu
utożsamia z wachlarzem możliwości, nieustannym rozwojem, kalejdoskopem wyborów
i co najważniejsze – wolnością.

YOUTH SPACE
Zapraszamy do nowej przestrzeni dla młodzieży w CK Zamek! Youth Space będzie
otwarta dwa razy w tygodniu, w poniedziałki
i wtorki, w godz. 14:00 – 19:00 w sali nr 17.
Szczegóły:
Youth Space jest przeznaczona dla młodzieży
w wieku 12-18 lat
To bezpieczna przestrzeń sprzyjająca integracji

NABÓR PRAC / OPEN
CALL
Ogłaszamy nabór prac do wystawy, której
tematem będzie wizerunek ciała kobiety.
Prace można przysyłać do 23 stycznia 2022
r.
Wystawę będziemy prezentować w Galerii
Zamek od 25 lutego do 20 marca 2022 r.
Zapraszamy wszystkie artystki, studentki,
profesjonalistki i nie tylko do wysyłania
swoich prac związanych z tematem. Celebrujmy różnorodność naszych ciał! Chcemy, żeby widzowie wystawy czuli się
wzmocnieni przez sztukę, poczuli się dostrzeżeni i reprezentowani.
Więcej o tym ja zgłaszać swój udział na
www.zamek.wroclaw.pl

Warsztaty Zimowe
W tym roku dla ciekawskich młodych ludzi
zaczarujemy Zamek! W czasie tegorocznych ferii zimowych odwiedzimy fantastyczne magiczne krainy, poznamy tradycje, legendy i baśnie z różnych stron świata,
wyżyjemy się artystycznie i twórczo spędzimy czas! Warsztaty będą prowadzone przez
doświadczonych instruktorów oraz wolontariuszy z Francji. Część zajęć prowadzona
jest w języku angielskim (z tłumaczeniem).
Warsztaty zimowe „Fantastyczne Światy”
31.01 – 04.02.2022. Zapisy na stronie
www.zamek.wroclaw.pl

NARYSUJ PORTRET.

AKCJA NA DZIEŃ BABCI
I DZIADKA
Już niedługo, już za chwilę Dzień Babci
i Dzień Dziadka! Mamy dla Was propozycję
na ciekawą formę uczczenia tegoż święta.
Prześlijcie nam rysunkowe portrety swoich
babć i dziadków, a my stworzymy z tego galerię portretów na pl. Świętojańskim.
Otwarcie 21 stycznia!
Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka (21 i 22 stycznia), zapraszamy Was do
współtworzenia wystawy portretów Waszych
ukochanych babć i dziadków.
Prześlijcie nam zdjęcie/skan narysowanych
portretów babci, dziadka – na maila galeria@zamek.wroclaw.pl lub przez formularz
Akcja Dzień Babci i Dziadka (google.com)
Możecie też przynieść portrety osobiście do
Zamku i zostawić na recepcji.
My wydrukujemy portrety i stworzymy galerię w plenerze na pl. Świętojańskim. Potem
wystarczy już tylko zaprosić babcię lub
dziadka na uroczyste szukanie swojej podobizny w naszej galerii.
Myślicie, że będą zaskoczeni? Czy uda im się
rozpoznać na portrecie?
Na portrety Waszych dziadków czekamy do 13 stycznia.
Odsłona wystawy 21 stycznia.
Ważne! Pamiętajcie, żeby:

- przesyłane zdjęcia/skany miały możliwie
najlepszą jakość
- portrety były rysunkami najlepiej stworzonymi na formacie A4, pion
- mogą zawierać podpis np. Babcia Krysia,
Dziadek Kazik oraz wyznania miłości

WBO DLA LEŚNICY
Na osiedlowych forach na mediach społecznościowych rozpoczęły się dyskusje dotyczące tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Poprzednie lata nauczyły zgłaszających projekty, że należy współpracować. Inaczej cały
wysiłek i głosy mieszkańców naszych osiedli
idą na marne, a Leśnica, Stabłowice i Złotniki nic nie wygrywają. Dyskusje w tym roku
zainicjowały 4 osoby, które zgłaszały w zeszłym roku projekty dotyczące Ekoparku,
Pumptracka, Lasu przy Kosmonautów i Parku Leśnickiego koło zamku. Suma ich głosów
(4017) dla projektu dużego pozwoliłaby wygrać duży (do 2 mln) projekt, ale niestety
podzieliły się między 4 inicjatywy. Świetnym
przykładem wręcz biznesowego podejścia do
sprawy są Maślice. Co roku wygrywają coś
dla siebie. Zbieranie tematów na WBO2022
rozpoczęli już 23 października.

Rada Osiedla Leśnica zorganizowała 10
stycznia pierwsze spotkanie na temat strategii dla WBO. Więcej o przebiegu spotkania znajdziecie w rubryce przygotowanej
przez naszych radnych. Jeżeli chcecie podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat, to zachęcamy do kontaktu:
gazeta@zamek.wroclaw.pl

WROCŁAWSKI NIEZBĘDNIK SENIORALNY
Wrocławski Niezbędnik Senioralny to projekt długofalowy, którego odbiorcami są
mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, którzy od 2021 r. przeszli na emeryturę. Jest
to pakiet upominków, które stanowią zaproszenie do aktywności w mieście po zakończeniu kariery zawodowej. Wrocławski
Niezbędnik Senioralny jest wydawany od
września 2021 r.
Po odbiór Niezbędnika zapraszamy do
Przestrzeni Trzeciego Wieku WCRS przy

pl. Solidarności 1/3/5 (pok. 414, IV piętro)
od poniedziałku do piątku w godz. 12.0018.00.
Dokumentami umożliwiającymi odbiór
Wrocławskiego Niezbędnika Senioralnego
są: wypełniony formularz odbioru (do wypełnienia na miejscu), dowód osobisty lub
paszport oraz decyzja o przyznaniu emerytury wystawiona przez ZUS.
W skład pakietu wchodzą: plecak miejski,
torba na zakupy, etui na okulary. Przedmioty te wykonane zostały z wysokiej jakości tkanin o dużej wytrzymałości, by produkty mogły służyć długie lata. Są także
materiały informacyjne. Wrocławski Informator Senioralny, w którym odbiorcy znajdą wiele informacji z propozycjami spędzania wolnego czasu oraz danymi pomocnymi w załatwianiu codziennych spraw. Nie
zabraknie materiałów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uwadze
polecamy też vouchery na bezpłatne lub
zniżkowe bilety od WKS Śląsk Wrocław
i Opery Wrocławskiej.

