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DZIEŃ KOBIET Z FILMEM I MUZYKĄ
Pokaz „Kultu ciała”, przedwojennego romansu w koprodukcji polsko-austriacko-węgiersko-francuskiej z Eugeniuszem Bodo w obsadzie oraz muzyką na żywo graną przez zespół Czerwie, to propozycja wrocławskiego
Centrum Kultury „Zamek” na zbliżający się Dzień Kobiet. Wszyscy odwiedzający Zamek 8 marca będą mieli
okazję również obejrzeć wystawę pt. "Cudowna kobieta" przedstawiającą wizerunki kobiet na reprodukcjach starych fotografii pochodzących z przełomu XIX/XX wieku.

Niezależna polska formacja prezentująca alternatywne dźwięki z pogranicza folku, etno, sceny absurdu, teatru i filmu. Muzycy są twórcami i wykonawcami muzyki do wielu projektów teatralno-filmowoplastycznych. W ciągu ostatnich lat tworzą głównie
muzykę do arcydzieł kina niemego. O tym, jak wspaniale grają mogliśmy się przekonać podczas wcześniejszych występów w CK ZAMEK, gdzie zagrali
muzykę do filmów: „Nosferatu”, „Mumia”, Metropolis” czy „Mania”
W skład grupy wchodzi obecnie 4 muzyków – Wojtek
Zaborowski, Maciek Kudłacik, Paweł Zawarus, Piotrek Bogunia – operujących następującym instrumentarium: perkusja, ksylofon, Instrumenty perkusyjne, Instrumenty etniczne, bas, gitara, mandolina,
akordeon, syntezatory.

KULT CIAŁA (1929r, reż. Michał Waszyński) Czesław jest rzeźbiarzem. Poszukuje modelu do swej rzeźby
„Nowa Wenus”. Poznaje piękną Hankę. Uważa ją za idealny model i skłania do pozowania. Wkrótce zakochuje
się w niej, a ona w nim, miłością gwałtowną, niezrównaną… Pewnego dnia jego przyjaciel baron Stumberg
przedstawia mu Hankę jako swoją narzeczoną. Zrozpaczony Czesław szuka zapomnienia w alkoholu. Kiedy
Stumberg dowiaduje się o ich miłości, postanawia wyjechać z Hanką, by zapomniała o Czesławie. Odbywają
podróż po Europie. Boże Narodzenie spędzają na Riwierze. Hanka wyznaje Stumbergowi, że nie może zapomnieć Czesława, który tymczasem stacza się coraz niżej, choć jego wystawiona w Zachęcie rzeźba zostaje na-
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grodzona i uznana za arcydzieło. Nikt nie rozpoznaje w obdartym, zarośniętym mężczyźnie jej autora… Kiedy
Czesław idzie do swojego atelier, zastaje w nim Hankę, czekającą na niego z utęsknieniem i miłością.
/za filmpolski/
Nagrodzony Złotym Medalem na Festiwalu Filmowym w Nicei film Waszyńskiego powstał 3 lata po światowej premierze pierwszego filmu dźwiękowego. Kręcony m.in. w Wiedniu, w koprodukcji polsko-austriackiej,
został wprawdzie udźwiękowiony, ale w Polsce, ze względu na wysokie ceny nowej aparatury, pokazywany
był w wersji niemej. Film został zrealizowany w Warszawie (Polska), Wiedniu (Austria), Budapeszcie
(Węgry) oraz Nicei (Francja)
Występują: Agnes Petersen – Hanka Złotopolska, Victor Varconi – Rzeźbiarz Czesław Dworski, Paweł Owerłło
– Prezes Zahorski, Marquita Sisters – Taniec (zespół), Krystyna Ankwicz – Modelka Lina, Eugeniusz Bodo –
Franciszek, pomocnik Czesława.

8 marca (czwartek) godz. 19:00, bilety – 20zł

„Kult ciała”
pokaz filmu (wyst. Eugeniusz Bodo)
z muzyką na żywo zespołu Czerwie
Centrum Kultury „ZAMEK”,
pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław
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Szanowne Panie!

Zamknięcie Grabowej

Co i gdzie zgłaszamy

Z okazji zbliżającego się 8 marca, Międzynarodowego Dnia Kobiet, Rada Osiedla Leśnica składa wszystkim Paniom moc najserdeczniejszych życzeń, dużo
zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy i
życiu osobistym oraz uśmiechu i radości na co dzień.

W poniedziałek 19.02.18 został zamknięty wyjazd z
ulicy Grabowej przy pętli autobusowej. Połączenie
z ulicą Kosmonautów jest możliwe poprzez ulicę
Tadeusza Brzozy i aleję Architektów. Zamknięcie
jest związane z koniecznością połączenia sieci kanalizacyjnej znajdującej się w Grabowej z kolektorem położonym wzdłuż ulicy Kosmonautów. Prace
potrwają dwa tygodnie.

ZDiUM przez całą dobę, pod numerami tel. 071 376
00 22 i 19501 (oraz na zgloszenia@zdium.wroc.pl)
przyjmuje zgłoszenia: ubytków w nawierzchniach
jezdni i chodników; uszkodzeń lub braków pokryw
studzienek kanalizacyjnych, pojemników na odpady,
ławek, barier, elementów segregacji ruchu, znaków
drogowych, oznakowania informacyjnego, słupów
itp.; awarii sygnalizacji świetlnej; awarii oświetlenia
ulicznego; uszkodzeń wiat przystankowych; braku
lub niewłaściwego oznakowania miejsca robót oraz
innych nieprawidłowości w pasie drogowym dróg
publicznych na terenie miasta, wymagających interwencji służb miejskich (z wyjątkiem zdarzeń, przy
których konieczne jest natychmiastowe działanie policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego).

Klub Seniora przy Radzie Osiedla
Informujemy, że zgodnie z wnioskami mieszkańców,
z inicjatywy Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Jacka Sutryka, Dyrektor Wrocławskiego
Centrum Rozwoju Społecznego Doroty Feliks oraz
Rady Osiedla Leśnica, w naszym Osiedlu powstał
Klub Seniora. Na zebraniu założycielskim w dniu
16.02. powołany został Zarząd Klubu. Niebawem
szczegółowe dane, zostaną umieszczone w nowopowstającej zakładce na stronie internetowej RO i
Facebooku. Bardzo serdecznie dziękujemy Proboszczowi parafii pw. św. Jadwigi Śl. w Leśnicy, ks. Piotrowi Wawrzynkowi, za udostępnienie sali w siedzibie wikariatu dla zorganizowania zebrania założycielskiego.
Wrocławski Trener Osiedlowy w 2018 roku
Zarząd Osiedla informuje, że Wrocławski Szkolny
Związek Sportowy jest realizatorem trzyletniego
programu Gminy Wrocław „Trener Osiedlowy 201820” i z dniem 01.04.2018 r. rozpoczyna kolejną, 16tą edycję tego programu. Dzięki funduszom gminy
Wrocław zatrudnionych będzie 47 osób, które w godzinach popołudniowych, w dni powszednie oraz w
weekendy, prowadzić będą na wytypowanych boiskach i placach zajęcia sportowo – rekreacyjne z
dziećmi i młodzieżą. Podstawowymi zadaniami Trenera Osiedlowego będzie przede wszystkim zwiększenie ilości dzieci i młodzieży, które w bezpieczny,
zorganizowany sposób spędzają wolny czas na sportowo: poprawa bezpieczeństwa na boiskach i terenach zielonych; zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży
wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji
pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów;
współorganizacja przez uczestników programu
„Wrocławskiej olimpiady podwórkowej”, „Lata z
trenerem osiedlowym” oraz wspieranie inicjatyw
społeczności lokalnej.
Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów na Trenerów
Osiedlowych, do dnia 05.03.2018 roku, osoby zainteresowane pracą Trenera Osiedlowego prosimy o dostarczenie następujących dokumentów: podanie o
przyjęcie do pracy; CV z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą; odpisów dokumentów
potwierdzających posiadanie uprawnień, które mogą
być pomocne w realizacji Programu (np. uprawnienia instruktorskie, trenerskie, sędziowskie i inne);
pisemną formę wizji pracy na stanowisku trenera
osiedlowego, w tym propozycję lokalizacji boiska,
na którym realizowany byłby program. Dokumenty
można dostarczyć: osobiście, pocztą, lub na e-mail
b.zawisza1950@gmial.com. Zgłoszone osoby zostaną
zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się na początku marca 2018, przed Komisją
Programu TRENER OSIEDLOWY, pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie 602 304 950.
Jednocześnie są zbierane oferty gospodarzy otwartych obiektów sportowych, którzy zainteresowani
są, aby na ich terenie mógł pracować Trener Osiedlowy. Więcej informacji www.trener-osiedlowy.pl.

Przebudowa peronów na pętli
W celu polepszenia komfortu obsługi podróżnych
na pętli tramwajowej w Leśnicy rozbudowany zostanie peron dla wysiadających. W ogłoszonym
przez ZDiUM przetargu przewidziano, że zadanie
obejmie roboty rozbiórkowe, wydłużenie istniejących peronów poprzez ich utwardzenie i wymianę
nawierzchni na nową kostkę betonową, regulację
położenia torów, likwidację istniejącego przejścia i
wyniesienie nowego. Prace przebiegać będą w 6
etapach. W trakcie realizacji wszystkich etapów
utrzymany będzie istniejący ruch tramwajowy i
dojście do przystanków. Korekta położenia torów
tramwajowych wykonana będzie w godzinach nocnych, kiedy nie kursują tramwaje. Termin realizacji
zamówienia to 31.05.2018 r.
WBO 2018
Zakończyło się zgłaszanie pomysłów do kolejnej
edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Do
18 lutego wpłynęło 645 projektów. W tym roku nowością była możliwość zgłoszenia projektów w ramach WBO na zabytki – pilotażowego programu
odnowy lub odtworzenia obiektów dawnych na terenie Wrocławia. Weryfikacja zgłoszonych projektów potrwa do 31 maja. W czerwcu odbędą się konsultacje z liderami, podczas których będzie można
modyfikować i łączyć projekty. W czasie wakacji
poprawione projekty będą weryfikowane, a głosować będziemy w drugiej połowie września.
Gaz na Żernikach Nowych
Departament Infrastruktury i Gospodarki w odpowiedzi na wystąpienie mieszkańców osiedla Żerniki
Nowe dotyczące przyłączenia ulic Trójkątnej, Lewej, Bukowej, Białodrzewnej i Grabowej do miejskiej sieci cieplnej lub gazowej informuje, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie przyłączenie
ww. ulic do sieci gazowej. Polska Spółka Gazownictwa potwierdziła, że prowadzi prace projektowe i
w przyszłości przewiduje doprowadzenie gazociągu do osiedla Żerniki Nowe.

Jak pozbyć się elektrośmieci?
Zarząd Osiedla w ubiegłych latach (jeszcze przed
reformą śmieciową) dwa razy w roku organizowała
zbiórkę elektrośmieci w całym osiedlu. Obecnie
każdy z nas może oddać zużyty sprzęt RTV i AGD
przy zakupie nowego sprzętu. Na terenie Wrocławia funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt podmiotów
zbierających sprzęt RTV i AGD (wykaz na stronie
spółki Ekosystem). Ponadto zużyty sprzęt RTV i
AGD można dostarczyć samodzielnie do PSZOK-a,
czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. We Wrocławiu działają dwa PSZOK-i: ul.
Kazimierza Michalczyka 9 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 w soboty w godzinach 8.00 – 16.00); ul. Janowska 51 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00).

Ekosystem - oczyszczanie jezdni, parkingów, ścieżek
rowerowych, chodników, zieleńców, przystanków –
71 75 86 958, 71 75 86 959 (od 7:30 do 15:30). Zimowe utrzymanie pasa drogowego – 71 376 00 22
(całodobowo).
Biuro Obsługi Pasażera MPK przyjmuje wszelkie
uwagi dotyczące punktualności kursów, zachowania
kierujących pojazdami i kontrolerów czy czystości w
pojazdach. Infolinia czynna jest od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 7:00 do 21:00 - tel. 71/ 321
72 71, 321 72 70 i 325 08 89.
Czas na wiosenne porządki
Szanowni Państwo, zachęcamy do wiosennych porządków. Przypominamy, że zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych na posesjach prywatnych
należy do obowiązków właścicieli nieruchomości.
Natomiast w zakresie pasa drogowego (jezdnia,
chodnik, pas zieleni) Zarząd Zieleni Miejskiej usuwa
liście tylko z pasa zieleni. Odpady te (liście, trawy
itp.) można zagospodarować w przydomowych kompostownikach lub zgromadzić w workach koloru brązowego i zgodnie z ustalonymi terminami (szczegóły
na stronie ekosystem.pl) przygotować do zabrania
przez wyznaczone firmy. Uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników przyległych do nieruchomości,
zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie, należy do ich właścicieli. Nadmieniamy też, że na terenie Wrocławia obowiązuje
zakaz spalania pozostałości roślinnych, a jego nieprzestrzeganie podlega karze aresztu lub grzywny.
Dbajmy o czystość powietrza, którym oddychamy!
Mokra 2018
Pan Łukasz Pakuła planuje zgłosić do realizacji projekt modowo-muzyczny pod roboczym tytułem MOKRA. Zaprasza do pomocy wszystkie chętne mieszkanki i mieszkańców naszego osiedla! Szczegóły projektu na: www.facebook.com/mokra2018. Relacje z
poprzednich
realizowanych
projektów:
www.facebook.com/mikrogranty.
Dyżur Radnego RM Wrocławia – 5 marca
Rada Osiedla Leśnica organizuje dyżury radnego Rady Miejskiej Wrocławia, w pierwszy poniedziałek
miesiąca. Zapraszamy na dyżur z udziałem radnej
Grażyny Kordel, od 17.00 do 19.00.
Dyżur strażnika osiedlowego
Przypominamy, że strażnik osiedlowy raz w tygodniu, w poniedziałek w godz.17.00-18.00 pełni dyżur
w siedzibie RO przy ul. Płońskiego 13. Zapraszamy i
zachęcamy do składania swoich wniosków i propozycji.

Piąte spotkanie w ramach naszego zamkowego projektu filmowego poświęcimy niezwykle widowiskowemu
kinu S-F, łączącego rozrywkę z nauką i oryginalnymi wizjami przyszłości.
Najbardziej charakterystyczne motywy utworów fikcji naukowej to umiejscowienie akcji na innych planetach,
zamknięcie jej na pokładzie statku kosmicznego, wędrówka w czasie, kontakt z obcą cywilizacją lub obrona planety. Akcja utworów fikcji naukowej może się jednak również odbywać w całości na Ziemi w nieznacznie tylko
zmodyfikowanych przewidywaniach realiów bliskiej nam przyszłości, czy też w czasie równoległym do naszej
rzeczywistości. Bywa także, że spora część akcji toczy się w przeszłości (jak w "Linii" czasu Michaela Crichtona). Do najważniejszych filmów zaliczanych do fantastyki naukowej należą: "2001: Odyseja kosmiczna" Stanleya Kubricka wraz z kontynuacją "2010: Odyseja kosmiczna:, na podstawie powieści Arthura C. Clarke'a oraz
"Łowca androidów" (oryg. "Blade Runner") Ridleya Scotta na podstawie powieści Philipa K. Dicka "Czy androidy marzą o elektrycznych owcach?" (ang. "Do Androids Dream of Electric Sheep?"). Znanym dziełem jest także
rozpoczęty w 1979 roku przez tegoż reżysera cykl "Obcy". Na uwagę zasługują także: "Diuna" na podstawie
powieści Franka Herberta, "Bliskie spotkania trzeciego" stopnia Stevena Spielberga, "Terminator" Jamesa Camerona, "Matrix" w reżyserii rodzeństwa Wachowskich, "Gwiezdne Wojny" w reżyserii George'a Lucasa. /Za
wikipedia.org/
My jednak w ten wieczór zaprezentujemy sfilmowane trzy różne wizje przyszłości ziemi i rozwoju technologii
stworzone przez takich twórców jak Gene Roddenberry, Orson Scott Card czy Stanisław Lem.

W sobotę 24 lutego przyjdźmy na
sprzątanie Stawów Leśnickich
Zarząd Osiedla, w imieniu Prezesa Koło nr 122 Astra
Polskiego Związku Wędkarskiego, Krzysztofa Basińskiego, zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego
zimowego porządkowaniu Stawów w Leśnicy, enklawy różnorodnej flory i fauny. Przedsięwzięcie to
będzie realizowane w sobotę 24.02.18r., w godzinach 9.00-14.00. Zachęcamy, zadbajmy o czystość
naszego najbliższego otoczenia, przyroda odpłaci
nam już niedługo, bujną i soczystą zielenią, pierwszymi wiosennymi kwiatami oraz śpiewem ptaków.

Na seans obowiązują rezerwacje. Można je dokonywać mailowo na adres info@zamek.wroclaw.pl.

Tekst: Rada Osiedla Leśnica

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

Moduł I - 8 x 4 cm

Moduł II - 8 x 8 cm

1 strona –45 zł netto
4 strona - 35 zł netto
2 i 3 strona - 25 zł netto

1 strona –90 zł netto
4 strona - 70 zł netto
2 i 3 strona - 50 zł netto

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
serdecznie zapraszana spotkania
przy kawie i herbacie w każdą środę
od godz. 16:00 do 18:00

KULTURY ŚWIATA - OCEANIA

Opowieść o totalnie innym świecie, odległym od lądów i cywilizacji. Oceania – to wiele rajskich wysp, niezwykli ludzie o wielkich sercach, inspirujące historie i bogata kultura, którą warto poznać!
15 miesięcy w podróży przez Pacyfik. Wojciech Mura zaczynając od Panamy przez Wyspy Perłowe, Kostarykę, Cocos Island, Galapagos… (długo by wymieniać), dotarł do Brisbane w Australii. Brzmi niewiarygodnie?
Jemu się udało! Choć zaczynał jako żółtodziób żeglarski na jachcie „Czarny Diament”.
465 dni wyprawy przez bezkresne wody Oceanu Spokojnego pozwoliły mu nie tylko poznać unikatowe miejsca, niezwykłych ludzi, rozmaite kultury i obyczaje ale i odnaleźć siebie. Półroczny pobyt w Nowej Zelandii,
czyli jednym z najdroższych państw na świecie, przeżył bez pieniędzy. Remontował jachty, pracował w hostelach za nocleg i wyżywienie. Łowił węgorze, sadził drzewka, doił krowy, a nawet polował na króliki.
WOJCIECH MURA
Podróżnik, bloger, założyciel i prezes stowarzyszenia
„Space for Dream”. Inicjator projektu „Pure Poland”,
którego celem jest odwiedzenie wszystkich najpiękniejszych miejsc w naszym kraju, czyli Parków Narodowych.
KULTURY ŚWIATA - 15 miesięcy podróży przez Pacyfik
15 marca 2018 (czwartek) godzina 18:30
Wstęp wolny

KONCERT ZAMKOWYCH PIANISTÓW
FOTORELACJA

WYSTAWA „CUDOWNA
KOBIETA”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zapraszamy na
wystawę
archiwalnych
zdjęć
kobiet.
Fotografie
(reprodukcje) pochodzą z prywatnych zbiorów kolekcjonerów i ukazują wizerunki kobiet z z końca XIX i pierwszych
dekad XX stulecia.
Jak pisze znany krytyk sztuki John Berger: „Fotografia jest
dziwnym wynalazkiem składającym się z światła i czasu”
Dzień kobiet w historii:
Dzień Kobiet jest pradawnym świętem, które sięga do czasów starożytnego Rzymu, kiedy to obchodzono uroczysty
festiwal związany z Juno Lucina– boginią kobiet, narodzin
i macierzyństwa. Podczas uroczystości kobiety rozpuszczały włosy i ściągały paski, które zwykle oplatały im biodra.
Tego też dnia mężowie, poza składaniem hołdu bogini,
składali również dary swoim żonom.
Od tamtego czasu kobiety przeszły długą drogę, począwszy
od bycia ważną osobą w społeczeństwie, do czasów gdzie
nie miały żadnych praw, w tym majątkowych czy rodzicielskich. W społeczeństwie władzę przejęli silniejsi mężczyźni. Prawa obywatelskie kobiet udało się powoli odzyskiwać
dopiero w pierwszej połowie XX wieku, aczkolwiek obchody zwane „Dniem Kobiet” odbyły się po raz pierwszy 28
lutego 1909 r. w Nowym Jorku, zorganizowane przez Theresy Malkiel. Następnie w sierpniu 1910 podczas pierwszej
Międzynarodowej Konferencji Kobiet w Kopenchadze ustanowiono coroczne Międzynarodowe Święto Dnia Kobiet,
obchodzone corocznie 8 marca.

