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PUNKTY DYSTRYBUCJI  GAZETY LEŚNICKIEJ 

Leśnica, Marszowice, Mokre, Ratyń, Pustki, Żar: 1. Miejska Biblioteka Pu-

bliczna, filia nr 2, ul. Eluarda 51-55, 2. Centrum Zdrowia „Ogrodowa” ul. Eluar-

da 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. Pu-

stecka 3, 13. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44, 14. Sklep „Żabka” TBS, ul. 

Krępicka, 15. Osiedle Żar, sklep spożywczy, ul. Lutyńska 20, 16. Sklep spożyw-

czy ul. Dolnobrzeska 36 A, 17. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska, 18. Osiedle Mar-

szowice – 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. Bogu-

szowska 61 A, 5. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Obrachtowska 48, 6. Skl. Spo-

żywczy „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. Centrum s.c. Handel – Usługi, ul. Rawicka 5a, 9. Sklep ogólnospożywczy, 

ul. Przemyska 17, 10. Sklep zoologiczny CAVIA, ul. Częstochowska 73, 11. Coffee 

Bay, ul. Kosmonautów 206 A, 12. Sklep ogrodniczy Kwiaton-3, ul. Kosmonau-

tów 280/282. 

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 

1 strona –45 zł netto 

4 strona - 35 zł netto 

2 i 3 strona - 25 zł netto 

Moduł II - 8 x 8 cm 

1 strona –90 zł netto 

4 strona - 70 zł netto 

2 i 3 strona - 50 zł netto 

L E Ś N I C A  ⸰  S T A B Ł O W I C E  ⸰  Ż E R N I K I  N O W E  ⸰  Z Ł O T N I K I  ⸰  M A R S Z O W I C E  ⸰  M O K R A  ⸰  R A T Y Ń  ⸰  Ż A R  

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA: FECHTFEST 

W ZAMKU 
FechtFest – pierwsze od 400 lat publiczne Fechtschule pokazujące tradycje i kunszt władania historyczną 

europejską bronią białą w oparciu o zachowane źródła średniowieczne i renesansowe w formie turnieju 

szermierki długim mieczem bez uzbrojenia ochronnego we wrocławskiej Leśnicy. 

Freifechter Wrocław zaprasza szermierzy do wzięcia udziału w pierwszym publicznym Fechtschule na Długi 

Miecz, które uświetni obchody Europejskie Dni Dziedzictwa. Szermierze zmierzą się w konwencji Blossfech-

ten czyli walce bez uzbrojenia ochronnego (jedynie maska, rękawice i ochraniacze kończyn) z wykorzysta-

niem historycznych technik i zasad walki na długi miecz. 

W programie również: warsztaty chorągwiarskie, tańców dawnych, pokazy walk i wykłady. Start 8 wrze-

śnia o godzinie 14:00 - wstęp bezpłatny!  

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 1 Wrocław - Leśnica serdecznie zaprasza 

wszystkich Członków na pierwsze powakacyjne spotkanie przy herbacie i kawie.  

12 września godziny od 16:00 do 18:00 w sali 10 w Centrum Kultury "Zamek" 



 

Zapraszamy na Wrocławskie Dni Seniora  

 
Dni Seniora - Wrocław 2018 to największa w Polsce kampa-
nia dedykowane seniorom, która w tym roku zaplanowana 

została na 14 września - 7 października. Tegoroczna edycja 
święta seniorów jest szczególna z dwóch powodów - bę-
dziemy świętować 10. Jubileuszowe Dni Seniora, a także 

100-lecie odzyskania niepodległości. Tegoroczna edycja Dni 
Seniora to blisko 200 wydarzeń - spotkań, wykładów, spa-
cerów, warsztatów, potańcówek, badań, pokazów, zmagań 

sportowych, koncertów muzycznych i występów teatral-
nych w całym mieście! Wśród nich między innymi: Marsz 
Kapeluszy, Targi Senioralne, Przegląd Małych Form Teatral-

nych i Kabaretów, Przegląd Chórów Senioralnych, Przegląd 
Kapel Ludowych i Folklorystycznych, Akademia Zdrowia 
Seniora, Festiwal Filmowy „Si Señor!”, Dni Seniora w fi-

liach Miejskiej i Dolnośląskiej Biblioteki Publicz-
nej, Spotkania w placówkach Miejskiego Centrum Usług 
Socjalnych. Aby dowiedzieć się więcej o najważniejszych 

wydarzeniach, prosimy odwiedzić stronę www: http://
seniorzy.wroclaw.pl/dni-seniora. W przypadku dodatko-
wych pytań, prosimy o kontakt: WCRS - Wrocławskie Cen-

trum Seniora, tel. 71 772 49 48 lub tel. 71 772 49 48. 
 
Igrzyska Sportowe Seniorów - Ziębice 2018 

 
Zarząd Osiedla,  w imieniu WCS i fundacja „Teraz Ziębice”, 
organizatora Igrzysk Sportowych Seniorów - Ziębice 2018, 

serdecznie zaprasza wszystkich wrocławskich seniorów do 
udziału w tym sportowym wydarzeniu, które odbędzie się 
w niedzielę, 2 września 2018 r., w godz. 10.00-18.00, w 

Ziębicach. Celem Igrzysk jest integracja środowisk senio-
rów z całego Dolnego Śląska i nie tylko. W Ziębicach spo-
tkają się amatorzy aktywnego spędzania wolnego czasu w 

wieku 55+. Będą oni mogli wziąć udział w grach zręczno-
ściowych oraz rywalizować ze sobą w popularnych dyscy-
plinach sportowych. Udział w zawodach jest nieodpłatny. 

Wydarzeniu towarzyszyć będą występy artystyczne oraz 
zajęcia z ekspertami i pasjonatami zdrowego stylu życia. W 
trakcie Igrzysk zarówno uczestnicy tych sportowych zma-

gań, jak i osoby je dopingujące, będą mogły doświadczyć 
uroku Ziębic i ich okolic (w tym Henrykowa). Szczegółowe 
informacje na temat wydarzenia już niebawem znajdą się 

na stronie internetowej: www.iss.ziebice.info. Wydarzenie 
jest nieodpłatne. Strona www wydarze-
nia: www.iss.ziebice.info. Link do aktualności na stro-

nie: www.seniorzy.wroclaw.pl/node/724. 
 
Rusza projekt społeczny „Koperta Życia” 

 
W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pragnie-
my poinformować, iż z dniem 31 sierpnia 2018 r., wdrożony 

zostanie projekt społeczny ,,Koperta Życia’’,  w ramach 
wprowadzonych zmian  do „Gminnego programu wspiera-
nia osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz nie-

samodzielnych na lata 2014 -2018'' podczas sesji Rady 
Miejskiej Wrocławia w dniu 24 maja 2018 r. Projekt skiero-
wany jest do osób starszych, samotnych, przewlekle cho-

rych oraz niepełnosprawnych. 
 
Jego celem jest uświadomienie mieszkańców miasta o zna-

czeniu posiadania, w miejscu ogólnie dostępnym, szczegó-
łowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia - infor-
macji, które mogą być wykorzystane przez służby medycz-

ne w przypadku zagrożenia  życia lub zdrowia. „Koperta 
życia” ma ułatwić służbom medycznym udzielenie pomocy 
pacjentowi. W praktyce stanowi nie tylko nieocenioną po-

moc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie, ale jednocze-
śnie zwiększa również poczucie bezpieczeństwa w/w osób. 
Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia. 

 
Zapraszamy nad Stawy Leśnickie 
 

Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału, w dniu 8.09.2018, 
w zawodach wędkarskich do lat 16-tu w trzech grupach 
wiekowych: do 10, 11-13 i 14-16 lat. Wstęp wolny. Będzie to 

Młodzieżowy Puchar Jesieni a jego organizatorem jest Koło 
PZW nr 122 ASTRA wspólnie z Radą Osiedla Leśnica i Komi-
sją ds. Młodzieży Okręgu Wrocławskiego PZW. Dla zwycięz-

ców czekają cenne nagrody. 
 
Co dalej z leśnickim targowiskiem? 

 
Zarząd Osiedla Leśnica zwraca się do mieszkańców z ape-
lem o wyrażenie swojej opinii w sprawie potrzeby utrzy-

mania targowiska u zbiegu ulic Skoczylasa i Płońskiego. 
Sytuacja tego miejsca jest niestety bardzo niepewna. Wro-
cławskie Zrzeszenie Handlu i Usług opiekujące się tym tar-

gowiskiem planuje jego modernizację. Z uwagi na tą sytua-
cję handlowcy staną przed dylematem kontynuowania swo-
jej działalności gospodarczej gdyż koszty modernizacji dla 

wielu z nich mogą być nie do udźwignięcia. Zadajmy sobie 
pytania, czy zależy nam aby miejsce to dalej funkcjonowało 
a jeśli tak w jakim stanie technicznym? Czy często robimy i 

będziemy robić tam zakupy? Czekamy na Państwa maile i 
telefony oraz wizyty w siedzibie RO. Rozważamy też możli-

wość zorganizowania otwartego spotkania w dniu 19 

września br. z przedstawicielami Urzędu Miasta, zrzesze-
nia, handlowców i mieszkańców. Na bieżąco będziemy 
informować planowanym spotkaniu.   

 
Kontrolowana wycinka suchych drzew 
 

Informujemy, że w związku z utrzymującą się suszą oraz 
prawdopodobieństwem wystąpienia gwałtownych zjawisk 
pogodowych, Zarząd Zieleni Miejskiej UM, w terminie 

24.08 - 14.09. br. realizuje wycinkę zamierających i su-
chych drzew, które mogą stanowić zagrożenie dla uczest-
ników ruchu drogowego oraz mieszkańców osiedla. Prze-

prowadzono już  takie czynności przy ul. Kosmonautów 
oraz przy pętli w Leśnicy a zadania te każdorazowo są 
konsultowane z Zarządem Osiedla. Wobec powyższego, 

prosimy o wskazywanie i zgłaszanie do RO bądź bezpo-
średnio do ZZM, lokalizacji takich drzew, których stan 
zdaniem Państwa może budzić wątpliwości i stwarzać 

zagrożenie. 
 
Przejście dla pieszych na Stabłowickiej 

 
Wydział Inżynierii Miejskiej nie przychylił się do wniosku 
mieszkańców w sprawie korekty usytuowania przejścia 

dla pieszych przez ulicę Stabłowicką w pobliżu skrzyżo-
wania ze Starogajową. WIM informuje, że oznakowanie w 
rejonie skrzyżowania ulic Stabłowickiej, Jeleniogórskiej i 

Starogajowej jest kompletne i czytelne oraz zgodne z 
przepisami ruchu drogowego i projektem jego docelowej 
organizacji. Zdaniem WIM, problemem w tym miejscu są 

nieprawidłowe zachowania kierowców, którzy nie prze-
strzegają przepisów a sprawą tą powinny zająć się organy 
porządkowe.  

 
Bezpieczeństwo na obwodnicy 
 

Wydział Inżynierii Miejskiej, w odpowiedzi na pismo Za-
rządu Osiedla w sprawie poprawy bezpieczeństwa na alei 
Kaczorowskiego i skrzyżowaniach jej z ulicami Średzką i 

Miodową informuje, że wizja w terenie wykazała popraw-
ność organizacji ruchu i jej zgodność z zatwierdzona do-
kumentacją projektową i nie ma potrzeby wprowadzania 

dodatkowych rozwiązań. Na obwodnicy obowiązuje pręd-
kość 50 km/h w dzień (5.00-23.00) i 60 km/h w nocy 
(23.00-5.00), a kierowcy niestosujący się do tych ograni-

czeń popełniają wykroczenie. W związku z tym, WIM po-
prosił Wydział Ruchu Drogowego KMP o egzekwowanie 
przestrzegania przepisów na obwodnicy. Prosimy miesz-

kańców oraz użytkowników o przekazywanie do Rady 
Osiedla uwag dotyczących funkcjonowania oddanego od-
cinka obwodnicy. 

 
Lokalny Program Osłonowy - pomoc dla osób, które 
ponoszą wyższe koszty ogrzewania po wymianie pie-

ców 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowa-

nie wniosków w ramach Lokalnego Programu Osłonowe-
go. Nowy projekt, w ramach walki ze smogiem, ma zachę-
cać do wymiany pieców, poprzez wsparcie dla osób pono-

szących wyższe koszty opłat za ogrzewanie systemami 
niskoemisyjnymi (podłączenie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej, gazowe, elektryczne akumulacyjne, olejowe - lekki 

olej opałowy). Aby przystąpić do programu, należy złożyć 
wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Po-
twierdzenia będą dokonywali pracownicy Zarządu Zasobu 

Komunalnego. Natomiast pracownicy MOPS, w wywia-
dzie, będą zbierali dane, wymagane przepisami ustawy o 
pomocy społecznej, do wydania decyzji administracyjnej 

(dochód, dokumenty, zaświadczenia itp.). Na tej podsta-
wie wydana zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowa-
nia. 

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: 
www.wroclaw.pl/srodowisko/lokalny-program-oslonowy-
wnioski-wymiana-piecow. 

 
 
Koniec etapu weryfikacji WBO 2018 

 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej informuje, że na stronie 
www.wroclaw.pl zostały opublikowane ostateczne wyniki 

weryfikacji projektów zgłoszonych do WBO 2018. Można 
się z nimi zapoznać, wchodząc na kartę danego zadania. 
Do 7 września br. można jeszcze wprowadzać poprawki 

do projektów (takie, które nie wymagają ponownej wery-
fikacji jak np. wycofanie, połączenie projektu, zmiana 
nazwy itp.). Ostateczną listę projektów, na które będzie 

można głosować poznamy 10 września. Głosowanie w 
ramach tegorocznej edycji odbędzie się w dniach od 14 
września do 1 października. Głosować mogą wszyscy 

mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat: 
- poprzez prosty formularz, który znajdzie się na stronie 
www.wroclaw.pl/wbo 

- tradycyjnie (papierowo) - karta będzie dostępna do po-
brania ze strony www oraz w punktach głosowania. Znaj-

dą się one w Centrach Obsługi Mieszkańca UM Wrocławia, 

wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i mobil-
nym punkcie głosowania, który każdego dnia będzie stawał 
na innym wrocławskim osiedlu. Zagłosujemy jednorazowo, 

na maksymalnie 5 projektów, spośród których będzie można 
wybrać 1 zabytkowy, 2 ogólnomiejskie i 2 rejonowe – jeden 
duży do 750 tys. zł i jeden mały do 250 tys. zł. Szczegółowe 

zasady głosowania zostaną opublikowane we wrześniu, 
przed głosowaniem, na stronie internetowej. 
 

Przystanki przy ŚDS będą stałe po wakacjach 
 
Na wniosek Zarządu Osiedla, Wydział Transportu rozpatrzył 

pozytywnie wniosek o zmianę na "stały" statusu przystan-
ków Ratyń-skrzyżowanie przy ulicy Szkolnej (nr 18329, 
18330). Zmiana zostanie wprowadzona od 1 września, wraz 

z powakacyjną zmianą rozkładu jazdy. 
 
Progi na Małopolskiej 

 
Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na wniosek Za-
rządu dotyczący przebudowy progów na ulicy Małopolskiej 

oraz poprawy bezpieczeństwa na ulicach naszego Osiedla. 
WIM informuje, że progi zwalniające zostały zaprojektowa-
ne i wyniesione zgodnie z zatwierdzonym projektem docelo-

wej organizacji ruchu, zrealizowanym w ramach Wrocław-
skiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku. Na wniosek 
mieszkańców i rady, WIM zwrócił się do ZDiUM z prośbą o 

wnikliwą analizę stanu technicznego progów i poinformo-
wanie o podjętej decyzji. Sprawa przekraczania prędkości 
na ulicach Małopolskiej oraz Średzkiej, Kosmonautów, Wo-

janowskiej i Fieldorfa, została przekazana stosownym służ-
bom, z prośbą o objęcie ich nadzorem. 
 

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ul. Brzezińska 12 
 
Prezydent Wrocławia przeznaczył do sprzedaży w trybie 

przetargowym (w przypadku  skorzystania  z  prawa  
pierwszeństwa  przez  osoby uprawnione  zgodnie  z  art.  
34  ust.  1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o   gospo-

darce   nieruchomościami  sprzedaż  nastąpi  w  trybie bez-
przetargowym),  nieruchomość zabudowaną dz. nr 62/3 AM
-13 Obręb Leśnica. Przeznaczona pod zabudowę mieszkanio-

wą wielorodzinną z usługami. Sposób zagospodarowania 
nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistyczne-

go Leśnica oraz Parku Leśnickiego we Wrocławiu (uchwała 
nr XLVII/3032/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
16.02.2006 r.) - symbol na rysunku planu 2MW39. Nieru-

chomość położona na obszarze historycznego układu urba-
nistycznego miasta Leśnicy, wpisanego do rejestru zabyt-
ków Miasta Wrocławia decyzją nr 353/A/04 z dnia 

07.09.2004 r. Budynek ujęty jest jednostkowo w Gminnej 
Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia. 
 

Salon motoryzacyjny ul. Szczecińska 7 - decyzja środowi-
skowa 
 

Prezydent Wrocławia wydał decyzję z dnia 17.07.2018 r.  
znak: WSR-OS.6220.28.2018.EP.AN, o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku 

handlowo – usługowego (salon motoryzacyjny z serwisem i 
częścią biurową) wraz  z niezbędną  infrastrukturą tech-
niczną przy ul. Szczecińskiej 7 we Wrocławiu”, lokalizowa-

nego na działce nr 66 AM-6, obręb Żerniki, we Wrocławiu. 
Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powia-

towego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrekto-
ra Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie są do wglądu w Wydziale Śro-

dowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 
423, w godzinach urzędowania. 
 

Mpzp w rejonie ul. Krępickiej i Mokrzańskiej- przystą-
pienie 
 

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krępickiej 
i Mokrzańskiej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadze-

nie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skut-
ków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr LVI/1329/18 
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.05.2018 r.). Uwagi 

można było składać do 28 sierpnia 2018 r.  
 
Porady prawne  

 
Zapraszamy na bezpłatne porady prawne w dniu 17 wrze-
śnia br., od 17.00 do 18.00. 

 
Dyżur radnego RM Wrocławia 
 

Na dyżur radnej RM Wrocławia Grażyny Kordel zapraszamy 
3 września, od 17.00 do 19.00. 
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REKLAMA 

BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE - CHCĘ CZY-

TAĆ? TO WCHODZĘ 

Filia nr 2, Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 

Eluarda 51-55 (budynek SP 51) zaprasza do włącze-

nia sie w poczet czytelników wszystkich mieszkań-

ców Leśnicy i okolic. Bogaty księgozbiór dla dzieci i 

dorosłych z wielu dziedzin wiedzy jest na bieżąco 

uzupełniany o nowości wydawnicze. 

W celu zaprzyjaźnienia się dzieci z książką MBP do 

24.09 prowadzi konkurs ALE LATO czyli wakacyjne 

wyzwanie czytelnicze. 

Co trzeba zrobić? zapisać się, czytać, zbierać naklej-

ki i kolekcjonować niespodzianki. Szczegóły konkur-

su na www.biblioteka.wroc.pl  

Już od września zapraszamy w godzinach: 

Poniedziałek 10-18 

Wtorek 10-16 

Środa 12-16 

Czwartek 10-18 

Piątek 10-18 

Pomagamy, doradzamy i wskazujemy wybór cieka-

wych książek. 

Dla niezmotoryzowanych dojazd z pętli autobusem 

138. 

Zapraszamy 

DZIEŃ OTWARTY ZAMKOWYCH SEKCJI 
Startuje nowy sezon zajęć artystycznych i nie tylko w CK Zamek. Zapraszamy na bezpłatne zajęcia plastycz-

ne, muzyczne taneczne, rekreacyjne w czasie Dnia Otwartego w Zamku już 8 września. Wraz z naszymi part-

nerami (MathRiders i Szkołą Pamięci) organizujemy zajęcia pokazowe: 

Na zajęcia obowiązują zapisy: 

mail: info@zamek.wroclaw.pl 

tel: 71 349 32 81 

Początek sezonu standardowych zajęć z CK Zamek 17 września. Szczegóły na temat naszej oferty znaj-

dziecie na stronie zamek.wroclaw.pl zakładka EDUKACJA. 

MathRiders (30 min): 

13:00 dzieci w wieku 4-5 lat 

13:30 uczniowie kl. 2 

14:00 uczniowie kl. 0 

14:30 uczniowie kl. 3 

15:00 uczniowie kl. 1 

15:30 uczniowie kl. 4 – 6 

16:00 uczniowie kl. 8 

Plastyka (30 min): 

14:00 – dzieci w wieku szkolnym 

14:45 – dzieci z klas 1-3 

15:30 – przedszkolaki 

Ceramika (30 min): 

16:15 – przedszkolaki 

17:00 – dzieci z klas 1-3 

17:45 – dzieci w wieku szkolnym 

Trening Pamięci (40 min): 

15:00 – dzieci 6 – 8 lat 

16:00 – dzieci 9 – 12 lat 

Zespoły taneczne Plejada (45 min): 

14:00 – dzieci 4-5 lat 

15:00 – dzieci 6- 8 lat 

16:00 – dzieci 9-12 lat 

 

PO DRUGIEJ STRONIE GLOBU 

„Po drugiej stronie globu” to wystawa prezentująca wybrane ilustracje Shauna Tana, pochodzące z wydanych 

w Polsce książek. 

Tytuł wystawy nawiązuje do miejsca, w którym Shaun Tan urodził się, wychował i tworzy – Australii. To tam 

powstają fascynujące opowieści i absolutnie niezwykłe ilustracje oraz obrazy im towarzyszące. Tana najczę-

ściej nagradza się jako twórcę literatury dla dzieci i młodzieży, ale jego książki uwielbiają czytelnicy w każ-

dym wieku, którzy w zależności od doświadczeń i dojrzałości potrafią odnaleźć w nich zupełnie inne rzeczy. 

Choć Tan pracuje po drugiej stronie globu, to jego książki są bardzo uniwersalne i zrozumiałe na całym świe-

cie. Niezależnie, czy łącząc słowa i surrealistyczne obrazy, opowiada o międzyludzkich relacjach, stosunku 

człowieka do przyrody i zwierząt, poszukiwaniu nowego miejsca do życia czy samotności, to udaje mu się 

wzbudzić emocje czytającego, ożywić jego wyobraźnię i skłonić do refleksji. Tę bardzo rzadką sztukę Tan 

opanował do perfekcji. 

Wystawa czynna do 3 września 2018 w Centrum Kultury Zamek,  

pon-pt 10:00 – 20:00 | sob-niedz 10:00 – 18:00 

wstęp wolny 



 

ZAMKOWE GRANIE 

Po kilkuletniej przerwie do naszego Centrum wraca Zamkowe Granie w nowej, odświeżonej wersji!  

Spędź z nami sobotnie popołudnie nad planszą ulubionej gry w czasie pierwszego spotkania nowej edycji 

Zamkowego Grania. Przygotowaliśmy dla was kilkanaście tytułów najpopularniejszych planszówek, których 

zasady z chęcią Wam wytłumaczymy.  

Możecie również sami przynieść swoje gry i poszukać sobie do nich współgraczy.  

Zamkowe Granie - 15 września 2018 

Godziny 14:00 - 20:00 

WSTĘP BEZPŁATNY 

DNI SENIORA 
Już niedługo, bo 14 września, będziemy wspólnie ob-

chodzić 10. jubileuszowe Dni Seniora, które co roku 

przepełnione są wieloma różnorodnymi wydarzenia-

mi. Zgodnie z tradycją w dniu Inauguracji seniorzy z 

całej Polski wezmą udział w barwnym Marszu Kape-

luszy. Zeszłoroczny wynik Kapeluszowego Rekordu 

Wrocławia to 1493 kapelusze! W tym roku zdecydo-

waliśmy się podnieść poprzeczkę, planujemy pobić 

Rekord Polski w kategorii: największa liczba kapelu-

szy w jednym miejscu! Wydarzenie to będzie miało 

miejsce na placu Nowy Targ i rozpocznie się o godzi-

nie 9:00 rejestracją uczestników. Serdecznie zapra-

szamy do wspólnego, międzypokoleniowego święto-

wania wszystkich sympatyków tej wyjątkowej inicjatywy. 

Tym, co charakteryzuje biorących udział w jesiennym święcie seniorów, jest kapelusz. Zachęcamy do przyj-

ścia na pl. Nowy Targ w kapeluszu lub innym nakryciu głowy - meloniku, cylindrze, toczku, sombrero. Kape-

lusze mogą być wykonane z różnych tworzyw, urozmaicone wzorami lub dodatkami, mogą być eleganckie, 

konwencjonalne, słomkowe a nawet wykonane z materiałów “recyklingowych” - folii aluminiowej czy kub-

ków jednorazowych. 

Do udziału w Dniach Seniora zapraszamy osoby w każdym wieku, z całej Polski, a także świata. W roku 2017 

gościliśmy - między innymi - seniorów z Australii i Niemiec. Wierzymy, że w tym roku także będzie rado-

śnie, międzypokoleniowo i międzynarodowo. Bądźcie z nami, z seniorami! 

Więcej o obchodach Dni Seniora znajdziecie na stronie Wrocławskiego Centrum Seniora.  

Materiał Wrocławskiego Centrum Seniora 


