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LEŚNICKI
MIKROKOSMOS

CK Zamek bierze udział w programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+.
W tym roku CK Zamek znalazł się w zaszczytnym gronie 50 instytucji z całego kraju, które
biorą udział w programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury +. Oznacza to, że
będziemy się zmieniać, przyglądać naszemu
osiedlu, więcej rozmawiać z mieszkańcami,
a w drugiej połowie roku będziemy mogli
wspólnie z Wami zrealizować najciekawsze
pomysły. Każdy z nich otrzyma własny budżet oraz nasze wsparcie organizacyjne!
Pierwszy etap projektu to diagnoza badające
potencjały i zasoby kulturowe osiedla Leśnica. Będziemy starali się dowiedzieć od mieszkańców osiedla jak najwięcej o tym, jak się
tutaj żyje, gdzie się spaceruje, które miejsca
są fajne, a które nie koniecznie, gdzie można
spotkać ciekawych i twórczych ludzi. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii. Ze
względu na panującą epidemię kontakt będzie utrudniony, tak więc postaramy się wykorzystać wszelkie możliwe narzędzia online,
mail oraz telefon.
Diagnoza zostanie opublikowana na naszej
stronie do końca sierpnia br.
Drugi etap projektu, od sierpnia 2020 r., to
zaproszenie do dzielenia się pomysłami na
ciekawe działania. Określimy proste zasady
i łatwy formularz, a nawet pomożemy go
wypełnić, a następnie wybierzemy 7 inicjatyw
mieszkańców osiedla, które otrzymają wsparcie finansowe (od 3000 do 4000 zł) oraz
naszą pomoc w organizacji i promocji.

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
2020

zapraszamy na specjalny koncert plenerowy pieśni kupalnych.

PORTRETY NIEZWY-

Wystąpi wrocławski zespół Kosy.

KŁYCH POSTACI

Nazywają się siostrami w pieśni i orędowniczkami polskiej tradycji muzycznej
w obecnych czasach. Zespół Kosy to cztery
charyzmatyczne dziewczyny: Aleksandra
Gronowska, Katarzyna Pakowska, Anastazja Sosnowska, Katarzyna Szetela-Pękosz.
Za pomocą folkowych instrumentów i śpiewu przenoszą słuchaczy do miejsc, gdzie
czas płynie wolniej.
Bilety na koncert są bezpłatne, ale obowiązuje limit wejść. Należy zarezerwować bilet
przez platformę Strefa Zajęć, dostępnych
jest 70 podwójnych zaproszeń. W piątek,
przed koncertem otrzymacie od nas maila
z dokładnym miejscem, w którym koncert
się odbędzie. Pamiętajcie, żeby zabrać ze
sobą wianki, bo będziemy oczywiście wypowiadać miłosne życzenia i puszczać je
z nurtem rzeki!

W tym roku, z okazji Nocy Świętojańskiej,
czyli święta miłości chcielibyśmy zawiesić
na Zamku miłosny manifest!
Zrób z nami miłosny patchwork – przygotuj pracę w dowolnej technice na białym
kawałku materiału o wymiarze 1×1 m, namaluj na nim ilustrację rozwijając myśl:
„Najbardziej na świecie kocham…” i prześlij nam lub zostaw w recepcji Zamku do
dnia 17 czerwca. My zszyjemy Wasze prace
w całość i wielki miłosny manifest zawiśnie
19 czerwca z okien CK Zamek.
1. Przygotuj kawałek starego prześcieradła
lub innego jasnego materiału.
2. Wytnij kwadrat o wymiarach 1 x 1 m.
2. Namaluj na nim ilustrację rozwijając
myśl „najbardziej w świecie kocham…”.
Technika dowolna, możesz wykorzystać
resztki materiałów, farby akrylowe, plakatowe, kredki. Możecie pracować wspólnie,
z przyjaciółmi, z rodzeństwem, z całą rodziną!

4. Prace zbieramy do 17 czerwca, a potem
uszyjemy z nich wielki miłosny patchwork,
który zawiśnie z okien Zamku.

W tym roku nie możemy spotkać się w leśnickim parku, tak jak spotykaliśmy się dotychczas, ale nie chcemy rezygnować z obchodów najkrótszej nocy w roku. Zapraszamy
do plecenia wianków, na naszym Facebooku
znajdziecie dokładne instrukcje plecenia oraz
wskazówki, gdzie są najpiękniejsze rumiankowe łąki w okolicy. W sobotę, 20 czerwca

Po dwu miesięcznej przerwie otwieramy
Galerię Tymczasem oraz Galerię Zamek!
Zapraszamy bardzo serdecznie na wystawę
ilustracji i malarstwa Agnieszki Semaniszyn-Konat.
Wystawa malarstwa i ilustracji Agnieszki
Semaniszyn – Konat, w ramach której
zaprezentowane zostaną dwa cykle:
„Portrety niezwykłych postaci” i „Ogrody
pamięci pierwotnej”.

3. Przynieś do Zamku i zostaw na recepcji,
jesteśmy otwarci codziennie od godz. 10 do
18 lub wyślij na nasz adres: Plac Świętojański 1, 54-076 Wrocław.

Zapraszamy na najkrótszą noc w roku, kupalnockę czy Noc Kupały do Zamku 20 czerwca
2020.

REKLAMA

5. Premiera w dniu 19 czerwca!
Nie zapomnij się podpisać i podać kontaktu siebie, wyślemy Ci specjalne podziękowania.
Jeżeli masz problem z dotarciem do zamku,
daj
nam
znać:
imprezy@zamek.wroclaw.pl, postaramy się pomóc.

Postanowiliśmy nie organizować uroczystego otwarcia, ale zapraszamy na uroczyste zamknięcie. Uroczysty finisaż wystawy
odbędzie się 17 lipca, w sobotę o godz.
19:00. Wystawa przedstawia bohaterów z
różnych bajek i opowieści. Są to istoty
dobre i szlachetne, jak również szkaradne i
okrutne.
Od Autorki: Nie podążam za modą, nieustannie eksperymentuję i poszukuję nowych rozwiązań formalnych oraz pracuję
nad własną stylistyką, łącząc tradycyjne
techniki analogowe, malarskie i cyfrowe.
Moje malarstwo to próba uchwycenia tego, co wydawałoby się na zawsze stracone,
to pokazanie obrazów z pamięci komórkowej – jeszcze z łona matki. To uchylenie
rąbka tajemnicy, przedstawienie fragmentu świata widzianego wyłącznie oczami
duszy. Z pewnością można je zaliczyć do
malarstwa abstrakcyjnego i intuicyjnego.
Agnieszka Semaniszyn-Konat – urodzona
we Wrocławiu, ilustratorka, malarka i wykładowca. Od 2015 roku mieszka w Sobótce. Ukończyła studia na Akademii Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu. W 2003 otrzymała nagrodę
Ministra Kultury za wyróżniające osiągnięcia. W 2005 roku, w pracowni komunikacji wizualnej pod opieką prof. Mieczysława
Piroga ukończyła dyplom z książki dla
dzieci. Aneks malarski zrealizowała w pracowni prof. Marka Jakubka. Od 2007 roku
współpracuje z wydawnictwami w Polsce,
min. z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym oraz Wydawnictwem Skrzat z Krakowa. Ilustruje przede wszystkim do książek dla dzieci i młodzieży oraz do podręczników szkolnych. Miała ponad 70 realizacji.
Od 2016 roku jest wykładowczynią Graphic design i technik projektowania na
Uniwersytecie HumanistycznoSpołecznym SWPS, na kierunku Grafika,
we Wrocławiu.

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

Moduł I - 6,5 x 4 cm

Moduł II - 6,5 x 8 cm

1 strona –44 zł netto
4 strona - 33,50 zł netto
2 i 3 strona - 25 zł netto

1 strona –88 zł netto
4 strona - 67 zł netto
2 i 3 strona - 50 zł netto

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.

LEŚNICA DAWNIEJ I DZIŚ
Fot: Yeison Sierra

Dzieciaki na Balkony
Dzień Dziecka w Leśnicy / 1 czerwca

BIULETYN

WWW.LESNICA.ORG

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

Stan epidemii - ograniczenie w siedzibie RO
Przypominamy, że w związku z trwającym
stanem epidemii w kraju oraz stosownymi w
tym zakresie decyzjami Władz Miasta Wrocławia w zakresie zawieszenia działalności
placówek edukacyjnych, odwoływaniem imprez masowych oraz podejmowaniem wielu
innych ograniczeń i działań profilaktycznych
zmierzających do zmniejszenia ryzyka rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2,
Zarząd Osiedla Leśnica w porozumieniu z
Przewodniczącym Rady zawiesił do odwołania działania organizowane przez RO, w tym
szczególnie na rzecz najmłodszych i najstarszych mieszkańców oraz Klubu Seniora
„Fantazja” oraz odwołał poniedziałkowe i
czwartkowe dyżury radnych, dyżur strażnika
osiedlowego i bezpłatne porady prawne, prowadzone w siedzibie przy ul. Płońskiego 13
(prosimy o zgłaszanie spraw do RO tylko
drogą mailową lub telefoniczną).

cławia. Treść uchwały znajduje się na stronie bip.um.wroc.pl. Uchwała zawiera między innymi regulacje dotyczące selektywnego zbierania i odbierania powstających
odpadów komunalnych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
pojemników i worków do zbierania odpadów, utrzymania miejsc gromadzenie odpadów, kompostowania bioodpadów, pozbywania się nieczystości ciekłych, obowiązków i wymagań ciążących na osobach
utrzymujących zwierzęta domowe, obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania.

Fundusz Osiedlowy 2020-21

Wydział Partycypacji Społecznej ogłosił
wstępne wyniki naboru wniosków. Weryfikacja projektów, do których zostały zgłoszone uwagi i zastrzeżenia w toku oceny,
potrwa do 24.08.2020 r. Opublikowanie
przez Urząd wyników ostatecznych naboru
nastąpi 31.08.2020 r. Utrzymanie zmienionych terminów uzależnione jest od kierunku sytuacji epidemicznej w Polsce.

Trwa remont budynku przy ul. Płońskiego 11-13

Złap Deszcz 2020

Konsultacje regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Wrocławia
Do 19 czerwca 2020 r. trwają konsultacje
projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Wrocławia. Konsultacje
obejmują swym zasięgiem teren miasta Wrocławia. Uwagi do projektu, sporządzone w
formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza konsultacji, można przesłać na adres
email: wsr@um.wroc.pl (skan podpisanego
formularza) lub listownie na adres: Wydział
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
Wrocławia, ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław. W przypadku przekazania uwag pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.
Konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych osób fizycznych i
prawnych oraz jednostek gminnych w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wro-

Budynki wielorodzinne przy Trzmielowickiej
30 maja 2020 r. została wydana przez Prezydenta Wrocławia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z parkingiem podziemnym
oraz infrastrukturą techniczną i drogową.
Wrocław, dz. 34/2, 35/2, 36/2, 37/2 AM 3
obręb Ratyń, ul. Trzmielowicka”.

Bezpieczeństwo na ulicach Osiedla
Zarząd Osiedla Leśnica, w związku ze zgłoszeniami mieszkańców, zwrócił się do Wydziału Inżynierii Miejskiej z prośbą o wystąpienie do Policji i ITD w sprawie przeprowadzenia kontroli kierowców przekraczających
dozwoloną prędkość na ulicy Dolnobrzeskiej,
Średzkiej, Trzmielowickiej, Krępickiej, Junackiej, Lutyńskiej, gen. Fieldorfa, Wojanowskiej i alei Kaczorowskiego oraz kontroli ciężarówek z piaskiem i żwirem na ulicy Dolnobrzeskiej. Ponadto poprosiliśmy o pilne dokonanie analizy stanu bezpieczeństwa na
Dolnobrzeskiej i jego poprawę np. poprzez
dodatkowe przejścia dla pieszych i lepsze
oznakowanie istniejących.

kiej, na zlecenie Wrocławskich Inwestycji,
od 15 do 20 czerwca 2020 r. wykonywać
będzie roboty poprawkowe na przebudowanym odcinku ul.
Złotnickiej oraz progi zwalniające w ciągu
ul. Wielkopolskiej. W związku z powyższym
pojawią się lokalne utrudnienia niepowodujące całkowitego wstrzymania ruchu
oraz niewymagające zmian trasy komunikacji miejskiej. Prace na obu ulicach nie
będą prowadzone
równocześnie.

8 czerwca Wydział Wody i Energii UMW
rozpoczął dodatkowy nabór wniosków o
udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy
Wrocław na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu
wód opadowych i roztopowych w miejscu
ich powstania. Szczegółowe informacje
wraz z dokumentami do pobrania znajdują
się na stronie bip.um.wroc.pl. Można je
również uzyskać w Wydziale Wody i Energii UM lub pod numerem telefonu: 71/77789-80, 71/777-76-13.

Korekta w planach działania Klubu
Seniora „Fantazja” w 2020 r.

Przypominamy, że z uwagi na ogłoszony stan
epidemii, nie odbyło się planowane na 7
kwietnia br. spotkanie Wielkanocne członków Klubu Seniora „Fantazja”. Niestety planowany na maj rejs statkiem po Odrze został
odwołany z uwagi na znaczny wzrost jego
kosztów. Zarząd Klubu przeprowadził analizę
swoich zamierzeń i dokonał korekty planu
działania, proponując w drugiej połowie roku
dodatkowo:
spotkanie
okolicznościowe
(Andrzejki) w listopadzie br. oraz przeniesienie niewykorzystanych środków na organizację wycieczki oraz spotkanie z okazji Święta
Seniora we wrześniu. Niestety spotkanie klubowiczów z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
zaplanowane na 2 czerwca br. również nie
odbyło się. Mamy nadzieję, że skorygowane
plany klubowiczom uda się w pełni zrealizować w drugiej połowie tego roku.
Młodzieżowy Puchar Wiosny – przeniesiony na jesień

Zgodnie i przedsięwzięciami ujętymi w
Programie Inicjatyw Rad Osiedli na lata
2017-19, w lutym br. rozpoczął się długo
wyczekiwany remont budynku przy ul.
Płońskiego 11-13. Obejmuje on między
innymi naprawę dachu, balkonów, wykonanie elewacji z ociepleniem, wymianę
okien oraz osuszenie fundamentów. Za
wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy Państwa o wyrozumiałość. Według
informacji Zarządu Inwestycji Miejskich
remont ten potrwa do końca sierpnia br.
Zakład zbierania
Szczecińskiej

odpadów

przy

Zarząd Osiedla i Koło nr 122 „Astra” Polskiego Związku Wędkarskiego informują, że
kwietniowe zawody wędkarskie techniką
spławikową dla dzieci i młodzieży na Stawach
Leśnickich, przy ul. Średzkiej, zostały przeniesione na sezon jesienny. Tym samym
środki przewidziane na nagrody dodatkowo
zasilą to przedsięwzięcie. Liczymy, że tym
razem dojdą do skutku i będzie to duża atrakcja dla młodych wędkarzy i ich rodziców.
Wznowienie od czerwca wydawania
Gazety Leśnickiej w wersji papierowej

Wyciszenie nawierzchni na ul. Złotnickiej – poprawki
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL
Sp. z o.o. informuje, że w ramach umowy
na Wyciszenie nawierzchni na ul. Złotnic-

godz. 7.45 do 15.45). W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii związanego z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania
tego stanu, w celu zapoznania się z treścią
decyzji oraz dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z p.
Alicją Nawrat (tel. 71 799 67 39 lub drogą
elektroniczną
na
adres
alicja.nawrat@um.wroc.pl) od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-15.00.

01.06.2020 r. została wydana decyzja Prezydenta Wrocławia stwierdzająca brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn. „Uruchomienie zakładu zbierania odpadów „EKOPLANET” Paweł Przybylski
we Wrocławiu”, lokalizowanego na działce
nr 41/2, AM-6, obręb Żerniki, przy ul.
Szczecińskiej 15 - 16. Niniejsza decyzja
oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu
Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wrocławiu, są do wglądu w
siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa
przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu w
pok. 135 w godzinach urzędowania (tj. od

Zarząd Osiedla Leśnica, w uzgodnieniu z
Dyrektor Centrum Kultury Zamek wznawia
od czerwca br. wydawanie wersji papierowej
Gazety Leśnickiej. Korzystanie z wersji elektronicznej tej gazety jest możliwe przez stronę
internetową
CK
Zamek
(www.zamek.wroclaw.pl), zakładka Gazeta.
Na stronie RO znajduje się aktywny przycisk
z logiem CK Zamek, po jego naciśnięciu
otwiera się ww. strona. Zapraszamy do korzystania z obu form gazety osiedlowej i prosimy o przekazanie powyższych informacji
swoim sąsiadom i znajomym. Zachęcamy
również do zapoznania się archiwalnymi
wydaniami GL na stronie CK Zamek.

FOTOGRAFIA I FILM
W MŁODZIEŻOWYM
OŚRODKU SOCJOTERAPII
NR 2.
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2,
mieszczącym się przy ul. Kieleckiej 51 we
Wrocławiu, trwa praca zdalna. Jednak zarówno w poprzednim, jak i w obecnym roku
szkolnym wychowawcy internatu realizowali
w „bezpośredniej” pracy z młodzieżą szereg
oryginalnych projektów edukacyjnych. Do
jednych z ciekawszych należały zajęcia fotograficzne i filmowe realizowane we współpracy ze specjalistami Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.
Cele tych projektów to przede wszystkim:
poznanie alternatywnych form spędzania
czasu wolnego przez młodzież, rozwijanie
kreatywności, rozwój kompetencji społecznych wychowanków, umiejętności pracy w
grupie. Istotne było także poznanie przez
chłopców różnorodnych technik fotograficznych, a dla wychowawców – poznanie uzdolnień podopiecznych.
W poprzednim roku szkolnym wychowawcy
MOS nr 2 prowadzili projekt pt. „Warsztat
fotograficzny”. Warsztaty ukierunkowane
były na zapoznanie się od strony praktycznej
z techniką wykonywania zdjęć metodą
otworkową, polaroid, klasyczną, a także ich
wywoływaniem w ciemni. Chłopcy z ośrodka,
pod opieką wychowawców i pod kierunkiem
specjalistów z Muzeum Pana Tadeusza wykonali kilka serii zdjęć w różnych lokalizacjach miasta (m.in.: w Muzeum Pana Tadeusza, Hali Stulecia, Muzeum Przyrodniczym
Uniwersytetu Wrocławskiego).
Po zakończeniu projektu, jego efekty – prace
uczniów zostały zaprezentowane na wernisażu pt. „Łzy rzeczy”, który odbył się w Muzeum Pana Tadeusza w ramach II Festiwalu
Tradycji Literackich. Na stronie internetowej
Muzeum Pana Tadeusza został zaprezentowany opis tego projektu wraz z prezentacją
prac wychowanków MOS nr 2. Na wernisaż
ich dzieł przybyli licznie uczniowie ośrodka
i pracownicy tej placówki. Po wernisażu wystawa prac młodzieży była jeszcze przez szereg dni eksponowana dla szerokiej publiczności – gości muzeum, a na stronie internetowej ośrodka została zamieszczona relacja
z tego wydarzenia.
W tym roku szkolnym wychowankowie MOS
również uczestniczyli w ciekawych przedsięwzięciach, m.in. w projektach filmowych pt.
„Jaki będę za 20 lat?” oraz „Bunt młodzieży
w filmie”. W ich ramach z pomocą specjalistów i wychowawców zrealizowali krótkie
formy filmowe, których premiera miała miejsce w 2019 r. w Muzeum Pana Tadeusza we
Wrocławiu.
Możliwość uczestniczenia w tych ciekawych
projektach fotograficznych i filmowych
otworzyła przed podopiecznymi ośrodka
nowe perspektywy, skłoniła do przemyśleń
dotyczących dalszej drogi edukacyjnej.
Wskazała także konstruktywne hobby, czego
dowodem były gorące dyskusje wychowanków dotyczące wykonanych w projektach
działań.
Złotnicki Superurwis.

DNI FANTASTYKI 2020
Mimo iż tegoroczne DF-y się nie odbędą w
formie tradycyjnego festiwalu, 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 DF-ów,
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.
Wśród gości tegorocznej edycji będą pisarze tworzący fantastykę, jak m.in. Wiktor
Noczkin (Ukraina), Michał Gołkowski,
Krzysztof Haladyn, Agnieszka Hałas, autorzy komiksów, tacy jak Igor Wolski, Robert
Sienicki, Jan Mazur, Maria Lengren, Paweł
Kicman, czy dziennikarze Ola i Piotr Stanisławscy z Crazy Nauka.
Premiera materiałów przygotowanych na
Cyber DF-y już 3-5 lipca na kanale ckzamek na YouTubie, w tym część spotkań
odbędzie się na żywo! Więcej informacji na
stronie www.dnifantastyki.pl.

KRYSZTAŁOWE
2020

SMOKI

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim
konkursie Kryształowe Smoki, skierowanego do młodych i początkujących twórców.
W tym roku przygotowaliśmy dwie kategorie konkursowe - Opowiadanie i Ilustracja.
Temat: "Cyberpunk: w służbie zła"
W związku z trwającą pandemią i jej konsekwencjami, tegoroczna edycja festiwalu
Dni Fantastyki 2020 zostaje odwołana
i przełożona na 02-04.07.2021r. Zachęcamy jednak do zgłaszania prac w konkursie
Kryształowe Smoki w kategoriach opowiadanie i ilustracja, gdyż zostaną one rozstrzygnięte drogą elektroniczną. Termin
przyjmowania prac zostaje wydłużony do
24.05.2020r.
Ogłoszenie listy osób nominowanych nastąpi za pośrednictwem mediów społecznościowych
oraz
strony
www.dnifantastyki.pl w dniu 26.06.2020r.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas konferencji prowadzonej
na żywo dnia 04.07.2020r. Ceremonia
wręczenia
nagród
odbędzie
się
03.07.2021r. – tradycyjnie, podczas gali
Dni Fantastyki. W razie jakichkolwiek
pytań, zachęcamy do kontaktu poprzez
formularz znajdujący się na stronie
www.dnifantastyki.pl lub pod adresem email: konkurs@dnifantastyki.pl

KOSZENIA TRAWNIKÓW ZAMEK PONOWNIE
WE WROCŁAWIU – OTWARTY
GŁÓWNE ZASADY

Drodzy Uczestnicy i Uczestniczki,
Centrum Kultury Zamek został ponownie
otwarty od 6 czerwca. Zapraszamy bardzo
serdecznie do odwiedzenia Galerii Tymczasem oraz na wybrane zajęcia w ramach zamkowych sekcji.
#dbajmyosiebie

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i
komfort mieszkańców – to główne zasady,
jakimi kieruje się Zarząd Zieleni Miejskiej
przy koszeniu podległych mu parkowych
polan, trawników i ciągów komunikacyjnych. Jak przebiegać będzie w najbliższym
czasie koszenie traw we Wrocławiu?
We Wrocławiu od kilku lat trawa obcinana
jest rzadziej, później też przeprowadzane
są pierwsze po zimie koszenia. To wszystko
ze względu na ochronę środowisko i ekologię.
– Rzadko koszony trawnik lepiej gospodaruje wodą. W gęstej roślinności wilgoć
utrzymuje się dłużej, co sprzyja też żyjącym w nich organizmom, czyli w ogóle
bioróżnorodności – mówi Marek Szempliński, rzecznik prasowy Zarządu Zieleni
Miejskiej we Wrocławiu. Pierwsze efekty
wiosennego koszenia można już w mieście
zauważyć. Przy czym tereny należące do
ZZM strzyżone są według określonych zasad i w ograniczonym zakresie. Wiele zależy od wysokości trwa oraz jej położenia.

Zwróćcie uwagę na Regulamin, który znajduje się na Recepcji Zamku oraz prosimy:
Wchodząc do budynku zdezynfekuj ręce –
płyn znajdziesz po lewej stronie przy wejściu.

Zieleń przy jezdniach i skrzyżowaniach

Poruszając się po budynku zakrywaj usta i
nos.

Wąskie pasy zieleni wzdłuż jezdni koszone
będą w całości, szczersze odcinki obkaszane zostaną po obwodzie, tak by pozostał
bujny środek. Całkowicie koszone będą też
trawniki w obrębie dużych skrzyżowań
oraz pasy wzdłuż chodników, dróg rowerowych czy ciągów pieszo-rowerowych.

Zachowaj 2 m odstępu od innych osób.

– Takie działanie ma nie tylko poprawić
wizualnie jakość terenów zielonych w mieście, ale także nasze bezpieczeństwo. Nie
chcemy pozwolić, by zbyt wysoka i bujna
trawa ograniczała widoczność, zwłaszcza
przy przejściach dla pieszych – mówi Marek Szempliński.

Jeśli jesteś opiekunem, osobą towarzyszącą
w miarę możliwości nie czekaj na korytarzu,
idź na spacer, zobacz wystawę w galerii.

Kiedy kichasz lub kaszlesz zakrywaj twarz
zgięciem łokcia.

Obowiązuje rezerwacja miejsc na zajęcia.
Płatność w kasie jest możliwa tylko kartą.

Jeśli miałeś kontakt z osobą chorą na COVID
-19 lub przebywającą na kwarantannie, prosimy nie wchodź do Zamku.

Polany i trawniki
Polany rekreacyjne w parkach koszone
będą w całości. Tak, by wrocławianie mogli
komfortowo z nich korzystać, wypoczywając na świeżym powietrzu. Pozostałe polany będą strzyżone częściowo, głównie
wzdłuż ścieżek i chodników, także tych
wydeptanych w poprzek.
– Zalecamy by pozostawić trochę wyższą
trawę – dodaje Marek Szempliński.
Strzyżenie wokół drzew i krzewów
Całkowicie koszone będą też trawniki reprezentacyjne oraz te nowo założone miejsca zielone - by wzmocnić i zagęścić trawę.
Z kolei pasy wokół nowych drzew, krzewów
i rabat ozdobnych strzyżone są, by wyeksponować i zmniejszyć konkurencję o wodę.
– Deszcze z przełomu kwietnia i maja nie
zlikwidowały suszy, z którą się borykamy,
ale dały roślinom więcej energii do wzrostu. Z tego powodu w niektórych miejscach
trawa jest już naprawdę wysoka, a nawet
się kłosi. Jednocześnie przekwitły pierwsze
wiosenne kwiaty a te, które jeszcze nie
zakwitły, są na razie niskie, więc koszenie
w najbliższym czasie im nie zaszkodzi –
tłumaczy Marek Szempliński.
Wykonawcy na skoszenie obsługiwanego
przez siebie rejonu mają 4 tygodnie.
Źródło: www.wroclaw.pl

Cieszymy się , że możemy Was zobaczyć ponownie w naszych murach! Pamiętajcie
o tych zasadach dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
Do zobaczenia #wZamku!

TRENING INTERWAŁOWY z Agatą Rudnicką, piątki, g. 19:15

CELLULOSTOP z Agatą Rudnicką, środy,
g. 19:15
TANIEC TOWARZYSKI i LATINO SOLO z
Anną Blacha-Spruch
ZAJĘCIA TANECZNE z Plejadą (wybrane
grupy)
ZAJĘCIA REKREACYJNE z Agnieszką Zalewską-Bourehla
PIANINO i WOKAL z Agnieszką Pulkowską
PIANINO z Anną Gusaczenko

WARSZTATY WAKACYJNE
- "ZIELONY ZAMEK"

WARSZTATY LETNIE KOZIEJ AKADEMII

AKTUALNE INFORMACJE
O ZAJĘCIACH W CK ZA-

po 14 czerwca:

Termin: 6 – 17 lipca

Termin: 3 – 29 sierpnia

MEK

PLASTYKA z Zuzanną Tokarską

Koszt: 300 zł za 5 dni
Witamy w "Zielonym Zamku" w Leśnicy,
gdzie wspólnie z dzieciakami poznamy tajemnice ogrodów, parków i lasów, a w czasie
warsztatów artystycznych i edukacyjnych
damy nura w zielony świat roślin i kwiatów.
Nie zabraknie też aktywności na świeżym
powietrzu w Parku Leśnickim i wspólnych
wycieczek. Zajęcia prowadzone są w Centrum Kultury "Zamek" w godzina 8-16 przez
doświadczonych instruktorów oraz wolontariuszy. Dzieciakom zapewniamy również
jeden ciepły posiłek dziennie.

Cena: 400 zł za 5 dni.
W trakcie warsztatów dzieci będą miały
możliwość stworzyć swój program na YouTubie. Każdy uczestnik zapozna się z działaniem kamery Obscura oraz będzie miał
możliwość zapoznania się z techniką animacji poklatkowej. Letnia Kozia Akademia
to również wypoczynek w najlepszej postaci. to joga oraz gra na ukulele. Każdy kto
będzie brał udział w naszych warsztatach
będzie miał możliwość uczestniczenia i
nauki na ukulele. Jeżeli nie posiada swojego instrumentu będzie miał możliwość
korzystania z naszego. Letnia Kozia Akademia to relaks, pasja i bezpieczeństwo.

Drodzy Uczestnicy i Uczestniczki, mamy dla Was dobre wieści,
od 8 czerwca wracają do CK Zamek
zajęcia:
GITARA – zajęcia indywidualne, środy
TRENING BBP z Agatą Rudnicką, poniedziałki, g. 18:45 i 20:00
PILATES z Agatą Rudnicką, środy i
piątki, g. 18:00

ASHTANGA JOGA z Magdaleną Wołoszyn

PLASTYKA z Martyną Zaradkiewicz
Jeżeli polubiliście nasze zajęcia on-line,
nadal możecie z nich skorzystać. Informację o aktualnych zajęciach znajdziecie na naszej stronie zamek.wroclaw.pl
Niestety ze względów bezpieczeństwa
nie możemy jeszcze uruchomić zajęć
plastycznych dla dorosłych, ceramicznych (wszystkie grupy), English is fun,
Mathriders, Ence pence, zajęcia wokalne z Agnieszką Gołębiowską.

