nieregularnik osiedlowy,
numer szósty, a w tym roku trzeci

Z
okazji
nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu przede wszystkim
czasu
na refleksję
i skupienie nad tym
c o n a p raw dę w ż yci u w aż ne
-miłością, relacjami z bliskimi,
przyjaciółmi,
s ą si adam i .
Dzięki nim magia Świąt ma szansę zostać z nami na dłużej - w drobnych życzliwych
gestach, bezinteresownym pomaganiu, uważności na drugiego człowieka. W Nowym Roku
niech całej naszej społeczności towarzyszy wdzięczność za wszystkie te cuda, które nas
otaczają, a których czasem w pośpiechu nie zauważamy. Niech to będzie rok wspólnoty
ludzi dobrej woli, a radość życia i troska o siebie nawzajem niech będą codziennością.

SĄSIADKO,
SĄSIEDZIE
1,6 mln dla Ołbina ZRÓBMY TO!
Mieszkańcy Wrocławia otrzymali kolejne narzędzie do
decydowania o swoim mieście – od przyszłego roku Rady
Osiedli dostaną z budżetu miasta dodatkowe fundusze
na inwestycje w latach 2020-2021. Ich wysokość dla
danego osiedla zależy od jego powierzchni orazliczby
mieszkań. W przypadku Ołbina jest to aż 1,6 mln złotych.

nowy fundusz osiedlowy
Radni byli przy tym zobligowani, aby w proces decydowania
o przeznaczeniu tych środków mocno włączyć mieszkańców.
Przeprowadzone zostały więc konsultacje z mieszkańcami Ołbina.

W wyniku tych konsultacji powstała lista priorytetowych inwestycji dla naszego osiedla:

Wzięły w nich udział 123 osoby:

2. Budowa nowych wiat (osłon) śmietnikowych i modernizacja
starych.
3. Nowe nasadzenia drzew i krzewów na podwórkach.
4. Spowolnienie ruchu w wybranych miejscach na osiedlu.
5. Poprawa bezpieczeństwa na niebezpiecznych przejściach
dla pieszych i tworzenie nowych przejść.
6. Montaż dodatkowego oświetlenia na podwórkach.

71 osób wypełniło formularz opinii online;
33 osoby wzięły udział w dwóch spotkaniach konsultacyjnych;
19 osób nadesłało swoje propozycje
za pośrednictwem poczty email.
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1. Uporządkowanie miejsc parkingowych.

Od stycznia ruszą sąsiedzkie „niedziele pomysłów” - ugościmy
Was herbatą, jakimś słodkim wypiekiem i posłuchamy o waszych pomysłach. Wieczory z grami planszowymi? Wspólne
majsterkowanie lub szycie? Macie ochotę pośpiewać lub potańczyć? A może zorganizować warsztat kulinarny? Świetnie!
Zorganizujmy to wspólnie!

Jeśli będziecie chcieli porozmawiać z nami w innym czasie to zawsze można wpaść do OCALu - od poniedziałku
do piątku w godzinach 10.00-19.00 - i porozmawiać, zostawić do siebie kontakt lub umówić się na spotkanie.
Zrealizuj z nami swoje marzenie!!

Ołbińskie Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Wyszyńskiego 75A
poniedziałek-piątek 10.00-19.00
tel. 530 239 756

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach
i zgłosili swoje propozycje!
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Teraz Rada Osiedla zweryfikuje zgłoszone lokalizacje a następnie podejmie stosowne uchwały by uruchomić ten dodatkowy
budżet. A my będziemy informować o postępach tych prac.
						
					
Maria Zięba

21

Liczba głosów

18

1

Jeśli od dawna chodzi Ci po głowie pomysł na jakieś działanie:
społeczne, kulturalne, artystyczne, sportowe albo jakiekolwiek inne ale nie wiesz jak się do tego zabrać- przyjdź do nas,
do Ołbińskiego Centrum Aktywności Lokalnej, zróbmy to razem!

2

3

4

przyznanie priorytetu wybranym rodzajom inwestycji

5

6

„Niedziela pomysłów” to będzie każda
druga niedziela miesiąca, o godz. 17.00.

Ruszył
projekt europejski
w SP1
W listopadzie br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczęli
swoją wielką przygodę w ramach dwuletniego projektu europejskiego „Love Nature, Live Naturally”. W projekt zaangażowanych
jest 5 szkół z 5 krajów: Bułgarii, Włoch, Turcji, Grecji i Polski.

leżankami i kolegami u ich rodzin, wspólnie spędzając również
czas wolny. Bułgarzy byli niezwykle serdecznymi gospodarzami i świetnymi organizatorami.
Następny wyjazd, do szkoły we włoskim Frosinone, już wiosną.
A jesienią gospodarzem kolejnego spotkania międzynarodowej
grupy uczniów będzie ołbińska SP1.
Zaangażowanie szkoły w rozwijanie kontaktów międzynarodowych ma swoją historię - w latach 2017-2019 SP1 uczestniczyła
Celem projektu, realizowanego w ramach partnerstwa strategicznego szkół ERASMUS+, jest budowanie pozytywnej postawy młodzieży wobec przyrody. Badając i doświadczając,
uczniowie uczą się lepiej dostrzegać swoje najbliższe otoczenie, wyciągać wnioski i uogólniać tę wiedzę, lepiej rozumiejąc
np. jak sami wpływają na środowisko a jak ono wpływa na
nich. Uczą się wrażliwości i odpowiedzialności.
Działania projektowe prowadzone są w szkołach partnerskich
w sposób ciągły poprzez włączania działań ekologicznych
w życie szkoły i integrowanie treści dotyczących zrównoważonego rozwoju z innymi nauczanymi przedmiotami.
Drugą formą działań jest nauka w ramach międzynarodowych spotkań. Pierwsze spotkanie miało miejsce w listopadzie w Sofii. Pięcioro uczniów SP1 pod opieką nauczycieli
spędziło trzy dni w stolicy Bułgarii, uczestnicząc w różnych
działaniach o tematyce ekologicznej (m.in. w przyrodniczym
centrum edukacyjnym na Górze Witosza). Uczniowie poznawali swoich rówieśników z innych krajów, uczyli się samodzielności i kreatywnego rozwiązywania problemów. Dużą
atrakcją była możliwość poznania kultury i stylu życia mieszkańców Sofii - uczniowie mieszkali ze swoimi bułgarskimi ko-

w projekcie „Wroclaw’s international high 5: gotowi na międzykulturowość!” finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu odbyło się
28 wyjazdów do: Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemiec, Hiszpanii
i na Maltę, w czasie których uczestniczący w nich nauczyciele
brali udział w kursach językowych, metodycznych i doświadczali w praktyce wielokulturowości by następnie wykorzystać te
kompetencje w swojej codziennej pracy z uczniami i rodzicami.

Dosyć słów – teraz czyny!
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to ruch społeczny młodzieży wyrażającej swój sprzeciw wobec bierności polityków w obliczu katastrofy klimatycznej. Wrocławski
oddział MSK jest jednym spośród kilkudziesięciu działających na terenie całej Polski. Opierając się na jednolitych dla wszystkich oddziałów postulatach, walczy by
jak najszybciej wymusić systemowe zmiany w naszym
kraju – zmiany koniecznie do powstrzymania katastrofy
klimatycznej, ponieważ to jest właśnie to pokolenie, którego przyszłość jest zagrożona przez zmiany klimatyczne.

Młodzi
eżowy
Klimat Strajk
we Wro yczny
cławiu

Postulaty MSK mówią o prowadzeniu

ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną

1000 młodych ludzi, którzy przemasze-

przez Polskę polityki klimatycznej zgod-

oraz o podjęciu natychmiastowych kro-

rowali przez miasto, wykrzykując hasła

nej ze stanowiskiem nauki wyrażonym

ków ku przeprowadzeniu sprawiedliwej

i wyrażając swoją niezgodę na bierność

w raportach Międzynarodowego Zespo-

transformacji gospodarki w celu redukcji

polityków wobec zaistniałego kryzysu.

łu ds. Zmian Klimatu (IPCC); o uznaniu

emisji gazów cieplarnianych.

katastrofy klimatycznej poprzez ogło-

Członkowie Młodzieżowego Strajku Kli-

szenie stanu kryzysu klimatycznego;

Wrocławski Młodzieżowy Strajk Klima-

matycznego spotykają się co tydzień

o zawarciu kompleksowej i aktualnej

tyczny skupia się na organizacji i prze-

(we wtorki, 17:00-19:00) w lokalu Sto-

wiedzy o mechanizmach kryzysu klima-

prowadzaniu strajków oraz na innych

warzyszenia Żółty Parasol – serdecznie

tycznego w podstawie programowej na

wydarzeniach mających na celu uświa-

zapraszają do udziału w spotkaniach

wszystkich szczeblach edukacji; o od-

damianie społeczeństwa o istnieniu

otwartych, wsparcia ich działania oraz

powiedzialności mediów za uświada-

problemu oraz o konieczności walki.

do kontaktu poprzez profil na Facebooku.

mianie społeczeństwa o bezpośrednich

Ostatnim działaniem był zorganizowany

zagrożeniach związanych z kryzysem

29 listopada strajk, którego hasło prze-

klimatycznym; o konieczności przyjęcia

wodnie brzmiało: „DOSYĆ SŁÓW, TERAZ

Celina Bojakowska

przez parlament RP ustawy powołującej

CZYNY”. W strajku wzięło udział około

MSK Wrocław

				

ZŁOTY
KIOSK
Wszyscy znacie Żółty Parasol, ale czy słyszeliście o ZŁOTYM KIOSKU? Choć jest
złoty niełatwo go dostrzec – stoi na podwórku u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Prusa. Nic
w nim nie sprzedajemy i otwieramy go tylko „na żądanie”. Złoty Kiosk to niewielka
przestrzeń, w której prezentujemy sztukę.

fot. Marta Sobala

fot. Piotr Michnik
I choć chcielibyśmy powiedzieć, że

Pierwsza odsłona, w której swoją pracę

różnymi złotymi myślami, sentencjami,

jesteśmy jedyną galerią na Ołbi-

„Cel pobytu” zaprezentował Yuriy Biley,

przesłaniami, którymi wytapetowała

nie, to nie możemy. Nieopodal, na

pokazała kiosk jako szkatułkę mieszczą-

cały kiosk od zewnątrz, tworząc z nie-

tym samym podwórku funkcjonu-

cą w sobie obiekty istotne z perspekty-

go coś na kształt sześcianu ogłoszenio-

je również „galeria u panów” – nie-

wy twórcy – przedmioty przywiezione,

wego. Najświeższa, czwarta odsłona,

formalna (podobnie jak nasza)

podarowane lub wysłane z Ukrainy,

to realizacja „Brat” Honoraty Martin.

inicjatywa kilku sąsiadów, którzy posta-

skąd pochodzi, które zostały użyte do

nowili ocalić przed ostatecznym znisz-

stworzenia swego rodzaju autopor-

Sprawdźcie sami jak tym razem zo-

czeniem obrazy wyrzucane do śmiet-

tretu. Kolejna wystawa – „Wiadomości

stała wykorzystana przestrzeń Złote-

nika, wieszając je na ścianie budynku.

z miasta” Barbary Gryki - była okazją by

go Kiosku – dajcie nam znać mailowo

Wracając jednak do Złotego Kiosku -

potraktować kiosk jako centrum świata,

(info@zlotykiosk.pl), że chcecie zoba-

teoretycznie do dyspozycji mamy nie-

punkt na mapie, do którego zmierzają

czyć wystawę – przyjdziemy, otworzymy

wiele ponad 15 metrów sześciennych,

różne drogi, opowieści i ludzie. Barba-

kiosk, opowiemy o miejscu i wystawie.

ale kiosk stanowi przede wszystkim

ra zaczęła od najbliższego otoczenia,

pretekst do działań i spotkań. Chcemy

włączając do projektu mieszkańców są-

by inspirował swoją formą i lokaliza-

siednich kamienic. Trzeci sposób twór-

Magdalena Kreis

cją, choć nie skupiamy się wyłącznie

czego wykorzystania kiosku zapropo-

Krzysztof Grześków

na tym. Dotychczasowe wystawy-od-

nowała Ela Jabłońska – artystka, która

Yuriy Biley

słony pokazały, że można go trakto-

w swojej twórczości często posługuje

wać wielowymiarowo i wielowątkowo.

się słowem. Zachęciła do dzielenia się

Więcej: www.facebook.com/zlotykiosk
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Stowarzyszenie Żółty Parasol,
ul. Bolesława Prusa 37-39
50-317 Wrocław
redakcja:
zespół redakcyjny
Piękne fotografie, umieszczone w tym numerze, to efekt pleneru fotograficznego prowadzonego
przez maćka bujko z tiff center. Autorami zdjęć są uczniowie szkoły podstawowej nr 1 im. marii
dąbrowskiej i liceum ogólnokształcące im. danuty siedzikówny „inki” we wrocławiu - klasa medialna,
uczniowie technikum nr 15 im. marii skłodowskiej-curie, opiekun klasy: Bartosz Partyka.

biuletyn powstał w ramach Ołbińskiego
Centrum Aktywności Lokalnej.

Ołbińskie Centrum Aktywności Lokalnej
Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław

