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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. Boguszowska 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 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.

10 I ½ WROCŁAWSKI FESTIWAL DOBREGO PIWA ONLINE
W tym roku największy w Polsce festiwal
piwa rzemieślniczego przenosi się do internetu. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa
Online odbędzie się w dniach 29-31 maja.
Z powodu COVID-19 nie możemy się w tym
roku spotkać z Publicznością na Stadionie
Wrocław na Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa, tak jak robiliśmy to przez ostatnie
10 lat. 11. WFDP odbędzie się dokładnie za
rok i obiecujemy - będzie się działo!
Tymczasem gorąco zachęcamy do bycia razem z nami blisko, ale na dystans, na Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa Online. W
dniach 29-31 maja, czyli w planowanym terminie 11. WFDP zapraszamy do uczestniczenia w spotkaniach w internecie i dzielenia się
spostrzeżeniami na temat piwa kraftowego.
Co przygotowaliśmy? M.in. ciekawe spotkania i rozmowy, książkę kucharską z przepisami na dania z piwem oraz limitowaną wersję
okolicznościowego szkła festiwalowego. Zysk
z każdej kupionej przez Publiczność szklanki
zostanie przeznaczony na pomoc wybranemu
przedstawicielowi z branży piwnej, kogo
pandemia dotknęła szczególnie mocno.
Szklanek z unikalną grafiką "Wrocławski
Festiwal Dobrego Piwa 10 i 1/2" i hasłem

#WspieramyPolskiKraft jest tylko 500. To
model Lawrens o pojemności 0,3 l z dodatkową cechą 0,2 l. Będą do kupienia przez
internet, w Centrum Kultury Zamek we
Wrocławiu oraz w zaprzyjaźnionych sklepach - o szczegółach będziemy informować
Was na bieżąco.

Ponadto na naszej stronie internetowej
zamieściliśmy tegoroczny plan rozstawienia stoisk na planowanym 11. WFDP. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy wystarczy wykonać cztery proste kroki, by
poczuć się jak na festiwalu.

Po pierwsze - zobacz na planie, jakie browary miały się pojawić w tym roku na festiwalu.
Po drugie - wyszukaj pod planem (po numerze i logo) interesujący Cię browar
Po trzecie - sprawdź na stronie browaru,
gdzie w Polsce można nabyć ich piwo.
Po czwarte i najważniejsze - kup piwo z
wybranego, ulubionego browaru, zasiądź
przed komputerem w sobotę, 30 maja, o
godz. 19 i weź udział w Internetowym Festiwalu Piwa & Wrocławskim Festiwalu
Dobrego Piwa - edycji 10 i 1/2 Online.
Przygotujemy dla Was coś specjalnego.
Do zobaczenia w sieci, a wkrótce i poza
nią.

LEŚNICA DAWNIEJ I DZIŚ
Fot: Yeison Sierra
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26 maja – Dzień Matki

nerskim festynie osiedlowym.

Drogie Mamy, dziękujemy Wam za pełen
poświęcenia trud opieki rodzicielskiej, wychowanie i opiekę, otwarte serce, uśmiech
na co dzień oraz łzy. Z okazji Waszego Święta składamy najwspanialsze życzenia, dużo
zdrowia, miłości i szczęścia rodzinnego oraz
wszelkiej pomyślności.

2020 – rok mediacji

Radni Osiedla Leśnica
1 czerwca – Międzynarodowy Dzień
Dziecka
Kochane Dzieci, z okazji zbliżającego się 1.
czerwca Waszego Święta, składamy najsłodsze życzenia, dużo zdrowia i radości,
sukcesów w szkole, niezapomnianych chwil
w gronie koleżeńskim, wspaniałego rodzinnego świętowania oraz cudownych nadchodzących wakacji.
Radni Osiedla Leśnica
7 czerwca br.- 26-lecie sformowania
10 WPD
7 czerwca br. mija 26 lat od czasu sformowania 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia,
jednostki stacjonującej na naszym osiedlu. Z
tej okazji na ręce Dowódcy pułku, Pana Pułkownika Dariusza Dejneki, składamy kadrze
i pracownikom jednostki moc najlepszych
życzeń, dużo zdrowia, sukcesów w służbie i
pracy, wszelkiej pomyślności i zadowolenia w
życiu osobistym i rodzimym oraz przysłowiowego „żołnierskiego szczęścia”. Życzenia nasze kierujemy również do byłych żołnierzy i
pracowników tej jednostki licznie zamieszkujących nasze osiedle.
Pamiętamy dobrze jubileuszowe uroczystości
z ubiegłego roku, w tym, zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej Wrocławia nadanie nazwy
„Rondo Żołnierzy Łącznościowców” – przy
wjeździe do Wrocławia (DK-94); odsłonięcie
pomnika „Krasnala Łącznościowca” przy
wejściu do jednostki przy ul. Trzmielowickiej; festyn osiedlowy oraz przemarsz żołnierzy pułku w asyście kompani honorowej
i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, do kościoła pw. św. Jadwigi Śl. przy ul.
Wolskiej na uroczystą Mszę Świętą.

Dom Mediacji - Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu, ul. Gen. T. Kutrzeby
5,
realizuje projekt „2020 Rokiem Wszechnicy Mediacji”. Dom rozwija grupy pomocowe, których podstawą jest wzajemna wymiana doświadczeń i informacji, mająca na
celu pomoc przy pokonywaniu trudności,
zdobywaniu wiedzy na temat danej sytuacji, a także w rozwijaniu nowej formy radzenia sobie z problemem, odrzuceniu
izolacji społecznej, przedsiębraniu wspólnych działań. Na forum grup znajdą się
informacje o mediacji, pomoc sąsiedzka,
pomoc mediatora, pomoc prawna, sprawy
administracyjne, sprawy cywilne, sprawy
gospodarcze, sprawy nieletnich,
sprawy rodzinne, sprawy seniorów, sprawy
sąsiedzkie. Godziny funkcjonowania: 8.00
– 20.00.
Tel. stacjonarny: 71 335 92 44, tel. kom.
500
423
102,
E-mail:
biuro@cam.wroclaw.pl
Pogotowie Mediacyjne
Jak dogadać się w kryzysie - WCRS zaprasza na bezpłatne konsultacje telefoniczne
"Porozmawiajmy"!? - „Uruchomiliśmy
telefoniczne porady dla wszystkich tych,
którzy w trudnym czasie zamknięcia potrzebują wskazówek: jak rozmawiać? w jaki
sposób nie dopuścić do eskalacji konfliktu?
co zrobić żeby zostać zrozumianym? jak
wyznaczać granicę i dbać o swoje potrzeby
podczas pandemii? Postaramy się doradzić, wyjaśnić i podpowiedzieć w jaki sposób rozmawiać, żeby wasze relacje przetrwały
ten
trudny
moment.”
Pogotowie Mediacyjne to bezpłatna pomoc
w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji.
Dostępna od zaraz dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Warunkiem udzielenia
mediacji jest zgoda obu stron konfliktu na
udział w mediacjach. Mediatorem jest doświadczona osoba z odpowiednimi uprawnieniami będąca członkiem zespołu Pogotowia Mediacyjnego. Spotkania mediacyjne odbywają się w dogodnym dla stron
terminie. Strony mają zawsze prawo do
zmiany mediatora bez podania przyczyny.
Zadzwoń lub napisz: 538 208 660, pogotowie.mediacyjne@wcrs.wroclaw.pl
Telefon jest aktywny od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00-17.00.

Kościańska – oświetlenie

Drodzy mieszkańcy, z przykrością informujemy, że niestety z uwagi na obowiązujący Stan
Epidemii, w tym roku na terenie jednostki
nie odbędzie się Partnerski Festyn Osiedlowy, połączony ze świętem 10. Wrocławskiego
Pułku Dowodzenia. Mamy nadzieję, że za rok
o tej porze, będziemy już mogli obchodzić
kolejne święto pułku oraz bawić się na part-

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiadając
na wniosek o uzupełnienie brakującego
oświetlenia na ulicy Kościańskiej informuje, że realizacja tego typu zadania wymaga
podjęcia działań o charakterze inwestycyjnym, które nie są przewidziane w obecnych
planach inwestycyjnych miasta. Zadanie
będzie analizowane w trakcie prac nad
budżetem na kolejne lata. W celu przyspieszenia terminu wykonania inwestycji
mieszkańcy mogą skorzystać z programów
miejskich – Funduszu Osiedlowego
(zamknięty nabór wniosków na 2020-21),
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
(coroczna edycja, wybór projektów przez
głosowanie mieszkańców), Programu Inicjatyw Lokalnych (częściowa partycypacja
mieszkańców w kosztach realizowanego
przedsięwzięcia). Szczegółowe informacje
o ww. programach znajdują się na stronie
ww.wroclaw.pl.

Organizacja pracy Urzędu Miejskiego od 25 maja br.
W związku ze stanem epidemii prosimy o
odłożenie wszelkich spraw urzędowych.
Wszystkie terminy urzędowe, których ustalanie pozostaje w gestii Prezydenta Wrocławia, zostaną odpowiednio wydłużone.
W wyjątkowych wypadkach, tzn. gdy załatwienie sprawy wymaga osobistej obecności w urzędzie, obsługa interesantów odbywać się będzie w godz. 8.00–15.15, na parterze ‒ bez możliwości wejścia do pozostałych części budynków, wyłącznie w:
COM I przy ul. G. Zapolskiej 4, COM II
przy pl. Nowy Targ 1-8, COM III przy ul.
W. Bogusławskiego 8, 10, USC przy ul. P.
Włodkowica 20, COP przy ul Kotlarskiej
41.
COM IV przy al. M. Kromera 44, COM V
przy ul. Hubskiej 8-16 oraz Punkt Rejestracji Pojazdów przy al. Karkonoskiej 45 są
nieczynne do odwołania.
Do obiektów UMW (jednym czynnym wejściem) będą wpuszczane tylko osoby, u
których nie zostanie stwierdzona gorączka.
W centrach obsługi będzie mogła przebywać jednorazowo liczba interesantów odpowiadająca liczbie czynnych okienek.
Kasy urzędu są zamknięte. Wszelkie należności wobec Gminy Wrocław można wpłacać bez prowizji we wszystkich oddziałach
PKO BP w granicach administracyjnych
Wrocławia. Centrum Obsługi Podatnika
obsługuje klientów telefonicznie i drogą
elektroniczną.
Obsługa
kancelaryjna (możliwość bezpośredniego złożenia
dokumentów) jest prowadzona w obiektach przy Pl. Nowy Targ1-8 oraz ul. Bogusławskiego 8-10.
Zdecydowanie zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie na rzecz wysłania
korespondencji drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Informacja dla mieszkańców – telefon: 71 777 77
77, e-mail: kum@um.wroc.pl.
Wybrano wykonawcę budowy Osi
zachodniej
Drogę wybuduje Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., Tormel Sp. z o.o. W przetargu
ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku
pojawiło się siedem ofert. Wahały się od
około 188 milionów złotych do ponad 303
milionów. Miasto, jako inwestor, planowało przeznaczyć na tę inwestycję 199 277
507, 94 zł brutto. Oś Zachodnią wybuduje
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Kobylarnia S.A. - Lider Konsorcjum, Tormel Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum. Inwestycja będzie kosztowała blisko 189 milionów złotych. Oprócz nowego łącznika do
ulicy Granicznej, zostanie przebudowana
ulica Kosmonautów od kąpieliska Glinianki do ul. Fieldorfa. Zakończenie realizacji
inwestycji planowane jest na połowę 2022
r.
Kosimy, ale w ograniczonym zakresie
Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, jak
wyglądać będzie w najbliższym czasie koszenie na terenie Wrocławia. ZZM stawia
na bezpieczeństwo (pasy drogowe) i komfort użytkowania parkowych polan i ciągów
komunikacyjnych:
- kosi wąskie pasy zieleni wzdłuż jezdni w
całości,
- szerokie pasy zieleni wzdłuż pasów drogowych obkasza po obwodzie, pozostawiając
bujny
środek,

- trawniki w obrębie dużych skrzyżowań stara
się
kosić
w
całości,
- wykasza pasy trawników wokół krzewów i
rabat ozdobnych, żeby je wyeksponować i
zmniejszyć
konkurencję
o
wodę,
- kosi w miejscach nasadzeń nowych drzew,
żeby zmniejszyć konkurencję o wodę,
- kosi polany rekreacyjne w całości, by można
z
nich
było
korzystać,
- kosi pozostałe polany częściowo: pasy
wzdłuż ścieżek/chodników, także wydeptanych
w
poprzek
polan,
- kosi w całości nowo założone trawniki, aby
się
zagęściły
i
wzmocniły,
- wykasza pasy wzdłuż chodników, dróg rowerowych,
ciągów
pieszo-rowerowych,
- kosi trawniki reprezentacyjne.
ZZM w niektórych przypadkach może odstępować od tych zasad. Należy pamiętać, że
wykonawcy na uporanie się z koszeniem obsługiwanego przez siebie rejonu mają 4 tygodnie, więc czasami na efekty trzeba trochę
poczekać, zależy to od potrzeb i oceny wysokości trawy.
Porządki na Osiedlu
Zarząd Osiedla, między innymi na wnioski
mieszkańców, zgłasza do spółki Ekosystem
miejsca, które wymagają uprzątnięcia zalegających śmieci. Przypominamy też, że każdy
mieszkaniec Wrocławia może zgłaszać do
Ekosystemu miejsca do uprzątnięcia korzystając z formularza zgłoszeniowego dostępnego
pod
adresem
https://
kontakt.ekosystem.wroc.pl/sprzataniemiasta/.
Zachęcamy.
Naprawy dróg na Osiedlu
Zarząd Osiedla Leśnica prosi mieszkańców o
zgłaszanie ulic, na których niezbędne są naprawy nawierzchni. Dyżurny dyspozytor
ZDiUM, przez całą dobę, pod numerami tel.
071 376 00 22 i 19501 i na e-mail 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
wyłączeniem zdarzeń, przy których konieczne
jest natychmiastowe działanie policji, straży
pożarnej, pogotowia ratunkowego. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom ZDiUM realizującym powyższe zadania
lub wykonawcom prac, z którymi ZDiUM ma
zawarte stosowne umowy.
Ogrody Społeczne - FoodSHIFT2030
Miasto Wrocław wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym i Fundacją Ekorozwoju rozpoczyna serię spotkań dedykowaną ogrodom społecznym. Projekt FoodSHIFT2030 zakłada
wypracowanie, wspólnie z mieszkańcami
Wrocławia, procesu wspierającego powstawanie ogrodów społecznych – zaczynając od
wyboru miejsca na ogród, poprzez wsparcie
merytoryczne, serię szkoleń, na zestawie
„startowym” kończąc. Wszystkie informacje o
projekcie FoodSHIFT2030 znajdują się na
stronie: https://foodshift2030.eu/ Na Facebooku można dołączyć do grupy dedykowanej ogrodom społecznym – Jadalne Miasto
Wrocław. Najbliższe spotkanie w czwartek, 4
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czerwca, o godzinie 17:00 poprzez aplikację
Webex. W razie pytań można pisać na adres
mailowy: foodshift@eko.org.pl
Gazociąg w Lewej i Trójkątnej
Wydział Architektury i Budownictwa informuje, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pod nazwą: budowa gazociągu średniego
ciśnienia w ul. Lewej i ul. Kosmonautów (na
odcinku od dz. nr. 33/2, AR_34, obręb Stabłowice, do skrzyżowania z ul. Grabową).
Teren inwestycji objęty wnioskiem położony
jest w obrębie dz. nr: 33/2, AR_34, obręb
Stabłowice; dz. nr: 47, AR_12; dz. nr: 6/1,
23/1, 23/2, 1, 24/3, 45, 110/6, 131, AR_3; dz.
nr: 12, AR_2, obręb Żerniki. Stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym jego stadium. Z aktami sprawy,
strony postępowania mogą zapoznać się w
Informacji Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl.
Nowy Targ 1-8, parter. Należy uprzednio
zawiadomić Wydział - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem - o potrzebie zapewnienia dostępu do akt sprawy (tel. 71 777
80 58), co usprawni realizację przysługującego stronie uprawnienia. W okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii (lub zagrożenia epidemicznego), należy na bieżąco zapoznawać się z komunikatami o zasadach i godzinach funkcjonowania urzędu umieszczanymi na stronach
internetowych
urzędu:
https://
bip.um.wroc.pl/ oraz www.wroclaw.pl lub
telefonicznie pod nr tel. 71 777 77 77.

KULTURA I SZTUKA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 2.

W trakcie zajęć terenowych młodzież zapoznała się z architekturą najstarszej części
miasta na Ostrowie Tumskim. W czasie
tych zajęć odwiedzili m.in.: Archikatedrę
Św. Jana Chrzciciela, poznali legendę
o Bramie Kluskowej, a także ciekawostki
Mostu Tumskiego. W trakcie realizacji tego
programu wychowankowie MOS nr 2 systematycznie zwiedzili większość wrocławskich muzeów, tj.: Muzeum Miejskie
„Arsenał”, Muzeum Narodowe, Muzeum
Historyczne, Muzeum Sztuki Mieszczańskiej oraz Muzeum Współczesne, Muzeum
Poczty i Telekomunikacji, Narodowe Forum Muzyki, a także Muzeum Mineralogiczne i Muzeum Przyrodnicze. Wyjątkowo
owocny okazał się kontakt z Muzeum Pana
Tadeusza. Uczniowie szkoły podstawowej
mieszczącej się w MOS wzięli udział w kilku ciekawych projektach rozwiniętych we
współpracy z tym muzeum.
Ważnym elementem programu kulturalnego prowadzonego w ośrodku była edukacja
teatralna. Wychowankowie Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii nr 2 wzięli udział
(jako widzowie) w kilku spektaklach teatralnych wystawianych przez m.in.: Teatr
Akademii Sztuk Teatralnych Filia we Wrocławiu, czy też Teatr Polski (Scena Kameralna).
Zajęcia kulturalne odbywające się w ramach wieloletniego programu pt. „Kultura
i sztuka we Wrocławiu” cieszyły się wśród
wychowanków ośrodka ogromnym zainteresowaniem. Dzięki bogatej formule i ciekawym treściom przyciągały młodzież
i uatrakcyjniały pobyt w placówce. Jednocześnie niwelowały braki w tej dziedzinie,
ukazując uczniom alternatywne i ciekawe
sposoby spędzania wolnego czasu.
Złotnicki Superurwis
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W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2
mieszczącym się przy ul. Kieleckiej 51 we
Wrocławiu trwa obecnie nauka w „trybie
zdalnym”. Warto jednak przypomnieć, z jak
bogatą ofertą edukacyjno – wychowawczą
tutejszej placówki, spotkała się młodzież
przebywająca w internacie ośrodka jeszcze
przed okresem epidemii.
Jednym z elementów tej oferty był opracowany specjalnie dla wychowanków ośrodka
program pt. „Kultura i sztuka we Wrocławiu”, prowadzony przez wychowawców internatu.
Program ten był skoncentrowany na tych
funkcjach kultury i sztuki, które wypełniały
jego cele, tj.: funkcji wychowawczej, terapeutycznej i poznawczej a także integracyjnej.
Wskazywał także jej walor użytkowy. Cele
ogólne tego programu to: zapobieganie wykluczeniu kulturalnemu młodzieży, długofalowy rozwój kulturalny i społeczny wychowanków, zaktywizowanie ich w obszarze
kultury i sztuki oraz zmobilizowanie do
uczestnictwa w życiu kulturalnym Wrocławia. Cele szczegółowe programu „Kultura
i sztuka we Wrocławiu” to: włączenie
uczniów w nurt wydarzeń artystycznych
w mieście, rozwijanie wiedzy dotyczącej
ochrony dóbr kultury i sztuki, rozbudzanie
ciekawości poznawczej oraz stworzenie warunków do ujawnienie się i rozwijania postaw kreatywnych. Ważnym celem tego programu było także kształtowanie umiejętności
poszukiwania i wykorzystywania informacji
dotyczących naszego miasta z różnych źródeł.
Program ten podzielony był na kilka części,
tj.: zapoznanie wychowanków z zabytkową
architekturą Wrocławia, poznanie przez nich
wrocławskich muzeów, teatrów, a także niektórych galerii sztuki.

Sytuacja nie jest łatwa dla całej ekipy tworzącej Dni Fantastyki, liczymy na Wasze
wsparcie i zrozumienie. Dbajcie o siebie i
swoich bliskich, byśmy po wszystkim ponownie mogli się spotkać na DF-ach.

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Wrocław jest i chce być bezpiecznym miastem. Do kolejnych etapów zmian Wrocław
staranie się przygotowuje. Tak było np. w
przypadku otwarcia przedszkoli i żłobków
czy boisk, gdzie przygotowywano i konsultowano procedury, tworzono dodatkowe
regulaminy i informacje. Wszystko po to:
#bądzBezpiecznyWeWrocławiu
#StaySafeInWroclaw
Od 30 maja
Maseczki
Jeśli w przestrzeni otwartej jest możliwość
zachowania 2 metrów odległości od innych, nie trzeba zasłaniać ust i nosa. Można więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez
maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowany
jest odpowiedni dystans społeczny.
Uwaga! Jeśli nie jesteśmy w stanie na
świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego
dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas trzeba zasłonić usta i nos.
Z obowiązku utrzymania 2-metrowego
dystansu społecznego wyłączeni są rodzice
z dziećmi wymagającymi opieki (do 13.
roku życia), osoby wspólnie mieszkające,
osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.
Tutaj musisz zasłaniać usta i nos: autobusy
i tramwaje, sklepy, kina i teatry, salony
masażu i tatuażu, kościoły, urzędy (jeśli
załatwiasz urzędową sprawę). Dodatkowe
miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać
usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Chcielibyśmy być razem z Wami on-line!
Już teraz możecie na naszej stronie znaleźć
nową zakładkę z tekstami od gości festiwalu oraz opowiadaniami nagradzanymi w
ciągu kilku ostatnich lat w konkursie
Kryształowych Smoków. I wciąż mamy
zamiar powiększać nasze zbiory. Zaś same
Cyberpunkowe Dni Fantastyki przenoszą
się do wirtualnej rzeczywistości! Nie zostawimy Was bez lipcowych DF i odpowiedniej dawki spotkań z twórcami fantastyki.
W pierwotnym terminie tegorocznych DFów, a więc 3-5 lipca, zapraszamy Was
przed ekrany komputerów, gdzie na wybranych platformach będą czekać na Was
premierowe materiały – wywiady i dyskusje z pisarzami, komiksiarzami i fanami.
Szukajcie nas na serwisach Facebook, Youtube i Twitch.

W sklepie, na targu i na poczcie nadal jest
obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie
także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.
Uroczystości religijne i pogrzeby
Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje
obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z
uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie
obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.
W kościołach i świątyniach wierni muszą
zasłaniać usta i nos.
Zgromadzenia i uroczystości rodzinne
Zgromadzenia na powietrzu do 150 osób (od
30 maja)
Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, w których bierze udział do 150 osób.
Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos
lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje,
gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia nie powinny się odbywać.
Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6
czerwca)
Możliwa również organizacja wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do
150 osób.
Weselnicy nie muszą nosić maseczek.
Hotele
Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki
gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach
mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby
fitness.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i
nosa?

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać
określone zasady sanitarne.

W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami
i spełni wymogi sanitarne.

Od 6 czerwca

W restauracji lub barze – gdy zajmiesz
miejsce przy stole (ale przemieszczając się
w lokalu, np. do toalety, trzeba maseczkę
włożyć).
Jeszcze do niedawna wierzyliśmy głęboko,
że jedna z Waszych ulubionych zamkowych
imprez – Dni Fantastyki będą mogły odbyć
się w lipcu tego roku. Niestety, w trosce o
zdrowie i bezpieczeństwo Was, naszych
uczestników oraz w związku z pojawiającymi się i niezależnymi od nas ograniczeniami, postanowiliśmy przenieść DF-y na 2-4
lipca 2021 roku. Liczymy, że do tego czasu
sytuacja na tyle zostanie opanowana, że
ponownie będziemy mogli się spotkać w
Zamku, by wspólnie dzielić się naszą pasją
do fantastyki.

wszystkie wytyczne sanitarne, m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Limity osób (handel, gastronomia, kościoły)
W sklepach nie będą obowiązywały już
limity osób. Podobne ograniczenia przestrzenne przestają obowiązywać w gastronomii. Nie będą obowiązywały limity wiernych w kościołach, obowiązują jednak maseczki i dystans społeczny.

Uwaga! W punktach gastronomicznych
nadal musi być zachowana odpowiednia
odległość między stolikami. A klienci, zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal

Od 6 czerwca rząd wprowadza odmrożenie
funkcjonowania kin, teatrów, filharmonii
pod 3 warunkami: to nie jest obowiązek – to
możliwość; wypełniamy pojemność widowni
do 50%, tak by kontakt był rozluźniony, oraz
nosimy maseczki.
Wracają kina, teatry, filharmonie – to nie
jest obowiązek, ale możliwość, widownia do
50%.
Baseny, kluby fitness również mogą być
otwarte.
Zamknięte dyskoteki i kluby

Organizacja wesel i uroczystości rodzinnych
do 150 osób. Tutaj również obowiązywać
będą wymagania sanitarne.
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