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REKLAMA 

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. Boguszow-

ska 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 ogólno-
spożywczy, 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. 

 

#ZamekwDomu 
Przypominamy, że w Centrum Kultury „Zamek” zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2020 roku pozostają zawieszone wszyst-

kie wydarzenia z udziałem publiczności. Aktualnie obowiązujące obostrzenia zostały przedłużone do końca stycznia.    

Nie oznacza to, że Zamek nie funkcjonuje. Z uczestnikami zamkowych zajęć widzimy się on-line. Materiały z naszych wystaw „Wszyscy jeste-

śmy liskami” oraz grafiki artystycznej Katarzyny Roman i Viniciusa Libardoniego dostępne są na naszym kanale na serwicie You Tube. Rów-

nież tam znajdziecie nasze audycje - „Halo Leśnica” w której opowiadamy o życiu naszego osiedla oraz „CyberDF” poświęcona różnym zagad-

nieniom ze świata fantastyki i popkultury.  Pamiętajcie więc, aby sprawdzać na bieżąco nasz Facebook oraz kanał Youtube. I do zobaczenia!  

 

#razemdamyrade  

RATUJMY LAS  

MOKRZAŃSKI 
Od kilku tygodni trwają działania mające 

powstrzymać wycinkę drzew w Lesie Mo-

krzańskim. Nadleśnictwo Miękinia podjęło 

się organizacji konsultacji społecznych doty-

czących sposobu zagospodarowania tego 

obszaru w perspektywie roku 2021 oraz ko-

lejnych dziesięciu lat, tj. 2022-2031, które 

obejmie przygotowywany nowy projekt pla-

nu urządzenia lasu. 

Na spotkanie, które odbędzie się 20 stycznia 

zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele pre-

zydenta Wrocławia, wójta i rady Gminy Mię-

kinia, Rady Osiedla Leśnica oraz Komitetu 

Społecznego Ratujmy Las Mokrzański. 

O rezultatach spotkania poinformujemy 

w lutowym wydaniu gazety.  

POMIESZCZENIE DO WYNAJĘCIA 

Pomieszczenie znajduje się w północnej czę-

ści CK Zamek, z osobnym wejściem od tara-

sów.  

Wielkość: 10,5 m.kw.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 

administracja@zamek.wroclaw.pl 



Szanowni Babcie i Dziadkowie! 

Z okazji zbliżającego się Waszego Święta 21 i 

22 stycznia, Radni Osiedla Leśnica składają 

Państwu najserdeczniejsze powinszowania. 

Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i 

radości, pogody ducha, pociechy z wnucząt i 

spełnienia marzeń, oraz aby trud włożony w 

ich wychowanie przyniósł wiele satysfakcji i 

zadowolenia. Informujemy również, że Wro-

cławskie Centrum Seniora zaprasza do 

uczestnictwa w obchodach Dni Babci i Dziad-

ka. 

Wrocławskie Dni Babci i Dziadka  

Wrocławskie Centrum Seniora wraz z partne-

rami Wrocławskiej Karty Seniora organizuje 

kilkadziesiąt wykładów, warsztatów, spotkań, 

koncertów i prelekcji dla seniorów, w których 

udział bierze blisko 1000 osób. Wrocławskie 

Dni Babci i Dziadka to także spotkania mię-

dzypokoleniowe, takie jak warsztaty laurko-

we, w których udział biorą uczniowie z wro-

cławskich szkół i seniorki z grup zrzeszonych 

przy WCS oraz międzypokoleniowe spotka-

nia czytelnicze. 

Celem projektu jest aktywizacja i integracja 

środowisk senioralnych oraz wzmocnienie 

więzi i relacji międzypokoleniowych. W roku 

2021, ze względu na pandemię koronawirusa 

oraz wynikające z niej obostrzenia i zalecenia 

Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego spowodowały, że tegoroczne 

obchody Dni Babci i Dziadka będą przebiega-

ły w innej niż dotychczas formule. W trosce o 

bezpieczeństwo seniorów, zapraszamy do 

uczestnictwa w różnorodnych zajęciach onli-

ne, przygotowanych zarówno przez pracow-

ników, jak i Partnerów Wrocławskiego Cen-

trum Seniora oraz Przestrzeni Trzeciego Wie-

ku. 

Na stronie www.seniorzy.wroclaw.pl oraz na 

FB Wrocławskiego Centrum Seniora znajdą 

Państwo linki do zalogowania się na platfor-

mie internetowej. Serdecznie zapraszamy do 

udziału w spotkaniach i konkursie. 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Dziadkowie i 

wnuki. Międzypokoleniowa historia”. 

Wrocławskie Centrum Seniora ogłasza kon-

kurs fotograficzny. Prace (zdjęcia, selfie, por-

trety w wersji papierowej oraz w formacie 

jpg, png) ilustrujące relacje dziadków z wnu-

kami oraz szczególny charakter więzi mię-

dzypokoleniowej można przesyłać do 30 

stycznia 2021 r. Na zwycięzców czekają 

nagrody. Prace (jedna osoba może zgłosić 

maksymalnie 3 prace) należy przesłać wraz 

z podpisaną zgodą na przetwarzanie da-

nych osobowych i zgodą na wykorzystanie 

wizerunku (do pobrania w zakładce kon-

kursu na stronie 

www.seniorzy.wroclaw.pl), pocztą elektro-

niczną na adres mar-

ta.lomnicka@wcrs.wroclaw.pl w tytule 

wpisując: "Konkurs fotograficzny" lub li-

stownie na adres: Wrocławskie Centrum 

Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Cen-

trum Seniora, pl. Dominikański 6, 50-159 

Wrocław, pokój 28. 

Regulamin konkursu oraz zgody na prze-

twarzanie danych osobowych i wykorzysta-

nie wizerunku dostępne będą na stronie 

www.seniorzy.wroclaw.pl 

Dziękujemy za życzenia 

Do Rady Osiedla Leśnica wpłynęły życze-

nia świąteczne i noworoczne od posłów na 

Sejm RP, radnych miejskich, dyrektorów 

szkół, przedszkoli, placówek kultury, 

ośrodków wychowawczych, świetlic środo-

wiskowych, firm, instytucji pozarządo-

wych, policji i wojska oraz sąsiednich osie-

dli. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie 

dziękujemy i odwzajemniamy przekazane 

życzenia. 

Terminy plenarnych posiedzeń Rady 

Osiedla Leśnica w br. 

 

W 2021 roku Rada Osiedla Leśnica będzie 

obradować w następujących dniach: 25 

stycznia, 22 lutego, 29 marca i 26 kwietnia. 

Natomiast posiedzenia Zarządu odbędą się 

21 stycznia, 18 lutego, 25 marca, 22 kwiet-

nia i 13 maja. Z uwagi mające się odbyć w 

tym roku wybory do rad osiedli, kolejne 

terminy sesji i zarządów będą ogłoszone 

przez nowo wybraną RO. Przedsiębiorców 

składających wnioski o zaopiniowanie po-

zwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, 

prosimy o podejmowanie stosownych dzia-

łań, w terminach gwarantujących wpłynię-

cie do RO oficjalnego zapytania Działu 

Zezwoleń WZiSS, przed ww. posiedzenia-

mi. 

Kontenery na odpady wielkogabary-

towe w br. 

 

Informujemy, że lokalizacja podstawień 

kontenerów na odpady wielkogabarytowe 

na 2021 rok została przygotowana przez 

spółkę Ekosystem. Szczegółowe dane za-

mieściliśmy w przednim wydaniu GL. 

Przypominamy, że w odniesieniu do po-

szczególnych ulic znajdziecie je Państwo na 

stronie internetowej spółki 

(ekosystem.wroc.pl), Sektor 3 - Fabryczna. 

Na stronie tej zostały również wskazane 

miejsca i podane terminy ustawienia kon-

tenerów zaproponowane przez spółdzielnie 

i duże wspólnoty mieszkaniowe np. TBS. 

Natomiast do precyzyjnego zlokalizowania 

miejsca rozmieszczenia ww. kontenerów 

można również wykorzystać wirtualną 

mapę lub wyszukiwanie według nazwy 

wpisanej ulicy. 

 

Oś zachodnia, rozstrzygnięcie prze-

targu 

 

Rozstrzygnięto postępowanie dotyczące 

Budowy Osi Zachodniej we Wrocławiu w 

ciągu drogi krajowej nr 94. Została wybra-

na jako najkorzystniejsza, oferta nr 3 zło-

żona przez: Pro-Tra Building Sp. z o.o., ul. 

Armii Krajowej 62, 50-541 Wrocław za 

cenę: 184 129 374,19 zł brutto w tym za 

zakres Gminy Wrocław: 170 191 314,64 zł 

brutto oraz za zakres MPWiK S.A.: 13 938 

059,55 zł brutto. Oferta spełniła wszystkie 

wymogi ustawy oraz Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i otrzymała 100 

punktów. Czekamy na informację o podpi-

saniu umowy. 

 

Ewaluacja WBO 2020 

 

Zakończyła się ewaluacja WBO 2020. Ze 

względu na sytuację epidemiczną nie odby-

ło się  spotkanie ewaluacyjne, lecz miesz-

kańcy zostali poproszeni o przesyłanie 

uwag, pomysłów i spostrzeżeń drogą mai-

lową. Uwagi można było zgłaszać w dniach 

13 - 30 listopada 2020. Mieszkańcy zgłosili 

w sumie 40 uwag. Pełny raport zamiesz-

czono na stronie www.wroclaw.pl/

rozmawia/wbo-2020-ewaluacja 

Kilkakrotnie powtórzył się wniosek o 

zwiększenia środków finansowych w przy-

szłorocznym Wrocławskim Budżecie Oby-

watelskim do 40-50 mln zł, który nie został 

uwzględniony. Minimalna wysokość bu-

dżetu obywatelskiego wynika z Art. 5a. ust. 

5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym i wynosi 0,5% wydatków 

gminy w ostatnim przedłożonym sprawoz-

daniu z wykonania budżetu. We Wrocławiu 

było to 4 980 980 478 zł, na budżet obywa-

telski musi być zatem przeznaczona kwota 

co najmniej 24 904 902 zł . Z uwagi na 

sytuację finansową miasta wynikającą z 

epidemii nie przewiduje się zwiększenia 

puli na WBO w roku 2021. Należy jednak 

pamiętać, że na budżet partycypacyjny we 

Wrocławiu składają się: Wrocławski Bu-

dżet Obywatelski, Mikrogranty i Fundusz 

Osiedlowy. Ich łączna wartość przekracza 

45 mln zł rocznie. Nie uwzględniony został 

wniosek o przesunięcie głosowania na 

wcześniejszy termin, np. czerwiec. Zorga-

nizowanie głosowania na projekty WBO 

2021 już w czerwcu uniemożliwiłoby ich 

rzetelną, zgodną z procedurą ocenę. Mak-

symalnie skrócony byłby również czas na 

składanie odwołań.  

Nie uwzględniono też wniosku o powrót do 

rejonizacji, ponieważ ustawa o samorządzie 

gminnym nakłada na gminy obowiązek prze-

prowadzenia równego i bezpośredniego gło-

sowania mieszkańców i ewentualną rejoniza-

cję wyłącznie w oparciu o jednostki pomocni-

cze gminy. W praktyce, aby dokonać rejoni-

zacji przy spełnieniu wymagań ustawowych, 

każdy rejon musiałby mieć taką samą liczbę 

mieszkańców, co biorąc pod uwagę obecny 

podział Wrocławia na osiedla, jest niemożli-

we. 

Opiniujący budżet zauważyli, że niektóre 

projekty mają zbyt lakoniczne opisy, spra-

wiające, że głosujący nie są w stanie dowie-

dzieć się z nich, na co tak naprawdę głosują. 

Jednak zgodnie z ustawą, mieszkańcy biorący 

udział w WBO mają prawo do zgłoszenia 

dowolnego projektu, jaki chcieliby żeby był 

zrealizowany przez gminę. Jeżeli projekt jest 

zgodny z prawem, wykonalny technicznie i 

spełnia wymogi formalne to urząd nie może 

nie dopuścić go do głosowania. Wprowadze-

nie dodatkowych wymagań dotyczących opi-

su projektu stanowiłoby zbytni rygoryzm 

formularza i ograniczałoby prawo do składa-

nia projektów.  

 

Kilka osób zauważyło potrzebę ochrony  na-

turalnych, miejskich terenów zielonych i wy-

łączenie ich z obszarów, na których można 

realizować projekty WBO, ponieważ wiąże się 

to z pogorszeniem stanu środowiska przyrod-

niczego. Wydział Partycypacji Społecznej 

stwierdził, że negatywna ocena projektu jest 

możliwa tylko w przypadku, gdy inwestycja 

jest niezgodna z przepisami, niewykonalna 

technicznie lub nie spełnia wymogów formal-

nych. Jeżeli tak nie jest, urząd ma obowiązek 

dopuścić projekt do głosowania. W WBO 

2020 były jednak przypadki, kiedy projekty 

zostały ocenione negatywnie ze względu na 

przepisy ochrony środowiska.  

Zaproponowano, aby liderzy, aktywiści WBO 

mieli możliwość szkoleń z tworzenia projek-

tów zgodnych z dokumentami strategicznymi 

miasta, przede wszystkim ze strategią adap-

tacji Wrocławia do zmian klimatu. W przy-

szłej edycji WBO odbędzie się tzw. Szkoła 

Liderów, cykl szkoleń kierowanych do miesz-

kańców, którzy chcieliby zgłaszać projekty do 

WBO. Jednym z zagadnień będzie informacja 

o dokumentach strategicznych, z którymi 

powinny być zgodne zgłaszane projekty. 

Zaproponowano też, aby wyeliminować gło-

sowanie przez niemowlęta. WPS uwagi nie 

uwzględnił, ponieważ ustawa o samorządzie 

gminnym nie dopuszcza ograniczania możli-

wości uczestnictwa w WBO ze względu na 

wiek.  

Zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia 

dostępności głosowania dla osób starszych, 

np. poprzez punkty do głosowania w cen-

trach aktywności lokalnej, klubach seniora, 

bibliotekach. WPS zapewnił, że w zależności 

od sytuacji epidemicznej podejmie działania 

zwiększając dostępność dla seniorów.  

 

Klub Integracji Społecznej 

 

Wrocławskie Centrum Integracji zaprasza do 

udziału w projekcie „Klub Integracji Społecz-

nej we Wrocławiu”. Projekt jest dedykowany 

mieszkańcom Wrocławia pozostającym bez 

zatrudnienia (bezrobotnym, biernym zawo-

dowo, niepobierającym emerytury lub renty). 

Skontaktuj się z WCI jeżeli jesteś w trudnej 

sytuacji życiowej lub znasz osoby znajdujące 

się w takiej sytuacji – m.in. ubóstwo, do-

świadczenie wykluczenia społecznego. Klub 

zapewnia zajęcia komputerowe, krawieckie, 

kulinarne i sportowe;  warsztaty grupowe z 

psychologiem, doradcą zawodowym, tera-
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odpoczynek i spalenie kalorii, a dodatkowo 

nazwa wyzwania, dzięki któremu możesz 

wygrać ciekawe nagrody. 18 miejsc do wybo-

ru, trasy dla biegających, spacerujących solo, 

rodzinnie lub z psem i na wypady rowerowe. 

A to wszystko za darmo i bez ograniczeń 

wiekowych. Wystarczy pobrać aplikację, być 

online lub wydrukować mapę. Cała zabawa 

nawiązuje do biegów na orientację. Polega 

na odnajdowaniu oznaczonych na mapie 

punktów i rejestrowaniu się na nich. Aby 

zabawa była bardziej emocjonująca, zachęca-

my do dołączenia do wyzwania. Polega ono 

na potwierdzeniu, za pomocą aplikacji MO-

BO, obecności w minimum 24 punktach 

kontrolnych znajdujących się w co najmniej 

trzech lokalizacjach projektu na terenie 

Aglomeracji Wrocławskiej. Jest siedem ta-

kich miejsc, to: Brzeg, Żmigród, Syców, park 

Wschodni, Lasek Osobowicki, Las Rędziński, 

Las Mokrzański. Zabawa trwa do 18 stycznia 

2021 r. Zgłoszenia należy kierować pod ad-

res: lesnewyzwanie@aglomeracja. wroc-

law.pl. Znajdzsiewlesie.pl 

WROCŁAW WŚRÓD LIDE-

RÓW X RANKINGU MIAST 
Stolica Dolnego Śląska znalazła się w pierw-

szej trójce X edycji Rankingu Miast, organi-

zowanego przez Polski Związek Firm Dewe-

loperskich. Ocenie podlegało tu sprawne 

działanie administracji, związane z wydawa-

niem decyzji potrzebnych do realizacji pro-

jektów zabudowy wielorodzinnej oraz obiek-

tów biurowych i hoteli. Ranking Miast ma na 

celu wyłonienie samorządów najbardziej 

przyjaznych dla rozwoju inwestycji dewelo-

perskich. Polski Związek Firm Deweloper-

skich, który zrzesza ponad 200 deweloperów 

mieszkaniowych i komercyjnych, za kryte-

rium oceny przy wyborze zwycięzcy w bada-

niu uznał czas wydawania decyzji o warun-

kach zabudowy w połączeniu z pokryciem 

miast planami zagospodarowania prze-

strzennego oraz czas uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na budowę.  

niem stanu epidemii, powszechne szcze-

pienia pozostałej części populacji dorosłej. 

Do 31 stycznia 2021 r. przedłużono 

obowiązujące obostrzenia związane 

z pandemią koronawirusa.  

Nadal zamknięte zostają stoki narciarskie 

czy placówki kultury. Od 18 stycznia nato-

miast do szkół - w ścisłym reżimie sanitar-

nym - wracają uczniowie klas I-III. Powrót 

uczniów klas I-III do szkół odbędzie się 18 

stycznia w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Wytyczne w dużej mierze opierają się na 

zapisach znanych już z września 2020 r. 

Nauczyciele mogą wykonać test PCR, w 

kierunku wykrycia koronawirusa w jed-

nostkach inspekcji sanitarnej oraz w punk-

tach drive-thru. Listy punktów i godziny 

poboru wymazów od nauczycieli i pracow-

ników szkół opublikowane zostaną na stro-

nach internetowych Wojewódzkich Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznych i Powiato-

wych Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznych. 

Najważniejsze obostrzenia związane z CO-

VID-19 do końca stycznia: 

· Obowiązuje utrzymywanie co naj-

mniej 1,5-metrowej odległości między pie-

szymi. 

· Konieczne jest zasłanianie ust i 

nosa w miejscach publicznych, m.in. na 

ulicy, w autobusie, w przychodni czy w 

kościele. 

· Ograniczona jest działalność galerii 

handlowych – otwarte pozostają tam np. 

tylko apteki czy sklepy z artykułami spo-

żywczymi. 

· Obowiązuje zakaz działalności sta-

cjonarnej restauracji – możliwy jest jedy-

nie dowóz oraz podawanie żywności na 

wynos. 

· Ograniczone jest prowadzenie dzia-

łalności hotelarskiej (z wyjątkami). 

· Nieczynne są stoki narciarskie. 

· Zawieszona jest działalność placó-

wek kultury, w tym m.in. teatrów, kin czy 

muzeów. 

· Obowiązuje zakaz działalności klu-

bów nocnych, dyskotek i innych miejsc 

udostępnionych do tańczenia. 

· Zawieszona jest działalność base-

nów, aquaparków, siłowni, klubów i cen-

trów fitness (z wyjątkami). 

· Środkami transportu zbiorowego 

może podróżować ograniczona liczba osób. 

· W kościołach obowiązuje limit osób 

– max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu 

odległości nie mniejszej niż 1,5 m. 

· W zgromadzeniach publicznych 

może uczestniczyć max. 5 osób. 

· Obowiązują godziny dla seniorów 

(od poniedziałku do piątku w godzinach 

10:00 – 12:00). 

· Obowiązuje zakaz organizacji wesel, 

komunii, konsolacji i innych uroczystości 

oraz przyjęć okolicznościowych. 

· Targi, wystawy, kongresy i konfe-

rencje mogą odbywać się wyłącznie on-

line. 

· Obowiązują ograniczenia związane 

z przekraczaniem granicy i ruchem mię-

dzynarodowym. 

29. FINAŁ WOŚP 

WROCŁAW 

30 i 31 stycznia odbędzie się 29 finał Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Jak co 

roku cel jest szczytny – tym razem zbiera-

my na zakup sprzętu dla laryngologii, oto-

laryngologii i diagnostyki głowy. Spotkaj-

my się ponownie, aby celebrować i grać 

z najgłośniejszą orkiestrą świata. Gramy 

pod hasłem Finał z głową. Wokół wrocław-

skiego rynku będzie mnóstwo atrakcji oraz 

wiele niesamowitych koncertów na scenie.  

LEŚNE WYZWANIE: NA 

SPACER DO LASU 

Znajdź się w lesie – to najlepszy sposób na 

peutą i pracownikiem socjalnym;  konsulta-

cje indywidualne ze specjalistami: min. z 

psychologiem i prawnikiem; zwrot kosztów 

dojazdu; przerwy kawowe. Zajęcia reintegra-

cji społecznej odbywają się w Klubie Integra-

cji Społecznej, ul. Skoczylasa 8. Projekt jest 

całkowicie bezpłatny. Kontakt tel. 

713084453, e-mail: kis@wci.wroclaw.pl 

 

Covid-19 – szczepienia osób powyżej 

80. i 70. roku życia  

15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia 

dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Potrwa 

do 21 stycznia 2021 r. Natomiast osoby, któ-

re skończyły 70 lat będą mogły rejestrować 

się na szczepienia od 22 stycznia. 25 stycznia 

2021 r. rozpoczną się szczepienia zarejestro-

wanych seniorów. Wszyscy seniorzy powyżej 

70. roku życia od 25 stycznia będą mogli się 

szczepić w blisko 6 tysiącach punktów w 

całej Polsce. 18 stycznia rozpoczną się szcze-

pienia pensjonariuszy Domów Pomocy Spo-

łecznej. Mieszkańcy DPS będą zaszczepieni w 

miejscach, w których przebywają za pomocą 

mobilnych punktów. Osoby, które będą 

chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale 

mają trudność z dotarciem do punktu szcze-

pień, będą mogły skorzystać ze specjalnie 

zorganizowanego transportu. Na stronie 

gov.pl/szczepimysie znajdują się komplekso-

we i sprawdzone informacje na temat szcze-

pionki. Pod numerem 989 dostępna jest 

również bezpłatna, całodobowa infolinia 

Narodowego Programu Szczepień przeciw 

COVID-19.  

Etapy szczepień 

I: Pensjonariusze i pracownicy domów po-

mocy społecznej oraz zakładów 

opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-

opiekuńczych i innych miejsc 

stacjonarnego pobytu, osoby starsze powyżej 

60. roku życia, służby mundurowe, w tym 

wojska obrony terytorialnej. 

 II: Kluczowe grupy zawodowe: pracowni-

cy sektora edukacji, pracownicy sektorów 

infrastruktury krytycznej, transportu pu-

blicznego, urzędników bezpośrednio zaan-

gażowanych w zwalczanie epidemii (np. 

pracowników stacji epidemiologiczno-

sanitarnych), osoby w wieku poniżej 60. 

roku życia z chorobami przewlekłymi 

zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu 

COVID-19. 

III: Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów 

zamkniętych na mocy rozporządzeń 

ws. ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpie-

BIULETYN 
 



twiał. Mężczyzna zatrzymał przejeżdżający 

obok radiowóz i poprosił policjantów o po-

moc w jak najszybszym dotarciu do szpitala. 

Policjanci bez zastanowienia podjęli pilotaż, 

informując o wszystkim oficera dyżurnego. 

Czas przejazdu skrócił się z kilkudziesięciu 

minut do niespełna 10, a pojazdy bezpiecznie 

dotarły pod placówkę medyczną. Chłopiec 

został przekazany natychmiast w ręce medy-

ków. 

Tego typu sytuacja jest dodatkową motywa-

cją i dodaje sił do dalszej jeszcze lepszej służ-

by. Niezmiernie cieszy fakt, że praca wro-

cławskich policjantów została doceniona i że 

jest wzorem do naśladowania dla innych 

policjantów. 

Julkowi funkcjonariusze życzą szybkiego 

powrotu do zdrowia. 

Jego dynamiczna jazda zwróciła uwa-

gę policjantów 

Niewiele już Daewoo Lanosów można zoba-

czyć na wrocławskich ulicach. Auto zwróciło 

uwagę mundurowych z Komendy Miejskiej, 

tym bardziej, że kierujący wykonywał nim 

gwałtowne manewry. Policyjna kontrola to 

już szereg ujawnionych nieprawidłowości: 

brak prawa jazdy, badań technicznych, ubez-

pieczenia OC, kierujący poszukiwany przez 

prokuraturę i z narkotykami w kieszeni. Ko-

lejne porcje narkotyków ukryte były pod 

fotelem kierowcy. Mężczyzna został zatrzy-

many i trafił do policyjnego aresztu. 

Lanos na głogowskich numerach rejestracyj-

nych zwrócił uwagę policyjnych wywiadow-

ców, którzy akurat patrolowali teren osiedla 

Maślice. Mężczyzna siedzący za kierownicą 

wykonywał dość gwałtowne manewry, dlate-

go funkcjonariusze postanowili z nim poroz-

mawiać i zatrzymali auto do kontroli. Jego 

„rajdowy” styl jazdy sprowadził na niego 

same kłopoty. Najpierw okazało się, że jest 

on poszukiwany przez Prokuraturę Rejono-

wą w Środzie Śląskiej. Później na jaw wyszło, 

że nie miał prawa jazdy – te zostało mu za-

trzymane w drodze decyzji administracyjnej. 

W kieszeni jego bluzy policjanci ujawnili 

narkotyki, a kolejne porcje substancji odu-

rzających schowane były pod fotelem kie-

rowcy. Osobowe Daewoo nie miało ani aktu-

alnych badań technicznych, ani polisy obo-

wiązkowego ubezpieczenia. 

36-latek został przez policjantów zatrzymany 

i przewieziony na najbliższy komisariat. Jego 

Lanos trafił na strzeżony parking. Policjanci 

przewieźli jeszcze mężczyznę do placówki 

medycznej, gdzie została mu pobrana krew 

do badań. Jeśli okaże się, że prowadził pod 

wpływem narkotyków, jeszcze bardziej 

skomplikuje to jego niełatwą już sytuację. 

Ujawnione środki odurzające policjanci do-

kładnie zważyli i opisali. 

Zatrzymany 36-latek resztę tego dnia spędził 

w policyjnym areszcie. A przecież policjanci 

tyle już razy apelowali o spokojną i rozważną 

jazdę. 

 

osób poszukiwanych. Na drogach powiatu 

wrocławskiego mundurowi odnotowali też 

2 wypadki - na szczęście nikt nie doznał 

zagrażających życiu obrażeń. 

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia, 

również z uwagi na obecną sytuację w kra-

ju i na świecie, przebiegły na wrocławskich 

drogach dość spokojnie. W ciągu minio-

nych czterech dni, odnotowano 2 wypadki 

i 44 kolizje. To mniejsza liczba zdarzeń, do 

których dochodzi niejednokrotnie w ciągu 

dni roboczych. Niemniej jednak brak roz-

wagi, nonszalancja na drogach, w tym nie-

dostosowanie prędkości do panujących 

warunków drogowych, to wciąż główne 

przyczyny zaistniałych wypadków, w któ-

rych poszkodowane zostały 2 osoby. Na 

szczęście nikt z osób poszkodowanych, nie 

doznał zagrażających życiu obrażeń. 

Policjanci z wrocławskiej Komendy Miej-

skiej Policji, prowadząc wzmożone działa-

nia kontrolne w okresie świątecznego 

weekendu, ujawnili i zatrzymali także 17 

osób, które mimo wielokrotnych apeli o 

trzeźwość, zdecydowały się wsiąść za kie-

rownicę swoich pojazdów po spożyciu al-

koholu.  

Okres świąteczny, to nie tylko czas wzmo-

żonej pracy policjantów ruchu drogowego, 

ale i tych z służb prewencji oraz kryminal-

nych. W ciągu trzech minionych dni funk-

cjonariusze przeprowadzili ponad 880 

różnego rodzaju interwencji i zatrzymali na 

gorącym uczynku przestępstwa 45 osób, a 

także 16 poszukiwanych. 

Podziękowania dla policjantów 

z Wydziału Prewencji i Patrolowego 

od taty dziesięciomiesięcznego Julka 

Funkcjonariuszy Wydziału Prewencji 

i Patrolowego poprosił o pomoc w jak naj-

szybszym dotarciu do szpitala zdenerwo-

wany i zaniepokojony o stan zdrowia swo-

jego syna mężczyzna. Policjanci ze względu 

na stan mogący zagrażać życiu malucha 

bez wahania podjęli się pilotażu i już po 

kilku minutach samochody wjechały na 

podjazd dla karetek. Chłopiec trafił pod 

opiekę medyków, a wdzięczny za okazaną 

pomoc ojciec dziesięciomiesięcznego Julka 

złożył podziękowania dla funkcjonariuszy 

na ręce Komendanta Miejskiego Policji we 

Wrocławiu. 

Wrocławscy policjanci każdego dnia reali-

zują swoje ustawowe zadania, także udzie-

lając pomocy osobom, którym jest ona 

potrzebna. Cieszy sytuacja, w której te 

działania są dostrzegane, a przede wszyst-

kim są doceniane. Podziękowania od taty 

dziesięciomiesięcznego Julka dla funkcjo-

nariuszy z Wydziału Prewencji i Patrolowe-

go za wzorową postawę i ludzkie podejście 

wpłynęły na ręce Komendanta Miejskiego 

Policji we Wrocławiu. 

Rodzice 10-miesięcznego Julka w związku 

z podejrzeniem poważnej choroby swojego 

syna musieli jak na szybciej dostać się do 

jednego z wrocławskich szpitali, a przed-

świąteczny ruch na drodze tego nie uła-

ZIELONA ENERGIA ZASILI 

WROCŁAWSKIE UCZELNIE 
Wrocławskie uczelnie od nowego roku będą 

korzystać z energii elektrycznej pochodzącej 

z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Zielo-

na energia pochodzić będzie ze spalanych 

odpadów komunalnych. Dostarczy ją Instala-

cja Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych w Poznaniu. Inicjatorem 

i liderem Grupy Zakupowej Energii Elek-

trycznej, w skład której wchodzi 14 uczelni 

w kraju, jest Politechnika Wrocławska. 

Uczelnie biorące udział w projekcie zgłosiły 

zapotrzebowanie na prawie 100 GWh, które 

dostarczy Suez Zielona Energia z Instalacji 

Termicznego Przekształcania Odpadów Ko-

munalnych w Poznaniu. Taka ilość prądu 

odpowiada konsumpcji energii ok. 35 tys. 

gospodarstw domowych. Z energii skorzysta 

większość wrocławskich uczelni w tym: Poli-

technika Wrocławska, Uniwersytet Wrocław-

ski, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet 

Przyrodniczy, Akademia Muzyczna, Akade-

mia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekono-

miczny, Akademia Wojsk Lądowych oraz 

Akademia Wychowania Fizycznego.  

APEL DO MIESZKAŃCÓW 

W SPRAWIE MIEJSKICH 

KOTÓW 
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zwrócił 

się do wrocławian, zarządców i administrato-

rów nieruchomości o humanitarną postawę 

i zapewnienie miejskim kotom opieki 

i ochrony, szczególnie w okresie zimowym. 

Zadbajmy o to, aby miały one dostęp do wo-

dy, pokarmu oraz bezpiecznego, ciepłego 

i suchego schronienia. Udostępnienie innego 

odpowiedniego pomieszczenia może urato-

wać im życie. Warto pamiętać, iż koty wol-

no bytujące stanowią stały i pożyteczny 

element ekosystemu miejskiego będąc na-

turalnymi wrogami myszy i szczurów, na 

które instynktownie polują, niezależnie od 

tego, czy są najedzone czy nie. Hamują 

jednocześnie ekspansję gryzoni, które są 

nosicielami groźnych dla ludzi chorób.  

DOLNOŚLĄSKIE 

ZOOPOWIEŚCI  

Z ZIEMKIEM 
Ziemek powraca z nową serią o zwierzę-

tach. Tym razem spotka się z ekspertami 

zajmującymi się zwierzętami żyjącymi we 

Wrocławiu i w dolnośląskich górach i opo-

wie nam np. o tym gdzie w naszych okoli-

cach można spotkać wilki i jak się je tropi, 

czy sowy rzeczywiście są takie mądre, po-

każe w czym pomagają ludziom psy. Podą-

żając śladami zwierząt obejrzymy piękne 

krajobrazy Gór Sowich, Izerskich i Karko-

noszy. ZOOpowieści odbędą się 9, 16, 20 i 

23 stycznia o godzinie 11 na social media: 

Visit Wroclaw, Wroclaw [Wroclove], Dolny 

Śląsk.   

KRONIKA POLICYJNA 
Podsumowanie Świąt Bożego Naro-

dzenia na terenie Wrocławia i po-

wiatu wrocławskiego 

Święta Bożego Narodzenia, to czas inten-

sywnej pracy wrocławskich funkcjonariu-

szy, wszystko po to, aby zapewnić bezpie-

czeństwo mieszkańcom. Podczas wydłużo-

nego weekendu świątecznego, trwającego 

w tym roku cztery dni, policjanci przepro-

wadzili ponad 880 różnego rodzaju inter-

wencji i zatrzymali na gorącym uczynku 

przestępstwa 45 osób. Od czwartku do 

niedzieli włącznie, funkcjonariusze zatrzy-

mali też 17 nietrzeźwych kierujących i 16 


