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Szanowni Państwo, 

W związku z decyzją Urzędu Miejskiego Wrocławia podjętą po zaleceniach Rządu informujemy, że zajęcia w 
CK Zamek nie będą się odbywały do końca maja 2020 r. 

Osoby, które zapłaciły za zajęcia mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy (dotyczy niezrealizowanych  zajęć po 10 
marca). W tym celu należy wysłać maila na adres:  kasa@zamek.wroclaw.pl W mailu należy podać nazwisko 
uczestnika zarejestrowanego  w strefie zajęć, za jakie zajęcia oraz numer konta bankowego, na które mają zo-
stać przekazane środki. 

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszego fanpejdża, gdzie publikujemy pomysły na zajęcia online. 

Życzymy zdrowia i do zobaczenia 

Zespół CK Zamek 
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Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.  Pełna oferta dla reklamodawców na stronie 

www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka 
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#POMAGAMY 

Pomoc w Ratyniu 

Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenie 

w Naszym Domu (Ratyń) aktywnie wspiera swoich 

podopiecznych dostarczając im żywność oraz za-

pewnia pomoc w organizacji im wizyt lekarskich 

i pozyskania niezbędnych recept. Pracownicy sto-

warzysznenia wyrazili także chęć takiej pomocy 

osobom starszym, samotnym,  potrzebującym 

wsparcia na terenie Ratynia. Pomoc taka może być 

udzielona w obecnych godzinach pracy od 9:00 do 

14:00.  

Miejskie wsparcie dla pielęgniarek 

Pielęgniarki z izby przyjęć szpitala przy ul. Kosza-

rowej, gdzie trafiają osoby podejrzane o zakażenie 

koronawirusem odebrały 500 koszulek zakupio-

nych z przez miasto. 

Wrocławianie czytają na potęgę 

Miejska Biblioteka Publiczna udostępnia bezpłat-

nie audiobooki. - Spodobała Wam się ta ak-

cja! Tylko w ciągu ostatnich czterech dni przeczy-

taliście ponad 200 tysięcy stron! - mówi prezydent 

Wrocławia. Biblioteka oferuje  dostęp do bazy 

książek - 60 000 ebooków i audiobooków - klasy-

ka, bestsellery i nowości - to w sumie 3,4 mln stron 

do czytania i słuchania! Szczegóły na stronie Miej-

skiej Biblioteki Publicznej. 

Źródło: wroclaw.pl 

WIDZIALNA ŁAPA 
Inicjatywa ekostraży, pomoże w opiece nad zwierzętami 

Osoby, które są objęte kwarantanną i nie mogą zajmować się swoimi zwierzętami, jak to robiły do tej pory, znajdą wsparcie w grupie 
"Widzialna Łapa-Wrocław". Do pomocy zachęca Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ. 

„Widzialna łapa-Wrocław” to alternatywna wersja, do powstałej wcześniej grupy "Widzialna ręka-Wrocław". To inicjatywy, które mają na celu 
wzajemną pomoc w sytuacji z wiązanej z koronawirusem, w której się obecnie znajdujemy. Jest to szczególnie potrzebna inicjatywa w momen-
cie, gdy jesteśmy objęci kwarantanną. W grupie stworzonej na facebook'u można poinformować innych o swojej gotowości do pomocy lub o 
tym, że aktualnie potrzebujemy, aby ktoś zajął się naszym zwierzakiem. 

Jak można pomóc właścicielom zwierząt? 

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ apeluje o to, aby nie zostawiać zwierząt i ich właścicieli w potrzebie. Wystarczy dołączyć do 
grupy "Widzialna łapa-Wrocław" i zamieścić wpis o tym, że mamy możliwość wsparcia osób, które muszą pozostać w domu ze względu na 
kwarantannę lub inne okoliczności takie jak choroby czy 
obniżoną odporność. 

Ważne informacje i numery kontaktowe 

Jeśli potrzebujemy pomocy, warto pamiętać, że wystarczy 
zadzwonić lub wysłać SMS pod numer tel. 690-298-444 
(w godzinach 14:00-20:00). Wyznaczono specjalny adres 
mailowy, gdzie również można uzyskać informa-
cje: widzialnalapa.ekostraz@gmail.com. 

Jak wygląda opieka nad zwierzęciem? 

- Wzajemna pomoc jest obecnie bardzo ważna, jednak 
warto pamiętać przy tym o zachowaniu jak największych 
środków bezpieczeństwa. Psy przekazuje się w taki spo-
sób, aby uniknąć kontaktu z osobą potencjalnie zarażoną: 
1) Odbieramy i zostawiamy psa na klatce lub w bezpiecz-
nym miejscu przed domem przywiązanego smyczą do 
klamki. 2) Przy kontakcie z psem na spacerze stosujemy 
rękawiczki. 3) Nie zbliżamy twarzy do pyska zwierzęcia, 
nie tulimy go, nie całujemy. 4) Przed i po spacerze myje-
my i odkażamy ręce. Przekazanie zwierząt do domu tym-
czasowego musi odbyć się przy zachowaniu niezbędnych 
zaleceń higienicznych (rękawiczki, maski, kąpiel psa przed przekazaniem). Ekostraż pomaga również w logistyce, takiego przedsięwzięcia.  

Źródło: www.wroclaw.pl 



Stan epidemii - ograniczenia w działa-

niach Rady Osiedla 

 

Szanowni Państwo! 

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii 

w kraju oraz stosownymi w tym zakresie de-

cyzjami Władz Miasta Wrocławia w zakresie 

zawieszenia działalności placówek edukacyj-

nych, odwoływaniem imprez masowych oraz 

podejmowaniem wielu innych ograniczeń 

i działań profilaktycznych zmierzających do 

zmniejszenia ryzyka rozpowszechniania się 

koronawirusa SARS-CoV-2,  Zarząd Osiedla 

Leśnica w porozumieniu z Przewodniczącym 

Rady:  

 

- zawiesił do odwołania działania organizo-

wane przez RO, w tym szczególnie na rzecz 

najmłodszych i najstarszych mieszkańców 

oraz Klubu Seniora „Fantazja”; 

 

- odwołał poniedziałkowe i czwartkowe dyżu-

ry radnych, dyżur strażnika osiedlowego oraz 

bezpłatne porady prawne, prowadzone 

w siedzibie przy ul. Płońskiego 13 (prosimy 

o zgłaszanie spraw do RO tylko drogą mailo-

wą lub telefoniczną); 

 

- odwołał XXXV sesję RO pierwotnie zapla-

nowaną na 30.03. br. 

 

Ponadto apelujemy o: 

 

 - udzielanie pomocy (w miarę możliwości) 

osobom potrzebującym w zakresie wynikają-

cym z praktyk dobrosąsiedzkich (np. pomoc 

przy zakupach, wyprowadzanie psów itp.), 

przestrzeganiem ich przed ewentualnymi 

działaniami oszustów oraz informowaniem 

o sposobach działań profilaktycznych (np. 

dostarczanie zakupów do klientów - robi tak 

sklep Kangurek przy ul. Trójkatnej).   

 

- stosowanie się do powszechnych zaleceń 

odnośnie utrzymywania higieny, zachowania 

czystości, ograniczenia kontaktów, szczegól-

nie z osobami mającymi objawy chorobowe; 

 

- regularne przeglądanie strony internetowej 

i Facebooka Głównego Inspektoratu Sanitar-

nego (http://gis.gov.pl/kategoria/

aktualnosci/), służb Miasta (Specjalny serwis 

na www.wroclaw.pl) oraz Rady Osiedla. 

Nadmieniamy też, że Rada Osiedla, jako jed-

nostka pomocnicza, niestety nie posiada spe-

cjalnych statutowych możliwości w ww. za-

kresie, nie otrzymała też dodatkowych 

uprawnieniem, środków rzeczowych i finan-

sowych, które mogłaby wykorzystać do 

wsparcia mieszkańców Osiedla. 

 

Przewodniczący Zarządu  

Osiedla Leśnica 

Jan A. Kułacz 

 

Ograniczenia wprowadzone przez Pol-

ski Rząd w związku z epidemią koro-

nawirusa (www.gov.pl/web/koronawirus) 

Od 20 marca 2020 r. do odwołania, 

w Polsce obowiązuje stan epidemii, 

który daje organom państwowym nowe 

uprawnienia. Wprowadzono wyższe kary za 

nieprzestrzeganie kwarantanny z 5 000 do 

30 000 zł. Uruchomiono aplikację, która ma 

pomóc w dochowaniu kwarantanny. Aplika-

cja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do 

lokalnych ośrodków pomocy społecznej, któ-

re mogą dostarczać leki, czy artykuły spożyw-

cze. Powstała strona grarantanna.pl, gdzie 

codziennie zamieszczane są różne propozycje 

aktywności (gry, zagadki, quizy itp.). Lekcje 

odbywają się poprzez platformy e-

learningowe, dzięki czemu dzieci i młodzież 

nie tylko będą bezpieczne, ale również bę-

dą mogły zdobywać wiedzę oraz nowe 

umiejętności. Określone zostały zasady 

prowadzenia nauczania na odległość 

i możliwość oceniania i klasyfikowania 

uczniów - nowe przepisy obowiązują do 10 

kwietnia. 

Od 25 marca do 11 kwietnia włącznie 

nie można swobodnie się przemiesz-

czać poza celami bytowymi, zdrowot-

nymi, zawodowymi.  

Obostrzenia nie dotyczą: 

- dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracowni-

kiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospo-

darstwo rolne, masz prawo dojechać do 

swojej pracy. Masz również prawo udać się 

po zakup towarów i usług związanych ze 

swoją zawodową działalnością. 

- wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki 

z koronawirusem i pomagasz potrzebują-

cym przebywającym na kwarantannie lub 

osobom, które nie powinny wychodzić 

z domu, możesz się przemieszczać w ra-

mach tej działalności. 

- załatwiania spraw niezbędnych do życia 

codziennego. Będziesz mógł się przemiesz-

czać, aby zrobić niezbędne zakupy, wyku-

pić lekarstwa, udać się do lekarza, opieko-

wać się bliskimi, wyprowadzić psa. 

Ważne! Przemieszczać można jedy-

nie się w grupie do dwóch osób. Obo-

strzenie to nie dotyczy rodzin. 

W środkach publicznego transportu 

zbiorowego (w autobusie, tramwaju 

lub metrze) tylko połowa miejsc sie-

dzących może być zajęta. Jeśli miejsc 

siedzących w pojeździe jest 70, to na jego 

pokładzie może znajdować się maksymal-

nie 35 osób. 

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba 

że z najbliższymi. Nowe przepisy zakazują 

także wszelkich zgromadzeń, spotkań, im-

prez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak 

spotykać z najbliższymi. Ograniczenia 

w przemieszczaniu nie dotyczą również 

osób, które chcą uczestniczyć w wydarze-

niach o charakterze religijnym. W mszy 

lub innym obrzędzie religijnym nie 

będzie mogło uczestniczyć jednocze-

śnie więcej niż 5 osób – wyłączając 

z tego osoby sprawujące posługę. Zachęca-

my do uczestnictwa w wydarzeniach reli-

gijnych za pośrednictwem telewizji, radia 

czy internetu. 

Ograniczenia co do liczby osób nie 

dotyczą zakładów pracy. Należy jednak 

stosować w nich szczególnie ostre zalece-

nia Głównego Inspektora Sanitarnego 

w zakresie zachowania odległości pracow-

ników, środków dezynfekcji. 

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują: 

- Pełne kontrole na wszystkich polskich 

granicach od 15 marca na 10 dni z możli-

wością wydłużenia do 20, a potem na jeden 

miesiąc. 

 

- Granice otwarte tylko dla przepływu to-

warów. 

 

- Polscy obywatele po przekroczeniu grani-

cy będą skierowani na 14 dniową kwaran-

tannę. Wyjątkiem są osoby: z obszarów 

przygranicznych, które mieszkają w Polsce, 

ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim 

i kierowcy transportu kołowego. Nie będą 

musiały one przebywać kwarantanny. 

 

- Powrót Polaków pracujących za granicą 

z restrykcyjnymi procedurami medyczny-

mi.  

 

- Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dla 

cudzoziemców. Wyjątkami są*: małżonko-

wie obywateli polskich, dzieci obywateli 

polskich, osoby posiadające Kartę Polaka, 

osoby posiadające prawo stałego lub czaso-

wego pobytu na terenie RP lub pozwolenie 

na pracę. 

 *pod warunkiem 14 dniowej kwarantan-

ny, jak wjeżdżający obywatele Polski. 

 

- Wstrzymane połączenia lotnicze i kolejo-

we w nocy z soboty na niedzielę. Do kraju 

wpuszczane  są tylko samoloty czarterowe 

z Polakami. Obywatele będą mogli wrócić 

do kraju także transportem kołowym, czyli 

samochodami osobowymi, busami i auto-

karami. 

 

Ograniczenia w handlu i usługach 

 

- Sklepy pozostają otwarte! Podobnie jak 

banki, punkty usługowe; 

 

- Środki bezpieczeństwa: ograniczona zo-

staje działalność galerii handlowych, 

w których pozostaną otwarte tylko sklepy 

spożywcze, drogerie, apteki i lokale z arty-

kułami pierwszej potrzeby i artykułami dla 

zwierząt; 

 

- W sklepach, poza galeriami, ograniczenia 

nie obowiązują. 

 

- Zawieszenie działalności restauracji, pu-

bów, barów, kasyn i innych miejsc rozryw-

ki. Usługi gastronomiczne możliwe jedynie 

w trybie - na wynos.  

 

- Zamknięte siłownie, baseny, klub tanecz-

ne, kluby fitness, muzea, biblioteki, kina. 

 

Zmiany w obsłudze klientów Urzędu 

Miejskiego 

W związku ze stanem zagrożenia epide-

micznego prosimy o odłożenie wszelkich 

spraw urzędowych do odwołania. Wszyst-

kie terminy urzędowe, których ustalanie 

pozostaje w gestii Prezydenta Wrocławia, 

zostaną odpowiednio wydłużone. W wyjąt-

kowych wypadkach, tzn. gdy załatwienie 

sprawy wymaga osobistej obecności 

w urzędzie, obsługa interesantów odbywać 

się będzie w godz. 8.00–15.15 wyłącznie w 

COM I przy ul. G. Zapolskiej 4, COM II 

przy pl. Nowy Targ 1-8, COM III przy ul. 

Bogusławskiego 8, 10 oraz USC przy ul. P 

Włodkowica 20 na parterze, bez możliwo-

ści wejścia do pozostałych części budyn-

ków. COP przy ul. Kotlarskiej 41, COM IV 

przy al. M. Kromera 44 oraz Punkt Reje-

stracji Pojazdów przy al. Karkonoskiej 45 

są nieczynne do odwołania. Do obiektów 

UMW (jednym czynnym wejściem) będą 

wpuszczane tylko osoby, u których nie zosta-

nie stwierdzona gorączka. W Centrum Obsłu-

gi Mieszkańca będzie mogła przebywać jed-

norazowo ograniczona liczba interesantów. 

Kasy urzędu będą zamknięte. Wszelkie należ-

ności wobec Gminy Wrocław można wpłacać 

bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO 

BP w granicach administracyjnych Wrocła-

wia. Centrum Obsługi Podatnika obsługuje 

klientów telefonicznie i drogą elektroniczną. 

Obsługa kancelaryjna (możliwość bezpośred-

niego złożenia dokumentów) jest prowadzo-

na w obiektach przy Pl. Nowy Targ 1-8 oraz 

ul. Bogusławskiego 8-10. Zdecydowanie zale-

ca się ograniczenie osobistych wizyt w Urzę-

dzie na rzecz wysłania korespondencji drogą 

pocztową lub za pośrednictwem platformy 

ePUAP. Do Państwa dyspozycji pozostaje 

również telefon: +48 71 777 77 77 

(Teleinformatyczne Centrum Obsługi Miesz-

kańca), faks: +48 71 777 86 55 oraz strona 

Biuletynu Informacji Publicznej. Urząd bę-

dzie czynny w godzinach 7.45–15.45. Szcze-

gółowe działania prowadzone przez Miasto 

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 

zamieszczane są w specjalnym serwisie na 

stronie www.wroclaw.pl. 

 

10 marca –  odbyło się spotkanie Klu-

bu Seniora „Fantazja” 

 

We wtorek 10.03 br., z udziałem zaproszo-

nych gości i przedstawicieli Rady Osiedla, w 

domu parafialnym w Leśnicy, odbyło się spo-

tkanie członków Klubu Seniora „Fantazja”, 

z okazji Święta Kobiet (08.03) i Dnia Mężczy-

zny (10.03). Przy symbolicznym ciastku 

i filiżance herbaty, w miłej atmosferze, przy 

muzyce i śpiewie, klubowicze spędzili razem 

czas wspominając młodzieńcze lata, żartując 

oraz planując działania klubu w kolejnych 

latach br. Z uwagi na ogłoszony stan epide-

mii,  

z przykrością informujemy klubowiczów, że 

kolejne spotkania tj. tematyczne – zaplano-

wane na 31 marca oraz z okazji Świąt Wielka-

nocnych – zaplanowane na 7 kwietnia, nie-

stety nie odbędą się. Mamy nadzieje, że spo-

tkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca zapla-

nowane na 2 czerwca br. już dojdzie do skut-

ku. 

 

888 999 372 - telefon z pomocą dla se-

niorów w związku z epidemią korona-

wirusa  

Nie Bądź Sam to telefon uruchomiony przez 

Wrocławskie Centrum Seniora, pod który 

zadzwonić mogą seniorzy, przede wszystkim 

osoby samotne, które teraz szczególnie od-

czuwają 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 bieżą-

co aktualizowane na stronie internetowej 

seniorzy.wroclaw.pl oraz na Facebooku Wro-

cławskiego Centrum Seniora. 

Inicjatywa mieszkańców oceniona po-

zytywnie 

Zespół do spraw inicjatyw lokalnych przy 

WIM informuje, że na swoim posiedzeniu 2 

marca 2020 r. pozytywnie rozpatrzył wniosek 

dotyczący Budowy nawierzchni docelowej 

wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. 

BIULETYN 
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elektromobilności. 

 

Terminarz: 

23.03–05.04.2020 r. - Ankieta Wstępna 

dostępna na stronie https://

www.wroclaw.pl/rozmawia/jaka-powinna-

byc-elektromilnosc-wypowiedz-sie 

29.04.2020 r., g. 17.30 - Wideospotkanie 

Konsultacyjne, transmisja na żywo na stro-

nie www.facebook.com/

wroclawrozmawia i stronie konsultacji  

27.04 – 18.05.2020 r. - Formularz Opinii 

dostępny na stronie konsultacji.  

Więcej informacji na: www.wroclaw.pl/

rozmawia/jaka-powinna-byc-

elektromobilnosc 

 

Sprzątanie Osiedla 

 

Zarząd Osiedla na wnioski radnych 

i mieszkańców zgłasza do spółki Ekosys-

tem miejsca, które wymagają uprzątnięcia. 

Zgłoszenia dotyczące sprzątania ulic, zie-

leńców, parkingów, wnętrz podwórzowych 

itp. może przekazywać każdy mieszkaniec 

bezpośrednio do Interaktywnego Centrum 

Obsługi Mieszkańca:  

kontakt.ekosystem.wroc.pl/sprzatanie-

miasta/ 

Do informacji warto dołączyć zdjęcia 

miejsc wymagających interwencji pracow-

ników firm sprzątających miasto. 

 

Już czas na wiosenne porządki 

 

Szanowni Państwo, zachęcamy do wiosen-

nych porządków w ogrodach, na działkach 

i balkonach. Przypominamy, że zagospoda-

rowanie odpadów biodegradowalnych na 

posesjach prywatnych należy do obowiąz-

ków właścicieli nieruchomości. Natomiast 

w zakresie pasa drogowego (jezdnia, chod-

nik, pas zieleni) Zarząd Zieleni Miejskiej 

usuwa liście tylko z pasa zieleni. Odpady te 

(liście, trawy itp.) można zagospodarować 

w przydomowych kompostownikach lub 

zgromadzić w workach koloru brązowego 

i zgodnie z ustalonymi terminami 

(szczegóły na stronie ekosystem.pl) przy-

gotować do zabrania przez wyznaczone 

firmy. Uprzątnięcie zanieczyszczeń z chod-

ników przyległych do nieruchomości, zgod-

nie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie, należy do ich właści-

cieli.  Nadmieniamy też, że na terenie Wro-

cławia obowiązuje zakaz spalania pozosta-

łości roślinnych, a jego nieprzestrzeganie 

podlega karze aresztu lub grzywny. Zadbaj-

my o czystość powietrza i otaczające nas 

środowisko naturalne.  

 

 

Superurwis - złot-

nicka legenda  
Komiksowy projekt w Młodzieżo-
wym Ośrodku Socjoterapii nr 2. 

Komiks to forma plastyczna, która wy-
kształciła się na przełomie XIX i XX wieku 

z prasowej grafiki satyrycznej. Jest to hi-
storia obrazkowa z zastosowaniem kadrów 
i charakterystycznych „dymków” zawiera-

jących wewnątrz tekst. Złożoność i różno-
rodność tej formy plastycznej sprawia, że 

komiks stanowi niezwykle elastyczny śro-
dek komunikacji, możliwy do wykorzysta-

nia w wielu dziedzinach. Adresowany jest 
do różnych odbiorców. Przystępna forma, 

chociaż kojarzona głównie z rozrywką, 
może stanowić ciekawy nośnik wiedzy. 

Właśnie ze względu na uniwersalną i lubia-
ną przez młodzież formę rozwijającą krea-

tywność i wyobraźnię wychowanków pro-
wadzimy w naszym ośrodku wieloletni 

projekt pt. „Superurwis – złotnicka legen-
da”. Jak już wspomniałem, jego głównym 

celem jest wykorzystanie tej formy wyrazu 
artystycznego do rozwijania postaw krea-
tywnych, wyobraźni, umiejętności koope-

racji i pracy zespołowej, a także propago-
wanie postaw koleżeńskich. Ważnym ce-

lem tego projektu jest także wspieranie 
nauki czytania i pisania oraz wzmacnianie 

poczucia własnej wartości wśród naszych 
uczniów. 

W ramach tego projektu wychowankowie 
naszej placówki zapoznali się z szeroką 

gamą wybranych komiksów, zarówno pol-
skich, europejskich, jak i amerykańskich 

autorów. Były to przede wszystkim komik-
sy o tematyce: przygodowej, historycznej, 

science – fiction, o treściach odpowiednio 
dobranych i dostosowanych do wieku 

i zainteresowań młodzieży. Mając do dys-
pozycji tak szeroki wybór prac, nasi podo-
pieczni zapoznali się z ich fabułą i rysun-

kiem w trakcie zajęć świetlicowych, w at-
mosferze relaksu i wypoczynku. Aby zbli-

żyć się do „świata komiksu” nasi wycho-
wankowie w ciągu kilku lat odwiedzili wie-

le wystaw komiksowych, m.in.: wystawę 
pt. „Świat Tytusa, Romka i Atomka” 

w Centrum Historii Zajezdnia, Jarmark 
Ilustracji i Komiksu w Centrum Kultury 

„Barbara”, wystawę plakatu w Centrum 
Kultury „Dąbie”, czy też wystawy zatytuło-

wane: „Okruszki”, „Papiernik, czyli skąd 
się biorą opowieści”, a także ostatnio: 

„Magiczne Obrazki” w Centrum Kultury 
„Zamek”. 

Najistotniejszym elementem prac nad co-

miesięcznie ukazującymi się wydaniami 
komiksu pt. „Superurwis – złotnicka legen-

da”, który jest regularnie kolportowany 
w formie papierowej w naszej placówce, 

jest opracowanie scenariusza danego nu-
meru oraz prac plastycznych w formie 

plansz, wykorzystywanych w kolejnych 
wydaniach tej opowieści rysunkowej. Pro-

jekt jest realizowany w trakcie pracy z gru-
pą, gdzie młodzież może dzielić się obo-

wiązkami i wspólnie decydować o treściach, 
które chce przekazać. Działania takie jak: 

wspólne budowanie fabuły komiksowej, kre-
owanie bohaterów, prace nad kompozycja 

plastyczną staja się motorem bliższego po-
znania się przez wychowanków i integracji. 

Scenariusze komiksów powstają w trakcie 
gorących dyskusji, dyskretnie ukierunkowa-

nych tak, aby efekt końcowy pracy posiadał 
puentę mającą walor wychowawczy. Dzięki 

temu komiksy te łączą edukację i wychowa-
nie z elementami kultury popularnej, w myśl 

zasady: „bawiąc uczą, ucząc bawią”. 

W trakcie kilkuletniej realizacji projektu, 

w którym uczestniczyło wielu wychowanków 
naszego ośrodka, powstało kilkadziesiąt prac 

o estetycznych kompozycjach plastycznych, 
ciekawej treści, pełnych poczucia humoru 
i „ciętego” języka scenariuszach, a przy tym 

umiejętnie w nie wplecionych treściach wy-
chowawczych. Prace te, oprócz comiesięcz-

nego kolportażu na terenie naszej placówki, 
zostały zaprezentowane szerszej publiczności 

w trakcie kilku wystaw i wernisaży, m.in.: 
w trakcie dni otwartych naszego ośrodka 

w 2017 r. oraz w trakcie prezentacji z okazji 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-

podległości w 2018 r. W maju 2019 r. w Cen-
trum Kultury „Zamek”, we współpracy z kie-

rownictwem działu programowo – meryto-
rycznego tej placówki kulturalnej, a także 

z mieszczącą się tutaj Galerią Komiksu i Ilu-
stracji „Tymczasem…” został zorganizowany 
wernisaż i wystawa prac naszych wychowan-

ków, na którą przybyli licznie zaproszeni 
goście. Wystawa udostępniona była także 

szerszej publiczności.                                                                                                       

Złotnicki Superurwis 

MASKA OCHRONNA - ZRÓB 

TO SAM! 

W Twojej aptece zabrakło maseczek ochron-

nych- nie panikuj, bo bez problemu możesz 

wykonać taką samodzielnie! Potrzebujesz do 

tego ściereczki flizelinowej lub ściereczki 

z mikrofibry oraz profesjonalnego materiału 

filtrującego (z którego wykonane są worki do 

odkurzacza), a także gumki recepturki, miar-

kę, żelazko, spinacz lub taśmę.  

Wykonanie: 1) Odmierz ok. 45 centymetrowy 

kawałek tkaniny flizelinowej, złóż go na pół, 

następnie wytnij kawałek nieużywanego fil-

tra od odkurzacza i umieść go pomiędzy war-

stwami ściereczki. 2) Kolejnym krokiem jest 

uformowanie tzw. „harmonijki” (w utrwala-

niu jej kształtu pomocne będzie żelazko). 3) 

Gumki recepturki umieszczamy po obu stro-

nach maseczki (w zagięciach) przyklejając je 

taśmą bądź mocując spinaczem…i gotowe!  

Pamiętaj, że nieumiejętne korzystanie z ma-

seczki może przynieść więcej szkody niż po-

żytku, dlatego nie zapominaj o częstym my-

ciu rąk i unikaj dotykania maseczki! Pamię-

taj też, że jest to maseczka jednorazowego 

użytku. 

Źródło: zdrowie.wprost.pl 

                                                                  

Stoszowskiej na odcinku od Piotrkowskiej do 

dz. Nr 5/10, AM-19 obręb Stabłowice oraz do 

końca posesji nr 7 i 15. Partycypacja na eta-

pie przed opracowaniem dokumentacji pro-

jektowej w rozszerzonym zakresie wynosi 80 

000 zł,a  w zakresie skróconym 47 000 zł. 

Nawierzchnia na Bojanowskiej 

Wydział Inżynierii Miejskiej w odpowiedzi 

na wniosek mieszkańców informuje, że 

utwardzenie nawierzchni ulicy nie jest ujęte 

na liście zadań inwestycyjnych miasta na 

kolejne lata. WIM proponuje, aby skorzystać 

programów dedykowanych mieszkańcom 

w celu realizacji ich potrzeb, a mianowicie 

z Programu inicjatyw lokalnych 

(przystąpienie następuje na wniosek zainte-

resowanych, wiąże się z akceptacją jego za-

sad oraz wymaga współudziału finansowego) 

lub z  Funduszu Osiedlowego (zgłoszenie 

wniosku przez właściwą Radę Osiedla).  

Zarząd Osiedla Leśnica przypomina, że trwa 

pilotaż Funduszu Osiedlowego 2020-21. 

Wnioski do tego programu oraz konsultacje z 

mieszańcami przeprowadzono w IV kwartale 

2019 r. W chwili obecnej, zgodnie z obowią-

zującymi zasadami, Rada Osiedla nie ma 

możliwości wprowadzenia do Funduszu do-

datkowych wniosków.   

Przejście dla pieszych przy Grabowej 

Wydział Inżynierii Miejskiej nie przychylił 

się do wniosku mieszkańców w sprawie wy-

znaczenia przejścia dla pieszych na ulicy 

Grabowej pomiędzy przystankiem tramwajo-

wym a ciągiem pieszym do ulicy Bukowej. 

Rozwiązanie takie  w obecnym czasie nie ma 

uzasadnienia, ponieważ w tym miejscu pro-

wadzona będzie inwestycja pn. Przebudowa 

ulicy Kosmonautów w ciągu drogi krajowej 

nr 94, w ramach której zmieni się docelowo 

zagospodarowanie omawianego odcinka 

ulicy Grabowej. 

Wrocławska strategia rozwoju elek-

tromobilności – konsultacje do 18 ma-

ja  

Elektromobilność, czyli korzystanie ze środ-

ków transportu napędzanych elektrycznie, 

nie jest odległą, utopijną wizją, ale czymś, co 

dzieje się już teraz, wokół nas – dość wspo-

mnieć, że coraz więcej krajów planuje zakaz 

sprzedaży samochodów z silnikami spalino-

wymi (w perspektywie 10 czy 20 lat). Dlatego 

Wrocław rozpoczyna z mieszkańcami rozmo-

wę o „Wrocławskiej strategii rozwoju elek-

tromobilności”. Zagadnienia do konsultacji: 

1. Rozwój infrastruktury ładowania dla po-

jazdów z alternatywnym paliwem. 

2. Możliwe udogodnienia dla samochodów 

elektrycznych i wodorowych oraz współdzie-

lonej mobilności (np. carsharing, rower 

miejski, elektryczne skutery na minuty). 

3. Integracja nowych technologii w zakresie 

transportu (udogodnienia wskazane przez 

mieszkańców, które mogą poprawić jakość 

ich życia, np. poprzez planery podróży, apli-

kacje itp.). 

4. Rozwój bezemisyjnego transportu publicz-

nego, w tym m. in. wymóg wprowadzenia 

autobusów elektrycznych czy wskazanie pre-

ferowanych stref, po których miałyby się 

takie autobusy poruszać. 

5. Działania Gminy w zakresie propagowania 

BIULETYN 
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USZYJ MASECZKĘ DLA SZPI-

TALA I PRZYJDŹ WE WŁASNEJ  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny prosi o szy-

cie maseczek dla obsługi szpitala oraz pa-

cjentów wchodzących do placówki. 

– Obecnie bardzo potrzebujemy maseczek 

chirurgicznych. Przyjmiemy każdą ich ilość. 

Będą z nich korzystać pracownicy z obsługi 

szpitala, otrzymają je także pacjenci, którzy 

będą wchodzić do szpitala. Maseczki mogą 

być bawełniane lub flizelinowe – mówi Mo-

nika Kowalska z Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego we Wrocławiu. 

Maseczki będą odbierane przed szpitalem, 

po wcześniejszym umówieniu:  

tel. 506 810 985,  

e-mail: nkusztal@usk.wroc.pl.  

Następnie trafią do sterylizacji szpitalnej. 

Wykrojnik oraz film instruktarzowy dostęp-

ny na stronie internetowej placówki. 

Źródło: wroclaw.pl 

STRONY OSZUKUJĄCE „NA 

KORONAWIRUSA”  
Dzięki porozumieniu prezesa Urzędu Komu-

nikacji Elektronicznej z Ministrem Cyfryza-

cji, NASK z największymi operatorami – 

Orange Polska, Polkomtel, P4 oraz T-Mobile 

Polska – powstanie specjalna, powszechnie 

dostępna lista, na którą trafią domeny inter-

netowe służące do wyłudzania danych – oso-

bowych i środków finansowych. Strony oszu-

stów będą też blokowane. 

– Niestety, w okresach przedświątecznych 

czy w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak 

obecna epidemia koronawirusa, pojawiają 

się często oszuści, którzy próbują żerować na 

ludzkiej życzliwości, strachu, a czasami nie-

wiedzy. Naszym celem jest najlepsza ochrona 

obywateli przed takimi praktykami – tłuma-

czy Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. 

Zgłaszajmy oszustów do NASK 

Stronę, która wzbudzi nasze podejrzenia, 

możemy zgłosić mailowo lub poprzez spe-

cjalny formularz do NASK (Naukowej i Aka-

demickiej Sieci Komputerowej), a nasza in-

formacja zostanie zweryfikowana przez spe-

cjalistów od cyberbezpieczeństwa. 

Jeśli po ekspertyzie okaże się, że poprzez 

stronę wyłudza się dane, domena zostanie  

umieszczona na liście ostrzeżeń, zablokowa-

ny też zostanie do niej dostęp. W niektórych 

wypadkach powiadamiane też będą prokura-

tura i policja (nie tylko w Polsce, także 

w innych państwach – w ramach międzyna-

rodowej współpracy służb policyjnych w EU-

ROPOL-u). 

- W najbardziej drastycznych przypadkach 

oszuści muszą się liczyć z odpowiedzialno-

ścią karną. Chodzi o to, by jak najlepiej chro-

nić obywateli przed naciągaczami, którzy 

pod pretekstem walki z epidemią dopusz-

czają się przestępstw – zwraca uwagę Ma-

rek Zagórski, minister cyfryzacji. 

Pilnujmy naszego bezpieczeństwa 

w sieci 

Eksperci z Ministerstwa Cyfryzacji apelują, 

aby w przypadku zetknięcia się niepokoją-

cymi treściami, wykazać się ostrożnością 

i szczególnie uważać na podejrzane SMS-y, 

maile, wiadomości w serwisach społeczno-

ściowych i je zgłaszać, a potem najlepiej 

usunąć. 

„Warto pamiętać, że klikanie w przesłane 

nam linki może nie tylko narazić nas na 

straty, ale też zainfekować komputer czy 

smartfon. Informacji na temat walki z roz-

przestrzenianiem się epidemii koronawiru-

sa należy szukać w oficjalnych źródłach. 

Zachęcamy do śledzenia oficjalnej strony 

www.gov.pl/koronawirus – apeluje Mini-

sterstwo Cyfryzacji. 

Przy okazji warto przypomnieć, na jakich 

zasadach działa kontrola podczas domowej 

kwarantanny. Policja wyjaśnia, że: 

- Nadawcą wiadomości jest zawsze: Kwa-

rantanna 

- SMS-y nie zawierają linków, próśb 

o wpłaty, numerów kont i telefonów 

- Wiadomości zawsze odnoszą się do bez-

płatnej aplikacji „Kwarantanna domowa” 

Źródło: wroclaw.pl 

TELEFON Z POMOCĄ  

DLA SENIORÓW W ZWIĄZKU 

Z EPIDEMIĄ  
Numerowi 888 999 372 przyświeca hasło 

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 po-

ważne. 

– Z dotychczasowych rozmów wynika, że 

część rozmówców najzwyczajniej w świecie 

obawia się o swoje zdrowie i życie. W ten 

sposób szuka pocieszenia. Na takie rozmo-

wy jesteśmy przygotowani – deklaruje Ka-

tarzyna Delikowska, jedna z osób odbiera-

jących telefony od seniorów. – Podejrzewa-

my, że jeśli w domach będziemy musieli 

spędzić jeszcze kilka tygodni, to wśród se-

niorów pojawi się poczucie osamotnienia. 

W takich momentach mogą liczyć na roz-

mowy z nami, by czuli, że mogą z kimś po-

rozmawiać, że po drugiej stronie słuchawki 

jest ktoś, kto ich wysłucha. 

Telefon Nie Jesteś Sam działa od ponie-

działku do piątku w godz. 12.00-18.00. 

Oprócz niego WCS uruchomiło także dwie 

linie z bieżącymi informacjami, zalecenia-

mi 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 senio-

rzy mogą dzwonić 7 dni w tygodniu w godz. 

9.00-18.00. 

Informacje dla seniorów są na bieżąco ak-

tualizowane na stronie internetowej senio-

rzy.wroclaw.pl oraz na Facebooku Wrocław-

skiego Centrum Seniora. 

BEZPŁATNA POMOC PSYCHO-

LOGA 
Urząd Miejski uruchomił bezpłatną, telefo-

niczną pomoc dla osób, które nie radzą sobie 
z obecną sytuacją i potrzebują wsparcia psy-

chologa. 

Profesjonalną pomoc oferują wrocławscy 

psychologowie z wieloletnim doświadcze-
niem. Od 20 marca do odwołania będą dyżu-

rować pod pięcioma numerami telefonów, 
zgodnie z przedstawionym poniżej harmono-

gramem. 

– Dzwonić mogą wszyscy, którzy potrzebują 

wsparcia i porady, dla których ten czas za-
grożenia epidemicznego jest wyjątkowo trud-

ny. Dotyczy to również seniorów, dla których 
szczególnie jest to ciężki okres – mówi Beata 

Nawrotkiewicz z Wrocławskiego Centrum 
Rozwoju Społecznego. – Psychologowie nie 
udzielają jednak informacji dotyczących ak-

tualnej sytuacji związanej z koronawirusem, 
a wyłącznie wsparcie psychologiczne – doda-

je.  

Inicjatorem akcji jest Urząd Miejski we Wro-

cławiu, realizatorem Wrocławskie Centrum 
Zdrowia SPZOZ.  

Harmonogram i numery telefonów na 
stronie: www.wroclaw.pl/portal/

bezplatna-pomoc-psychologa-dla-
mieszkancow-wroclawia 

Dzwoniąc pod numer 538 579 557 można 
porozmawiać i uzyskać wsparcie także w 

języku angielskim. 

Dodatkowo pomoc w soboty i niedziele (24 

h/dobę) oraz od poniedziałku do piątku w 
godzinach 24:00-8:00 otrzymamy dzwoniąc 
pod numer stacjonarny 71 799 68 55. 
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