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NIEUSTANNY ROZWÓJ SCHUMACHER PACKAGING

WYBORY PREZYDENCKIE

DOWODEM STABILNEJ POZYCJI GRUPY

W niedzielę, 12 lipca 2020 r. odbędzie się
druga tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O fotel głowy państwa
ubiegają się dotychczasowy prezydent
Andrzej Duda oraz prezydent Warszawy,
Rafał Trzaskowski. Lokale wyborcze będą
czynne od godz. 7.00 do 21.00. We Wrocławiu uprawnionych do głosowania jest
477 828 osób.

Tekst sponsorowany

Choć Schumacher Packaging od początku
swej historii pozostaje przedsiębiorstwem
rodzinnym, to nie sposób przejść obojętnie
wobec ogromnego rozwoju firmy, szczególnie
widocznego w ostatnich latach jej działalności.
2019 rok był kolejnym, w którym spółka odnotowała wzrost sprzedaży. Kluczem do sukcesu jest nie tylko szeroka wiedza z zakresu
produkcji opakowań, ale też umiejętność
stawiania czoła wyzwaniom wciąż ewoluującego rynku.
„Jesteśmy dumni z funkcjonowania naszych
zakładów. Poczyniliśmy istotne postępy zarówno po stronie sprzedaży, jak i surowców.
Dzięki własnej papierni w śląskim Myszkowie coraz bardziej zbliżamy się do naszego
strategicznego celu, jakim jest uniezależnienie się od sytuacji na rynku oraz cen poprzez
samowystarczalne zaopatrzenie w surowce.”
– mówi Björn Schumacher, CEO Schumacher Packaging Group.

rozbudowy – w roku 2004, 2008 oraz na
przełomie lat 2015 i 2016. Efektem ostatniej z nich jest w pełni zautomatyzowany
magazyn wysokiego składowania, obejmujący 21 000 miejsc paletowych. Jego powstanie pozwoliło na zapewnienie wyprodukowanym opakowaniom optymalnych
warunków przechowywania i umożliwiło
bezproblemowe kontrolowanie stanu ilościowego i jakościowego wytworzonych
towarów.
Aktualnie na terenie zakładu trwa czwarta
tego typu inwestycja, której celem jest
zwiększenie powierzchni użytkowej fabryki
o 10 000 m2. Wdrażany obecnie projekt
zakłada 2 etapy: w pierwszym z nich powstanie hala magazynu wyrobu gotowego i
budynek Działu Logistyki. Planowane jest
także utworzenie biura Działu Technicznego. Drugi etap to budowa hali magazynu
papieru.
Większa przestrzeń to nie tylko możliwość
stworzenia nowych biur i pomieszczeń, ale
także szansa na przyspieszenie wdrożenia
pełnej automatyzacji odbioru wyrobu gotowego z maszyn. Sam projekt robotyzacji
rozpoczął się już w 2018 roku, a instalacja
kolejnych urządzeń cały czas trwa. Inwestycja ta ma na celu nie tylko odciążenie
pracowników, ale też całkowitą eliminację
wózków widłowych z hali. Dzięki tym
usprawnieniom proces produkcyjny odbywa się bezpieczniej, szybciej i bardziej dynamicznie.
Mocne podstawy rozwoju krępickiego zakładu dają szansę przetrwania obecnego
kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa, a także nadzieję na stabilny wzrost
w najbliższych latach.

W listopadzie 2019 r. do Schumacher Packaging dołączyło angielskie przedsiębiorstwo
Jaffabox Ltd., zakład produkcji opakowań z
tektury falistej w Birmingham. Włączenie
fabryki do portfolio spółki w naturalny sposób rozwiązało problem Brexitu, co z zadowoleniem przyjęli brytyjscy klienci firmy.
Nieustanny rozwój i ekspansja spółki stały
się motorem napędowym dla licznych inwestycji w zakładach grupy Schumacher Packaging, między innymi tym w Krępicach pod
Wrocławiem.
Produkcja opakowań z tektury falistej w krępickiej fabryce ruszyła równo 20 lat temu,
wtedy jeszcze pod nazwą Tektura Wrocław.
Od tamtego momentu miały miejsce trzy

„W tej trudnej sytuacji spoczęła na nas
ogromna odpowiedzialność - zarówno za
zdrowie i bezpieczeństwo pracowników,
jak i utrzymanie łańcucha dostaw dla naszych klientów. Skutki pandemii odczuwamy wszyscy – ostatnie miesiące to dla rynku opakowań czas minimalizowania strat.
Jesteśmy wdzięczni, że mamy w zespole
ludzi, na których możemy polegać – Schumacher Team kolejny raz to udowadnia” –
mówi Anna Sokół, Prezes Zarządu Schumacher Packaging Zakład Wrocław.
Zachęcamy do aktywnego śledzenia naszych kanałów w social media, gdzie na
bieżąco informujemy o aktualnościach
z życia firmy oraz społeczności lokalnej:
LinkedIn: www.linkedin.com/company/
schumacher-packaging-polska/
Facebook: www.facebook.com/
SchumacherPackagingPolska/
Instagram: www.instagram.com/
SchumacherPackagingPolska

Pamiętajmy, że głosować można tylko na
jednego kandydata, stawiając znak „X” (co
najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce wyłącznie przy nazwisku tego kandydata.
W dniu głosowania informacje na temat
wymogów formalnych głosowania (np.
zameldowania, dopisywania do spisów
osób uprawnionych) będę udzielane przez
Miejskie Biuro Wyborcze oraz pracowników Działów Ewidencji Ludności.
Telefony zostaną podane w przeddzień
głosowania.

REKLAMA

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
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Warto sprawdzić, gdzie będziemy głosować, gdyż zmieniły się lokalizacje 24 komisji obwodowych, w porównaniu z poprzednimi wyborami parlamentarnymi.
Obwieszczenia z numerami, granicami i
siedzibami obwodowych komisji wyborczych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Tam, gdzie nastąpiła zmiana lokalizacji,
były dostarczane do skrzynek pocztowych
lub wywieszane na bramach odpowiednie
ulotki, tak aby mieszkańcy danego rejonu
Wrocławia mieli świadomość, gdzie mieści
się ich lokal wyborczy.

Uruchomione zostały także wyszukiwarki
siedzib obwodowych komisji wyborczych,
zarówno wyszukiwarka Urzędu Miejskiego , jak i wyszukiwarka Państwowej Komisji Wyborczej.
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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

Szanowni Państwo!
Oddając 12 lipca br. swój głosy w drugiej
turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, mamy możliwość dokonania wyboru, wyboru na kolejne pięć lat. To od nas
zależy kto będzie sprawował w naszym imieniu Najwyższy Urząd w Państwie, będąc jednocześnie Strażnikiem Konstytucji. Oceńmy
dotychczasowe dokonania obecnego Prezydenta RP, zadajmy sobie pytania czy i jak
spełnił on nasze oczekiwania. Przy wyborze
na następną kadencję weźmy też pod uwagę
czy zostały spełnione obietnice wyborcze
sprzed pięciu lat. Zapoznając się z obecnymi
kandydatami, rzetelnie oceńmy ich programy. Oddajmy nasz głos świadomie a nie
przypadkowo, idźmy w niedzielę 12 lipca do
urn wyborczych. Niech wygra demokracja!
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Leśnica
Jan Andrzej Kułacz
Zasady głosowania
Przypominamy, że w Osiedlu Leśnica, będą
rozmieszczone następujące obwodowe komi-

sje wyborcze: Nr 228, 232 – Centrum Kultury „Zamek” pl. Świętojański 1; Nr 229, 235,
236, 237 - Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Starogajowa 66-68; Nr 230, 231 - Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Krępicka nr 50; Nr 233,
234 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul.
Częstochowska 42; Nr 238 - Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13
dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących
oraz z innymi niepełnosprawnościami, ul.
Kamiennogórska 16. Lokale wyborcze będą
czynne od 07.00 do 21.00. Przyporządkowane do nich nazwy ulic będą umieszczone w
treści obwieszczeń wyborczych oraz można
jej odszukać na stronie internetowej
(https://www.wroclaw.pl/portal/okregiwyborcze-i-obwody-glosowania-wroclaw).
Można też za pomocą wyszukiwarki z mapą,
wpisać daną ulicę i odszukać przyporządkowany do niej lokal wyborczy (https://
www.wroclaw.pl/portal/mapa-iwyszukiwarka-lokali-wyborczych-wyboryprezydenckie-2020). Aby nasz głos był ważny
stawiamy w kratce obok nazwiska tylko jednego wybranego kandydata dwie krzyżujące
się ze sobą linie np. X. Szczegółowe dane
poszczególnych komitetów wyborczych oraz
Państwowej Komisji Wyborczej znajdziemy
na stronach kandydatów, PKW oraz na stronie www.wroclaw.pl .
Pamiętajmy też, że obwodowa komisja wyborcza nr 228 z ul. Łącznej (budynek Przedszkola nr 66 „Bajkolandia”), z uwagi na ograniczenia Stanu Epidemii została przeniesiona
do CK Zamek.
Apelujemy o zachowane porządku podczas
wyborów oraz zasad obowiązywania ciszy
wyborczej od piątku 10.07.20 r. od godz.
24.00 do niedzieli 12.07.20 r. do godz. 21.00.

Wymogi bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w lokalu wyborczym
W lokalu wyborczym należy pamiętać o
należytych środkach ostrożności w tym
(zachowanie 1,5 metra odstępu od innych
osób, zakryciu ust i nosa, stosowaniu się
pozostałych wytycznych Ministerstwa
Zdrowia. Podczas pobierania kart do głosowania zostaniemy poproszeni przez członków obwodowej komisji wyborczej o okazanie dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) oraz o zdjęcie maseczki
i odsłonięcie twarzy w celu identyfikacji.
Odbiór kart poświadcza się podpisem.
Przed wejściem do lokalu wyborczego dostępne będą dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk w tym samym czasie w lokalu
może przebywać nie więcej niż jedna osoba
na 4 m2 ogólnodostępnej powierzchni (z
wyłączeniem członków obwodowej komisji
wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów
społecznych i międzynarodowych) co najmniej raz na godzinę i przez co najmniej 10
minut pomieszczenie powinno być wietrzone (bez przerywania pracy lokalu).
Stanowiska członków obwodowych komisji
wyborczych zostaną zorganizowane tak, by
były od siebie oddalone o 1,5 metra. Stoły
komisji nie będą pokryte suknem ani żadnym innym wchłanianym materiałem, jeśli
budynek jest wyposażony w instalację wentylacyjną (mechaniczną wywiewną lub
grawitacyjną), zalecana jest jej stała praca.
Ponadto nie częściej niż co godzina, ale co
najmniej 6 razy w ciągu dnia wyborczego
(począwszy od momentu otwarcia lokali
wyborczych), powierzchnie klamek, urn
wyborczych, blatów stołów, uchwytów,
włączników światła i innych przedmiotów
oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, mają być przemywane płynem do
dezynfekcji.
Członkowie komisji wyborczych zostaną
wyposażeni w jednorazowe rękawice
ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne i przyłbice. W przypadku jeśli
członek obwodowej komisji wyborczej nie
ma bezpośredniej styczności z wyborcami,
wówczas nie musi nosić maseczki, a tylko
przyłbicę.
Wyborcze wyzwanie – wygra osiedle
z najwyższą frekwencją
Na wrocławskim osiedlu z najwyższą frekwencją w II turze wyborów, posadzonych
zostanie 50 drzew. W ten sposób Wrocław
rusza z wyborczym wyzwaniem, mobilizując mieszkańców do udziału w wyborach.
We Wrocławiu 28 czerwca 2020 r. – w I
turze wyborów prezydenckich zagłosowało
aż 70,81% uprawnionych do głosowania.
Mając na uwadze fakt, że w stolicy Dolnego
Śląska prawo do głosowania ma blisko 500
tys. osób, jest to ogromna liczba w skali
całego kraju. Dla porównania, w trakcie
poprzednich wyborów do urn wybrało się
55,21
%
wrocławian.
– Chcę bardzo podziękować za Waszą postawę i naprawdę wysoką frekwencję w
wyborach. To bardzo ważne, bowiem pokazujemy, jak wspaniałymi, obywatelskimi
mieszkańcami jesteśmy. To pokazuje, jaki
jest Wrocław - kochający demokrację i
dbający
o
jej
rozwój.
– W pierwszej turze wrocławianie stanęli
na wysokości zadania, 70% frekwencja to
powód do dumy, ale wierzę, że 12 lipca
jesteśmy w stanie zdecydowanie poprawić
ten wynik. Przecież Wrocław to nasza
wspólna sprawa, a w przypadku tych wybo-

rów – Polska to nasza wspólna sprawa.
Sprawdzimy, czy chętniej głosują np.
mieszkańcy Krzyków czy może Psiego Pola? – mówi prezydent. – Deklaruję, że na
osiedlu z najwyższą frekwencją w II turze
wyborów posadzimy 50 dodatkowych
drzew i zapewnimy im opiekę pielęgnacyjną. Na ten cel przeznaczymy 100 tysięcy
złotych. Trzymam kciuki i powodzenia! –
zachęca do udziału w głosowaniu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

darowania wodą opadową) oraz wymianę
nawierzchni ciągów pieszych i uporządkowanie
parkowania.
Na podstawie opinii mieszkańców (oraz rekomendacji przekazanych przez jednostki
miejskie) opracowane zostaną wytyczne do
sporządzenia
koncepcji
programowoprzestrzennej dla projektanta.

Wakacyjne zajęcia on-line

Nowy teren zielony w centrum Wrocławia.
Podpowiedz, jak powinien wyglądać, żebyś
chętnie w nim spędzał czas. Zapraszamy do
udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zaprojektowania parku na Kępie
Mieszczańskiej do 2 sierpnia 2020 r.
Teren zieleni zlokalizowany w północnej części Kępy Mieszczańskiej w obrębie ulic:
Mieszczańskiej i Romana Dmowskiego o
łącznej powierzchni 3,94 ha. Konsultacjom
poddana zostanie jedna koncepcja zagospodarowania terenu.

Jak urządzić park na Kępie Mieszczańskiej?

Zagadnienia do konsultacji to w szczególności:
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zapraszam dzieci i młodzież do skorzystania z bezpłatnych zajęć online:
Zajęcia z pasją / Akademia Młodych Odkrywców
Rodzinne warsztaty, on – line pn. „Świat
zabaw i nauki” – warsztaty dla dzieci w
wieku 5-9 lat wraz z rodzicami/
opiekunami/osobami
pełnoletnimi.
Spotkania będą realizowane w ramach
projektu: „Zajęcia z pasją / Akademia Młodych Odkrywców”, a zajęcia poprowadzą
naukowcy z Politechniki Wrocławskiej.
Cykl spotkań będzie zawierał propozycje
przeprowadzania domowych eksperymentów, związanych z różnymi zagadnieniami
naukowymi.
Zajęcia będą odbywać się o godzinie 17:00
oraz/lub o 17: 45 w dniach 14 i 16 lipca
2020 r. Zapisy na stronie wke.wroclaw.pl,
kontakt
mailowy:
projekty.online@wcrs.wroclaw.pl
Sztuka wygłaszania autoprezentacji
w
języku angielskim. Praktyka życia codziennego
Przygotowujesz się do przedstawienia prezentacji w języku angielskim? Chciałbyś
podszlifować swój język angielski używany
w korespondencji mailowej? Boisz się, że
zapomnisz języka angielskiego podczas
wakacji?

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 1823 lata na cykl bezpłatnych warsztatów
prowadzonych przez nauczyciela akademickiego z Uniwersytetu Wrocławskiego,
które odbędą się online na platformie ZOOM o godzinie 11:00, w terminach 14, 16 i
21 lipca 2020 r.
Zapisy na stronie wke.wroclaw.pl
Konsultacje społeczne na temat
urządzenia zieleni na ul. Żeromskiego
Jak uporządkować parkowanie, zazielenić i
zagospodarowywać wodę deszczową na tej
ulicy, i jak to zrobić. Zapoznaj się z możliwymi rozwiązaniami (inspiracje) i przekaż
swoją opinię do 26 lipca 2020 r. Konsultacje mają na celu poznanie potrzeb mieszkańców i zebranie propozycji w zakresie
zazielenienia ulicy. Zagospodarowanie
ulicy będzie uwzględniać wprowadzenie
elementów
infrastruktury
zielononiebieskiej (tzn. dotyczącej zieleni i gospo-

obecne i przyszłe wejścia na teren zielony i
istniejące ograniczenia, komunikacja wewnątrz parku, podział parku na strefy o różnym przeznaczeniu i wprowadzone elementy
rekreacji, zaprojektowana zieleń i zagospodarowanie obszarów zieleni istniejącej, elementy małej architektury i wybrany kolor przewodni, przyszłość budynku, który znajduje
się na terenie parku, preferowana przez
mieszkańców kolejność zagospodarowania
(priorytety).
Stop mowie nienawiści na wrocławskich osiedlach
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
Wrocławskie Centrum Integracji i Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
zachęcają do reagowania na mowę nienawiści
w przestrzeni miejskiej. Każdy, kto zauważy
w najbliższym otoczeniu obraźliwe lub nawołujące do nienawiści graffiti, znaki mowy
nienawiści, wulgarne sformułowania, obrazy
i hasła na budynku, na przystanku itd. może
zgłosić taki incydent Straży Miejskiej, Policji,
do WCSN na mail: stopmowienienawisci@wcrs.wroclaw.pl lub do Rady Osiedla.
Najlepiej zrobić zdjęcie i dokładnie opisać
zdarzenie. Instytucje mogą założyć specjalny
profil na stronie WCSN i przesyłać zgłoszenia
prac
porządkowych
do
wykonania
przez sprawców wykroczeń i drobniejszych
przestępstw, zobowiązanych do nieodpłatnej,
kontrolowanej pracy na cele społeczne.
Więcej
informacji
na:www.wcsn.pl i www.wielokultury.wroclaw
.pl.
Apel
Zarządu
„Fantazja”

Klubu

Seniora

Zarząd Klubu Seniora „Fantazja” zamierza w
najbliższym czasie wznowić swoje działania.
Planowane jest zorganizowanie autokarowej
wycieczki krajoznawczej. Prosimy zatem jego
członków o kontakt z Zarządem Klubu oraz
deklarowanie udziału w tym przedsięwzięciu.
Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują zasady wynikające ze stanu epidemii
zarówno
w czasie przejazdu, jak i podczas zwiedzania
oraz spożywania posiłków. Udział w tym
przedsięwzięciu jest dobrowolny.

WYRÓŻNIENIE DLA GRUPY
„PODAJ DALEJ...”

Andrzej Dakszewicz -ur. w 1956 roku we
Wrocławiu. Jest absolwentem PWSSP
(ASP) we Wrocławiu. Dyplom na wydziale
Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego w roku 1986 z wzornictwa
przemysłowego. Otrzymał stypendium dla
młodych twórców z Ministerstwa Kultury
w roku 1988.

cjalizujący się w naczyniach do herbaty,
a także kombucha oraz stoiska z kuchnią
azjatycką.
Planujemy dla Was także cykl warsztatów
i prelekcji związanych z herbatą i kulturą
picia. Będzie można poszerzyć swoją herbacianą wiedzę, nabyć nowe umiejętności
i zdobyć ciekawe doświadczenia.

Brał udział w wystawach indywidualnych
i grupowych m.in. w BWA „Awangarda” we
Wrocławiu, w Galerii „Zderzak” w Krakowie (na zaproszenie Grupy „Luksus”)
i wielu innych w Polsce i zagranicą. Ostatnio pokazywał prace cyfrowe w Barcelonie.
Malował też graffiti w kilku klubach we
Wrocławiu m.in w CKS” Pałacyk”(klub
muzyczny” Samo Życie „).
Pod koniec lat 80tych współpracował
z OKiS we Wrocławiu, projektując okładki
dla miesięcznika „Informator Kulturalny”.
Wziął udział w konkursie”Krzesło’94″
i zakwalifikował się do wystawy pokonkursowej w BWA W Krakowie. Te siedziska
prezentował też na jubileuszowej wystawie
poświęconej prof. Wincze w BWA Dizajn
we Wrocławiu.

FECHTFEST WE WRZEŚNIU
Freifechter Wrocław oraz Centrum Kultury
„Zamek” ma zaszczyt zaprosić szermierzy
i publiczność na Turniej w konwencji Blossfechten na Długi Miecz w formie publicznego Fechtschule.
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. Szermierze zmierzą się w konwencji Blossfechten
czyli walce bez uzbrojenia ochronnego
(jedynie maska, rękawice i ochraniacze kończyn) z wykorzystaniem historycznych technik i zasad walki na długi miecz.

Festiwal w tym roku odbędzie się w Centrum Kultury „Zamek” w dniu 12 września.
Zapraszamy!

Grupa Mini Wolontariuszy z Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży
„Źródełko”, która działa przy Parafii św. Jadwigi w Leśnicy otrzymała wyróżnienie
w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”! Uczniowie VII/
VIII klas, ze Szkoły Podstawowej nr 51, zostali nagrodzeni za swoją pracę na rzecz
młodszych kolegów oraz za udział w wielu
akcjach i kampaniach społecznych.
Nazwa grupy - „Podaj dalej…” oznacza chęć
zmiany świata na lepsze, poprzez przekazywanie otrzymanego dobra dalej. Młodzi
mieszkańcy naszego Osiedla wybierając nazwę (wiele lat temu) sugerowali się postawą
dwunastoletniego Trevora z filmu o tym właśnie tytule (piękny film – polecamy).
Wyróżnionym gratulujemy, a wszystkim
pokoleniom Wolontariuszy „Źródełka” dziękujemy za pomnażanie dobra oraz za udział
w realizowaniu codziennej misji parafialnej
Świetlicy, której celem jest udział w wychowaniu dobrego człowieka, który będzie umiał
z każdym dniem bardziej żyć nie tyko z drugimi, ale i dla drugich w duchu chrześcijańskiej miłości!
U.K.

Turniej odbędzie się 19 września w zamkowym amfiteatrze.

W roku 2019 miała miejsce prezentacja
pufów papierowych w Galerii „Tyc” Art
Brama Przejściowa we Wrocławiu, z okazji
Nocy Muzeów. W 2020 roku pufy były
pokazywane w Galerii „Brutart”z okazji 10lecia tejże. Tworzył również oprawy plastyczne do koncertów wielu zespołów muzyki alternatywnej m.in „Klaus Mitffoch ”
czy „Kormorany”.

ANDRZEJ DAKSZEWICZ CZAISZ 2020
Zapraszamy na 5. edycję wrocławskiego
„PANDEMONDO”
Festiwalu Herbaty „Czaisz?”, która odbęDrodzy i drogie goście Galerii Zamek,
zapraszamy na nową wystawę, wrocławskiego twórcy Andrzeja Dakszewicza.

dzie się przy pięknej pogodzie na tarasach
leśnickiego zamku (w razie deszczu schowamy się do zamku). Przygotowujemy dla
Was moc atrakcji związanych z herbatą.

W piątek, 27 lipca, zapraszamy na
otarcie wystawy z autorskim oprowadzaniem.
Od autora:
Maluję to czego nie ma, z tęsknoty za nieznanym. Ubieram, NIEISTNIEJĄCE, w formy,
czasem pejzażu, czasem martwej natury,
czasem w kształty anatomiczne, ale ten świat
wciąż pozostaje nierealny.
Każdy nowy obraz jest dla mnie samego niespodzianką, nigdy nie wiem co namaluję
i jaki to co namaluję będzie miało wyraz
i sens.
Projektowanie obrazu jest fascynującym
zmaganiem z formą, kolorem i przede
wszystkim kompozycją, która jest podstawą
oddziaływania na widza.
Indywidualny rys moich prac jest przypadkowy, nie jest moim zamiarem. Tworzę malarstwo a nie styl, który jak powiedział niegdyś Marcel Duchamp jest ślepą uliczką
i ogranicza kreatywność.

Tradycyjnie pojawią się herbaciani kupcy
ze swoimi najlepszymi sortami i gatunkami
tej wspaniałej rośliny, będą ceramicy spe-

DROGIE MIESZKANKI I MIESZKAŃCY LEŚNICY!
Macie pomysł na kulturalne działania osiedlowe? A może sami jesteście twórcami, animatorami, artystami? Wiecie czego brakuje
na Waszym osiedlu?

tyw mieszkańców osiedla, które otrzymają
wsparcie finansowe aż do 5 tysięcy złotych
oraz naszą pomoc w organizacji i promocji.

To świetnie! W tym roku możemy Wam w
tym pomóc w realizacji swojego projektu
kulturalnego! Wspólnie wybierzemy 7 inicja-

Przypominamy, że w tym roku Centrum
Kultury Zamek bierze udział w programie
Narodowego Centrum Kultury Dom Kultu-

ry +. Wkrótce na naszej stronie internetowej zostanie opublikowana diagnoza, która
jest efektem przeprowadzonych ankiet i
rozmów z mieszkańcami Leśnicy. Pokaże
ona jakie są zasoby kulturowe osiedla oraz
pomoże Wam w wymyśleniu najbardziej
oczekiwanych przez mieszkańców działań
kulturalnych.
Zbierzcie grupę sąsiadów, opiszcie swój
pomysł i wypełnijcie prosty formularz. Czekamy na wasze inicjatywy od 6 do 31 lipca.
Jeżeli nie wiecie, jak wypełnić formularz to
z chęcią pomożemy na każdym etapie zgłaszania i realizacji pomysłów. Można się
umówić lub przyjść na otwarte konsultacje
do Zamku. Będą odbywały się one w każdy
czwartek lipca.
Do projektu zapraszamy mieszkańców Leśnicy, Stabłowic, Złotnik, Żernik, Marszowic, Żaru, Ratynia i Mokrej.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są
dostępne
na
naszej
stronie
www.zamek.wroclaw.pl lub na recepcji w CK
Zamek, przy placu Świętojańskim 1.
Leśnico, do dzieła!

