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Szanowni Państwo,

REKLAMA

Decyzją prezydenta Wrocławia, po ustaleniach rządu oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawieszone zostają
wszystkie zajęcia i imprezy odbywające się w Centrum Kultury „Zamek” od dnia 11 marca (środa) do odwołania.
Szczegółowych informacji prosimy szukać na naszej stronie www.zamek.wroclaw.pl, na bieżąco o sytuacji będziemy również
informować na naszym profilu www.facebook.com/ckzamekwro.
Z poważaniem
Elżbieta Lenczyk
Dyrektor Centrum Kultury Zamek

CENNIK REKLAM
Redakcja nie przygotowuje projektów reklam. Pełna oferta dla reklamodawców na stronie
www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka
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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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Postępowanie przy zagrożeniach koronawirusem SARS-CoV-2
(według danych zawartych na stronie
wroclaw.pl)
1) Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w krajach gdzie stwierdzono koronawirusa SARSCoV-2, zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom
telefonicznie
stację
sanitarnoepidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio
do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie
dalszy tryb postępowania medycznego. Kontakt do Oddziału Epidemiologii PSSE we
Wrocławiu:
· do godziny 15:00 Oddział Epidemiologii tel.
693 900 908 lub 71 361 42 90 wew. 5;
· po godzinie 15:00 numer alarmowy Oddziału Epidemiologii: 603 720 579.
- osoby dorosłe - Izba Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu
(Oddział Chorób Zakaźnych) tel. 713957520;
- dzieci - Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2
- 2a tel. 71 770 31 51.

· Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego
kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a
jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/
żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
· Zachowaj co najmniej 1 metr odległości
między sobą a innymi ludźmi, szczególnie
tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
· Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
· Nie zaleca się używania masek na twarz
przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia
rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2.
Odwołane zajęcia dla seniorów

rządowe oraz grupy nieformalne, które
zaangażowane są w sprawy, których panel
dotyczy. Do mieszkańców Wrocławia zostało rozesłanych 20 tysięcy zaproszeń.
Trafiły do losowej grupy osób, reprezentatywnej dla ogółu mieszkańców. 24. marca
spośród wszystkich zarejestrowanych osób,
wylosowanych zostanie 75 panelistów oraz
10 panelistów rezerwowych. Losowanie
będzie transmitowane online na stronie www.wroclaw.pl/panel, 24 marca
o godz. 12.00. Wszystkie informacje o wrocławskim
panelu
na
stronie
www.wroclaw.pl/rozmawia/panelobywatelsk.

W końcu ruszył remont budynku
przy ul. Płońskiego 11-13

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Przestrzeń Trzeciego Wieku z przykrością informuje, że w trosce o zdrowie seniorów spowodowaną większą liczbą zachorowań na grypę, wszystkie marcowe
zajęcia powyżej 10 osób w PTW i WCS zostają odwołane. Informacje na temat wznowienia zajęć w WCS będą przekazywane na
bieżąco
na
stronie:
www.seniorzy.wroclaw.pl
i www.facebook.com/centrum.seniora oraz
pod numerem telefonu 713444444.
Wycinka drzew - Marszowicka
Zarząd Zieleni Miejskiej kontynuuje wycinkę martwych i zamierających drzew na
naszym Osiedlu. Są to drzewa stanowiące
zagrożenie dla mieszkańców osiedla
i uczestników ruchu drogowego. W marcu
planowana jest wycinka 11 drzew zagrażających bezpieczeństwu przy ul. Marszowickiej: dwóch klonów, ośmiu lip i olszy czarnej, rosnących na odcinku od posesji 77 do
117. W tej sprawie wydano właściwą decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Prosimy o zgłaszanie do ZZM suchych
drzew znajdujących się w przestrzeni publicznej i budzących niepokój mieszkańców.

2) Nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni
kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie
mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na
występowanie objawów grypopodobnych (złe
samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Rusza pierwszy w naszym mieście
Panel Obywatelski

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie
wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ
kontrolę.

Poznaj swojego dzielnicowego – cz. 2

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

·bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację
sanitarno-epidemiologiczną;
·lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego
lub
oddziału
obserwacyjnozakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy
tryb postępowania medycznego.
3) Miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację
sanitarno-epidemiologiczną.
Infolinia 800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Podstawowe zalecenia higieniczne
· Często myj ręce używając mydła i wody,
a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
· Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli
znajduje się on na rękach.

Zgodnie i przedsięwzięciami ujętymi
w Programie Inicjatyw Rad Osiedli na lata
2017-19, w lutym br. rozpoczął się długo
wyczekiwany remont budynku przy ul.
Płońskiego 11-13. Obejmuje on między
innymi naprawę dachu, balkonów, wykonanie elewacji z dociepleniem oraz osuszenie fundamentów. Informujemy Państwa,
że bez zakłóceń pełnione są dyżury radnych, dyżur strażnika osiedlowego oraz są
prowadzone bezpłatne porady prawne dla
potrzeb mieszkańców Osiedla, na bieżąco
pracuje Zarząd a raz w miesiącu obywają
się sesje RO. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy Państwa o wyrozumiałość. Według informacji Zarządu Inwestycji Miejskich remont ten potrwa do końca
sierpnia br. (fotka).

Jego uczestnicy poszukają odpowiedzi na
2 pytania: Jaki środek transportu publicznego powinien połączyć centrum miasta
z osiedlami: Jagodno, Maślice, Muchobór
Wielki, Ołtaszyn, Psie Pole – autobus czy
tramwaj? Czy – dla podniesienia jakości
życia i w trosce o środowisko – wprowadzić w mieście strefy o szczególnych zasadach poruszania się – np. ograniczenia
wjazdu pojazdów o określonym typie silników, opłaty za wjazd, strefy ruchu pieszego, rozwój strefy płatnego parkowania? Te
spośród wypracowanych rekomendacji,
które uzyskają co najmniej 80 procent
głosów poparcia wśród panelistów, będą
wiążące. Uczestnikom panelu pomogą niezależni eksperci. Swoje stanowiska przedstawią im także strony - organizacje poza-

mł. asp. Marcin Kobierski, (71 340 28 76,
kom. 797 306 236) mail: dzielnicowy.lesnica2@
wroclaw.wr.policja.gov.pl.
Obszar działania Leśnica Płn.: ul. al. Platanowa, Majchra, Babiogórska, Beskidzka,
Ekonomiczna, Gromadzka, Jajczarska,
Rubczaka, Gielniaka, Kącka, Klonowa,
Krajobrazowa, Logiczna, Lubska, Lutyńska, Łączna, Malczycka, Płońskiego, Miodowa, Mleczarska, Skoczylasa, Platanowa,
Promenada Przyjaźni, Pustecka, Ratyńska,
Równa, Rytownicza, Serowarska, Snycerska, Batorego, Stroma, Szkolna, Ślepa
Średzka (numery nieparzyste), Trzmielowicka, Wojska Polskiego, Wyboista, Żarska.
asp. szt. Artur Gorczyczyński (71 340 28
72,
kom.
601
813
080),
mail:dzielnicowy.lesnica1@
wroclaw.wr.policja.gov.pl. Obszar działania:
Leśnica płd., Mokre: ul. Brzezińska, Bujna,
Choceńska, Dolnobrzeska 1-3 oraz 59-75,
Junacka, Kresowa, Krępicka, Liściasta,
Małoszyńska, Młodzieżowa, Modrzewiowa,
Mojęcicka, Mokrzańska, Niemkińska, Niepierzyńska, Ostrężynowa, Owczarska, Eluarda, Polkowicka, Smolna, Sosnowa, Sczepanowska, Szpilkowa, Średzka (numery
parzyste), Świerkowa, Ulowa, Watowa,

Wińska, Wolska, Woranowicka, Zajazdowa.
st. sierż. Marcin Stokłosa (tel.71 340 2877,
kom.
600209942),
mail:
dzielnicowy.lesnica7@ wrocla.wr.policja.gov.pl. Obszar działania – Stabłowice: ul. Ananasowa,
Arachidowa, Arbuzowa, Będkowska, Chwałkowska, Cytrynowa, Daktylowa, Dziarska,
Figowa, Główna, Górecka, Główna 2-150,
Hoża, Jaźwińska, Jędrzejowska, Kokosowa,
Krzyżowska, Mandarynkowa, Olbrachtowska, Oliwkowa, Piotrkowska, Pomarańczowa,
Przemiłowska, ROD Mozaika, Rodzynkowa,
Rychła, Samotna, Stabłowicka 1-91 oraz 2110, Starobielawska, Stoszowska, Strzeblowska, Sulistrowska, Świeża, Uciechowska,
Wełniana, Wojanowska, Zebrzydowska.
Nie dokarmiaj szczurów
Pamiętajmy, aby zapobiegać rozwojowi populacji szczurów w mieście oraz przeprowadzać skuteczną deratyzację, której efekty
utrzymują się jak najdłużej, należy przestrzegać następujących zasad: nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza
pojemniki do gromadzenia odpadów; dbać o
utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w
należytym stanie porządkowym i sanitarnym;
pamiętać o zamykaniu klap w pojemnikach
na odpady; utrzymywać piwnice w należytym
stanie porządkowym; nie dokarmiać ptaków
oraz kotów wolno żyjących w miejscach dostępnych dla szczurów; na bieżąco dokonywać napraw wszystkich uszkodzeń, które
mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, zgłaszać
pojawienie się szczurów zarządcom nieruchomości.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, obowiązkowa deratyzacja powinna zostać przeprowadzona: trzykrotnie w ciągu
roku na obszarze ścisłego centrum Wrocławia, w terminach: od 15 marca do 1 kwietnia,
od 1 lipca do 15 lipca, od 15 listopada do 1
grudnia oraz dwukrotnie w ciągu roku na
pozostałym terenie Wrocławia w terminach:
od 15 marca do 1 kwietnia i od 15 listopada
do 1 grudnia.
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty
władające nieruchomościami.
Porady prawne – 16.03.20 r.
Na bezpłatne porady prawne zapraszamy do
siedziby RO 16 marca w godzinach 17.00 18.00.
Dyżur strażnika osiedlowego
W poniedziałki, starsza strażniczka Agnieszka Smułka, pełni dyżur w siedzibie Osiedla
Leśnica przy ul. Płońskiego 13. Mieszkańcy
Osiedla mogą kierować do niej swoje wnioski
osobiście bądź telefonicznie, tel. 600 908
518.

„TAŃCOWAŁA IGŁA
Z NITKĄ …..”
WARSZTATY KRAWIECKIE W „ŹRÓDEŁKU”
W każdy poniedziałek marca odbywają się
w „Źródełku” warsztaty krawieckie, które
prowadzi Stowarzyszenie „Ludzie Aktywni”.
Wspólnie rozwijamy wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne i kreatywność. Zaczęliśmy od projektowania i krojenia, ale
wkrótce usiądziemy przy maszynach do szycia i każdy stworzy swój własny projekt. Dołącz do nas!

korzystywana do różnego rodzaju promocji. Każda Instytucja może zgłosić do redaktora gazety swoje propozycję. Jest to
bardzo dobra forma reklamy wśród społeczności lokalnej.

W 2016r Partnerstwo lokalne dla Leśnicy
przeprowadziło konkurs na logo partnerstwa i od czerwca 2016r mamy oficjalne
logo. Partnerstwo bardzo prężnie działa.
Zawsze możemy liczyć na swoje wsparcie,
pomoc. Jest duża współpraca między partnerami lokalnymi. Nie ukrywam, że największym problem jest pozyskanie środków finansowych zwłaszcza na różnego
rodzaju akcje w których chcemy docenić
pracę, zaangażowanie dzieci czy młodzieży.
Zależy nam na docenieniu ich zaangażowania poprzez drobne nagrody. Byłoby o wiele przyjemniej jakbyśmy mieli choćby
drobne kwoty, które moglibyśmy przeznaczyć na dane inicjatywy.
Partnerzy to:
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej Zespół
Terenowej Pracy Socjalnej Nr 2
Rada Osiedla Leśnica

Na stronie www.zrodelko.wroclaw.pl w zakładce kalendarz wydarzeń sprawdź terminarz warsztatów oraz terminy innych akcji
i kampanii, w których bierzemy udział.
Tekst: U.K.

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci
i Młodzieży „Źródełko”

ŚNICY

Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenie „W Naszym Domu

Partnerstwo lokalne dla leśnicy i okolic jest
partnerstwem formalnym. Porozumienie
o współpracy partnerskiej na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji mieszkańców
osiedla Leśnica zostało zawarte 27.10.2010r
przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej
w ramach Programu Aktywności Lokalnej
realizowanego
na
potrzeby
projektu
„Wrocław Miastem Aktywnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2015r mimo, że projekt unijny zakończył się, to Partnerstwo bardzo aktywnie
rozwinęło swoje działania i na dzień dzisiejszy w partnerstwie jest wiele instytucji, które
wspólnie realizują inicjatywy lokalne.
Wszystkie spotkania partnerskie są organizowane regularnie. Na spotkania partnerskie
zapraszane są wszystkie instytucje, które są
zainteresowane działania lokalnymi. Moją
rolą jest przygotowywanie całej dokumentacji związanej ze spotkaniami (min. zaproszenia e-mailowe, protokoły, zdjęcia, opisy na
stronę). Jestem osoba odpowiedzialną za całą
organizację bieżącą. Wszystkie informację
wpływają do mnie i ja rozsyłam, łączę, informuję. Zawsze na początku roku na pierwszym spotkaniu ustalamy harmonogram
działań Partnerstwa na rok bieżący. Wyznaczamy sobie wtedy akcje szczególne, które
prowadzimy wspólnie. Realizując jakąś konkretną inicjatywę spotykamy się często
w gronie tych partnerów, którzy są zaangażowani w dane działanie. Dzielimy się wtedy
zadaniami.
Wymieniamy
informacjami.
Również na spotkaniach każdy z Partnerów
przedstawia
swoje
projekty,
inicjatywy ,zapraszając na swoje przedsięwzięcia.
Prężnie działa gazeta leśnicka, która jest wy-

Tekst: O.S. i M.N.

Wybierz rower, którym chcesz przemieszczać
się po mieście i za pomocą aplikacji zeskanuj
kod QR umieszczony na rowerze lub wpisz
numer roweru i wypożycz rower.

WROCŁAWSKI ROWER
MIEJSKI
Sezon rowerowy dla wielu rowerzystów
trwa cały rok. Jednak dla tych, którzy odstawiają dwa kółka na zimę, właśnie się
rozpoczyna. Dlatego z początkiem marca
na ulicach pojawiło się znacznie więcej
Wrocławskich Rowerów Miejskich i stacji
rowerowych.
Podczas łagodnej zimy na ulicach Wrocławia zostało 600 rowerów miejskich, z których można było korzystać na standardowych zasadach. Od 1 marca można skorzystać już z 2000 rowerów, które można znaleźć już prawie na każdym osiedlu. Dodatkowo w tym roku powstanie 18 nowych
stacji rowerowych – jedna z nich jest już
gotowa – na Przedmieściu Oławskim, przy
ul. Wolańskiej.

Przedszkole 66 Bajkolandia,

Lista nowych stacji WRM

Przedszkole Nr 15

Nowe stacje uruchomione od 1 marca
2020 r.:

Szkoła Podstawowa 51,

ul. Kowalska/ul. Lechitów

Szkoła Podstawowa Nr 22 w ZSZ-P Nr 20

ul. Kamieńskiego,

Szkoła Podstawowa Nr 95

ul. Kwidzyńska (pętla MPK),

Fundacja Lepsze Dni

ul. Rakowiecka,

Fundacja Sensor

ul. Orla/ul. Powstańców Śląskich,

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Nr
4

ul. Lubelska/ul. Łukowska,

MCUS DDP

ul. Rogowska,

Jakie działania i akcje przeprowadziło w 2019 r.?

ul. Kozanowska/ul. Pałucka,

Działania w 2019r:
1. Inicjatywa lokalna - Akcja „Czas na
książkę” 21.05.2019 jest bardzo dobra inicjatywą w której dzieci, młodzież muszą
przygotować się do finału, który co roku
jest w innej formie. Od 2016r jest organizowana gra terenowa. Zadania mają zróżnicowany stopień trudności, ponieważ
w zabawie uczestniczą dzieci i młodzież.
2. Festyn Partnerski z Okazji 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.
3. Dzień Życzliwości i Dzień Wolontariatu.
4. Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.
5. Wigilia Leśnica dla mieszkańców.
Jakie plany ma Partnerstwo w 2020
roku?
Na spotkaniu partnerskiemu 5.02.2020r
ustaliliśmy harmonogram działań:
1. Czas na książkę.
2. Partnerski Festyn Osiedlowy połączony
ze Świętem 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.
3. Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.

4. Dzień Życzliwości i Dzień Wolontariatu.

Rowery można wypożyczyć korzystając z
aplikacji, terminala lub sparowanej z kontem
karty RFID. Dodatkowo wypożyczenie jest
możliwe, za pośrednictwem Centrum Kontaktu, które jest czynne przez całą dobę pod
numerem 71 738 11 11.
Źródło: wroclaw.pl

KONKURS DLA UCZNIÓW
„DOBRO W SIECI”

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza uczniów szkół do
udziału w konkursie „Dobro w Sieci”
na kreowanie pozytywnych zachowań
w internecie.

Centrum Kultury Zamek,
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2,

W jakim celu powstało Partnerstwo
i kto je współtworzy?

Opłata, którą zasilasz swoje konto to minimum 10 zł, aby usługa roweru miejskiego
była aktywna, na koncie zawsze powinno być
saldo w tej kwocie.

Stowarzyszenie KARAN, Centrum Interwencji Kryzysowej

O PARTNERSTWIE DLA LEWywiad z Magdaleną Lejkam, zastępca kierownika MOPS Leśnica,
koordynator „Partnerstwa dla Leśnicy”.

Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe wyzwania i zawsze na nie gotowi, więc lista naszych wspólnych inicjatyw zawsze jest
otwarta.

ul. Petuniowa/ul. Klecińska,

ul. Piławska,
ul. Gorlicka,
ul. Bezpieczna,
ul. Gazowa,
ul. Bardzka,
ul. Piłsudskiego 13,
ul. Kowalska (3M),
ul. Popowicka,

ul. Walońska (Angel),
ul. Grota-Roweckiego/ul. Iwaszkiewicza.
Dwie stacje sponsorskie, które powstały
wcześniej:
ul. Słomińskiego (Promenady Wrocławskie),
ul. Czekoladowa (Auchan).
Jak korzystać z roweru miejskiego?
Aby skorzystać z roweru miejskiego, wystarczy przejść przez 3 proste kroki, które
pozwolą na swobodne poruszanie się po
mieście.
Rejestracja w systemie WRM, to pierwszy
krok, podczas, którego wypełniasz formularz, akceptujesz regulamin i wpłacasz
opłatę inicjalną (10 zł). Po wykonaniu tych
działań, otrzymasz sms z numerem PIN,
który będzie Ci niezbędny do dalszego korzystania z WRM.

Rusza konkurs na pozytywne zachowania w
internecie, który WCRS kieruje do dzieci i
młodzieży wrocławskich szkół. Konkurs jest
kolejnym element działań z obszaru cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie i przeciwdziałania cyberprzemocy.
Szczegóły konkursu
Konkurs chce m.in. promować odpowiedzialne zachowania w cyberprzestrzeni, rozwijać
wrażliwość na problemy natury emocjonalnej związane z korzystaniem z nowych technologii czy upowszechnić wśród dzieci i młodzieży wartości, jaką jest zdrowie psychiczne,
kultura osobista i poszanowanie swojej oraz
cudzej prywatności w świecie cyfrowym, a
także promować postawy aktywnego reagowania na doświadczaną lub obserwowaną
przemoc w cyberprzestrzeni.
Konkurs adresowany jest dzieci i młodzieży
W WIEKU szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Wrocławskiej w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria 1: dzieci w wieku kl. 4–8 szkół podstawowych
kategoria 2: dzieci w wieku szkół ponadpodstawowych
UWAGA: Konkurs nie jest kierowany do
szkół. Oznacza to, że dzieci w konkursie mogą być zgłaszanie zarówno przez nauczycieli,
jak i przez inne osoby dorosłe niezwiązane ze
szkołą
Prace konkursowe można nadsyłać od 6
marca do 8 kwietnia br. na adres email: dobrowsieci@wcrs.wroclaw.pl.
Źródło: wroclaw.pl

WERNISAŻ MARKA TURKA
Fotogaleria z otwarcia wystawy „Magiczne Obrazki”

POŻEGNANIE
ZOFIA PUCHAŁA
1927 - 2020
Odznaczona KrzyŻem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, awansowana do stopnia Porucznika WP.

W ostatni piątek pożegnaliśmy drogą nam
Panią Zofie Puchałę, primo voto Szostak, de
domo Lubojacką.
Pani Zosia przez wiele lat była pracowniczką Centrum Kultury Zamek, a po przejściu
na emeryturę - współpracowniczką. Stworzyła i z sukcesem prowadziła przez dziesięciolecia Kabaret Lwowski FERAJNA, kultywujący tradycję i folklor Jej ukochanego
Lwowa.
Setki występów, udział w prestiżowych festiwalach w Polsce i innych krajach, zdobyte wielokrotnie nagrody...to zostanie w naszej pamięci!

Energia Pani Zosi dodawała nam skrzydeł,
Jej usposobienie i elegancja, dbałość o detale wprawiały nas w zachwyt i podziw!
Na zawsze zachowamy obraz przywitania
przez Ferajnę Krystyny Feldman, też Lwowianki, która przy okazji filmu "Nikifor"
odwiedziła Zamek i zaskoczona dźwiękami dobrze znanych sobie pieśni dołączyła do
zespołu...
Dziękujemy za wszystko!
Spoczywaj w pokoju!

LEŚNICA DAWNIEJ I DZIŚ

Fot: Y. Sierra

