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LEŚNICKI MIKROKOSMOS
Choć wciąż trwa projekt „Leśnicki Mikrokosmos” w ramach programu Dom Kultury +,
to już udało nam się zrealizować wiele z inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców naszego osiedla. Pomimo trudnych epidemicznych okoliczności, już mamy się czym pochwalić. Poniżej kilka zdjęć z dotychczasowych spotkań.

REKLAMA

Artykuł sponsorowany

JUBILEUSZE PRACY W SCHUMACHER PACKAGING

Jubilaci Schumacher Packaging 2019

Jako rodzinne przedsiębiorstwo, dla którego najważniejsi są ludzie dbamy o to, aby
celebrować ważne dla nas chwile. Niestety,
rok 2020 upływa wszystkim w cieniu walki
z pandemią i wiele kluczowych dla naszej
schumacherowej rodziny wydarzeń jesteśmy zmuszeni świętować w nowych warunkach i zaostrzonym reżimie sanitarnym.

zdajemy sobie sprawę z faktu, że rozwój
firmy to także nieustanny rozwój naszego
zespołu. Wierzymy, że stale powiększająca
się liczba długoletnich współpracowników
świadczy o zaufaniu, jakim obdarzają nas
członkowie Schumacher Team, a także
o możliwościach realizowania swoich planów zawodowych i pasji. To między innymi właśnie one pozwalają nam być razem
przez tak wiele lat.
Dzięki Jubilatom możemy wciąż mówić
o nieprzerwanym wzroście naszego zakładu i wielu sukcesach, które razem osiągamy. W tym trudnym okresie udowodniliśmy, że jesteśmy prawdziwą rodziną –
wspólnie stawiającą czoła przeciwnościom
losu. Świadomość, że zawsze możemy na
siebie liczyć pozwala ze spokojem patrzeć
w nadchodzącą przyszłość.

Jedną z takich szczególnych dat w firmowym kalendarzu jest Jubileusz, podczas
którego pracownicy obchodzący okrągłe
rocznice swojej pracy są szczególnie wyróżniani za codzienny trud włożony w budowanie historii naszej krępickiej fabryki.
W tym roku Jubileusze pracy świętują 84
osoby, będące z nami od 5, 10, 15 i 20 lat.
Jesteśmy niezmiernie dumni, że społeczność zakładu Schumacher Packaging Wrocław może poszczycić się tak licznym, sukcesywnie powiększającym się zespołem
wieloletnich pracowników.

Historia firmy to przede wszystkim historia pracujących tutaj ludzi. Doskonale

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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2 i 3 strona - 25 zł netto
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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.

ZAMEK JEST CORAZ MOCNEJ OBECNY W SIECI

Drodzy Jubilaci, dziękujemy za Wasze wieloletnie zaangażowanie i codzienny wysiłek!
Schumacher Packaging sp. z o.o.

Na naszym kanale na serwisie Youtube pojawiło się od początku pandemii wiele nowych
treści—spotkania z pisarzami, dyskusje, podcasty, a pod koniec listopada szykujemy dla
Was niespodziankę! Ruszamy z zamkowym
podcastem o leśnicy i wydarzeniach w zamku. Znajdziecie go już 25 listopada na naszym kanale na Youtubie. Zapraszamy!

BIULETYN

WWW.LESNICA.ORG

Biuletyn redagowany przez Radę Osiedla Leśnica
DYŻURY RADNYCH OSIEDLA LEŚNICA: Ul. Płońskiego 13/1 w każdy poniedziałek od 16:30 do 18:00 i w czwartek od 17:00 do 18:30 tel: 71 349 44 96 email: rada@lesnica.org

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
Szanowni Państwo, z okazji 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości składamy mieszkańcom naszego Osiedla najserdeczniejsze życzenia a przede wszystkim życzymy dużo zdrowia.
Gremialne i radosne uczestnictwo w tegorocznych obchodach w naszym mieście, w tym
roku potraktujmy wyjątkowo inaczej, pomyślmy o wielu naszych rodakach, którzy z narażeniem życia, w walce z pandemią, dają wyraz
wielkiego patriotyzmu, umiłowania ojczyzny
oraz jej obywateli. Uszanujmy ich trud i poświęcenie wywieszając flagę Rzeczpospolitej
Polskiej.
Radni Osiedla Leśnica
Cała Polska w strefie czerwonej
Obowiązuje noszenie maseczki lub szalika
zakrywającego usta i nos w przestrzeni publicznej:
· w środkach publicznego transportu zbiorowego,
· w miejscach ogólnodostępnych,
· w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej,
· w obiektach handlowych lub usługowych,
· w trakcie sprawowania kultu religijnego, w
tym czynności lub obrzędów religijnych, w
budynku użyteczności publicznej, przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz
na cmentarzu.
Wyjątkiem są osoby mające przy sobie zaświadczenie lekarskie, które zezwala na nienoszenie maski. Za brak maseczki grożą mandaty, nawet do 500 zł.
Edukacja
· klasy IV-VIII – tryb zdalny
· szkoły wyższe i ponadpodstawowe – nauczanie zdalne
· w godzinach 8.00-16.00, od poniedziałku
do piątku, przemieszczanie się osób do 16
r.ż. jest możliwe tylko pod opieką dorosłego, chyba że przemieszczanie się ma na
celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.
Gastronomia – lokale zamknięte na dwa tygodnie
· ograniczenie działalności gastronomicznej,
pubów, restauracji, kawiarni – mogą organizować jedynie zamówienia na wynos i
dowóz;
Zakaz wszelkiego rodzaju aktywności powyżej
5 osób w jednej grupie (nie dotyczy rodzin) zebrania, spotkania, aktywności, wyjątki: zawodowe, np. pracownicy budowlani
· w uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 7 m2 (przy
zachowaniu 1,5 m odstępu).
Seniorzy powyżej 70 roku życia mogą przemieszczać się w celu:
· wykonywania czynności zawodowych lub
służbowych;
·
zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;
·
sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
Handel
Ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych:
· dla sklepów o powierzchni do 100 m2 – 5
osób na kasę
· dla sklepów o powierzchni powyżej 100
m2 – 1 osoba na 15 m2
· od poniedziałku do piątku godziny dla seniorów między 10.00 a 12.00 – obejmą
osoby powyżej 60 roku życia. Obowiązują
w sklepach, drogeriach, aptekach i na poczcie.
Transport publiczny
W transporcie publicznym może być zajęte
maksymalnie 50% miejsc siedzących lub 30%

wszystkich miejsc.
Kultura, rozrywka i sport
· w teatrach, kinach i na wydarzeniach
kulturalnych może przebywać maksymalnie 25% całej widowni – noszenie
maseczek jest obowiązkowe
· wydarzenia sportowe odbywają się bez
udziału publiczności
· zawieszona zostaje działalność basenów,
aquaparków i siłowni
· siłownie oraz baseny w szkołach, a także
hotelach mogą funkcjonować. W hotelach jednak wyłącznie dla gości hotelowych.
Ponadto nie działają kluby i dyskoteki oraz
miejsca udostępnione do tańczenia, a także
parki rozrywki, rekreacyjne oraz wesołe
miasteczka. Salony fryzjerskie, kosmetyczne
i tatuażu działają w reżimie sanitarnym. Nie
działają natomiast sauny, solaria i salony
masażu.
Nowe zasady
PSZOK

korzystania

z

usług

W związku z wprowadzeniem czerwonej
strefy na terenie Wrocławia oraz z uwagi na
bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, od 24 października, jednorazowo na
teren PSZOK mogą wjechać trzy samochody.
Osoby bez maseczki nie zostaną wpuszczone
na teren PSZOK. Prosimy o założenie maseczki na czas wizyty. Zasady dotyczą punktu PSZOK przy ul. Kazimierza Michalczyka 9
i punktu przy ul. Janowskiej 51.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli
W związku z ponownym ogłoszeniem przez
Radę Ministrów stanu epidemii wywołanego
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzeniem „czerwonej strefy” na obszarze
całego kraju, wdrożeniem przez Radę Miejską kolejnych obostrzeń oraz ograniczeniem
funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
mając na uwadze sytuację uczniów, nauczycieli i rodziców, we wrocławskich szkołach
została uruchomiona pomoc psychologiczno
-pedagogiczna dla wszystkich wymagających
dodatkowego wsparcia psychologicznego.
Zarówno uczniowie jak i rodzice i nauczyciele powinni w pierwszej kolejności zwracać
się do macierzystych placówek oświatowych.
Na stronach internetowych szkoły/placówki
zamieszczona jest informacja o możliwości
korzystania z form wsparcia zorganizowanego w szkole/placówce, wraz z kontaktem
(telefonicznym, e-mail) do osób, które mogą
udzielić pomocy.
Dodatkowego wsparcia udzielają również
pracownicy
poradni
psychologicznopedagogicznych działających w rejonach
szkół/placówek.
Jesienna obowiązkowa deratyzacja we
Wrocławiu
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego Wrocławia informuje, że jesienna akcja deratyzacyjna rozpoczęła się 1 listopada i będzie trwała do 30 listopada 2020
r. Oznacza to, że z chwilą rozpoczęcia deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty
deratyzacyjne. Powinny być one uzupełniane
na bieżąco przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji, a jeżeli preparaty będą
nadal pobierane, nawet po zakończeniu jej
terminu. Należy na bieżąco prowadzić monitoring pobierania preparatu oraz usunąć go
dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie. 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. Zgodnie z § 30 ust. 1 i 2 Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Wrocławia,
przyjętego
uchwałą
Nr
XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 23 lipca 2020 r., obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są: budynki
wielolokalowe podpiwniczone; lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych; obiekty handlowe branży spożywczej; magazyny żywności i płodów rolnych;
gospodarstwa rolne i hodowlane; zakłady
przetwórstwa żywności; szpitale; hotele,
internaty, domy akademickie i bursy; obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie; wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy
wielolokalowej; wnętrza międzyblokowe
oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej; obiekty, w których
prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów; schroniska dla zwierząt; ogród zoologiczny; a także
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o
średnicach od 500 mm, przebiegająca w
obrębach geodezyjnych: Gaj, Grabiszyn,
Kleczków, Muchobór Mały, Plac Grunwaldzki, Południe, Popowice, Rakowiec, Stare
Miasto, Tarnogaj; cała sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w obrębie Stare
Miasto wraz ze studniami i wpustami deszczowymi; studnie telekomunikacyjne i ciepłownicze w obrębie Stare Miasto; teren
Fosy Miejskiej. Zgodnie z § 30 ust. 4 Regulaminu deratyzację należy przeprowadzać
każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny.
Zmień piec bez wkładu własnego
Przypominamy, że można składać wnioski o
bezzwrotną dotację na wymianę pieca.
Na realizację wymiany pieca i rozliczenie
dotacji mamy 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. Od 1 lipca 2024 r. korzystanie z „kopciuchów” będzie karane zgodnie z
przepisami uchwały antysmogowej. Warto
się pospieszyć, bo dotacje w kolejnych latach
będą mniejsze: 2020-21 – 15 tys. zł; 2022 –
12 tys. zł; 2023 – 10 tys. zł; 2024 – 8 tys. zł.
Od poniedziałku do piątku, w godzinach od
8 do 18, doradcy energetyczni Urzędu Miasta Wrocławia udzielają informacji o dotacjach: tel.71 799 6 799,
zmienpiec@um.wroc.pl. Adresy stron
internetowych, gdzie można uzyskać
szczegółowe informacje o dopłatach dla
osób, które zdecydują się skorzystać z programu Zmień Piec:
- Strona internetowa dedykowana Wrocławianom, na której można narzędzia dotyczące wymiany ogrzewania oraz termomodernizacji budynków – zmienpiec.pl
- KAWKA Plus – program dopłat do wymiany systemu ogrzewania – nawet 15 000 zł
(do 100% poniesionych kosztów) - https://
zmienpiec.pl/kawka-plus
- Termo KAWKA - program dopłat do wymiany starych drewnianych okien – nawet
5000 zł (do 100% poniesionych kosztów) https://zmienpiec.pl/termo-kawka
- Dopłaty do rachunków za ogrzewanie czyli Lokalny Program Osłonowy. Program
dedykowany w szczególności dla tych mieszkańców Wrocławia, którzy po wymianie
pieca obawiają się wzrostu rachunków za
ogrzewanie. Na stronie internetowej znajduje się kalkulator dzięki któremu można oszacować poziom dofinansowania - https://
zmienpiec.pl/lokalny-program-oslonowy

- Zwolenia z czynszu - czyli miejski program
zwolnień z czynszu dla najemców komunalnych, którzy we własnym zakresie lub z programu KAWKA Plus zlikwidują piec na paliwa
stałe i zamontują proekologiczny system
ogrzewania - https://zmienpiec.pl/zwolnieniaz-czynszu
- Doradztwo energetyczne – darmowe porady
dla wrocławian rozważających wymianę ogrzewania, termomodernizację i obniżenie rachunków za energię - https://zmienpiec.pl/
doradztwo-energetyczne-zmien-piec-wroclaw
- Asystenci Zmień Piec – pomogą w zaplanowaniu wymiany ogrzewania i termomodernizacji oraz w zebraniu potrzebnej dokumentacjihttps://zmienpiec.pl/asystenci-zmien-piec-na
-kolejnych-wroclawskich-osiedlach
Korekta projektu WBO-2014 - konsultacje społeczne
Informujemy Państwa, że grupa mieszkańców
osiedla Stabłowice zgłosiła wniosek dotyczący
zmiany funkcji skweru rekreacyjnego przy ul.
Wełnianej. Projekt ten został wykonany w ramach WBO 2014 po wcześniej uchwale Rady
Miejskiej zmieniającej przeznaczenie terenu z
mieszkalnego na rekreacyjny. Wnioskodawcy
proponują:
- w miejsce wyeksploatowanego boiska piłkarskiego wykonanie trawnika i nasadzeń dodatkowych drzew i krzewów oraz nasadzeń izolacyjnych przy ogrodzeniach prywatnych;
- zlikwidowanie większości ławek, pozostawienie tylko tych przy placu zabaw;
- ogrodzenie placu zabaw, żeby przeciwdziałać
rozbieganiu się dzieci po całym terenie
(ewentualnie nasadzenia buforujące);
- zamknięcie części wejść na skwer, pozostawiając tylko te od ul. Wełnianej i Samotnej;
- wprowadzenie ograniczeń
(dostępność tylko dla dzieci);

wiekowych

- nie oświetlanie terenu (co może zwiększyć
jego atrakcyjność dla osób powodujących problemy);
- wprowadzenie elementów edukacyjnych
(zasady kulturalnego zachowania się na placu
zabaw) – tablice, elementy graficzne itp.
- rozbudowę placu zabaw w parku Stabłowickim, kosztem ograniczenia tego przy ul. Wełnianej.
W związku z powyższym prosimy, szczególnie
mieszkańców Stabłowic, o wypowiedzi w tej
sprawie. Z uwagi na stan epidemii, Państwa
opinie przyjmujemy tylko w formie elektronicznej:
lesnica@osiedla.wroclaw.pl
oraz
telefonicznie w czasie dyżurów, do dnia 22
listopada br.
Już tylko do połowy listopada br. czekamy na wnioski finansowe
Zarząd Osiedla przypomina, że do dnia
16.11.2020 r. można składać do RO wnioski o
wsparcie działań, jakie co roku podejmowane
są licznie na obszarze naszego Osiedla – festynów, zawodów, konkursów, akcji i innych,
planowanych w przyszłym roku. Do końca
listopada br. Zarząd Osiedla musi przygotować
prowizorium budżetowe na 2021 r. i wnioski
złożone w terminie późniejszym będą miały
niewielką szansę na rozpatrzenie. Ponadto
przypominamy, że w budżecie Rady Osiedla
nie przewiduje się dofinansowania osób fizycznych i organizacji pozarządowych – współpraca RO z organizacjami pozarządowymi nie
może mieć formy finansowej.

POMOC PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA DLA

UCZNIÓW I ICH RODZICÓW
ORAZ NAUCZYCIELI
W związku z ponownym ogłoszeniem przez
Radę Ministrów stanu epidemii wywołanego
zakażeniem wirusem COVID-19, wprowadzenia „czerwonej strefy” na obszarze całego
kraju oraz ograniczeniem funkcjonowania
systemu oświaty, zostanie uruchomiona pomoc
psychologiczno-pedagogiczna
dla
uczniów, rodziców oraz nauczycieli, którzy
wymagają dodatkowego wsparcia psychologicznego. Powinni się oni zgłosić do macierzystych placówek oświatowych. O możliwości korzystania z form wsparcia znajdziemy
na stronach internetowych szkół/placówek,
na których są podane niezbędne informacje
dotyczące konsultacji wraz z kontaktem
(telefonicznym, e-mail). Dodatkowej pomocy
udzielają także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, działających w rejonach placówek/szkół.

75 ŻYCZEŃ NA 75-LECIE
POWOJENNEGO WROCŁAWIA
Wrocław prezentuje cykl 75 jubileuszowych
życzeń powojennemu miastu złożonym wrocławianom oraz wrocławiankom, których
adresatami nie tylko są mieszkańcy stolicy
Dolnego Śląska i nie tylko są to mieszkańcy
Polski. Dziedzictwo wrocławskiej historii jest
związane z wielokulturowością i różnorodnością. Dlatego wśród osób składających życzenia, znajdą się przedstawiciele różnych narodów i kultur. Codziennie na oficjalnym fanpage miejskim Wroclaw [Wroclove] oraz na
kanale Visit Wrocław na You Tube pod oznaczeniem akcji #75WrocLove będą udostępniane nagrane życzenia.

BADANIE KLIMATU ROWEROWEGO WE WROCŁAWIU
Wrocław został zgłoszony do Badania Klimatu Rowerowego, dzięki któremu zostanie
zebrana opinia dotycząca jakości warunków
korzystania z roweru w mieście. Rowerzyści
będą mogli wypełnić anonimową ankietę
online, w której skali 1-6 oceniają panujące
warunki w swoim mieście lub gminie. Badanie jest realizowane w porozumieniu z organizacjami rowerowymi Europy połączonymi
z Europejską Federacją Cyklistów (ECF).
Badanie rozpoczyna się 5.11 i potrwa do
20.11. Jak wziąć w nim udział? Narzędziem
jest ankieta w wersji papierowej lub online,
która zawiera 27 pytań podzielonych na 5
obszarów dotyczących poszczególnych tematów. Wyniki testu umożliwią podniesienie
standardu jakości przestrzeni publicznej oraz
poprawę jakości jazdy rowerem po Wrocławiu.

KONFERENCJA STARTUP
WARS
Celem Startup Wars jest stworzenie otwartej
i przyjaznej platformy biznesowej wspierającej rozwój młodych przedsiębiorców. Na
konferencji wystąpią reprezentanci jednorożców, expo dla młodych firm. Organizatorzy przygotowali m. in. konkurs na najciekawszy startup, dzięki któremu zwycięzca
będzie mógł ubiegać się o 1 mln zł od inwestorów. Formuła rywalizacji będzie polegała
na cyklu wydarzeń, które wyróżnią się innowacyjnym charakterem. Przedstawiciele
startupów zmierzą się na bokserskim ringu,
który będzie służył jako scena. Porcję inspiracji i wiedzy zapewni ok. 40 prelegentów
(inwestorzy, prezesi, dyrektorzy operacyjni).

Oprócz występów na scenie głównej poprowadzą oni również merytoryczne warsztaty
dla gości. szansą dla biznesowych debiutantów będzie dostępność przestrzeni networkingowych, w tym także sal konferencyjnych i małych, kameralnych przestrzeni
do spotkań. Konferencja Startup Wars
odbędzie się 4 listopada na Stadionie Wrocław.

#BIULETYNDODOMU –
ZAMÓW BEZPŁATNY BIULETYN WROCLAW.PL
W związku z nowymi obostrzeniami i coraz
większą liczbą mieszkańców przebywających na kwarantannie lub izolacji, miasto
Wrocław ponownie proponuje bezpłatny
biuletyn, dzięki któremu lokalni mieszkańcy mają dostęp do informacji o sytuacji w
mieście oraz działaniach związanych z pandemią koronawirusa. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które mają utrudniony
dostęp do Internetu. Ze względu na panujące warunki będzie możliwość zamówienia biuletynu na podany adres. Wystarczy
wypełnić krótki formularz, w którym nie
podajemy swoich danych osobowych, tylko
adres dostawy. Pierwszy biuletyn dostępny
będzie 4 listopada.

„CZADOWA AKCJA”
- KONTROLUJ DOMOWE
ŹRÓDŁA CIEPŁA

Jesień w Polsce rozpoczyna sezon grzewczy, a tym samym rosnące ryzyko pożaru.
Głównym źródłem zatruć w budynkach
mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymo-

wych. Zarząd Zasobu Komunalnego oraz
Wrocławskie Mieszkania apelują o zachowanie bezpieczeństwa przy ogrzewaniu
wynajmowanych lokali. W gminnych budynkach trwają przeglądy przewodów kominowych. Jeżeli mamy problem z ogrzewaniem lub kominem, zgłośmy sprawę
swojemu zarządcy. Podstawowym elementem zabezpieczenia przed zatruciem tlenkiem węgla jest właściwe użytkowanie in-

stalacji grzewczej i dbanie o jej stan techniczny. W mieszkaniach i lokalach, które są
ogrzewane piecami i kotłami gazowymi lub
w których są kominki, warto zainstalować
czujnik tlenku węgla i dymu. Urząd Miejski
Wrocławia apeluje również o wymianę pieca
na nowy, bardziej ekologiczny.

ROBOTYKA DLA DZIECI
Robotyka dla dzieci z GO4Robot, zajęcia
zaczynamy 6 listopada!

Roboludek Master

Zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 6 lat
Podczas zajęć dzieci w praktyce odkrywają
podstawowe zasady ze świata robotów.
Korzystają z graficznego oprogramowania,
które ożywia roboty. Uczą się logicznego
myślenia, rozwijają swoją wyobraźnię
i szkolą swoją cierpliwość i wytrwałość.

Każda lekcja podzielona jest na 3 etapy:
Etap 1 – Zbuduj – budowa robota zgodnie
z instrukcją + praca nad kreatywnym myśleniem i doskonalenie konstrukcji
Etap 2 – Zaprogramuj – praca z tabletem
i „czarowanie” robota. Trener opowiada
dzieciom, jak robot powinien działać robot,
a zadaniem maluchów jest ustawić kolorowe bloki w aplikacji w odpowiedniej kolejności.
Etap 3 – Zapamiętaj – testy robota – dzieci
na żywo sprawdzają, jak ich wysiłek przełożył się na efekt. Kształci się ich myślenie
przyczynowo-skutkowe.
Mały Robotyk

Ks. Wincenty Tokarz
(1945-2020)
Wspomnienie o człowieku z misją
Ks. Wincenty Tokarz urodził się 23 marca
1945 r. w Żmiącej niedaleko Limanowej. Po
ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę
w liceum ogólnokształcącym w Nowym Sączu, a w wieku 17 lat wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, gdzie kształcili się także jego dwaj bracia, Jan i Wojciech.

Wincenty Tokarz święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1968 r. z rąk ks. arcybiskupa
Bolesława Kominka, natomiast 7 lipca odprawił mszę prymicyjną w rodzinnej miejscowości. Jego pierwszą placówką była parafia
w Węglińcu w dekanacie zgorzeleckim, po
dwóch latach (1970 r.), rozpoczął pracę
w Bielawie, a następnie od 1974 r. w parafii
św. Bonifacego we Wrocławiu. Dnia 25
czerwca 1981 r. został mianowany proboszczem w parafii Matki Bożej Szkaplerznej
w Starym Węglińcu (dekanat zgorzelecki).
W ciągu trzech lat pracy w tym miejscu nadzorował budowę dwóch obiektów – kościoła i
kaplicy, w Piasecznej i Zielonce. 29 czerwca
1984 r. ks. Wincenty Tokarz został mianowany wikariuszem w parafii św. Jadwigi w Leśnicy z misją tworzenia nowej parafii w Stabłowicach. Na wydzielonej działce przy ul.

Boguszowskiej rozpoczął wznoszenie tymczasowej kaplicy oraz domu katechetycznego. Budowa odbywała się systemem gospodarczym, podobnie jak w przypadku budowy obiektów w Piasecznej i Zielonce, tzn.
większość prac wykonywali parafianie pod
nadzorem kierownika budowy. Wspólne
wykonywanie prac przy budowie kościoła,
prowadzonych także w okresie przemian
polityczno-gospodarczych w Polsce, stanowił ważny czynnik integrujący lokalną społeczność. W wyniku tych starań w ciągu
kilku lat w Stabłowicach powstał budynek
pełniący funkcję kościoła, plebanii i domu
katechetycznego, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc tego
osiedla. Natomiast wyróżniającym się elementem wystroju został znacznych rozmiarów krzyż św. Franciszka umieszczony
w prezbiterium i wykonany bez użycia
gwoździ. Zwieńczeniem wznoszenia świątyni był dzień jej konsekracji podczas 46.
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w 1997 r., której dokonał kard.
Francis Arinze z Nigerii.

Ks. Wincenty oprócz działań czysto gospodarczych, budowlanych, duszpasterskich,
aktywnie wspierał lokalną społeczność,
zwłaszcza pobliską Szkołę Podstawową Nr
95, pomagał potrzebującym, przychylnie
spoglądał na działalność Rady Osiedla,
inicjatywy mieszkańców bardzo dynamicznie rozwijającego się osiedla, którego liczba mieszkańców w ciągu 35 lat znacznie
wzrosła.
W niedzielę 21 czerwca br. wierni dziękowali ks. Wincentemu odchodzącemu na
emeryturę za jego pracę dla parafii oraz
osiedla, za jego obecność w życiu kilku
pokoleń parafian podczas najważniejszych
wydarzeń, takich jak chrzest oraz ślub.
Kilka dni później ks. Wincenty trafił do
szpitala, gdzie zmarł w sobotę 25 lipca, po
uroczystościach pogrzebowych w środę 29
lipca został pochowany na Cmentarzu Osobowickim.
Autor: Paweł Dzikowski

Zajęcia dla dzieci w wieku dzieci 7-9 lat
Przez cały rok szkolny przechodzimy przez
2 działy. Zaczynamy od MASZYN, czyli
pojazdów wykorzystywanych w różnych
gałęziach przemysłu. Oprócz poznawania
mechanizmów, stopniowo rozszerzamy
program edukacyjny, o coraz to trudniejsze
algorytmy do programowania robotów.
Etap 1 – Zbuduj: „Budowanie? Brzmi, jak
przygoda”. Mali Robotycy+ odkrywają
tajemnice mechaniki. W praktyczny sposób uczą się podstaw konstruowania robotów. Zdobyta wiedza pozwoli na stworzenie
niesamowitych konstrukcji, dzięki czemu u
dzieci rozwinie się wyobraźnia przestrzenna i odkryją w sobie zmysł inżyniera.
Etap 2 – Zaprogramuj: „Komputer to nie
tylko gry”. Programowanie już wkrótce
stanie się niezbędną umiejętnością pożądaną przez pracodawców. Na zajęciach dzieci
poznają podstawy algorytmiki. Do tego
celu wykorzystujemy specjalny program do
LEGO. Nauka programowania stanie się
dziecinnie prosta!
Etap 3 – Zapamiętaj: „Można bawić się
i uczyć.” Czy można wyobrazić sobie lepsze
połączenie zabawy i nauki? To właśnie ta
mieszanka powoduje, że dzieci w naturalny
sposób zapamiętują cenną wiedzę. Każde
zajęcia to inny robot, dzięki czemu na każdych zajęciach uczymy się czegoś nowego.

Katarzyna Roman i Vinicius Libardoni

