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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. 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. 

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 
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WYSTAWA „SZAJKA BAŁAŁAJKA” 
Mamy przyjemność zaprosić do Centrum Kultury „Zamek” na wystawę prac Roberta Romanowicza w 

Galerii Komiksu i Ilustracji „Tymczasem”.  

Robert Romanowicz to architekt z wykształcenia, z wieloletnim doświadczeniem. Mieszka we Wrocławiu, 

gdzie zajmuje się malarstwem, ilustracją książkową, scenografią. To właśnie architektura ukształtowała 

graficzne spojrzenie na sztukę. Jego malarstwo jest wynikiem wieloletnich poszukiwań, eksperymentów 

z mediami oraz stosowania różnych metod ekspresji. Wszystko to złożyło się na obecny dorobek, pozwoliło 

mu osiągnąć niepowtarzalny styl i stać się rozpoznawalnym. Jest twórcą wszechstronnym, tworzy m.in.: 

ilustracje prasowe, plakaty teatralne, instalacje, tunnel book’i oraz pop-up book’i; fotografuje. Prace Rober-

ta Romanowicza od lat wzbogacają zbiory kolekcjonerów z różnych stron świata. 

Na wystawie artysta przedstawi całą szajkę stworów i potworów, które tworzy na potrzeby ilustracji książ-

kowej i nie tylko. Jego postaci są wesołe i charakterne, zabiorą Was w swój bajkowy świat. Romanowicz za-

prezentuje swoją twórczość na płótnie, papierze i na różnych materiałach zdobytych na giełdach staroci uży-

wając jako podkładu do swojej sztuki- starych drzwi, ram okiennych i obdrapanych desek. Pokaże szereg 

miniaturowych instalacji, które w całości i pieczołowicie tworzy zupełnie samodzielnie oraz odsłoni swój 

warsztat twórczy prezentując liczne szkice. To jest wystawa dla dzieci i dorosłych.  



 

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Leśnica, w związku 

z przypadającym w dniu 11 listopada 2018 roku Narodo-

wym Świętem Niepodległości, Rada Osiedla Leśnica składa 

wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia, dużo 

zdrowia i radości oraz wszelkiej pomyślności. Obchodząc 

dzisiaj  jubileusz 100 - lecia odzyskania przez Polskę nie-

podległości, nie zapominajmy o naszych rodakach, którzy 

nie bacząc na wiele przeszkód i różnic, potrafili zjedno-

czyć się i zrobić wszystko, aby nasze państwo, po 120 la-

tach zaborów, odrodziło się. Niech będzie to dla nas, 

współczesnych pokoleń, przesłanie, jak należy kochać swój 

kraj, szanować jego obywateli oraz cenić wolność i bronić 

niepodległości. 

Zachęcamy Państwa do uczestniczenia w uroczystych ob-

chodach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Szcze-

gółowy program został  zamieszczony w lokalnych me-

diach.  

Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości we 

Wrocławiu 

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza do udzia-

łu w obchodach 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

w dniach 10 i 11 listopada 2018 r.. Organizatorzy: Woje-

woda Dolnośląski, Dowódca Garnizonu Wrocław, Marsza-

łek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia. 

10 listopada: 11.00- 16.30 Piknik wojskowy „Służymy 

Niepodległej” Plac Wolności; 

12.00 - Finał akcji Wojewody Dolnośląskiego i Radia 

Wrocław „ Zaśpiewaj dla Niepodległej” Plac Wolności; 

17.30 - Uroczystości pod pomnikiem Wojciecha Korfante-

go ul. Powstańców Śląskich /ul. Orla (capstrzyk wojsko-

wy odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi 

Apel Niepodległościowy). Podczas Pikniku na pl. Wolno-

ści we Wrocławiu – będzie prowadzona akcja poboru 

krwi (Reg. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 

(rejestracja dawców: 11.00-15.00). 

11 listopada: 10.00 - Msza Św. z udziałem J.E. Abpa Józe-

fa Kupnego Kościół Garnizonowy p.w. Św. Elżbiety; 

10.00 – 11.30 - XVII Radosna Parada Niepodległości Prze-

marsz ulicami Wrocławia na Plac Wolności; 11.15 - Prze-

marsz Pododdziałów Reprezentacyjnych z Rynku na Plac 

Wolności 

11.30 - Uroczysty Apel Niepodległościowy Plac Wolności. 

Wydarzenia towarzyszące: 10-11.10. 2018 r. - Wieczor-

na iluminacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

barwach narodowych. W sobotę 10.11 br. o 19.00-  Kon-

cert: „Niech Żyje Polska” - Oratorium Marianum - kon-

cert dedykowany, którego muzyka subtelnie poprowadzi 

od Wielkiej Polski przez rozbiory, lata zaborów i powsta-

nia do upragnionej wolności. W programie najważniejsze 

utwory F. Chopina. L. Rózyckiego, J. Zarębskiego i in. w 

wykonaniu wybitnych muzyków (wstęp - bilety). 

Szczególnie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału 

w Radosnej Paradzie Niepodległości. Wrocławianie cały-

mi rodzinami przejdą przez miasto w biało-czerwonych 

pochodach, by wspólnie celebrować ten szczególny dzień 

i oddać hołd bohaterom, bez których niepodległość nasze-

go kraju nie byłaby możliwa. Pochody wyruszą z czterech 

punktów miasta (10.15) i połączą się na Placu Wolności 

gdzie odbędą się oficjalne uroczystości. Dwie trasy będą 

reprezentować biel, a dwie czerwień - podczas hymnu 

państwowego mieszkańcy utworzą na Placu wspaniałą 

biało-czerwoną flagę. Trasy pochodów wyruszą z symbo-

licznych dla Wrocławia miejsc: Placu Jana Pawła II, Cen-

trum Historii Zajezdnia, z ulicy Powstańców Śląskich 

oraz Placu Społecznego. Głównym trzonem maszerują-

cych grup będą przebrane dzieci i młodzież wrocławskich 

szkół.  

Ponadto odbędzie się wiele okolicznościowych imprez, 

koncertów i  wystaw - szczegóły na www.wroclaw.pl. 

 

 

Inwestycje drogowe na Osiedlu do roku 2020 

 

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na zapytanie 

Zarządu o inwestycje i remonty dróg planowane na na-

szym Osiedlu w najbliższych latach. 

Stabłowice - obecnie realizowana jest budowa chodnika 

przy ulicy Starogajowej, na odcinku od Wojanowskiej 

do Staroleskiej. Opracowana została też dokumentacja 

projektowa chodnika na odcinku od posesji nr 38 do 50. 

Zadanie jest analizowane pod kątem możliwości ujęcia 

w planach na dalsze lata. Na ulicy Kruszcowej, od Jele-

niogórskiej do numeru 36, planowana jest budowa na-

wierzchni tymczasowej, obecnie opracowywana jest 

dokumentacja techniczna. 

Złotniki - planowana jest budowa ulicy Zakopiańskiej 

na odcinku od ulicy Złotnickiej do Kieleckiej, inwestycja 

współfinansowana przez dewelopera. Zadanie przewi-

duje budowę chodników, jezdni, odwodnienia, oświetle-

nia i miejskich kanałów technologicznych. Na ulicy Złot-

nickiej przewidziana jest przebudowa skrzyżowania z 

Zakopiańską, wraz z fragmentem jezdni i budową jed-

nostronnego chodnika (rozpoczęcie robót II kwartał 

2019) oraz wyciszenie nawierzchni na odcinku od Ko-

smonautów do Rajskiej, realizacja zaplanowana na 2019 

r. Ponadto trwają prace projektowe związane z plano-

waną budową osi zachodniej do Kosmonautów, realiza-

cja jest planowa na lata 2019-20. 

Ratyń - budowa chodnika przy ulicy Gromadzkiej 

i szkolnej, inwestycja wspólna z MPWiK w ramach bu-

dowy infrastruktury i odbudowy nawierzchni na osie-

dlu (obecnie MPWiK przygotowuje przetarg). Planowa-

ny termin realizacji w 2019, po zakończeniu prac przez 

MPWiK. 

Leśnica - przebudowa ulicy Średzkiej na odcinku od 

przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Dolno-

brzeską, wraz z ulicą Trzmielowicką (od Średzkiej do 

zatoki autobusowej). Zadanie przewiduje przebudowę 

konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, budowę 

ronda oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Roz-

poczęcie realizacji planowane na kwiecień 2019 r. Prze-

budowa ulicy Dolnobrzeskiej na odcinku od Średzkiej do 

Polkowickiej - obecnie opracowywana jest dokumenta-

cja techniczna. Remont Mostów Średzkich planowany 

jest na lata 2019-20. Na 2019 r. zaplanowano również 

budowę nowego przystanku w rejonie Smolnej, budowę 

nawierzchni ulicy Prochowickiej (od szkoły do Junac-

kiej) oraz przebudowę chodnika po południowej stronie 

ulicy Serowarskiej. 

Ponadto trwa przebudowa parkingu przy ulicy Snycer-

skiej, koniec prac zaplanowano na 30 listopada. W bie-

żącym roku zaplanowano też naprawę nawierzchni dróg 

gruntowych Promenady, Równej i Wyboistej oraz re-

mont chodnika na ulicy Krępickiej, od Mokrzańskiej do 

nr 65. 

 

Stacja bazowa Orange przy Dolnobrzeskiej 

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia, że została 

wydana decyzja w całości umarzająca postępowanie w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko-

waniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

stacji bazowej telefonii komórkowej firmy Orange Pol-

ska S.A., zlokalizowanej na działkach nr 89/3 i 88/4 AM 

7 obręb Leśnica przy ul. Dolnobrzeskiej 44-44a we Wro-

cławiu. Niniejsza decyzja i dokumentacja sprawy są 

dostępne w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w 

pok. 133 od 8.00 do 15.00. Wszystkie strony postępowa-

nia mają uprawnienia do czynnego udziału w postępo-

wania w każdym jego stadium. Zawiadomienie uważa 

się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 

 

Analiza elektromobilności - projekt 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-

ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-

wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w zw. z art. 37 ust. 3 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 z późn. zm.),  

UM informuje o przystąpieniu do opracowywania projek-

tu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związa-

nych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komuni-

kacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych 

środków transportu, w których do napędu wykorzystywa-

ne są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje 

emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji, zgod-

nie z wymogami art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatyw-

nych”. Będzie on obejmował analizę finansowo-

ekonomiczną,  szacowanie efektów środowiskowych 

związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowi-

ska naturalnego i zdrowia ludzi oraz analizę społeczno-

ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związa-

nych z emisją szkodliwych substancji. Po opracowaniu 

projektu dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji 

społecznych. Informacje dotyczące możliwości zapozna-

nia się z projektem, w szczególności sposobie składania 

uwag i wniosków, zostaną podane w terminie później-

szym. 

 

Miejskie Dni Wolontariatu 2018 

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Miejskie 

Centrum Wolontariatu zapraszają na Miejskie Dni Wolon-

tariatu, czyli na cykl wydarzeń organizowany w dniach od 

5 listopada do 5 grudnia, we współpracy z wrocławskimi 

firmami odpowiedzialnymi społecznie.  

Pracownicy firm, w ramach wolontariatu pracowniczego, 

podzielą się specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami oraz 

doświadczeniem pracy w międzynarodowym środowisku i 

poprowadzą bezpłatne szkolenia, z których mogą skorzy-

stać mieszkańcy Wrocławia. W tym roku swoją ofertę 

przygotowało wiele firm, a na szkolenie zaprasza także 

Urząd Miejski Wrocławia. Podczas szkoleń będzie można 

rozwinąć umiejętności interpersonalne, poznać tajniki 

rekrutacji, prezentacji i zarządzania czasem, poszerzyć 

umiejętności językowe i własną kreatywność, a także 

zwiększyć efektywność pracy. Więcej informacji i zapisy 

na szkolenia na stronie wolontariat.wroclaw.pl. 

 

Mpzp  - wnioski do 16 listopada 

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gro-

madzkiej, Szkolnej i Miodowej oraz alei Prezydenta Ka-

czorowskiego we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowa-

dzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr 

LIX/1531/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11.10.2018 

r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na 

piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 

53, 50-030 Wrocław, w terminie do 14 listopada 2018 r. 

Wniosek powinien zawierać tytuł planu, nazwisko, imię, 

nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Już tylko do połowy listopada br. czekamy na wnioski 

finansowe 

Zarząd Osiedla przypomina, że do dnia 15.11.2018 r. moż-

na składać do siedziby RO wnioski o wsparcie działań, 

jakie co roku podejmowane są licznie na obszarze nasze-

go Osiedla – festynów, zawodów, konkursów, akcji i in-

nych, planowanych w przyszłym roku. Do końca listopada 

br. Zarząd Osiedla musi przygotować prowizorium budże-

towe na 2018 r. i wnioski złożone w terminie późniejszym 

będą miały niewielką szansę na rozpatrzenie. Ponadto 

przypominamy, że w budżecie Rady Osiedla nie przewidu-

je się dofinansowania osób fizycznych i organizacji poza-

rządowych – współpraca RO z organizacjami pozarządo-

wymi nie może mieć formy finansowej. 

Porady prawne 19 listopada 

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne, które udzielane 

są w trzeci poniedziałek miesiąca tj.19 listopada br., w 

siedzibie RO, w godzinach 17.00 - 18.00 

BIULETYN 
RADA OSIEDLA INFORMUJE: 

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 
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REKLAMA 

ŚWIĘTO NIEPODLE-

GŁOŚCI W ŹRÓDEŁKU 

„Kocham cię, moja Ojczyzno / Za to, że Polską się 

zowiesz, / Za twoje pola i lasy, Kocham cię po 

wszystkie czasy…” 

Maria Sarnacka 

Dnia 25 października gościliśmy w Centrum Rozwoju 

i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Źródełko” miesz-

kańców Domu Pomocy Społecznej. Wspólnie przygo-

towaliśmy kokardy narodowe, śpiewaliśmy pieśni 

patriotyczne i rozpoczęliśmy obchody Święta Nie-

podległości. W listopadzie dzieci i młodzież ze Źró-

dełka weźmie udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycz-

nych, konkursie wiedzy „100 lat Wolnej Polski” oraz 

udekoruje razem z Przedszkolem nr 15 kompleks 

budynków przy ul. Wolskiej 9 i 9a biało – czerwony-

mi sercami. 

Tekst i foto: C. R. i A. Dzieci i Młodzieży „Źródełko” 

POŻEGNANIE 
6 listopada pożegnaliśmy p. Zofię Koźmic—

chórzystkę zamkowego Chóru „Ballada”, wielo-

letnią działaczkę leśnickiego koła nr 1 Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Pani Zofia związana była z „Balladą” od początku 

istnienia chóru. Swym sopranem wzbogacała ich 

występy przez ponad 25 lat. Dała się poznać jako 

osoba ciepła, serdeczna wyrozumiała i przede 

wszystkim gotowa nieść pomoc innym.  

Ta ostatnia cecha szczególnie się uwidoczniła, gdy 

była przez 10 lat przewodniczącą koła nr 1 PZERiI. 

Za swoją działalność została odznaczona przez Za-

rząd Główny Związku Honorową Złotą Odznaką. 

Również Rada Osiedla Leśnica wyróżniła p. Zofię 

za jej pracę dla społeczności lokalnej.  

Pani Zofia Koźmic była mieszkanką Stabłowic. 

Zmarła 1  listopada w wieku 88 lat.   

KULTURY ŚWIATA - 

BIRMA 

W listopadzie gościem cyklu Kultury Świata będzie 

Krzysztof Deszczyński – aktor, scenarzysta i reżyser, fo-

tograf, manager kultury. Podróżnik. Uzależniony od AZJI. 

Wydał dwie książki: „Panie Smoleń! – co tam słychać 

u Laskowika?” i „Jubileusz czyli 50 LAT WĄTROBY Bohda-

na SMOLENIA”. Jest autorem kultowego programu kaba-

retowego „6 dni z życia kolonisty” z udziałem B. Smole-

nia.  

01 grudnia 2016 r. wydał książkę fotograficzną „KOLORY 

DESZCZA...BIRMA”, przy pomocy akcji crowdfundingowej 

na portalu Polakpotrafi.pl. Prezentuje na spotkaniach 

z podróżnikami i zakochanymi w Birmie 300 fotografii 

i opowiada o Birmie obserwowanej rok po roku w latach 

2010-2013. Pokazuje sugestywne, niebanalne zdjęcia. 

Ukazuje Birmę jako kraj wielokulturowy, barwny, piękny 

i nieobliczalny wykorzystując swoje umiejętności sce-

niczne, wręcz kabaretowe. W Azji spenetrował Chiny, 

Japonię, Wietnam, Malezję, Indonezję, Laos, Kambodżę, 

Tajlandię, Indie, Cejlon, Malediwy, Bangladesz. 

Czwartek, 22 listopada 2018.  

Godzina: 18:30. Wstęp Wolny 

SPEKTAKL MIKOŁAJ-

KOWY 

Zapraszamy na rodzinny spektakl lalkowy 

„Księżycowe opowieści” Teatru Małe Mi. Mikołajko-

wy spektakl dla małych (od lat 3) i dużych.  

W spektaklu „KSIĘŻYC’owe OPOWIEŚCI” przedsta-

wiamy pięć pięknych historii filozoficznych zaczerp-

niętych z różnych kultur. Jest tu bajka afrykańska, 

żydowska, dwie opowieści zaczerpnięte z mitologii 

indiańskiej i historia z dalekiego Nepalu. Każda zilu-

strowana przepiękną scenografią i lalkami autor-

stwa Katarzyny Samosiej, zadaje uniwersalne pyta-

nia i jednocześnie w mądry, zabawny, ciepły, przy-

stępny dla najmłodszych widzów sposób - odpowiada 

na nie.  

Postacią łączącą wszystkie historie jest Luna, Selene, 

Sahar, Moon, Czandryma, Miesiąc…tak, tak - nasz 

Księżyc, który:  

od Świtu Świata Ziemię okrąża, patrzy na nas z góry, 

chowa się w studni na samym dnie, siada na gałęzi, 

na parapecie, na szczycie palmy i na meczecie. Uszy 

nastawia, oczy wypatruje, historie ciekawe w kiesze-

nie pakuje. A gdy do domu ze świata wraca, to na 

swym Tronie Księżycowym siada. Wszystkie gwiazdy 

zlatują wnet, na aksamicie nieba siadają Księżyco-

wych Opowieści słuchają.  

8 grudnia (sobota), godz. 16:00 w Centrum Kultu-

ry Zamek 

Bilety: biletyna.pl lub w kasie CK Zamek w cenie 16 

zł z UrbanCard Premium lub 20 zł  

*bilety ze zniżką UCP możliwe są do kupienia tylko w kasie CK Za-

mek 

Fragment kroniki pamiątkowej Chóru Ballada 



 

REKLAMA 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

2018 

21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień 

Życzliwości. To dzień pozytywnych emocji, dobrych 

uczynków i urodziny krasnala Życzliwka. We Wro-

cławiu Dzień Życzliwości obchodzimy 13 raz. 

Jak co roku we Wrocławiu będziemy zachęcać do 

czynienia dobra i dzielenia się życzliwością. Już dziś 

zapraszamy do wspólnego świętowania.  

Idea świętowania dnia życzliwości narodziła się w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki. W 1973 roku z ini-

cjatywy studentów, braci Briana i Michaela McCor-

macków – jako wezwanie do pokoju w odpowiedzi 

na wojnę między Izraelem a Egiptem – ustanowiono 

World Hello Day. Na świętowanie wyznaczono 21 

listopada. W Polsce święto obchodzone jest jako 

Światowy Dzień Życzliwości, a prekursorem tych 

obchodów stał się Wrocław. 

Akcja, która zrodziła się we Wrocławiu, swoim za-

sięgiem obejmuje coraz więcej miejscowości w Pol-

sce. Jej celem jest promocja życzliwości i zachęcanie 

do czynienia dobra na różnych płaszczyznach. Jakie 

miasto może mieć ku temu najlepszy klimat, jeśli nie 

Wrocław, symbol otwartości i optymizmu. Atmosfe-

ra miasta jest pomieszaniem pozytywnego myślenia, 

kosmopolityzmu, gościnności i tysiąca innych odcie-

ni życzliwości. Aby włączyć się w obchody święta 

wystarczy się uśmiechnąć, być uprzejmym dla in-

nych, pomóc komuś bezinteresownie. To apel prze-

ciwko smutnej i szarej rzeczywistości. 

Mamy na to wpływ, możemy to zmienić! 

W tym roku hasłem wiodącym wydarzenia jest 

"Życzliwość podaj dalej!". To słowa zachęty do dzie-

lenia się życzliwością, do wzajemnego okazywania 

jej i niesienia pomocy w przekonaniu, że dobro wra-

ca. Obdarowując zwiększamy prawdopodobieństwo 

bycia obdarowanym! 

Po co to wszystko? 

We współczesnym świecie takie cechy, jak przychyl-

ność wobec siebie, uczynność, sympatia zdają się 

znikać z codziennych zachowań. To tendencja, któ-

rej skutki są zauważalne i bardzo dotkliwe. Aby 

temu przeciwdziałać, musimy pamiętać, że wza-

jemny szacunek i otwartość na drugiego człowieka 

przynoszą natychmiastowe rezultaty – sprawiają, 

że to, co robimy daje nam większą satysfakcję i 

motywuje do dalszego działania. Szanując bowiem 

cudze starania, sprawiamy, że inni doceniają i sza-

nują nasze. 

Tekst: wroclaw.pl 

Leśnickie obchody Dnia Życzliwości oraz Dnia Wo-

lontariatu odbędą się 20 listopada w Centrum Kultu-

ry „Zamek”. Start o 10:45 na zamkowych tarasach.  

 

WARSZTATY 

„ODRĘCZNIE” 

Rozpoczynamy nowy cykl warsztatów „odRęcznie” 

w Centrum Kultury Zamek. W każdy wtorek będzie-

my spotykać się na warsztatach rękodzielniczych, 

DIY, hand made, poznamy techniki tradycyjne 

i współczesne. Nie trzeba być „uzdolnionym manu-

alnie”, wystarczą dobre chęci, nasi prowadzący 

nauczą Was wszystkiego. Zapewniamy wszystkie 

potrzebne materiały! 

Pierwsze warsztaty (13 listopada, godz. 18-20) po-

święcimy sztuce makramy, wraz z Anią Skotnicką 

nauczymy się wyplatać wiszące kwietniki ze sznur-

ka. Zapewniamy sznurki, węzły koraliki, doniczki 

i kwietnik gotowy do zabrania do domu i powiesze-

nia. 

W kolejnym tygodniu (20 listopada, godz. 18-20) 

spotykamy się na warsztatach robienia świec sojo-

wych. Razem z wrocławską manufakturą Naturą 

rzeczy zrobimy dwie świece zapachowe. Zapalona 

świeca tworzy przytulny i odprężający nastrój, dzię-

ki któremu pozbędziesz się stresu i poprawisz sobie 

nastrój! Na warsztatach skomponujemy unikalne 

kompozycje zapachowe, tak byś w zaciszu własnego 

domu mogła skorzystać z pełnego dobrodziejstwa 

natury. 

Warsztaty wyplatania kwietników techniką ma-

kramy: 13 listopada o godz. 18:00. 

Warsztaty robienia świec sojowych: 20 listopada 

o godz. 18:00. 

Zapisy: biletyna.pl  

NOWE ZAJĘCIA WO-

KALNE 
Zapraszamy na zajęcia wokalne w CK Zamek. Bę-

dziemy pracować w grupie, ale także indywidualnie, 

tak żeby każdy mógł spróbować swoich sił, przeła-

mać poczucie tremy, wypróbować siłę swojego gło-

su. Znajomość nut nie jest konieczna, ale zaangażo-

wanie i pozytywne nastawienie zdecydowanie tak. 

Zapraszamy do świata pięknych dźwięków i muzycz-

nych podróży po najskrytszych zakątkach wyobraź-

ni. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w 

wieku szkoły podstawowej. 

Zajęcia prowadzić będzie Paulina Gołębiowska. 

Wwokalistka, autorka tekstów, kompozytorka,  pia-

nistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowi-

cach, specjalność wokalistyka jazzowa oraz Akade-

mii Muzycznej w Poznaniu (fortepian). Obecnie wy-

kładowca wokalistyki jazzowej na Uniwersytecie 

Zielonogórskim. Uczestniczka wielu warsztatów i 

kursów wokalnych, gdzie swoje umiejętności szkoli-

ła pod okiem m.in. Elżbiety Zapendowskiej, Lory 

Szafran, Grażyny Łobaszewskiej, Janusza Szroma, 

Marka Bałaty, Karen Edwards. Występowała na 

ogólnopolskich i międzynarodowych scenach, m.in. 

na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym: JazzTa-

ge w Gorlitz, „Green Town of Jazz” w Zielonej Górze, 

„Jazz nad Odra” we Wrocławiu. Była finalistką mu-

zycznego show Programu Drugiego Telewizji Pol-

skiej pod tytułem „Bitwa na głosy” w drużynie Ur-

szuli Dudziak. W swoim dorobku artystycznym ma 

na koncie współpracę zarówno z artystami wrocław-

skiego środowiska muzycznego, jak i  big bandem 

Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Jerzego 

Szymaniuka.  


