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REKLAMA 

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. Boguszow-

ska 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 ogólno-
spożywczy, 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. 

OGŁOSZENIE 

Rzęśnianie i potomkowie Rzęśnian! 

Troje z nas Barbara Szumigraj, Edward Ja-

strzębski i Henryk Peszko przystąpiliśmy do 

realizacji wielkiego przedsięwzięcia. Chcemy 

postawić tablicę pamiątkową dla naszych 

przodków pochowanych na cmentarzu Rzę-

sna Polska. Tablica będzie zawierała nazwi-

ska naszych przodków pochowanych tam do 

roku 1946. 

Zgłoszenia przyjmują:  

Barbara Szumigraj e-mail: bpszu-

mi@gmail.com 

Maria Pych tel 694041758  

Grupa na FB: Rzęsna Polska i oko-

lice Lwowa 

Chór Seniorów Ballada przy Centrum Kultury Zamek w Leśnicy  

wznawia swoją działalność.  
 

Zapraszamy wszystkich chętnych Emerytów i Rencistów do spędzenia czasu w miłej i przyjemnej at-

mosferze z piosenką. W programie piosenki biesiadne, sentymentalne, okolicznościowe i wojskowe. 
Profesjonalne prowadzenie przez dyrygenta.  

 
Zapraszamy serdecznie we wrześniu, na pierwsze po wakacjach próby chóru. 



Jak rozwijać komunikację rowerową? 

Do 13 lipca 2021 r. trwają konsultacje spo-

łeczne Planu działań rowerowych do 2030 r. 
prowadzone przez Wydział Partycypacji Spo-

łecznej. To, co zostanie ustalone w czasie 
konsultacji, będzie jednym z ważniejszych 

czynników branych pod uwagę przy tworze-
niu Planu. Jakie trasy rowerowe lub ich od-

cinki powinny powstać oraz które najpierw? 
W jakich miejscach zorganizować parkingi 

dla jednośladów? Czy i jak rozwijać usługę 
Wrocławskiego Roweru Miejskiego? Jak za-

chęcać do korzystania z dwóch kółek? 
Więcej informacji i formularz opinii na 

www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-rozwijac-
komunikacje-rowerowa 

Miasteczko Zdrowia we Wrocławiu 

Już 8 lipca Wrocław stanie się największym 
w Polsce zdrowym miastem, w którym każdy 

mieszkaniec będzie mógł skorzystać z darmo-
wych badań i konsultacji medycznych. 

Wydarzenie w tym roku odbywa się na par-
kingu pod Centrum Handlowym Magnolia w 

godzinach 10:00 – 16:00. 

Miasteczko Zdrowia 2021 zostało objęte w 

tym roku Patronatem Honorowym Rzecznika 
Praw Pacjenta oraz Dyrektora Departamentu 

Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wro-
cławia. 

Podczas Miasteczka Zdrowia udostępnione 
zostaną darmowe badania i konsultacje me-

dyczne, takie jak: pomiar składu ciała wraz z 
analizą; badanie słuchu, pomiar ciśnienia, 
poziomu cukru, saturacji; analiza cery wraz z 

konsultacją kosmetologa; konsultacje fizjote-
rapeutów; konsultacje dietetyka; konsultacje 

stomatologa. Na miejscu dodatkowo dostęp-
ny będzie: 

· Mobilny Punkt Szczepień - można 
będzie zaszczepić się przeciw COVID-19, bez 

wcześniejszej rejestracji, w godz.13:00-
16:00. 

· Krwiobus, w którym będzie można 
oddać krew. 

· Kriokomora. 

Udział w Miasteczku Zdrowia jest bezpłatny. 

Monitoring na Nowych Żernikach 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządza-

nia Kryzysowego poinformował, że wniosek o 
objęcie monitoringiem prewencyjnym ulic 
Frydeckiego i Barskich oraz alei Architektów 

zostanie poddany analizie zagrożeń, a po 
zakwalifikowaniu go do planu rozbudowy na 

kolejne lata, poddany analizie pod kątem 
technicznych możliwości jego wykonania.  

Dąb przy Skoczylasa 

Zarząd Zieleni Miejskiej odpowiadając na 

wniosek mieszkańca poinformował, że nie 
leży w jego kompetencjach prowadzenie ja-

kichkolwiek prac przy drzewie rosnącym na 
działce będącej własnością prywatną. Prace 

takie może wykonać tylko właściciel po uzy-
skaniu stosownej zgody Miejskiego Konser-

watora Zabytków, ponieważ działka jest poło-
żona na obszarze objętym rejestrem zabyt-

ków. 

Mieszkania TBS Wrocław tylko na wy-
najem  

Nie można kupić mieszkania w TBS z ogło-
szenia. Jest to niezgodne z prawem i wiąże 

się z ryzykiem utraty pieniędzy – ostrzega 
spółka TBS Wrocław. Ogłoszeń o sprzedaży 

mieszkania lub partycypacji w TBS Wrocław 
jest sporo i stale pojawiają się nowe. Widząc 

takie ogłoszenie, warto zachować ostrożność. 

TBS Wrocław odradza podejmowanie prób 
ustaleń z autorami takich ofert, na przy-

kład co do ceny. Jak informują przedstawi-
ciele miejskiego TBS-u, takie ustalenia nie 

będą miały mocy prawnej. Mieszkanie od 
TBS Wrocław to mieszkanie wynajęte, nie 

na sprzedaż. Podpisanie umowy najmu 
mieszkania od TBS Wrocław oznacza, że 

jest się najemcą danego lokalu. I tak, jak 
mieszkanie wynajęte od prywatnego wła-

ściciela przez cały czas należy do niego, tak 
też mieszkanie wynajęte w TBS Wrocław 

przez cały czas obowiązywania umowy 
najmu należy do spółki. Najemca nie może 

takiego mieszkania przejąć na własność, 
sprzedać lub odstąpić. 

Aby wynająć mieszkanie od TBS Wrocław 
należy spełniać warunki ustawowe, które 
dotyczą m.in. dochodów potencjalnego 

najemcy. Dla mieszkań z rynku wtórnego 
obowiązują dodatkowe kryteria przyjęte 

przez TBS Wrocław we wrześniu 2020 r. 
Premiują one m.in. płatników podatku PIT 

we Wrocławiu, osoby z niepełnosprawno-
ścią i rodziny wielodzietne. Wszystkie wa-

runki, zasady i procedury związane z wyna-
jęciem mieszkania, opisane są na stronie 

internetowejtbs-wroclaw.com.pl  
 

Moje miejsce na Ziemi 

Rozpoczął się nabór do czwartej edycji 

programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ra-
mach którego Fundacja ORLEN przekaże 2 
mln złotych na wsparcie lokalnych społecz-

ności. O pomoc finansową na realizację 
lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie 

tylko przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych, ale również jednostki ochotniczej 

straży pożarnej, koła, biblioteki, szkoły, 
instytucje kultury i sportu, parafie, a także 

jednostki samorządu terytorialnego. Dofi-
nansowanie przyznawane jest w wysoko-

ści: 5 tys., 10 tys., 15 tys. i 20 tys. złotych. 
Wnioski można zgłaszać do 29 lipca za 

pośrednictwem formularza dostępnego na 
stronie fundacji, w kilku kategoriach: upo-

wszechnianie kultury fizycznej, sportu i 
rekreacji; działalność na rzecz ochrony i 

promocji zdrowia; przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu i ekonomicznemu; 
podwyższenie poziomu bezpieczeństwa 

publicznego; zachowanie dziedzictwa hi-
storycznego oraz rozwoju edukacji, kultury 

i sztuki; poprawa stanu środowiska natu-
ralnego oraz ochrona zwierząt; podnosze-

nie świadomości na temat ekologii i zrów-
noważonego rozwoju. 

Jeden wnioskodawca może złożyć maksy-
malnie jeden wniosek, mówi Małgorzata 

Rogowska, koordynatorka programu. W 
tym roku bardzo liczymy na projekty 

wspierające inicjatywy proekologiczne, 
związane ze zrównoważonym rozwojem i 

troską o środowisko. Mamy nadzieję, że 
właśnie takie będą dominowały. 

Najlepsze inicjatywy czwartej edycji kon-
kursu „Moje miejsce na Ziemi” mają zostać 
ocenione przez niezależnych ekspertów, a 

następnie przez Komisję Programową, w 
skład której wchodzą przedstawiciele Fun-

dacji ORLEN i PKN ORLEN. Zwycięskie 
projekty poznamy do 29 października. 

Program „Moje miejsce na Ziemi” powstał 
w 2018 roku. W trakcie trzech dotychcza-

sowych edycji pomoc w wysokości 7 mln 
złotych trafiła do blisko 900 organizacji w 

całej Polsce. 

Trwa spis powszechny 2021 

Do 30 września trwa Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021. Ze-

brane w jego ramach dane będą przez naj-
bliższe 10 lat podstawą wiedzy statystycz-
nej o Polsce i jej mieszkańcach. Powszech-

ne spisy ludności przeprowadzane są raz 

na 10 lat, ostatni miał miejsce w 2011 roku. 
Udział w spisie jest obowiązkowy dla 

wszystkich mieszkańców Polski. Odmowa 
udziału w spisie powszechnym wiąże się z 

możliwością nałożenia kary grzywny, o 
czym mówi art. 57 ustawy o statystyce pu-

blicznej. Formularz spisowy, przy pomocy 
którego można spisać się samodzielnie, 

jest dostępny na stronie spis.gov.pl. Aby 
zalogować się w aplikacji spiso-

wej należy znać swój numer PE-
SEL oraz nazwisko rodowe matki. Dodat-

kowo spisując inne osoby w mieszkaniu 
należy znać numery PESEL tych osób i 

inne informacje, zawarte w pytaniach.  

W razie wątpliwości i pytań należy dzwo-

nić na infolinię spisową pod numerem 22 
279 99 99, która działa od poniedziałku do 
piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana 

przez pracowników statystyki publicznej. 
Więcej informacji o tym jak się spisać, 

znajduje się na stronie Wrocławia.  
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi 

rozpoczynają wywiady bezpośrednie 
w Narodowym Spisie Powszechnym Lud-

ności i Mieszkań 2021. W  prosty sposób 
można sprawdzić tożsamość rachmistrza 

spisowego. 

Poproś rachmistrza, aby wylegitymował się 

identyfikatorem i zweryfikuj jego tożsa-
mość poprzez: 

· specjalnie przygotowaną aplikację 
dostępną na stronie https://spis.gov.pl/ , 

· kontakt z infolinią spisową 

pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – 
Narodowy Spis Powszechny Ludności 

i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja 
tożsamości rachmistrza. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości 
dotyczących wiarygodności i rzetelności 

rachmistrza spisowego, zaistniały incydent 
należy niezwłocznie zgłosić na infolinię 

spisową lub do właściwego Gminnego Biu-
ra Spisowego w swoim miejscu zamieszka-

nia. 

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, 

które nie spisały się samodzielnie 
przez Internet lub nie realizowały spisu 

przez wywiad telefoniczny z rachmistrzem. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-
3 ustawy  o narodowym spisie powszech-

nym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić 

przekazania danych rachmistrzowi kontak-
tującemu się z osobami fizycznymi objęty-

mi spisem. Udział w wywiadzie prowadzo-
nym przez rachmistrza jest obowiązkowy. 

Zapraszamy na Vertigo Summer 
Jazz Festival 

W terminie 1 - 31.07. br. organizowany jest 
Vertigo Summer Jazz Festival, który na 

stałe wpisał się w kulturalny kalendarz 
wydarzeń Wrocławia.  

Będzie on obejmował 31 świątecznych dni z 
muzyką Jazzową. Pomysł na festiwal wziął 

się z potrzeby promocji muzyki jazzowej w 
przestrzeni miejskiej Wrocławia. Organiza-
torzy chcą trafić do jak największej liczby 

miejsc, dlatego nie skupiają się na jednym 
punkcie, a razem z muzyką podróżują 

po Wrocławiu, zarażając wszystkich sym-
patią i miłością do Jazzu. Festiwal Vertigo 

to próba przełamania „zamkniętych” form 
muzyki Jazzowej i pokazania jej szerokiej 

publiczności. To promocja zarówno cieka-
wych miejsc we Wrocławiu, jak i wspania-

łych wrocławskich muzyków. Więcej infor-
macji o tym wydarzeniu możecie Państwo 

odszukać na vertigojazz.pl/pl/festival. 

W tym roku oferta koncertowa to dosyć nie-
typowe miejsce jakim jest pojazd firmy MAN. 

Ciężarówka pn. „JazzMAN”, w dniach 24-
30.07.21 będzie pojawiała się w różnych 

miejscach Wrocławia wraz z grupą muzyków, 
którzy wystąpią w środku pojazdu, dając nie-

zapomniane koncerty. Zarząd Osiedla Leśni-
ca zabiega u organizatorów festiwalu o zorga-

nizowanie takiego koncertu w Leśnicy w nie-
dzielę 25 lipca na parkingu przy Stawach 

Leśnickich. O szczegółach poinformujemy 
poprzez naszą stronę internetową i FB.   

Rozpoczęła prace MKW w wyborach 
do Rad Osiedli Wrocławia w 2021 roku 

Informujemy, że uchwałą Rady Miejskiej 
Wrocławia została powołana Miejska Komi-

sja Wyborcza w wyborach do Rad Osiedli. 
Aktualnie trwają prace dotyczące weryfikacji 
okręgów wyborczych, obwodów wyborczych 

oraz ustalania liczby mandatów. Po zakoń-
czeniu ww. prac, szczegółowe dane w tym 

zakresie przedstawimy Państwu w kolejnym 
wydaniu GL.     

Wyłożenie mpzp w rejonie Lutyńskiej, 
Żarskiej i Lubskiej  

Prezydent Wrocławia zawiadamia o zamiesz-
czeniu danych o projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic Lutyńskiej, Żarskiej i Lubskiej we Wro-

cławiu, a także o prognozie oddziaływania na 
środowisko i opracowaniu ekofizjograficz-

nym oraz o opiniach Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego oraz Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska, w pu-

blicznie dostępnym wykazie danych o doku-
mentach zawierających informacje o środo-

wisku i jego ochronie. Projekt planu wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko bę-

dzie dostępny do publicznego wglądu w 
dniach 9 lipca – 2 sierpnia 2021 roku, w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biu-
rze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50

-030 Wrocław, od poniedziałku do piątku w 
godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie inter-

netowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem: 

http://bip.um.wroc.pl/.  
Każdy może wnieść uwagi i wnioski do pro-

jektu planu. Uwagi mogą być wniesione w 
formie papierowej do Prezydenta Wrocławia 
na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro 

Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-
030 Wrocław; w formie elektronicznej na 

adres: brw@um.wroc.pl; za pomocą platfor-
my ePUAP oraz podczas dyskusji publicznej, 

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 
oraz adresu zamieszkania albo siedziby, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 16 sierpnia 2021 roku.  
Dyskusja publiczna nad  rozwiązaniami przy-

jętymi w projekcie planu miejscowego odbę-
dzie się w dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 15:30, 

za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość, poprzez jednoczesną transmisję 

obrazu i dźwięku (online). Instrukcja i link 
do dyskusji publicznej zostaną podane na 
stronie bip.um.wroc.pl/artykuly/133/

wylozenia.  

Dyżury Zarządu Osiedla 

Jak Państwu wiadomo, kadencja dotychcza-
sowych rad osiedli zakończyła się 23 kwiet-

nia. Rada Miejska Wrocławia wyznaczyła 
kolejne wybory na 17 października 2021r. Do 

rozpoczęcia kolejnej kadencji i ukonstytuow-
ania nowych organów osiedli, działać będą 

dotychczasowe zarządy. Zarząd Osiedla Le-
śnica pełni dyżury w poniedziałki od 16.30 do 

18.00 i w czwartki od 17.00 do 18.30. W 
związku z ograniczeniami pandemicznymi 

uwagi i wnioski przyjmowane są mailowo i 
telefonicznie: lesnica@osiedla.wroclaw.pl, 71 
349 44 96, 571511646. 

BIULETYN 

 
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 

WWW.LESNICA.ORG 



restauracje (maksymalnie 75 proc. obłoże-

nia), widownia na obiektach sportowych 

(maksymalnie 50 proc. obłożenia). 

Osoby w pełni zaszczepione nie będą wli-

czane w podane limity. 

M.M. 

ZMIANA CEN BILETÓW 

MPK 
Od 1 lipca 2021 r. roku we wrocławskiej 

komunikacji wprowadzony zostanie nowy 

cennik biletów. Zmiana dotyczy tylko cen 

biletów jednorazowych i czasowych, ceny 

biletów okresowych nie ulegną zmianie. 

Dla mieszkańców Wrocławia, którzy stale 

korzystają z komunikacji miejskiej i rozli-

czają podatek dochodowy we Wrocławiu 

i przystąpili do programu „Nasz Wrocław”, 

ceny biletów okresowych imiennych także 

nie ulegną zmianie. 

Reszta osób korzystających z komunikacji 

miejskiej od 1 lipca 2021 r. za bilety jedno-

razowe zapłaci 3,40 zł a cena za przejazd 15

-minutowy wyniesie 2,40 zł. Za bilet 90-

minutowy trzeba będzie zapłacić 6 zł, 

z kolei za bilet dobowy 11 zł. 

M.M. 

KULTURA DOSTĘPNA  

I OBECNA RÓWNIEŻ POZA 

MURAMI INSTYTUCJI! 

W projekcie "Z Zamkiem po drodze" wyru-

szamy w podróż. Przeniesiemy się z naszy-

mi działaniami w przestrzeń podwórka, do 

ośrodka socjoterapeutycznego dla młodzie-

ży i  świetlicy wiejskiej w Wilkszynie. Za-

planowaliśmy 3 cykle warsztatowe w nieo-

czywistych miejscach w przestrzeni pu-

blicznej, z różnorodnymi grupami odbior-

ców, przy wsparciu lokalnych animatorów i 

instytucji. 

Pierwsze warsztaty startują już 12 lipca na 

podwórku przy ulicy Średzkiej 33 oraz w 

świetlicy w Wilkszynie. 

Każdej z grup proponujemy program 

warsztatów łączących 3 filary: pracę twór-

czą, lokalne dziedzictwo, poznawanie twór-

czości wybitnych polskich twórców anima-

cji. Projekt zakończy się wspólnym, inte-

raktywnym działaniem w przestrzeni inter-

netu, powstanie również film animowany 

złożony z etiud, które wypracowała każda z 

grup i wystawa fotografii w różnych nieo-

czywistych miejscach, zaplanowana i zrea-

lizowana przez uczestników warsztatów.  

Projekt dofinansowano ze środków Mini-

stra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu, program Kultura dostępna. 

 

 

 

KOSZENIE TRAW 
W okolicy Leśnicy od 28 czerwca do 2 lipca 

według harmonogramu będzie miało miejsce 

koszenie trawników. Odbędzie się przy uli-

cach: Małomicka, Niemkińska, Niepierzyń-

ska, Gwizdanowska, Wilkszyńska, Brodzka, 

Eluarda, Mokrzańska, Junacka, Trzmielo-

wicka, Ratyńska, Miodowa, Lutyńska, Średz-

ka, Wińska, Dolnobrzeska, Jeleniogórska, 

Boguszowska, Starogajowa, Wojanowska, 

Klonowa, Mleczarska, Serowarska, Pustecka, 

Stroma, Majchra, Kącka, Rubczaka, Skoczy-

lasa, al. Śląska. 

– Harmonogram to orientacyjne wskazanie, 

gdzie w danym czasie planujemy koszenie. 

Może on jednak ulegać zmianom, a realne 

miejsca koszeń mogą się, z różnych wzglę-

dów, w tym niezależnych od miasta, różnić 

od tych zaplanowanych. Na pewno jednak 

dotrzemy do każdego punktu, który wymaga 

koszenia – stwierdził Marek Szempliński 

z Zarządu Zieleni Miejskiej. 

O kolejnych terminach i miejscach planowa-

nych koszeń można dowiedzieć się ze strony 

www.wrocław.pl i zamieszczonego na niej 

tygodniowego harmonogramu. 

M.M. 

KONKURS! 
Konkurs “Chodź pokażę Ci mój Wrocław” 

polega na wykonaniu zdjęć miejsc mało zna-

nych, interesujących i przyjaznych rodzinom. 

Trwa od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Konkurs ma charakter otwarty. Jest skiero-

wany do dzieci od 5 do 9 roku życia oraz ich 

opiekunów prawnych lub innych osób pełno-

letnich, sprawujących nad nimi opiekę pod-

czas realizacji zadań konkursowych. W kon-

kursie można wziąć udział zespołowo. Jest 

on nieodpłatny. 

Należy wybrać niefikcyjne miejsce we Wro-

cławiu, może to być osiedle, blok, budynek, 

ulica, aleja, pomnik przyrody, polana, park 

itp. Następnie trzeba opracować reportaż, 

relację i uzasadnienie, z jakiego powodu to 

konkretne miejsce jest istotne i ciekawe. 

Można zawrzeć różne ciekawostki na temat 

danego miejsca, na przykład różne przeżycia 

z nim związane lub jego historię. Trzeba zro-

bić zdjęcie a najmłodsi powinni spróbować je 

namalować. Najciekawsze prace zostaną 

nagrodzone oraz zawarte w e – przewodniku 

po Wrocławiu oczami dziecka. Zgłoszenia 

należy wysyłać na adres mailowy bogumi-

la.katkowska@wcrs.wroclaw.pl. Dodatkowe 

informacje na temat konkursu można zna-

leźć na stronie https://

wke.wcrs.wroclaw.pl/2021/06/24/konkurs-

rodzinny-chodz-pokaze-ci-moj-wroclaw/. 

M.M. 

LUZOWANIE OBOSTRZEŃ 
Od 26 czerwca rozpoczyna się luzowanie 

obostrzeń pandemicznych na wakacje. Zmia-

ny w maksymalnym obłożeniu mają miejsce 

w siłowniach, klubach fitness, kasynach, 

obiektach handlowych, placówkach poczto-

wych, bibliotekach, targach, konferencjach, 

wystawach i salach zabaw  – od końca czerw-

ca będzie to 1 osoba na 10 m². 

Zmiany obejmują również inne miejsca 

i okazje: świątynie (maksymalnie 75 proc. 

obłożenia), dyskoteki (maksymalnie 150 

osób), imprezy i spotkania organizowane na 

świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielo-

nej strefie gastronomicznej (maksymalnie 

150 osób), zgromadzenia (maksymalnie 150 

osób), transport (100 proc. obłożenia, a pa-

sażerowie powinni mieć maseczki zakrywają-

ce usta i nos), wesołe miasteczka 

(maksymalnie 75 proc. obłożenia), kina i 

teatry (maksymalnie 75 proc. obłożenia), 

hotele (maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi, 

a limit nie dotyczy zorganizowanych grup 

dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia), 



 

PARKI ESK 

Od 26 czerwca do 26 września,  po ponad 

rocznej przerwie, rozpocznie się szósty rok 

projektu Parki ESK Emocje-Sport-Kultura. 

Pawilony kultury otwarte będą w każdy 

weekend lata w godz. 15.00-20.00 (w waka-

cje) i 15.00-19.00 (we wrześniu).  Park Le-

śnicki również jest miejscem, w którym bę-

dzie można zapoznać się ze sportem, emocja-

mi i kulturą. Reszta miejsc to Park Polna 

Karłowicka, Park Staszica, Park Strachociń-

ski, Park Południowy, Park Tarnogajski, 

Park Tołpy, Park Słoneczny, Park Grabiszyń-

ski i skwer św. Damiana de Veuster na Szcze-

pinie. Ideą Parków ESK jest współtworzenie 

projektu przez mieszkańców Wrocławia. 

Każdy może samodzielnie zaproponować 

i zorganizować wydarzenie w wybranym 

przez siebie pawilonie kultury. 

Opiekunami pawilonów są wrocławskie or-

ganizacje pozarządowe, pracujące obecnie 

nad imprezami, które urozmaicą spędzanie 

czasu w parkach na świeżym powietrzu. 

Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłat-

ny. 

M.M. 

W lipcu w leśnickim pawilonie Parków 

ESK: 

10.07  

Dzień Sportowy - „Włącz trening” ćwiczenia 

na polanie oraz trening piłkarski z AS Feno-

men.  

17.07  

Spacer z przewodnikiem „Tajemnicza Leśni-

ca”    

Warsztaty plastyczno—przyrodnicze „Las” z 

Zielnymi Babkami. 

24.07  

 „Włącz trening” ćwiczenia na polanie 

25.07  

Warsztaty i pokazy naukowe z KOZALab 

31.07  

Spacer z przewodnikiem „Literacka Leśnica”  

Warsztaty zabaw dawnych 

Więcej informacji o harmonogramie 

wydarzeń w leśnickim pawilonie na 

fanpage’u stowarzyszenia Leśnica Bli-

ska.  

 

ŻYWIOŁ WODA 
Galeria „Zamek” w końcu, po wielu latach 

prezentowania prac najwybitniejszych 

twórców, sama dzięki instalacji Lecha 

Twardowskiego stała się dziełem sztuki! 

Można ją oglądać w tej formie do 5 wrze-

śnia.  

Lech Twardowski urodził się w 1952 roku 

w Brodnicy, a dorastał w Grudziądzu. Stu-

diował na Akademii Sztuk Pięknych w kla-

sie studio prof. Zbigniewa Karpińskiego, 

wyjechał do Paryża w 1983 roku i wrócił do 

Wrocławia w 1995 roku. Jego prace obej-

mują obrazy, instalacje artystyczne i przed-

stawienia. Lech wykorzystuje różne media 

i techniki. Bada przestrzenie teatralne 

i współpracuje z muzykami. Obrazy 

i obiekty artystyczne Lecha Twardowskie-

go znajdują się w następujących zbiorach 

publicznych: Muzeum Narodowe w War-

szawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu, 

Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuki, 

a także w kolekcjach prywatnych w Polsce 

i za granicą.  

„Lech Twardowski często włącza swoje 

obiekty do monumentalnych instalacji, 

które – czasami przez same obiekty – po-

chłaniają otaczającą przestrzeń. Ten ro-

dzaj relacji między miejscem a przedmio-

tem sztuki ma szczególne znaczenie, po-

nieważ ściśle odzwierciedla intencje i 

działania samego artysty. W zależności 

od tematu badanego w jego twórczości, 

Lech Twardowski stara się przywłasz-

czyć, a nawet przejąć miejsce, które staje 

się namacalnym przedmiotem jego twór-

czej akcji. Akcja ta jest mocno podkreślo-

na przez dynamikę procesu, która stano-

wi podstawę sztuki Twardowskiego i jest 

siłą napędową dla niej. 

Sztuka Lecha Twardowskiego jest lustrem 

odzwierciedlającym sumę nieskończonej 

całości i żywego rytmu, który w procesie 

twórczym staje się umocnieniem się jako 

konflikt życia i życia dającego siły.” 

Fragmenty tekstu: Andrzej Mazur 

KONKURS COSPLAY NA 

DNIACH FANTASTYKI 

2021 
Wracamy do Was z kolejną odsłoną kon-

kursu cosplay, czyli pokazem scenicznym, 

własnoręcznie wykonanych kostiumów 

Waszych ulubionych bohaterów z książek, 

filmów, komiksów, czy gier! 

Zgłoszenia na konkurs będzie można prze-

syłać na adres cosplay@dnifantastyki.pl 

Nagroda główna to 500 zł! Więcej informa-

cji, w tym regulamin konkursu znajdziecie 

na stronie dnifantastyki.pl.  

Ale to nie wszystko, bowiem wciąż trwa 

jeszcze jeden konkurs cosplay związany 

z tegorocznymi Dniami Fantastyki. Aby 

wziąć w nim udział, nie musicie nawet wy-

chodzić z domu. 

Razem z Browarem Profesja zapraszamy 

Was do udziału w konkursie, którego głów-

ną nagrodą jest wieczna sława… postaci na 

etykiecie tegorocznego piwa festiwalowe-

go! Oprócz tego do zgarnięcia jest profesjo-

nalna sesja zdjęciowa w browarze połączo-

na ze zwiedzaniem, prezentacją procesu 

produkcji piwa i oczywiście degustacją. 

Ponadto na zwycięzcę po sesji czekają też 

nagrody rzeczowe. 

Zgłoszenia w postaci max 5 zdjęć w wła-

snoręcznie wykonanym kostiumie należy 

wysyłać do 11 lipca 2021 roku na ad-

res fantastyka@zamek.wroclaw.pl Więcej 

informacji również na stronie dnifantasty-

ki.pl.  

MAGICZNE DRZEWO 
W Noc Świętojańską otworzyliśmy wysta-

wę „Magiczne Drzewo”. Jest ona elemen-

tem projektu „Ściana dla Ilustratora” 

w którym oddajemy artystom przestrzeń 

do ekspozycji w holu na pierwszym piętrze 

CK Zamek  pokazując znakomite prace 

szerszej publiczności. Wystawy w holu 

cechuje duża przystępność, mijane jakby 

mimochodem często przykuwają uwagę 

osób, które nie odwiedzają galerii sztuki na 

co dzień.  Często też dla przypadkowego od-

biorcy stają się źródłem inspiracji lub spon-

tanicznego zakupu pracy. Realizując ten pro-

jekt mamy nadzieję, że dobra, polska ilustra-

cja nie tylko Was zachwyci ale i zagości na 

dobre na ścianach Waszych domów. 

- Stajemy się tym, o czym myślimy. Magiczny 

las rośnie w nas… Drzewa powstają z na-

szych doświadczeń i przeżyć, z miłości, 

a także z otwartości na ludzi i otaczający nas 

świat. Są  interpretacją Drzewa Życia, pełne-

go obfitości i dobra, czyli metafory zdrowia 

oraz połączenia człowieka z naturą, czystym 

powietrzem i wodą – mówi o swojej wysta-

wie Anna Solska. - Żyję w stolicy Meksyku, 

w jednym z największych miast świata. To 

miejsce bogate w różnorodność kulturową, 

ale jak wiele innych zakątków na Ziemi po-

trzebuje przemiany. Dla mieszkańców Mek-

syku od wieków wszystko w świecie jest połą-

czone – wszystko ma na nas wpływ. Nie bez 

powodu na premierę mojej wystawy wybra-

łam czas Nocy Świętojańskiej – to zgodnie ze 

słowiańskim zwyczajem święto ognia, wody, 

słońca, urodzaju oraz miłości. Natura i jej 

żywioły mają dla świata oczyszczającą moc. 

Wystawę można oglądać w holu, 1 pię-

tro CK Zamek oraz w Parku Leśnickim 

do 15 sierpnia.  


