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“Herbatyzm jest kultem piękna, które daje się odnaleźć w codziennej, szarej egzystencji. Wdraża nam
poczucie czystości i harmonii, tajemnicę wzajemnej życzliwości i romantyzmu ładu społecznego. W
istocie swej jest uwielbieniem Niedoskonałości, nieśmiałą próbą osiągnięcia czegoś znośnego w naszym nieznośnym życiu.(...) Herbatyzm jest sztuką zatajania piękna, które należy znajdować samemu;
jest sztuką sugerowania tego, czego nie ośmielamy się obnażyć. Jest szlachetną umiejętnością kpienia z
samego siebie, spokojnie, lecz przenikliwie, a zatem samą kwintesencją humoru - uśmiechem filozofii”
- Kakuzō Okakura (1862-1913) - japoński eseista i erudyta

CENNIK REKLAM
Moduł I - 8 x 4 cm

Moduł II - 8 x 8 cm

1 strona –45 zł netto
4 strona - 35 zł netto
2 i 3 strona - 25 zł netto

1 strona –90 zł netto
4 strona - 70 zł netto
2 i 3 strona - 50 zł netto

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

Herbata urzeka bogactwem swojego świata, pije się ją by zapomnieć o otaczającym nas hałasie. Z każdym
łykiem czaruje nas smakiem i aromatem, porywa ceremonią i intryguje niezwykła historią oraz kulturą. Po
raz drugi chcemy Was zabrać w ten zaczarowany herbaciany ogród który stworzymy w murach Centrum
Kultury "Zamek" we Wrocławiu w ramach Festiwalu "Czaisz?".
W tym roku w programie naszej imprezy skupimy się na różnorodności związanej z herbatą, na wielości
smaków, sposobów podawania, dodatków i ceremonii. Przygotowaliśmy dla Was bazar ze stoiskami ze specjałami dla fanów herbaty, pokazy parzenia herbaty, projekcje filmów dokumentalnych, wykłady i inne.
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11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
Szanowni Państwo, w związku z przypadającym w
dniu 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości, Rada Osiedla Leśnica składa wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i radości oraz wszelkiej pomyślności. Zachęcamy Państwa
do uczestniczenia w uroczystych obchodach 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości z udziałem przedstawicieli władz województwa i miasta, kombatantów,
mieszkańców Wrocławia oraz uczniów wrocławskich
szkół. Szczegółowy program XVI Edycji Radosnych
Obchodów Święta Niepodległości we Wrocławiu znajdziecie Państwo na stronie www.wroclaw.pl i w lokalnych mediach.

53, 50-030 Wrocław, w terminie do 27 listopada
2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz
oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby
procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Przebudowa ulicy Dolnobrzeskiej
Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że przebudowa ulicy Dolnobrzeskiej na odcinku od Krępickiej do
łącznika z Owczarską obejmie przebudowę jezdni i
chodnika, budowę oświetlenia, nowego chodnika i
ścieżki rowerowej po wschodniej stronie ulicy. Inwestycja będzie realizowana przez Wrocławskie Inwestycje i MPWiK, które planuje wykonanie remontu
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
planowane jest na IV kwartał 2018 roku, a wykonanie zadania na lata 2019-20. Przebudowę odcinka od
Średzkiej do Krępickiej zaplanowano w roku 2018.
Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa.
Stadion Włókniarza w Stabłowicach
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia, w odpowiedzi
na interpelację radnego RMW Łukasza Olberta, złożoną w imieniu mieszkańców Osiedli Pracze Odrzańskie, Maślice i Leśnica informuje, że miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Północne przeszedł całą wymaganą procedurę formalno-prawną i wszedł w życie 12 czerwca 2006 r. W trakcie procedury sporządzania mpzp, również podczas konsultacji społecznych, nie złożono wniosków ani uwag dotyczących
zachowania boiska przy ulicy Stabłowickiej. Od
uchwalenia planu 6.04.2006 r. do 4.09.2017 r.
(wniosek mieszkańców o zmianę planu), czyli przez
ponad dziesięć lat również nie złożono wniosku o
zmianę ustaleń dla boiska sportowego. Miasto nie
uczestniczyło w sprzedaży boiska przez syndyka masy upadłościowej Wrocławskiej Przędzalni Czesankowej Weltex, ponieważ nie był to teren miejski. Dotyczy to również kolejnej sprzedaży boiska przez osoby
fizyczne firmie deweloperskiej. BRW zapewnia, że
przygotowanie terenów rekreacyjnych i sportowych
dla mieszkańców jest priorytetem Miasta i przedmiotem szczególnej uwagi. W ślad za wnioskiem
mieszkańców i RO Pracze Odrzańskie organizowane
są spotkania przedstawicieli Prezydenta z mieszkańcami i właścicielem terenu. Trwają również analizy
dot. ewentualnej zmiany mpzp określającej lokalizację boiska. Miasto nie pozostawi osiedla bez pozytywnych rozstrzygnięć i alternatywnej przestrzeni
służącej mieszkańcom.
Mpzp w rejonie Średzkiej, Skoczylasa i Rytowniczej
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Średzkiej, Skoczylasa i Rytowniczej we Wrocławiu
oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko skutków realizacji
ustaleń ww. planu (Uchwała Nr XXXVIII/873/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27.04.2017 r.). Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie
na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka

Kontenery na odpady wielkogabarytowe w listopadzie i grudniu br.
Przypominamy, że kontenery na odpady wielkogabarytowe będą rozstawione w następujących dniach:
14.11 – Leśnica, 17.11 – Mokra, Ratyń, Żar, 21.11 –
Złotniki, 12.12 – Stabłowice, 15.12. br. – Żerniki Nowe. Na stronie internetowej spółki Ekosystem zostały
również wskazane miejsca i podane terminy ustawienia kontenerów zaproponowane przez spółdzielnie i
duże wspólnoty mieszkaniowe np. TBS. Szczegółowe
dane w odniesieniu do poszczególnych ulic znajdziecie Państwo na stronie internetowej spółki Ekosystem (ekosystem.wroc.pl), Sektor 3 - Fabryczna. Do
precyzyjnego zlokalizowania miejsca rozmieszczenia
ww. kontenerów można wykorzystać wirtualną mapę.
Dyżur strażnika Osiedla Leśnica
W poniedziałki starsza strażniczka Agnieszka Smułka
pełni dyżur w siedzibie Osiedla Leśnica przy ul. Płońskiego 13. Mieszkańcy Osiedla mogą kierować do niej
swoje wnioski osobiście bądź telefonicznie, tel. 600
908 518.
Dyżur radnego RM Wrocławia

Naprawy dróg w rejonie ulicy Skoczylasa
Departament Infrastruktury i Gospodarki, w odpowiedzi na interpelację radnej RMW Grażyny Kordel
informuje, że w październiku wykonane zostały
naprawy nawierzchni asfaltowych ulic Majchra i
Promenady. Naprawy cząstkowe nawierzchni ulicy
Skoczylasa zaplanowano na listopad br. Równanie
gruntowych nawierzchni ulicy Stromej i łącznika
Promenady zostało zgłoszone na listę zadań w 2018
r. Docelowym rozwiązaniem problemu ulicy Stromej i łącznika byłaby budowa drogi wraz z odwodnieniem. To kosztowne zadanie nie może zostać
skierowane do realizacji w ramach Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego, ponieważ budżet na najbliższy okres został już rozdysponowany.
Plan przedsięwzięć w 2018 r.
Zarząd Osiedla informuje, że do dnia 15.11.2017 r.
można składać do siedziby RO wnioski o wsparcie
działań, jakie co roku podejmowane są licznie na
obszarze naszego Osiedla – festynów, zawodów,
konkursów, akcji i innych, planowanych w przyszłym roku. Do końca listopada br. Zarząd Osiedla
musi przygotować prowizorium budżetowe na 2018
r. i wnioski złożone w terminie późniejszym będą
miały niewielką szansę na rozpatrzenie. Ponadto
przypominamy, że w budżecie Rady Osiedla nie
przewiduje się dofinansowania osób fizycznych i
organizacji pozarządowych – współpraca RO z organizacjami pozarządowymi nie może mieć formy
finansowej.
Studium Wrocławia - uwagi
Już tylko do 22 listopada można składać uwagi do
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Uwagi
należy składać na piśmie do Prezydenta Wrocławia
na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju
Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22.11.2017 r. Niezbędne jest oświadczenie
wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury
sporządzenia Studium, zgodnie z ustawą z
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Z 2016 r. Poz. 922).

Zapraszamy do siedziby RO w poniedziałek 13 listopada, od 17.00 do 19.00. na dyżur radnej RM Wrocławia Grażyny Kordel.
Porady budowlane
W każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godz.17:00 –
18:00, w RO udzielane są porady budowlane, architektoniczne i urbanistyczne. Uzyskacie Państwo pomoc i doradztwo z zakresu architektury, administracji budowlanej, ochrony zabytków, planowania
i zagospodarowania przestrzennego, estetyki oraz
ogólnie geodezji i ochrony środowiska. Zapraszamy
13 listopada.
Porady prawne
Zapraszamy również na bezpłatne porady prawne,
które udzielane są w trzeci poniedziałek miesiąca
(20 listopada), w siedzibie RO, w godzinach 17.00 18.00.
Bezpieczeństwo w strefie zamieszkania
Szanowni Państwo, kolejny raz przypominamy, że na
wielu ulicach naszego Osiedla istnieją miejsca, w
których piesi, a zwłaszcza dzieci, objęte są szczególną ochroną - strefy zamieszkania. Taka strefa powinna zapewniać maksymalne bezpieczeństwo pieszych,
którzy mają w niej bezwzględne pierwszeństwo
przed pojazdami - mogą korzystać z całej szerokości
drogi, a dzieci do lat 7 mogą pozostawać tam bez
opieki. Kierowcy pojazdów muszą stosować się do
ograniczenia prędkości 20 km/h, a parkować można
wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Obszar strefy to azyl dla pieszych, a samochód jest tam
gościem.W strefie nie buduje się chodników, nie wyznacza przejść dla pieszych, nie ustawia dodatkowych znaków, nie oznacza progów i innych elementów spowalniających ruch. Kierowca wyjeżdżając ze
strefy musi pamiętać, że włącza się do ruchu.

11 LISTOPADA WE WROCŁAWIU
Radosna Parada Niepodległości, uroczysty apel na
Rynku, koncert w Hali Stulecia, przejażdżka zabytkowymi pociągami czy widowisko plenerowe – m.in.
takie atrakcje i wydarzenia przygotowano we Wrocławiu z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Co jeszcze czeka nas 11 listopada?
Od kilkunastu lat 11 listopada wrocławianie całymi
rodzinami spotykają się w centrum miasta, by oddać
hołd bohaterom walk o odzyskanie niepodległości
oraz wziąć udział we wspólnej Radosnej Paradzie
Niepodległości. Tegoroczne oficjalne uroczystości
z okazji Święta Niepodległości rozpoczną się o godzinie 10.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele
garnizonowym.

Dzień Życzliwości 2017 w Leśnicy

Apel i parada
O 11:30 zaplanowano uroczysty apel na Rynku, podczas którego m.in. między szkołami zostanie przekazana
flaga RP, wręczona Wrocławskiej Radosnej Paradzie Niepodległości przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2013 r..
Parada wystartuje z Rynku o 11.30 i przemaszeruje ulicami: Kazimierza Wielkiego, Widok, Teatralną, aż do
placu Wolności. Po zakończeniu parady czekają atrakcje, m.in. miasteczko harcerskie czy grochówka. Wówczas zostaną również ogłoszone wyniki konkursów, w tym na najładniejszą kartkę z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego.
– Do parady zgłosiło się już 56 szkół i jedno przedszkole. W sumie spodziewamy się, że weźmie w niej udział
ok. 3000 uczniów oraz nauczyciele i rodzice. Na pewno będzie bardzo wesoło i kolorowo – zapowiada Ewa
Skrzywanek, konsultant Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jednego z głównych organizatorów Radosnej Parady Niepodległości.

Partnerstwo dla Leśnicy i okolic zaprasza do udziału
w finale obchodów Dnia Życzliwości w Leśnicy, który odbędzie się 28.11.2017 r. o godz. 10.45 pod Zamkiem na placu Świętojańskim. Do 22 listopada można przesyłać propozycje do p. Magdaleny Lejkam
(magdalena.lejka,@mops.wroclaw.pl). Potrzebne są
następujące informacje: imię i nazwisko osoby nominującej, imię i nazwisko osoby życzliwej, krótki
opis osoby życzliwej (3-4 zdania). Na uroczystości
28 listopada osoba, która wytypowała osobę życzliwą, będzie jej wręczać dyplom.
Źródło: Rada Osiedla Leśnica

Drogi do niepodległości 1918 w Społecznym Muzeum Militarnym
Na widowisko plenerowe „Drogi do niepodległości 1918”, poświęconym w tym roku przede wszystkim postaci Wojciecha Korfantego, zaprasza Społeczne Mobilne Muzeum Militarne przy ul. Pełczyńskiej. Widowisko
zawiera akcenty patriotyczne oraz społeczne i jest historyczną inscenizacją z archiwalnymi zdjęciami i filmami, wierszami i pieśniami patriotycznymi, ilustrowaną warstwą dźwiękową opisujące tamte czasy.
Ossolineum w służbie narodu
11 listopada w Ossolineum przygotowano kilka wydarzeń w ramach obchodów Dnia Niepodległości. W programie znalazły się m.in. Gra edukacyjna, wykład czy pokaz filmów. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.
11/11 Wolność, kocham i rozumiem w CK Agora
11/11 w Centrum Kultury Agora jest wydarzeniem cyklicznym – zwieńczeniem Święta Niepodległości w formie muzycznej i artystycznej refleksji nad wolnością. Dzieci i dorośli prezentują swój dorobek artystyczny z całego sezonu kulturalnego, w programie znajduję się też
wiele różnorodnych atrakcji: warsztaty dla dzieci i dorosłych, animacje
i konkursy, wystawy, pokaz filmów oraz wieczorny koncert. Na wszystkie wydarzenia w ramach 11/11 wstęp jest bezpłatny.
Dzień Niepodległości w pociągach retro
11 listopada Turystyka Kolejowa TurKol.pl uruchomi zabytkowe pociągi turystyczne z okazji obchodów Święta Niepodległości – Gburka, Śpiocha, Wesołka oraz Nieśmiałka. Uczestnicy skorzystają z przejazdu pociągiem
ciągniętym przez zabytkową lokomotywę parową TKh05353, zestawionym z trzech zabytkowych wagonów
pasażerskich.
Początek i koniec wyprawy każdego pociągu zaplanowano na stacji Wrocław Główny, stacjami pośrednimi
będą Wrocław Muchobór i Wrocław Kuźniki oraz Wrocław Mikołajów i Wrocław Nadodrze.
Źródło: www.wroclaw.pl

NOWY MURAL NAPĘTLI
Mural, który niedawno pojawił się na leśnickiej pętli
przedstawia "Babcie Stasie" - Stanisławę Niziołek z
domu Pająk, która mieszkała w niedaleko stojącej kamienicy. Autorem jest jej wnuczek - Filip "Skont" Nizołek.
Mieszka na wrocławskim Zakrzowie i tam głównie tworzy kolorowe prace, które ożywiają szare budynki i
odrapane ściany. Zaczął czternaście lat temu od graffiti.
Od trzech lat działa prężnie w dużym formacie. Na Psim
Polu jego murale są bardzo znane. Założył również w
grupę Cyrograff. Przyjaciele mówią o nim, że jest m.in.:
wszechstronnym chlapaczem pigmentem, żonglerem
stylów czy zaklinaczem rojów murali, ściennego confetti
i osiedlowych moralitetów - napisał w 2015 roku o nim
serwis „Nasze miasto”.
Jak dowiedział się fanpage „Wrocław Leśnica Info”,
mural jest wyrazem tęsknoty artysty za babcią.
Mural na terenie leśnickiej pętli. Listopad 2017. Fot: M.K.

SPOTKANIE LEŚNICKICH
SENIORÓW
Z przyjemnością prezentujemy małą galerię zdjęć
z październikowego spotkania leśnickiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
które zostało uświetnione koncertem zamkowego
chóru Ballada.

Wydarzenie odbyło się w związku z zakończeniem
tegorocznych Dni Seniora, które miały miejsce w
naszym mieście na przełomie września i października. Jak co roku cykl imprez dedykowanych starszym
mieszkańcom naszego był koordynowany przez Wrocławskie Centrum Seniora.
Fot i tekst: M.K.

Zapraszamy na zajęcia o długości. Dzieci
poznają jednostki miary: centymetr
i metr.
Będą dokonywać pomiarów różnymi
przyrządami do mierzenia długości oraz
będziemy z dziećmi ćwiczyć szacowanie.
Serdecznie zapraszamy na zajęcia matematyczne dla dzieci. Ich celem jest rozwijanie myślenia matematycznego, poznawanie i utrwalanie pojęć matematycznych, a także zastosowania matematyki w życiu. Dzieci uczą się matematyki
poprzez zabawy muzyczne, plastyczne
i ruchowe. Na naszych zajęciach wzmacniamy koordynację wzrokowo-ruchową.
Mamy dużo ćwiczeń manipulacyjnych,
które doskonalą sprawność motoryki
małej. Zachęcamy dzieci do koncentracji
w trakcie wykonywanych zadań.
Zajęcia prowadzą:
Paulina - jestem nauczycielką matematyki z
zawodu i zamiłowania. Uczę w szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole nauczania
MathRiders.
Marta - jestem studentką pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym.
Uczę także matematyki metodą Helen Doron.

