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Wydanie elektroniczne

11. WROCŁAWSKI FESTIWAL
DOBREGO PIWA 2020

Drodzy i drogie, długo żywiliśmy nadzieję,
rozważyliśmy wszystkie za i przeciw, przeanalizowaliśmy możliwe scenariusze, i z ciężkim sercem podjęliśmy decyzję, że Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa w tym roku nie
odbędzie się. Niestety, z powodu COVID-19,
nie możemy spotkać się na Stadionie Wrocław w roku 2020. Podczas ubiegłej edycji
przez wszystkie dni Festiwalu odwiedziło nas
ponad 60 tys. osób. Przy obecnym stanie
wiedzy na temat epidemii koronawirusa, to
zbyt ryzykowne przenosić organizację WFDP
nawet na drugą połowę roku.
Tęsknimy za Wami, żałujemy, że nie możemy
się spotkać, tak jak robiliśmy to przez ostatnie 10 lat. Dlatego gorąco zachęcamy Was do
bycia razem z nami blisko, ale na dystans,
czyli online. W dniach 29-31 maja, czyli w
planowanym terminie 11. WFDP zapraszamy
Was do uczestniczenia w livach, spotkaniach
online i dzielenia się spostrzeżeniami na
temat kraftów – dołączcie do wydarzenia.

Pierwszy etap projektu to diagnoza badające potencjały i zasoby kulturowe osiedla
Leśnica. Będziemy starali się dowiedzieć
od mieszkańców osiedla jak najwięcej
o tym, jak się tutaj żyje, gdzie się spaceruje,
które miejsca są fajne, a które nie koniecznie, gdzie można spotkać ciekawych i twórczych ludzi. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii. Ze względu na panującą epidemię kontakt będzie utrudniony, tak więc
postaramy się wykorzystać wszelkie możliwe narzędzia online, mail oraz telefon.
Diagnoza zostanie opublikowana na naszej
stronie do końca sierpnia br.

Drugi etap projektu, od sierpnia 2020 r., to
zaproszenie do dzielenia się pomysłami na
ciekawe działania. Określimy proste zasady
i łatwy formularz, a nawet pomożemy go
wypełnić, a następnie wybierzemy 7 inicjatyw mieszkańców osiedla, które otrzymają
wsparcie finansowe (od 3000 do 4000 zł)
oraz naszą pomoc w organizacji i promocji.
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Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia,
które do nas kierujecie. To dzięki nim, mamy
siłę, żeby sprostać kolejnym wyzwaniom.
Dzięki nim wiemy, że nasza praca jest dla
Was ważna, że piwna rewolucja nadal trwa!
Będziemy więc Was informować o każdej
ciekawej piwnej inicjatywie, która pojawiła
się w ostatnich dniach. Zakupy na dowóz,
sklepy przy browarach, piwo pod drzwi –
browary rzemieślnicze nie próżnują. Chcecie
im pomóc? Kupcie ich produkty.
Śledźcie nasz profil, będziemy Wam podpowiadać, jak i gdzie nabyć dobre piwo. Po
prostu #WspieramyPolskiKraft
#wspieramypolskikraft #wfdp
#idźpreczwirusie
Życzymy zdrowia, spokoju i do zobaczenia
wkrótce!

LEŚNICKI MIKROKOSMOS

We Wrocławiu powstał charytatywny butikowy second-hand. Sklep nazywa się „Na
dobrą sprawę” i jest częścią Fundacji
Go’n’Act, a zysk ze sprzedaży przeznaczony
jest na wsparcie jej działań. Obecnie butik
działa w sieci, więc wszystkie ubrania można nabyć, nie wychodząc z domu.
Coraz więcej osób decyduje się na ekologiczne rozwiązania, nawet jeśli chodzi
o modę. Second-handy cieszą się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem i mają
wielu zwolenników. Sklep „Na dobrą sprawę” łączy ze sobą dwa szczytne cele, daje
ubraniom drugie życie, wspierając przy
tym środowisko, a przede wszystkim niesie
pomoc potrzebującym dzieciom i młodzieży.
– Zdecydowałyśmy się na założenie butikowego second-handu w wersji online,
w którym – bez wychodzenia z domu –
można znaleźć piękną damską odzież
z drugiego obiegu. Dzięki temu realizujemy
bliską nam ideę „less waste” i promujemy
etyczną modę w duchu „slow”, a uzyskane

CK Zamek bierze udział w programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+.
W tym roku CK Zamek znalazł się w zaszczytnym gronie 50 instytucji z całego kraju, które biorą udział w programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury +.
Oznacza to, że będziemy się zmieniać, przyglądać naszemu osiedlu, więcej rozmawiać z
mieszkańcami, a w drugiej połowie roku
będziemy mogli wspólnie z Wami zrealizować najciekawsze pomysły. Każdy z nich
otrzyma własny budżet oraz nasze wsparcie
organizacyjne!

w ten sposób pieniądze inwestujemy
w nasze fundacyjne działania – mówi
Aleksandra Stachura, wiceprezeska Fundacji Go'n'Act i dodaje:
– Ceny wahają się od 20 do 100 zł, w zależności od tego, co sprzedajemy. Trafiają
nam się nieużywane ubrania lub perełki,
jak choćby kilka sukienek z butiku z Tel
Awiwu, które przekazała nam fundacyjna
przyjaciółka z Izraela. Nowe dostawy pojawiają się w każdą środę. Wystarczy wejść
na stronę internetową nadobrasprawe.pl
i poszukać czegoś dla siebie. Każdy zakup
jest niezwykły, bo wspiera działania Fundacji Go'n'Act.
Z sieci do rzeczywistej przestrzeni

CENNIK REKLAM
Redakcja nie przygotowuje projektów reklam. Pełna oferta dla reklamodawców na stronie
www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka

Moduł I - 6,5 x 4 cm

Moduł II - 6,5 x 8 cm

1 strona –44 zł netto
4 strona - 33,50 zł netto
2 i 3 strona - 25 zł netto

1 strona –88 zł netto
4 strona - 67 zł netto
2 i 3 strona - 50 zł netto

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.

W sklepie internetowym można znaleźć
ubrania i biżuterię oraz zrobić zakupy bez
wychodzenia z domu. Jednak już niedługo
asortyment tego wyjątkowego sklepu będzie można dotknąć i kupić stacjonarnie.
– „Na dobrą sprawę” działa obecnie
w formie sklepu internetowego, ale nie
wykluczamy, że wkrótce otworzymy we
Wrocławiu również butik stacjonarny.
Klasyczna sukienka lub boho kombinezon? Elegancka marynarka, stylowa koszula lub sweter vintage? Piękna letnia
sukienka lub elegancki jesienny płaszcz?
Żaden problem! Asortyment sklepu charytatywnego „Na dobrą sprawę"” jest bardzo
szeroki. W sklepie często można znaleźć
modę marek premium lub ubrania pochodzące od znanych projektantów. Wszystkie
ubrania są używane, ale w znakomitym
stanie – informuje Aleksandra Stachura

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.

Już niebawem założycielki „Na dobrą
sprawę” planują ruszyć ze sprzedażą części
ubrań stacjonarnie, korzystając z gościnności Bazaru „Proste Przyjemności”. Bazar
powstał w Recepcji w podwórku Ruska 46.
Pub, miejsce spotkań oraz wydarzeń, które
na co dzień tam działa, na czas ograniczeń
związanych z koronawirusem zamienił się
w wielobranżowy, samopomocowy kram,
który wspiera wrocławskie marki.
Jak wspierać sklep „Na dobrą sprawę”?
Każdy zakup to nie tylko ubranie, które
zyska nowe życie, to również wsparcie
działań fundacji. Pomóc można również,
przekazując ubrania, których już nie potrzebujemy. Jeśli po porządkach w szafie
znajdziemy ubrania, których więcej nie
założymy i są w dobrym stanie, wystarczy
napisać e-maila na adres: nadobrasprawe.sklep@gmail.com.
Źródło: www.wroclaw.pl

LEŚNICA DAWNIEJ I DZIŚ
Fot: Yeison Sierra
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Ekosystem przywraca działania
Zarząd Osiedla Leśnica wystąpił z wnioskiem
do spółki Ekosystem o przywrócenie podstawiania kontenerów na odpady wielkogabarytowe. Ekosystem po kilkutygodniowej przerwie, ponownie otwiera Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz
uruchamia kontenerową zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych i zielonych. PSZOK-i są
czynne: przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00
do 17.00; w sobotę w godz. od 8.00 do 16.00,
a przy ul. Janowskiej 51 - od poniedziałku do
piątku, w godz. od 07.00 do 15.00. W związku z koniecznością minimalizowania ryzyka
zarażenia koronawirusem, jednocześnie na
teren PSZOK będzie mógł wjechać jeden samochód. Pozwoli to na ograniczenie do minimum kontaktu z innymi osobami oraz zachowanie bezpiecznej odległości. Osoby bez maseczki i rękawiczek nie zostaną wpuszczone
na teren PSZOK. Kontenery na odpady wielkogabarytowe i zielone podstawiane będą
zgodnie z harmonogramami ustalonymi na
początku roku, na zasadach sprzed wprowadzenia stanu epidemii. Wniosek o podstawienie kontenera lub interwencyjny odbiór gabarytów mogą złożyć zarządcy nieruchomości, Rady Osiedli, Spółdzielnie Mieszkaniowe
lub Wspólnoty Mieszkaniowe. Przypominamy, że kontenery nie służą do pozbywania się
odpadów budowlanych i poremontowych.

PSZOK przy ul. Kazimierza Michalczyka 9
– od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 17:00, w soboty w godzinach 8:00
–
16:00.
PSZOK przy ul. Janowskiej 51 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 –
15:00.
Otwarte biblioteki
Biblioteka Miejska otworzyła 14 filii z wolnym dostępem do półek i 10 bez wolnego
dostępu w tym Filię nr 2 przy ul. Eluarda
51-55. Z wypożyczania została wyłączona
środa, to dzień na porządkowanie zbiorów,
które wracają z 5-dniowej kwarantanny.
Godziny otwarcia – poniedziałek, czwartek
– 12.00-18.00, wtorek, piątek – 10.0016.00. Maksymalna liczba czytelników w
bibliotece wynosi 4 osoby. Trzeba mieć
ochronną maseczkę. Na stanowisku oddamy książkę i poprosimy bibliotekarza o
przyniesienie przez nas wybranej. Warto
przygotować sobie wcześniej listę tego, co
chcielibyśmy wypożyczyć, sprawdzić w
katalogu, aby kolejni czytelnicy nie musieli
czekać długo na obsługę.
Miasto uruchamia żłobki i przedszkola
Placówki będą pracować w ograniczonym
trybie, liczbę dzieci w placówkach ograniczono do maksymalnie 12 osób w grupie,
zajęcia będą się odbywać w jednej sali, z
tym samym opiekunem, minimalna przestrzeń to 4 m2 na jedną osobę. W salach
nie powinny znajdować się przedmioty i
zabawki, które trudno zdezynfekować,
dzieci nie powinny przynosić własnych
zabawek, a wyposażenie placówek należy
regularnie czyścić i dezynfekować. Sale
muszą być regularnie wietrzone, a grupy
dzieci nie powinny się ze sobą stykać.
W placówkach powinny być wywieszone w
widocznym miejscu szczegółowe instrukcje
mycia rąk i korzystania ze środków dezynfekcji. Obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych.

Jeżeli kontener wypełni się odpadami wystarczy skorzystać z numeru telefonu znajdującego się na naklejce informacyjnej i poprosić o podstawienie pustego. Wyrzucanie odpadów obok pojemnika jest niedozwolone.
Działania takie powodują, że właściciele działek przyległych do miejsca ustawienia kontenera wnioskują o stałe usunięcie takiej lokalizacji.
Kompost za odpady komunalne w
PSZOK
Przekazywany kompost powstaje z odpadów
zielonych pochodzących z całego Wrocławia.
Produkowany jest na terenie Kompostowni
Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej i
posiada stosowny certyfikat. Żeby otrzymać
kompost (mniej niż 100 kg) trzeba przywieźć
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 lub przy ul. Janowskiej 51 odpady komunalne - papier, tekturę, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, drewno, opakowania
ze szkła, zużyte baterie. Osoba odbierająca
kompost musi zapewnić sobie środek transportu oraz załadunek. Konieczne jest zaopatrzenie się we własny worek lub pojemnik, do
którego będzie można go zapakować. Pracownicy PSZOK nie pomagają w ładunku,
wskazują tylko miejsce składowania kompostu.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci
pracowników, w tym: systemu ochrony
zdrowia, służb mundurowych, handlu i
przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, a w miarę posiadania wolnych miejsc
dzieci rodziców/opiekunów prawnych,
którzy przedstawią zaświadczenie od pracodawcy, o konieczności powrotu do pracy.
Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie
przez rodzica pisemnego oświadczenia/
zobowiązania m.in. o byciu świadomym
czynników ryzyka, szybkiej reakcji w przypadku objawów chorobowych u dziecka,
zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi w placówce i braku kwarantanny. Do
przedszkola lub żłobka może przyprowadzać dziecko tylko rodzic lub opiekun.
Ograniczono możliwość przebywania osób
trzecich w placówkach, z wyjątkiem służb
niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania.
Mikrogranty Edycja 23
Strefa Kultury Wrocław prowadzi drugą w
tym roku odsłonę Mikrograntów dla pełnoletnich wrocławian i wrocławianek. Nabór
do wyjątkowej ze względu na panujące
warunki edycji, zakończył się 15 maja. Mikrogranty to ogólnomiejski program
wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w

ramach którego mieszkańcy i mieszkanki
Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje
pomysły na działania z zakresu animacji,
rekreacji, aktywizacji społecznej, edukacji,
związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym. Celem programu jest umożliwienie
zdobycia i rozwoju umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje
miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z
sąsiadami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Szczegółowe informacje, dokumenty i pliki obowiązujące w Edycji 23. znajdują się na stronie www.wroclaw.pl/mikrogranty.
Kanalizacja Lewej i Trójkątnej
Rozpoczyna się realizacja projektu Budowa
sieci kanalizacyjnej w ulicy Trójkątnej oraz
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy
Lewej. Wykonawca, firma AG-System,
prace zacznie od ulicy Trójkątnej. Harmonogram przewiduje, że prace potrwają do
września, w czerwcu i lipcu będą wykonywane przyłącza do posesji, a odbudowa
nawierzchni od września do listopada. Ulica Lewa - budowa sieci kanalizacyjnej lipiec-listopad, budowa przyłączy do posesji
lipiec-sierpień, budowa wodociągu i przyłączy wrzesień-listopad, odbudowa nawierzchni wrzesień-grudzień. Będą też
wykonywane prace związane z wpięciem
do kanału w ulicy Grabowej - sieć kanalizacyjna czerwiec-październik, odbudowa
nawierzchni wrzesień-październik.

Wycinki drzew
Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że w
maju br. planowana jest wycinka dwóch lip
szerokolistnych zagrażających bezpieczeństwu przy ul. Dolnobrzeskiej i wierzby przy
ulicy Eluarda. Marszałek Województwa
Dolnośląskiego wydał w tych sprawach
właściwe decyzje, zawierające między innymi nakaz wykonania nasadzeń kompensacyjnych.
Koronawirus – obowiązujące zasady
Otwarte są obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – centra
handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe.
Obowiązuje limit osób - na 1 osobę musi
przypadać 15 m2 powierzchni handlowej.
W centrach nie mogą funkcjonować kluby
fitness, przestrzeń rekreacyjna oraz miejsca, w których spożywa się posiłki. Usługi
hotelarskie i noclegowe mogą być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą
szczególne zasady bezpieczeństwa. W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona
jest nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie,
sale pobytu i baseny pozostają zamknięte.
Restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Sklepy
budowlane są czynne w weekendy. Nie
obowiązuje zakaz działalności bibliotek,
archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Osoby chore i
cierpiące na dolegliwości bólowe mogą
korzystać z rehabilitacji leczniczej. Salony
masażu nadal pozostają zamknięte. Najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa to:
dwumetrowa odległość od innych w przestrzeni publicznej, obowiązek zasłaniania
nosa i ust w miejscach publicznych, praca i
nauka zdalna, jeśli tylko jest to możliwe,
ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w
miejscach gromadzenia ludzi, dezynfekcja i
utrzymanie odpowiedniego dystansu, kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub

potencjalnie zarażonych. Wszystkie aktualnie
obowiązujące zasady są dostępne na stronie
www.gov.pl/web/koronawirus/aktualnezasady-i-ograniczenia.
Zmiany w MPK
Autobusy i tramwaje wróciły do roboczych
rozkładów jazdy. Pojazdów MPK na przystankach jest więcej, ale ciągle obowiązują
limity pasażerów narzucone przez rozporządzenie rządowe. MPK otworzyło swoje Biuro
Obsługi Pasażera oraz Biuro Rzeczy Znalezionych, które mieszczą się przy ulicy Bolesława
Prusa 75-79. Biura były zamknięte z powodu
obostrzeń wywołanych przez epidemię. W
tramwajach i autobusach pracują kontrolerzy
biletowi. Wyposażeni są m.in. w rękawiczki i
przyłbice, które pozwalają im dokonywać
kontroli w sposób bezpieczny dla siebie oraz
pasażerów.

Projekt Parki ESK Emocje - Sport odwołany
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
informuje, że w 2020 roku nie spotkamy się
przy pawilonach w Parkach ESK. Nie odbędą
się wydarzenia kulturalne i sportowe dla
wrocławian w wieku od 0 do 111 lat, ale sytuacja jest wyjątkowa, a nasze priorytety to
zdrowie i bezpieczeństwo. Aktualnie wrocławskie parki są otwarte dla wszystkich,
jednak wyłącznie do korzystania indywidualnego. WCRS zaprasza do udziału w wakacyjnym projekcie dla dzieci i młodzieży, którego
koncepcja i organizacja zostanie opracowana
niezwłocznie po ogłoszeniu uregulowań
prawnych określających niezbędne warunki
do podjęcia takich działań.
II Rodzinny Flomark Osiedlowy przeniesiony
Szanowni Państwo, przypominamy, że 16.
maja br., nie odbędzie się II Rodzinny Flomark Osiedlowy, przy ul. Średzkiej, obok
Stawów Leśnickich. W związku z tym, że obowiązujące ograniczenia Stanu Epidemii,
uniemożliwiają jego przeprowadzenie, Rada
Osiedla przenosi go na drugą połowę br.
(przełom VIII i IX). Podobnie, Osiedlowy
Festyn Rodzinny, planowany 6 czerwca br. i
organizowany przez członków Partnerstwa
dla Leśnicy i okolic, RO Leśnica oraz 10
WPD, w zaplanowanym terminie nie odbędzie się. Jeśli będzie to możliwe planujemy
jego realizację w II połowie br.
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.

BIULETYN

Stacja bazowa Lutyńska 2

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we
Wrocławiu zawiadamia, że przekazało do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu skargę osoby fizycznej na decyzję
SKO z dnia 3 marca 2020 r. (SKO
4136/172/19/20) o umorzeniu w całości,
wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. z/
s w Warszawie, postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8, AM-3, obręb Żar, przy
ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu.
Wstrzymanie w maju 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 drugi miesiąc tj.
15 i 29 maja 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 maju 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.

WYWIAD

ZE ZDO(A)LNYM

ARTYSTĄ Z MŁODZIEŻOWEGO

OŚRODKA SOCJOTERAPII NR
2.
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2,
mieszczącym się przy ul. Kieleckiej 51 we
Wrocławiu trwa nauka w „trybie zdalnym”.
Wychowankowie realizują obowiązek szkolny, ucząc się z pomocą materiałów edukacyjnych nadsyłanych im przez nauczycieli i wychowawców placówki. Wśród uczniów tutejszej szkoły podstawowej są także i tacy, którzy oprócz obowiązkowych zajęć, wykonują
jeszcze inne, dodatkowe zadania, związane
z ich zainteresowaniami.
Do takich wychowanków należy Paweł, jeden
z autorów komiksu pt.: „Superurwis – Złotnicka Legenda”, który ukazuje się w ośrodku,
a od kilku tygodni także na łamach „Gazety
Leśnickiej”. Zdecydowałem się przeprowadzić z nim „zdalny” wywiad telefoniczny.

Złotnicki Superurwis: - Dzień dobry, Paweł!
Paweł: - Dzień dobry!
Z S: -Paweł, ile masz lat? Do której klasy
chodzisz? Czy mógłbyś powiedzieć coś o sobie?
P: - Oczywiście! Mam czternaście lat, chodzę
do VI klasy szkoły podstawowej. W ośrodku
jestem od kilku miesięcy. Mam tu wielu fajnych kolegów i koleżanek.
Z S: - Czym się interesujesz?

P: - Teraz mam trochę więcej czasu dla
siebie. Po odrobieniu lekcji, odpoczywając
w domu, mam o czym myśleć…
Z S: - Rozumiem! Jaką techniką wykonujesz komiks pracując w ośrodku lub teraz,
robiąc komiks do gazety?

20 LAT SCHUMACHER
PACKAGING WROCŁAW
Tekst Sponsorowany

jubileuszowe i okazjonalne. Schumacher
Packaging wspiera również zainteresowania
swoich pracowników, w szczególności te
sportowe, umożliwiając starty w biegach
firmowych oraz udział w zawodach piłkarskich.

P: - Na początku wykonuję szkic ołówkiem,
a następnie poprawiam czarnym cienkopisem.
Z S: - Czy zajmuje Ci to dużo czasu?
P: - Narysowanie jednego „okienka”, tzn.
obrazka w komiksie, zajmuje mi około jednej godziny.
Z S: - Czy czytasz czasami komiksy innych
twórców?
P: - Tak, czytam. Bardzo lubię komiksy
Marvela. Mam nawet bluzę z tym napisem!!!
Z S: - Paweł, co skłoniło Cię do robienia
komiksów?
P: - Rysuję komiksy, ponieważ jest to dla
mnie niezła rozrywka. Robię to, co lubię!
Z S: - Zamierzasz rysować je dalej?
P: - Jak najbardziej. Może wezmę udział
w jakimś konkursie komiksowym? Kto
wie?
Z S: - O czym będzie kolejny komiks?
P: - Następny komiks, nad który zamierzam pracować, będzie dotyczył zdrowego
stylu życia. Przedstawię w nim moje osobiste doświadczenia dotyczące walki z drobną nadwagą. Będzie ciekawie!
Z S: - Czy chciałbyś już wrócić z powrotem
do ośrodka?
P: - Tak, bardzo! Chętnie spotkałbym się
już z kolegami.
Z S: - Dziękuję za wywiad.
P: - Dziękuję, do zobaczenia w szkole!!!

Rok 2020 jest wyjątkowym czasem dla
Schumacher Packaging Wrocław. To 20 lat
temu w krępickim zakładzie ruszyła produkcja opakowań z tektury falistej, wtedy
jeszcze pod nazwą Tektura Wrocław. Od
tego czasu zakład był rozbudowywany trzykrotnie – w roku 2004, 2008 oraz na przełomie lat 2015 i 2016, kiedy powstał magazyn wysokiego składowania. Aktualnie
trwa czwarta inwestycja, mająca na celu
powiększenie powierzchni o prawie 10 000
m2.
„Liczne inwestycje świadczą o naszym rozwoju oraz istotnej pozycji na rynku. Cieszę
się, że są wśród nas osoby, które pamiętają
pierwsze uruchomienia maszyn w 2000 r.
i jestem dumna z tego, jaką dziś jesteśmy
firmą. Przez te 20 lat zmienialiśmy się na
lepsze dla klientów, pamiętając przy tym
by pozostawać przedsiębiorstwem rodzinnym, przyjaznym dla pracowników, społeczności lokalnej oraz otaczającego nas
środowiska. Jeszcze parę miesięcy temu
nikt z nas nie spodziewał się tego, że dzisiaj
będziemy wspólnie walczyć z pandemią
koronawirusa. Kolejny raz udowadniamy,
że Schumacher Team to załoga mogąca na
sobie polegać, nawet w tak trudnych czasach. Składam ogromne podziękowania
pracownikom naszego zakładu za zaangażowanie i wsparcie, które szczególnie dzisiaj jest niezwykle ważne.” – mówi Anna
Sokół, Prezes Zarządu Schumacher Packaging Zakład Wrocław.

Wywiad przeprowadził Złotnicki Superurwis.

100. ROCZNICA URODZIN
ŚW. JANA PAWŁA II

Rok 2020 decyzją Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej został ogłoszony Rokiem Jana
Pawła II. W ten sposób postanowiono uczcić 100. Rocznicę Urodzin Ojca Świętego –
wyjątkowego Polaka, która dokładnie przypada na dzień 18 maja 2020 r.
"Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności wśród
narodów Europy, Jego praktyczna obrona
praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości
Polski (…) Dla nas, Polaków, pontyfikat
Papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne" - czytamy w uchwale.

P: - Zdecydowanie rysunkiem. W przyszłości
chciałbym zostać grafikiem komputerowym.
To ciekawy zawód. Mam także zamiłowanie
do zwierząt. Lubię zwłaszcza zwierzęta domowe i hodowlane. Oglądam także często
filmy przyrodnicze i rysunkowe.

Z okazji tego wyjątkowego dnia Centrum
Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży
„Źródełko” zaprasza na internetowy quiz
wiedzy o Ojcu Świętym. Wszystkich, którzy
zechcą sprawdzić swoją wiedzę na temat
św. Jana Pawła II zapraszamy 18 maja na
stronę
https://www.facebook.com/
zrodelko.wroclaw/

Z S: - Jak wpadłeś na pomysł scenariusza do
komiksu, który ukazał się ostatnio
w „Gazecie Leśnickiej”?

U.K.

Od początku istnienia firmy, założenia były
jasne, to rodzinne przedsiębiorstwo,
w którym „Najważniejsi są ludzie”. Tak jest
do dziś, ponieważ to bliski kontakt z ludźmi, wsłuchiwanie się w ich potrzeby oraz
elastyczność w działaniu są głównymi zasadami, którymi kieruje się Schumacher Packaging, zarówno jako producent i dostawca
opakowań tekturowych, tak i odpowiedzialny pracodawca. Firma rodzinna, to
taka, która dba o swoich pracowników,
utrzymuje płaską strukturę organizacyjną
oraz bliskie relacje międzyludzkie. Schumacher Packaging idealnie wpisuje się
w jej definicję. Aktualnie w krępickim zakładzie zatrudnionych jest ponad 500 pracowników, co dla firmy ma ogromne znaczenie. Utrzymanie istniejących miejsc
pracy jest priorytetem ze względu na odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa,
ale także zapewnienie ciągłości funkcjonowania wraz z nieustającym doskonaleniem
podejmowanych działań. Rozwój firmy jest
równoznaczny z rozwojem jej pracowników. Bez jednego aspektu, drugi nie może
istnieć, czego świadomość warunkują liczne benefity oraz programy pracownicze, do
których zalicza się m. in.: uczestnictwo
w dedykowanych dla określonych stanowisk szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, kursy językowe, bony świąteczne, bilety do kina, a także upominki

Dla społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, jakim jest Schumacher Packaging,
aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem są jednymi z priorytetowych. Podwrocławski zakład promuje zdrowie i aktywność
fizyczną pracowników; stawia na ekologiczne rozwiązania, ograniczając do minimum
zużycie plastiku w firmie oraz wdrażając
innowacje produktowe ograniczające między
innymi emisję CO2. Wspiera rozwój lokalnej
młodzieży organizując warsztaty językowe
i realizując, cieszący się dużą popularnością,
program „Lekcje z Schumacherem”. Zaangażowanie społeczne firmy przejawia się również w akcjach charytatywnych, w których
w odpowiedzi na potrzeby, wsparcie ze strony firmy udzielane jest tym najbardziej potrzebującym.
Wyjątkowym wyróżnieniem oraz idealnym
przykładem na kierowanie się zasadami
zrównoważonego rozwoju i CSR w Schumacher Packaging Wrocław, było przyznanie
przez firmę ratingową EcoVadis Złotego
Medalu, który jest efektem przeprowadzonego w 2020 roku audytu działań związanych
ze zrównoważonym rozwojem. Kontrola
miała na celu ocenę przedsiębiorstwa w czterech obszarach: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka i łańcuch dostaw.
W tym wyjątkowym 2020 roku uzyskany
wysoki wynik plasuje krępicki zakład wśród
grona 4% najlepiej ocenianych przedsiębiorstw na świecie. Jest to szczególne wyróżnienie, które doskonale podsumowuje 20 lat
istnienia firmy na rynku.

Zachęcamy do aktywnego śledzenia naszych
kanałów w social media, gdzie na bieżąco
informujemy o aktualnościach z życia firmy
oraz społeczności lokalnej:
LinkedIn: www.linkedin.com/company/
schumacher-packaging-polska/
Facebook: www.facebook.com/
SchumacherPackagingPolska/
Instagram: www.instagram.com/
SchumacherPackagingPolska/

