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Wejdź w klimat Halloween w dawnej zamkowej sali kinowej Centrum Kultury "Zamek" z twórczością
zmarłego w tym roku mistrza horrorów George'a Romero.
George Romero to twórca jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie grozy - żywych trupów,
które w kolejnych jego filmach opanowują świat. Po skończeniu szkoły wraz z przyjacielem założył The Latent Image i w 1968 nakręcił znakomity horror "Noc żywych trupów". Później przyszły następne filmy:
"There's Always Vanilla Poranek żywych trupów, Creepshow; Małpia telepatia; Ciemna strona i Maska diabła. Filmy był przełomem – zarówno dla kina grozy jak i kina w ogóle. Wielu uważa, że "Nocą żywych trupów" Romero zapoczątkował nowożytną epokę horroru, charakteryzującą się tym, iż tego typu kino zapewnia widzowi nie tylko rozrywkę na mocnym poziomie, ale znaleźć można w nim także elementy krytyki społeczeństwa i polityki. Wprowadził też do kultury masowej postać zombie, którą znamy dzisiaj – nieumarły,
powstający z grobu, aby pożywić się ludzkim mięsem. Wcześniej zombie utożsamiany był z haitańskim kultem voodoo.
Wydarzenie jest pierwszym z cyklu spotkań filmowych "Kino Zamek", z których każde poświęcone jest wybranej, wybitnej postaci z historii kinematografii.
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Pomóżmy naszym sąsiadom
Zarząd Osiedla Leśnica prosi mieszkańców Osiedla o udział w zbiórce na rzecz pogorzelców
z ulicy Rzeszowskiej (pożar sobota 7.10). Zbiórkę organizuje parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Złotnikach, w niedzielę 22 października.
14 października – Dzień Edukacji Narodowej

cławia Rafałem Dudkiewiczem dotyczące zmian
ustrojowych i przyszłości rad osiedli.

Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej,
Rada Osiedla Leśnica na ręce dyrektorów szkół,
przedszkoli i żłobków oraz placówek wychowawczych w naszym Osiedlu, składa najserdeczniejsze
życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom
oświaty oraz dzieciom i młodzieży.

Natomiast podczas warsztatów tematycznych rozmawialiśmy o poszerzeniu statutowych uprawnień
wrocławskich osiedli, współpracy międzyosiedlowej, rozpoznawaniu i wykorzystywaniu zasobów
osiedlowych.

Życzymy Państwu dużo zdrowia i wytrwałości w odpowiedzialnej pracy edukacyjno-wychowawczej, a
uczniom uzyskiwania jak najlepszych wyników w
nauce oraz wielu nowych doświadczeń w poszerzaniu swoich horyzontów.
18 października - Święto Wojsk Łączności i Informatyki
Rada Osiedla Leśnica, w związku ze zbliżającym się
Świętem Wojsk Łączności i Informatyki składa na
ręce Dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
Pana płk Dariusza Dejneki, wszystkim żołnierzom i
pracownikom jednostki, najlepsze życzenia. Życzymy
Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, sukcesów, awansów i odznaczeń, spełnienia marzeń
oraz przysłowiowego żołnierskiego szczęścia. Życzenia nasze kierujemy również do byłych żołnierzy i
pracowników tej zasłużonej dla naszego regionu jednostki.
Odbyła się debata o bezpieczeństwie
Komisariat Policji Wrocław Leśnica, z udziałem
przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego KMP,
Straży Miejskiej, MOPS i RO, zorganizował w piątek
29 września br. w Centrum Kultury Zamek, debatę
dotyczącą bezpieczeństwa seniorów na osiedlu, w
tym szczególnie oszustw na wnuczka, policjanta,
funkcjonariusza CBŚP itp. Policjanci przypomnieli
też o możliwości zgłaszania zagrożeń przez aplikację
Moja Komenda oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Frekwencja była niestety nie za wysoka.
Mimo to jesteśmy przekonani, że każde takie spotkanie jest potrzebne i przyczynia się do uświadomienia
mieszkańcom o pojawiających się, coraz to nowszych, zagrożeniach ze strony oszustów. Mamy również nadzieję, że w przyszłości pozwoli to im uniknąć nieprzewidzianych zagrożeń i strat.
Odbył się I Wrocławski Kongres Rad Osiedli
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zorganizowało pierwszy Wrocławski Kongres Rad Osiedli,
który odbył się w sobotę 7 października 2017 w Hali
Stulecia. Kongres uroczyście otworzył Prezydent
Wrocławia Rafał Dutkiewicz i Przewodniczący Rady
Miejskiej Jacek Ossowski. Następnie swoje wystąpienia dotyczące funkcjonowania, finansowania i kompetencji Rad Osiedli mieli Dyrektor Spraw Społecznych Jacek Sutryk i Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Feliks. O współpracy z osiedlami mówili dyrektorzy MOPS, Biura
Partycypacji Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego, a o
działalności Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Wiceprezydent Wrocławia Magdalena Piasecka.
Następnie Prezydent uroczyście wręczył przedstawicielom RO legitymacje radnych.
W dalszej kolejności odbyło się bezpośrednie spotkanie na żywo i w sieci (tweetup) z Prezydentem Wro-

Uczestnicy kongresu mieli również sposobność porozmawiania, przy tzw. stolikach eksperckich, ze
specjalistami reprezentującymi 19 instytucji miejskich, między innymi: Departament Infrastruktury
i Gospodarki, Zarząd Zasobu Komunalnego, Zarząd
Zieleni Miejskiej, Wrocławskie Mieszkania, WCRS,
MOPS, MBP, MPWiK, Ekosystem, MPK, ZDIUM. Spotkanie to umożliwiło jednocześnie wzajemne poznanie się radnych i nawiązanie bezpośrednich
kontaktów między sąsiednimi radami osiedli, co w
przyszłości może zaowocować lepszą współpracą.
Zakończyło się głosowanie WBO
2 października zakończyło się głosowanie na projekty tegorocznego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku elektronicznie oddano 57
638 głosów, w tym potwierdzonych 55 304 i 2334
niepotwierdzonych. Do tego doliczone zostaną głosy oddane tradycyjnie, za pomocą papierowych formularzy. W punkcie głosowań w Radzie Osiedla
Leśnica oddano kilkaset tradycyjnych głosów. Dziękujemy bardzo za udział w głosowaniu. Wyniki
WBO zostaną podane do końca października.
Do połowy listopada br. czekamy na wnioski finansowe
Zarząd Osiedla informuje, że do dnia 15.11.2017 r.
można składać do siedziby 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 2018
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.
Uspokojenie ruchu na Osiedlu
Zarząd Osiedla Leśnica poparł wnioski i petycje
mieszkańców dotyczące wykonania progów spowalniających na ulicy Kościańskiej, ograniczenia dopuszczalnej prędkości i wyznaczenia przejść dla
pieszych na osiedlu Żar oraz o rozszerzenie strefy
ruchu uspokojonego i wykonanie progów spowalniających na ul. Trzmielowickiej, na odcinku od nr
63 do 74.
Progi na Małopolskiej
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przeprowadził

kontrolę w terenie, po której stwierdzono, że część
progów wykonanych w ramach projektu WBO na ulicy Małopolskiej, posiada zbyt krótkie najazdy. Powodują one odczucie dyskomfortu kierowcy pokonującego progi. W ramach robót poprawkowych zostanie
wykonana korekta progów. Prace zaplanowano na
październik br.
Nie trujmy się – zdrowie mamy tylko jedno!
Zarząd Osiedla, w związku z rozpoczynającym się
sezonem grzewczym zwraca się z apelem do mieszkańców naszego Osiedla. Prosimy o zrezygnowanie z
palenia w swoich piecach różnego rodzaju odpadów –
pożytek w postaci ogrzania mieszkania jest niewielki, natomiast jest to bardzo duża uciążliwość dla nas
wszystkich. Spalanie śmieci zatruwa i zanieczyszcza
powietrze w całej okolicy znacząco pogarszając komfort życia. Toksyczny dym jest rakotwórczy i niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie – szczególnie u
dzieci i osób starszych. Specjaliści „biją na alarm”,
Wrocław niestety jest w czołówce polskich miast o
najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Śmieci powinniśmy segregować i wyrzucać do odpowiednich
pojemników. Tym bardziej – że płacimy podatek niezależnie od tego, ile wyprodukujemy odpadów w naszych gospodarstwach domowych. Przypominamy też
o zakazie palenia odpadów zielonych, w tym liści, na
terenie naszego miasta. Odpady takie powinniśmy
umieszczać w brązowych workach, które wystawiamy przed domem w dniu ich zabierania. Szczegółowy
harmonogram odbioru takich worków z poszczególnych ulic znajdziemy na stronie ekosystem.wroc.pl .
Przedłużone konsultacje antysmogowe
Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę
w sprawie przedłużenia terminu składnia uwag i
wniosków do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Do 31 października 2017 r. można zgłaszać do nich
uwagi. W uchwale dotyczącej Gminy Wrocław zakłada się między innymi rezygnację ze spalania węgla i
drewna na rzecz wykorzystania paliw płynnych i gazowych. Uwagi i wnioski do projektów uchwał można
zgłaszać w formie pisemnej, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław; za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym,
na
adres:
konsultacje@irt.wroc.pl oraz ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527
Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu. Decyduje data wpływu. Wszystkie projekty dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Mpzp Kosmonautów/Kamiennogórska/Małopolska
18 października o godz. 15:30, w UM pl. Nowy Targ 1
-8, sala nr 204, odbędzie się dyskusja publiczna nad
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów, Kamiennogórskiej i Małopolskiej. Do 20 października można też oglądać projekt miejscowego
planu oraz prognozę oddziaływania na środowisko Biuro Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, pok. nr
216, w godz. od 9:00 do 15:30.

UWAGA SENIORZY
Nowy Zarząd Koła nr 1 w Leśnicy zaprasza starych i nowych członków koła nr 1 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na spotkanie z okazji Międzynarodowych Dni Seniora, które odbędzie się
25.10.2017 br. O godzinie 16 w Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu.
Zarząd Koła

WARSZTATY Z ROCHEM URBANIAKIEM
Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Tworzenie opowieści” z autorem wystawy Rochem Urbaniakiem.
Opowiadanie jest jedną z najstarszych funkcji sztuki. Opowiadanie o świecie na około, opowiadanie
o bogach, bohaterach, wielkich wydarzeniach i emocjach. Na warsztatach skupimy się właśnie na tym.
Sztuka jako nośnik opowieści.
Uczestnikom warsztatów zostaną zaprezentowane fragment historii z bajek i książek wraz z ilustracjami.
Postaramy się pokazać jak największą różnorodność, zarówno stylistyczną jak i tematyczną. Sięgniemy bo
tematy z różnych stron świata. Następnie uczestnicy będą losować poszczególne elementy z których będą
musieli stworzyć i zilustrować własną opowieść. Będą to hasła takie jak imiona bohaterów mających pojawić
się w ich historii, krainy w jakich będzie się ona działa albo cel do którego postacie będą dążyć. Przy prezentacji skończonej pracy, uczestnik będzie proszony o powiedzenie historii którą stworzył z wylosowanych elementów. Celem warsztatów jest pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności przez skonfrontowanie
własnej wyobraźni, haseł pomagających stworzyć opowieść, oraz fragmentów bajek i legend z różnych stron
świata prezentowanych w pierwszej części.
Warsztaty są bezpłatne.
KIEDY: 21.10.2017, sobota, godziny 14:00 – 17:00
GDZIE: Centrum Kultury Zamek, GALERIA
DLA KOGO: dzieci w wieku 7-12 lat
ZAPISY: na galeria@zamek.wroclaw.pl

KULTURY ŚWIATA - KUBA
Kuba to rajska wyspa, w której można zakochać się od
pierwszego wejrzenia. Ale jaka jest od środka, co w sobie
kryje, co myślą ludzie i jak im się żyje? Jest to kraj pełen
paradoksów rodem z PRL, który właśnie przeżywa koniec
komunizmu i swój rok 1989. Jest pełen emocji, tajemnic,
piękna, brzydoty, rumu i cygar. Zapraszamy na opowieść o
miesięcznej wyprawie rowerowej przez Kubę - tę turystyczną i nieznaną, w deszczu i słońcu, za to zawsze w
oparach spalin z archaicznych pojazdów i smakiem trzech
kanapek do wyboru oferowanych przez wszystkie punkty
gastronomiczne na wyspie.
Kultury Świata "Kuba- nie taka rajska wyspa" spotkanie z Jakubem Rybickim

WYSTAWA FRACTURES
Jakub Rybicki – urodzony na Warmii, wychowany na Mazurach, dorastający na Podlasiu,
a najczęściej osiadły w Wielkopolsce. Z wykształcenia wschodoznawca i socjolog – co
stale każe mu pchać się na Wschód, który kocha szczerze, ale nie wie, czy z wzajemnością.
Z pasji i zawodu fotograf, laureat licznych
nagród fotograficznych. Autor książki „Po Bajkale”, współpracownik magazynów i portali
podróżniczych. Kolekcjoner dziwnych czapek,
okazjonalny alpinista. Rowerem, autostopem,
konno i samochodem przejechał ponad 50 krajów. W podróżach szuka prawdy, dobra i piękna.

26 października 2017, czwartek, godzina 18:30

Wystawa „Fractures” prezentuje cykl portretów typograficznych w których wizerunek budowany jest
za pomocą laserunkowo na-kładanych na siebie kolejnych warstw znaków, liter, fragmentów zdań.
Małgorzata Kosiec uzyskuje dzięki temu efekt wielowymiarowości a wieloelementowa struktura pozwala wprowadzić w realistyczne przedstawienia nutę
tajemnicy i wieloznaczności. Tytułowe fractureszłamania to bezpośrednie nawiązanie do nieregularnych „połamanych” formatów podobrazi, których
artystka użyła w swoim najnowszym cyklu. Tytułowe złamania rozumiane również jako przełom to
także pewne stany emocjonalne, które podkreślają
psychologiczny wymiar portretów.
Małgorzata Kosiec jest absolwentką Akademii Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Uczelnię ukończyła, zdobywając dyplom z wyróżnieniem w 2000 roku. Jest też m.in. stypendystką ministra kultury i finalistką programu International Young Art 2002 domu aukcyjnego Sotheby's, jednego
z najbardziej znanych na świecie.

Wstęp wolny

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT Z ODZNAKĄ
Plastyczno-przyrodniczy międzynarodowy projekt programu eTwinning otrzymał Krajową Odznakę Jakości.
Grupa Stempelki, Przedszkole nr 15 we Wrocławiu,
zrealizowała wraz z przedszkolakami ze Słowacji,
Słowenii oraz Warszawy projekt "Nature Art
through Children's Eyes" („Przyroda w malarstwie
oczami dzieci”). Jego celem było zapoznanie przedszkolaków z dziełami malarskimi wybitnych europejskich artystów, przedstawiających przyrodę
o różnych porach roku, a każda z nich wiązała się
z innymi inspiracjami. Przedszkolaki przez kontakt
oraz rozmowę rozwijali swoje zainteresowania
sztuką. Kolejnym elementem ich pracy było stworzenie prac plastycznych, stosując do tego różnorakie techniki. Dzieciom najbardziej podobały się zadania
z bezpośrednim wykorzystaniem IT. Na zakończenie projektu dokonano ewaluacji.
Krajowa Odznaka Jakości jest wyróżnieniem dla uczestników projektu, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom.
Tekst: Anna Dziubek

Małgorzata Kosiec „Fractures”, 27.10-26.11, wernisaż 27.10, g.19:00, kurator: Ida SmakoszHankiewicz
Wystawa organizowana we współpracy z galerią
Arttrakt.

KONKURS NA KARTKĘ
ŚWIĄTECZNĄ
Idą Święta- konkurs plastyczny na najładniejszą
kartkę świąteczną
Początki tworzenia kartek świątecznych sięgają
dziewiętnastego wieku. Pierwszy projekt na ozdobną kartkę z życzeniami świątecznymi został zainicjowany ponad 200 lat temu, przez Sir Henry’ego
Cole. Ręcznie ozdobioną kartkę wykonał malarz,
przyjaciel zamożnego Cole, która następnie została
powielona w drukarni i rozesłana do bliskich.
Od tamtej pory tradycja wysyłania kartek świątecznych jest nieprzerwanie kontynuowana, przybierając z biegiem czasu różne formy. Najpiękniejsze
jednak nadal pozostają te kartki świąteczne, które
zostały wykonane ręcznie.
Na właśnie takie ręcznie wykonane kartki czekamy!
Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaki
oraz dzieci w wieku szkolnym. Organizator przewiduje przyznanie nagród za najciekawsze prace.
Rozdanie nagród odbędzie się, dnia 3 grudnia
2017r. Regulamin i szczegóły konkursu na stronie
www.zamek.wroclaw.pl

JARMARK
JADWIŻAŃSKI
- FOTORELACJA
Fotorelacja z Jarmarku Jadwiżańskiego, który tradycyjnie odbył się na terenach wokół Centrum Kultury
Zamek we Wrocławiu w pierwszą niedziele października. Fotografie autorstwa Rekofotografii.

