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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.

ZAMKOWE ZAJĘCIA ON-LINE
W czasie #zostańwdomu proponujemy Wam
spotkania przed komputerem z zamkowymi
prowadzącymi. Zależy nam, żeby wszyscy
zamkowi warsztatowicze mieli szansę na
kontynuację rozpoczętych zajęć i kursów.
Zależy na również na utrzymaniu współpracy
z naszymi wspaniałymi prowadzącymi. Już
teraz wiemy, że nasza instytucja będzie nieczynna dla odwiedzających do dnia 31 maja.

Sprawdźcie, co dla Was przygotowaliśmy:
Warsztaty gry na gitarze z Łukaszem
Szymańskim
Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla
dzieci z Magdaleną Truszkowską-Reut
Warsztaty gry na ukulele z Kaliną Tomkowiak-Kozak KOZALab
Warsztaty gry na pianinie z Agnieszką
Pulkowską
Zajęcia wokalne z Agnieszką Pulkowską
Taniec z Anną Blacha-Spruch
Więcej informacji o zajęciach i sposobach
zapisu na nie, znajdziecie na stronie
www.zamek.wroclaw.pl w zajęcia/zajęcia on
-line.
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Zmiany w obostrzeniach w związku
z epidemią koronawirusa

rych razem jadą osoby obce, które nie
mieszkają ze sobą

Od 20 kwietnia do odwołania obowiązują
następujące zmiany w zakazach:
- Zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez
opieki dorosłego
Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia
- Zakaz korzystania z placów zabaw, ogrodów
zoologicznych
Ograniczenie dotyczy korzystania z ogrodów
zoologicznych, placów zabaw, ogrodów jordanowskich (w częściach gdzie znajdują się
plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do
zabawy dzieci). Nie można także korzystać na
terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat,
urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci.
- Liczba klientów w sklepie, na targu i poczcie
Ograniczenie dotyczy liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu,
na targu i poczcie
Sklepy, których powierzchnia usługowa jest
mniejsza niż 100 m2: 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. Czyli jeśli w sklepie są 2
stanowiska kasowe, to w jednym momencie
może
przebywać
8
klientów.
Sklepy, których powierzchnia usługowa jest
większa niż 100 m2: 1 osoba na 15 m2 tej
powierzchni. Czyli w sklepie o powierzchni
300 m2, może przebywać w jednym momencie 20 klientów.
- Godziny dla seniorów
Od poniedziałku do piątku w godzinach od
10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe
mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby
powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne
dla wszystkich, w tym dla osób powyżej 65.
roku życia.
- uroczystości religijne
Ograniczenie dotyczy udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.
W mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Jest
to 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni danego
budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące
posługę.
Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż
50 uczestników podczas jednego pogrzebu,
wyłączając z tego osoby sprawujące posługę,
a także osoby dokonujące pochowania lub
osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy.
Obowiązkowe zasłanianie nosa i ust
Przypominamy, że do odwołania obowiązuje
zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych.
Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te
części twarzy. Może to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej,
chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu chroni siebie i innych. Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.
Nakaz dotyczy wszystkich, którzy znajdują
się:
- w pojazdach komunikacji zbiorowej

- w samochodach – dotyczy sytuacji, w któ-

- na drogach i placach (dotyczy również
osób jeżdżących np. rowerem lub hulajnogą),

wiadukt kolejowy. Objazdy, zarówno dla
kierowców jak i pasażerów, poprowadzone
zostały Ścinawską i Gnieźnieńską. Prace
tam potrwają do końca wakacji. Nadzór
nad pracami prowadzi miejska spółka
Wrocławskie Inwestycje.

Rozszerzone będzie poradnictwo specjalistyczne i rodzinne (psycholog, pedagog, pomoc prawna, itp.).

- w zakładach pracy (dotyczy osób, które
mają styczność z interesantami, klientami),

Wrocławski Program Interwencji
Społecznej dla rodziny, sportu, kultury i NGO

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wroclaw.pl.

- w budynkach użyteczności publicznej
(np. w urzędach, szkołach, uczelniach,
przychodniach i szpitalach, na poczcie, w
bankach i restauracjach),

Wrocław, podobnie jak inne duże miasta,
stanął w obliczu globalnego zagrożenia,
które dotyka wszystkich aspektów życia.
Walczyć dziś należy nie tylko o życie i zdrowie, o miejsca pracy i gospodarkę, ale także
o życie społeczne miast. Dlatego działania
interwencyjne są niezwykle potrzebne także w obszarze organizacji pozarządowych,
sportu, kultury i spraw społecznych.

- w sklepach i na targowiskach,
- w punktach usługowych,
- na klatkach schodowych, w windach,
pralniach i innych miejscach wspólnych, z
których korzystają mieszkańcy bloków.
Zakrywać ust i nosa nie muszą m. innymi:
- dzieci do 4 lat,
- osoby, które mają problemy z oddychaniem,
- osoby, które same nie mogą założyć lub
zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu
zdrowia,
- kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,

- duchowni sprawujący obrzędy religijne,
- rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,
- żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także
funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.
Maseczkę można wykonać własnoręcznie z
kawałka materiału i dwóch gumek do założenia za uszy. Może być też wiązana z tyłu
na troki. W części środkowej powinna mieć
wykonane zakładki, które pozwolą dopasować ją do kształtu twarzy. Górna krawędź
powinna być wzmocniona, aby umożliwić
szczelne dopasowanie maseczki do nosa.
Rozmiar maseczki to co najmniej 17,5 cm x
9,5 cm.
Budowa tras tramwajowych na Popowice i Nowy Dwór
Od soboty 18 kwietnia w trzech punktach
Wrocławia obowiązują zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu MPK. Zmiany są
związane z budową Trasy AutobusowoTramwajowej na Nowy Dwór oraz linii
tramwajowej na Popowice.
W związku z budową TAT na placu Orląt
Lwowskich na ok. 4 tygodnie zostaje zamknięty odcinek o d ulicy Sokolniczej do
Robotniczej, wyłączona jest także sygnalizacja świetlna. Tam zarówno kierowcy jak i
pasażerowie jadą objazdami. Ze względu
na prace przy budowie 160-metrowego
wiaduktu dla tramwajów i autobusów wyłączony zostaje z ruchu fragment ulicy Robotniczej. Tam wprowadzony jest objazd
dla kierowców i pasażerów wiodący ulicą
Fabryczną i Babimojską (nową). Będzie on
funkcjonował do końca wakacji. W związku
z budową tramwaju na Popowice zamknięty zostaje fragment ulicy Długiej. Przebudowywana tam będzie kanalizacja oraz

Na podstawie rozmów z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, na
podstawie analiz rozwiązań przyjmowanych w innych miastach Wrocław wypracował katalog najważniejszych działań
pomocowych. Z powodu trwającej epidemii koronawirusa i nie dającego się przewidzieć terminu jej zakończenia, miasto rezygnuje z realizacji wszystkich miejskich
przedsięwzięć sportowych i kulturalnych
do końca sierpnia. Kolejne decyzje będą
podejmowane na przełomie kwietnia i maja.
Działania
pomocowe
w
ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej:
NGO, które działają w lokalach gminnych
będą zwolnione z czynszów w okresie od 13
marca do końca stanu epidemii (zapłacą
symboliczną złotówkę).
Artyści, którzy od miasta wynajmują pracownie na działalność w dziedzinie kultury
i sztuki, w okresie od 13 marca do końca
stanu epidemii zapłacą symboliczny czynsz
(1% obecnych opłat).
Kluby i organizacje sportowe korzystające
z miejskich hal i obiektów sportowych,
zostaną zwolnione z kosztów rezerwacyjnych czy operacyjnych (za okres od 13
marca do końca epidemii).
Umowy z NGO, które nie mogą być realizowane z uwagi na epidemię będą aneksowane/przedłużane. Wnioski przyjmuje Wydział Partycypacji Społecznej.
Miasto przystąpiło do Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej i będzie wspierać podmioty ekonomii społecznej.
Poszerzony zostanie pakiet stypendiów dla
artystów w 2020 r.
Uruchomiony zostanie program zakupów
dzieł sztuki wrocławskich artystów.
Po zakończeniu epidemii miasto planuje
zorganizować dwie wystawy. Jedną w
BWA, drugą w Galerii Miejskiej. Obie poświęcone wrocławskim twórcom.
Po zniesieniu zakazów miasto planuje zorganizowanie festiwalu „Wrocław Non
Stop”. Ma się on odbywać w możliwie wielu przestrzeniach miejskich – blisko mieszkańców.
Na przełomie lipca i sierpnia, po rekrutacji
do żłobków, miasto podejmie decyzję o
utworzeniu dodatkowych miejsc w żłobkach niepublicznych z dofinansowaniem.
Na działania wsparcia rodziny do końca
roku przeznaczone zostanie 1,5 mln zł.

Miasto deklaruje także, utrzymanie wsparcia
finansowego dla wrocławskich szpitali.

II Rodzinny Flomark Osiedlowy nie
odbędzie się w zaplanowanym terminie
Szanowni Państwo, informujemy, że Rada
Osiedla Leśnica, planowała zorganizować w
sobotę
16. maja br., II Rodzinny Flomark Osiedlowy
- w wydzielonej części terenu przy ul. Średzkiej, obok Stawów Leśnickich. Niestety obecnie obowiązujące obostrzenia związane z
wprowadzeniem Stanu Epidemii, uniemożliwiają przeprowadzenie tego przedsięwzięcia.
W związku z tym, przedsięwzięcie to zostaje
przeniesienia na dogodniejszy, mamy nadzieję, termin. Zarząd Osiedla rozważa zorganizowanie tego flomarku na przełomie sierpnia
i września br. Mamy nadzieję, że dojdzie on
do skutku?
Dodatkowo nadmieniamy, że planowany na 6
czerwca br. Osiedlowy Festyn Rodzinny, od
lat organizowany przez członków Partnerstwa dla Leśnicy i okolic, Radę Osiedla Leśnica oraz gospodarza terenu 10 Wrocławski
Pułk Dowodzenia, nie odbędzie się w zaplanowanym terminie.
Zarząd Osiedla analizuje inne warianty zorganizowania tego przedsięwzięcia na terenie
Osiedla, ale niestety w terminie późniejszym.
Korekta w planach działania Klubu
Seniora „Fantazja” w 2020 r.
Informujemy, że z uwagi na ogłoszony stan
epidemii, nie odbyło się planowane na 7
kwietnia br. spotkanie Wielkanocne członków Klubu Seniora „Fantazja”. Niestety planowany na maj rejs statkiem po Odrze został
odwołany z uwagi na znaczny wzrost jego
kosztów. Zarząd Klubu przeprowadził analizę
swoich zamierzeń i dokonał korekty planu
działania, proponując w drugiej połowie roku
dodatkowo:
spotkanie
okolicznościowe
(Andrzejki) w listopadzie br. oraz przeniesienie niewykorzystanych środków na organizację wycieczki oraz spotkanie z okazji Święta
Seniora we wrześniu. Natomiast spotkanie
klubowiczów z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
zaplanowane na 2 czerwca br. stoi pod znakiem zapytania. Mamy nadzieję, że skorygowane plany klubowiczom uda się w pełni
zrealizować w drugiej połowie tego roku.
Młodzieżowy Puchar Wiosny – przeniesiony na jesień
Zarząd Osiedla i Koło nr 122 „Astra” Polskiego Związku Wędkarskiego informują, że zaplanowane w kwietniu br. na Stawach Leśnickich, przy ul. Średzkiej, coroczne, wiosenne zawody wędkarskie techniką spławikową dla dzieci i młodzieży zostają przeniesione
na sezon jesienny. Tym samym środki przewidziane na nagrody dodatkowo zasilą to
przedsięwzięcie. Liczymy, że tym razem dojdą do skutku i będzie to duża atrakcja dla
młodych wędkarzy i ich rodziców.
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888 999 372 - telefon z pomocą dla
seniorów w związku z epidemią koronawirusa
Nie Bądź Sam to telefon uruchomiony przez
Wrocławskie Centrum Seniora, pod który
zadzwonić mogą seniorzy, przede wszystkim
osoby samotne, które teraz szczególnie odczuwają brak innych ludzi. Tematy rozmowy
mogą być rozmaite, od lekkich i krótkich po
poważne. Telefon działa od poniedziałku do
piątku w godz. 12.00-18.00. Oprócz niego
WCS uruchomiło także dwie linie z bieżącymi informacjami, zaleceniami dla seniorów.
Telefon Seniora: 71 344 44 44, jest czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
Natomiast pod numer 888 999 335 seniorzy
mogą dzwonić 7 dni w tygodniu w godz. 9.00
-18.00. Informacje dla seniorów są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej
seniorzy.wroclaw.pl oraz na Facebooku Wrocławskiego Centrum Seniora.
Złap Deszcz - 2020

Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego
Wrocławia prowadziło nabór wniosków
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy
Wrocław na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu
wód opadowych i roztopowych w miejscu ich
powstania. Wnioski o udzielenie dotacji
w roku 2020 można było składać do 30
września, ale ze względu na wyczerpanie
środków przeznaczonych na realizację programu Złap Deszcz w 2020 roku, nabór
wniosków
został
zakończony.
W związku z obostrzeniami wynikającymi
z wprowadzonego stanu epidemii na terenie
kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
mieszkańców i pracowników, Wydział Wody
i Energii:
- rekomenduje wstrzymanie się z odbieraniem podpisanych umów z Wydziału Wody
i Energii (zaniechanie wizyt w biurze) do
czasu zniesienia ograniczeń,

- informuje, że w kolejne wtorki i czwartki począwszy od 16 kwietnia, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej będą publikowane wykazy wniosków, dla których WWE podpisało
umowę, wraz z informacją o dacie zawarcia umowy oraz wysokości dotacji;
Jeżeli Państwa wniosek znajduje się w wykazie, mogą Państwo od daty zawarcia umowy
wskazanej w tabeli, ponosić koszty związane
z realizacją zadania.
- dla umów zawartych przed wprowadzeniem
stanu epidemii, z terminem realizacji zadania krótszym niż 30.05.2020r.,rekomenduje
złożenie oświadczenia (prośby) w formie
elektronicznej na adres:
wwe@um.wroc.pl
o
przedłużenie
terminu
wykonania/
rozliczenia zadania. Dla takich zadań WWE
przygotuje stosowne aneksy.

- w przypadku zrealizowania zadania należy
przesłać wniosek i wszystkie wymagane dokumenty w wersji papierowej (pełna informacja znajduje się na stronie internetowej
https://bip.um.wroc.pl/artykul/842/43956/
zlap-deszcz-2020).
Wstrzymanie w kwietniu wydawania
Gazety Leśnickiej w wersji papierowej
Przypominamy, że Zarząd Osiedla Leśnica,
w uzgodnieniu z Dyrektor Centrum Kultury
Zamek zawiesił wydawanie wersji papierowej Gazety Leśnickiej przez najbliższy miesiąc tj. 10 i 24 kwietnia br. Sytuacja ta wynika z wprowadzonych obostrzeń przez Rząd
RP w związku z ogłoszonym stanem epidemii
w naszym kraju. Wobec powyższego, mając
na względzie zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańców osiedla, gazeta w kwietniu br. dostępna będzie tylko w wersji elektronicznej (plik PDF.) Korzystanie z tej wersji gazety jest możliwe przez stronę internetową CK
Zamek (www.zamek.wroclaw.pl), zakładka

Gazeta. Ponadto na stronie RO znajduje się
aktywny przycisk z logiem CK Zamek, po
jego naciśnięciu otwiera się ww. strona.
Zapraszamy do korzystania z tej formy
gazety osiedlowej i prosimy o przekazanie
powyższych informacji swoim sąsiadom
i znajomym.

MOS NR 2 PRACUJE
W „TRYBIE ZDALNYM”.
Ze względu na panującą w naszym kraju
sytuację epidemiologiczną, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 na Złotnikach trwa zawieszenie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.
Codzienne zajęcia szkolne zostały zawieszone, ale nauka trwa dalej w „trybie zdalnym”. Samodzielna praca uczniów w domu
to nie lada wyzwanie. Jednak nasi wychowankowie, zaopatrzeni przez nauczycieli
ośrodka w znakomite materiały edukacyjne, wywiązują się z niej wzorowo.
Ale nasza placówka to nie tylko szkoła podstawowa. Oprócz edukacji, zapewnia także
organizację czasu wolnego młodzieży
w trakcie zajęć popołudniowych, również
przy użyciu nowoczesnych technologii,
pracy z komputerem, online.

żemy realizować naszych codziennych spotkań w „Źródełku”, w zamian kontynuujemy i udoskonalamy sposób komunikacji z
uczestnikami zajęć naszego Centrum. Serdecznie zapraszamy Dzieci i Młodzież na
spotkania on-line. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na stronie
www.zrodelko.wroclaw.pl/on-line.
Tekst: U.K.

ZGŁOŚ

PRZEMOC

–

PRZY-

DATNE KONTAKTY
W czasie pandemii szczególnie istotna jest
czujność i odpowiedzialność osób, które
wiedzą lub przypuszczają, że gdzieś może
dochodzić do przemocy w rodzinie.
Przemoc w rodzinie możemy zgłaszać m.in. do następujących instytucji:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Nadodrzańskim Centrum Wsparcia - tel. 71/ 796
40 85, GG: 48973264, Skype: oik_wroclaw,
mail: przemocy@mops.wroc.pl - czynny całą
dobę;

Fundacja NON LICET, Wrocław - Bezpłatne
konsultacje dla rodziców i opiekunów –
wsparcie w czasie epidemii - 572 108 352,
mail: fundacja@nonlicet.pl;
Punkt konsultacyjny dla dzieci, młodzieży
i
dorosłych
E-mail
2020
http://
www.kampaniaprzemoc.pl/pomoc.php;
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - infolinia
800 12 00 02 czynna całą dobę;
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116
111 – czynny całą dobę;
Fundacja Centrum Praw Kobiet oddział we
Wrocławiu - tel. 511 506 216, mail:
cpk_wroclaw@cpk.org.pl.

Policja - tel. alarmowy 112;

Źródło: wroclaw.pl

Telefon Zaufania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - 512 198
939 czynny całą dobę;
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - tel. 71/ 78 23
591,
mail:
interdyscyplinarny@mops.wroclaw.pl

W ostatnim czasie, właśnie w ramach zdalnych zajęć popołudniowych w naszej placówce zorganizowany został tydzień kulturalny, w trakcie którego nasi wychowankowie wzięli udział w licznych konkursach
i quizach przygotowanych przez swoich
wychowawców. Wiedzę, która jest pomocna w tego typu zajęciach, czerpali nie tylko
z Internetu, czasopism, czy też materiałów
szkolnych, ale przede wszystkim „z życia”,
bowiem jeszcze przed wybuchem epidemii
uczestniczyli w licznych działaniach terenowych, wycieczkach, zajęciach w placówkach kulturalnych naszego miasta, wystawach, spektaklach teatralnych oraz wernisażach. Poznali także zabytkowe obiekty
architektoniczne Wrocławia, a także liczne
muzea. Wiedza o naszym mieście, zdobyta
w czasie pobytu w ośrodku zaprocentowała
w trakcie konkursów online: „Quiz nie był
łatwy, ale ciekawy. Był dla mnie sporym
wyzwaniem. Odpowiedziałem dobrze na
wszystkie pytania.”- relacjonował w sieci
Maciek z grupy pierwszej. Inną propozycją
pracy zdalnej był adresowany do młodszych chłopców konkurs dotyczący wiedzy
o
superbohaterach
komiksowych:
„Konkurs mnie zainteresował. Nie nudziłem się w domu” - komentował Sebastian
z klasy VI.
Aby „oderwać” trochę naszą młodzież od
komputera wychowawcy zorganizowali
także ciekawe zajęcia plastyczne – konkurs
na najlepszy komiks pt.: „Jak spędzam
wolny czas w domu?”, w którego wir rzucił
się Paweł z VI klasy- „etatowy” rysownik
cyklicznego komiksu ośrodkowego zatytułowanego: „Superurwis – złotnicka legenda”.
Wszyscy jednak, zarówno nauczyciele, wychowawcy a przede wszystkim uczniowie,
tęsknią już za „zwykłą” szkołą. Życie pisze
różne scenariusze… „Tęsknię już za ośrodkiem” – podsumował w rozmowie telefonicznej Sebastian.
Złotnicki Superurwis

„ŹRÓDEŁKOWE” SPOTKANIA ON-LINE
Od blisko 6 tygodni trwa „narodowa kwarantanna”. W tej trudnej sytuacji, która
zmusza do zachowania społecznego dystansu, coraz bardziej doceniamy wartość
wspólnych spotkań. Uświadamiamy sobie,
że budowanie i trwanie w relacji z drugą
osobą jest podstawową potrzebą ludzką,
która stanowi istotną część naszego życia
rodzinnego i osobistego. Niestety nie mo-

LEŚNICA DAWNIEJ I DZIŚ
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