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REKLAMA 

II WIGILIA LEŚNICKA - 17 GRUDNIA 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Osiedla na II Wigilię Leśnicką, która odbędzie się w niedzielę 17 

grudnia na tarasach Zamku. Spotkanie jest otwarte i adresowane do wszystkich mieszkańców naszych 

osiedli – Leśnicy, Stabłowic, Złotnik, Mokrej, Marszowic, Ratynia, Żaru i Żernik Nowych, a szczególnie 

do osób starszych, samotnych, potrzebujących. W świątecznej atmosferze, przy choince, będzie można 

posłuchać kolęd, skosztować wigilijnych potraw oraz wspólnie i radośnie spędzić czas. 

BOŻONARODZENIOWA MANUFAKTURA ŚWIĄTECZNA 

17 grudnia 2017, godz. 11.00 – 16.00 

Rodzinne warsztaty artystyczne, podczas których, przy dźwiękach świątecznych melodii będzie można 

przygotować wyszukane bożonarodzeniowe ozdoby i prezenty dla najbliższych. Przygotowaliśmy 

warsztaty dla każdego. Bez względu na wiek i umiejętności,  

każdy będzie mógł poczuć magię świąt i wyjść z własnoręcznie przygotowanymi ozdobami. 

Planowane warsztaty: Wianki świąteczne z naturalnych materiałów: szyszki, łupiny, nasiona, Lukro-

wanie słodkich pierników, Dekorowanie dużych akrylowych bombek, „Cuda na kiju” - nietypowe wiszą-

ce stroiki  

Manufakturze towarzyszyć będzie mini Jarmark Świąteczny. 

WSPÓŁPRACA RAD OSIEDLI ZACHOD-

NIEGO WROCŁAWIA 
16 listopada w Centrum Kultury „Zamek” miało miejsce 

podpisanie listu intencyjnego w sprawie „wspólnych 

działań Osiedli Zachodniego Wrocławia”. Do Leśnicy 

zawitali przedstawiciele rad Maślic, Żernik, Popowic, 

Pilczyc - Kozanowa, Pracz Odrzańskich oraz oczywiście 

przedstawiciele naszego osiedla. Poniżej prezentujemy 

małą fotorelację z tego wydarzenia.  

W wydarzeniu wzięli również udział zaproszeni goście - 

radna Rady Miejskiej Wrocławia Grażyna Kordel, odpo-

wiedzialny za seniorów Dyrektor Rober Pawliszko z WCRS oraz oczywiście gospodyni obiektu, dyrektor C.K. 

Zamek - Elżbieta Lenczyk.   

Tekst i foto: M.K. 

16 listopada zostało podpisane 

porozumienie Wrocław-Zachód 

Informujemy, że 16 listopada br. w Centrum Kultury 

Zamek w Leśnicy, przedstawiciele sześciu Rad Osie-

dli (Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec, 

Leśnica, Maślice, Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., 

Pracze Odrzańskie i Żerniki) podpisali list intencyjny 

w sprawie wspólnych działań.  

Bo wszystko co dzieje się we Wrocławiu dzieje się na 

Osiedlach. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie 

wspólnych działań Osiedli Zachodniego Wrocławia 

jest wynikiem wielu spraw, które łączą sąsiadujące 

ze sobą Osiedla. Strategia Wrocławia do 2030 roku 

mówi o rozwoju zachodniej części miasta. Zatem 

naturalną sprawą jest fakt wspólnej dyskusji sąsia-

dujących ze sobą Osiedli nad kierunkiem i prioryte-

tami rozwoju. Podpisanie niniejszego listu intencyj-

nego to akt symboliczny, sfinalizowanie wspólnej 

idei która od dawna funkcjonuje na wrocławskich 

osiedlach. Osiedla podejmowały, podejmują i będą 

podejmowały wspólne działania, inicjatywy dla po-

prawienia jakości życia swoich mieszkańców. Rady, 

które podpisały ten list chcą cyklicznie spotykać się, 

wymieniać doświadczeniami, pomagać w sprawach 

transgranicznych, ponadosiedlowych. Poprzez 

wspólne działania w strategicznych kwestiach dla 

zachodniej części miasta będzie realizowany: stały 

kontakt, opracowanie optymalnych rozwiązań i mo-

nitoring zmian. Należy też podkreślić, że Osiedla 

zachowują swoją integralność i własny głos w każdej 

sprawie. 

Zarząd Osiedla Leśnica w imieniu sygnatariuszy pod-

pisania tego listu, serdecznie dziękuje dyrektor CK 

Zamek, Pani Elżbiecie Lenczyk za wsparcie naszych 

działań i umożliwienie zrealizowania tego historycz-

nego dla tej części Wrocławia przedsięwzięcia, 

w reprezentacyjnym obiekcie – Zamku Leśnickim.   

Tekst: Rada Osiedla Leśnica 



 

Mpzp w rejonie Średzkiej, Skoczylasa, Rytowniczej i Płoń-

skiego – do 27 listopada zgłaszamy wnioski do planu 

Przypominamy, że przystąpiono do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Średz-

kiej, Władysława 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 53, 50-030 

Wrocław, w terminie do 27 listopada 2017r. Wniosek powinien 

zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-

miot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz 

oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostęp-

niania 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).  

 

Nowa zajezdnia na Nowych Żernikach 

Biuro Zrównoważonej Mobilności odpowiadając na zapytania 

mieszkańców i RO informuje, że została wskazana lokalizacja 

nowej zajezdni tramwajowej w rejonie przecięcia AOW z linią 

kolejową E-30 (na północ od kolei i zachód od AOW). Planuje 

się, że zajezdnia będzie początkowo połączona z istniejącym 

torowiskiem w ul. Kosmonautów jednym połączeniem w alei 

Architektów. Szacuje się termin powstania I etapu zajezdni na 

2021 rok. Obecnie trwają analizy dotyczące dokładniejszego 

usytuowania i zasad funkcjonowania nowej zajezdni. 

Uspokojenie ruchu na osiedlu Żar 

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiadając na wniosek miesz-

kańców i RO informuje, że w celu uspokojenia ruchu i popra-

wy bezpieczeństwa pieszych na osiedlu Żar, ulice Lubska, 

Żarska i zabudowany odcinek Lutyńskiej zostaną objęte strefą 

ruchu uspokojonego 30 km/h. Z uwagi na dużą liczbę prowa-

dzonych spraw i rozdysponowane środki, wykonanie tego za-

dania będzie możliwe w roku 2018. Dodatkowo WIM przewi-

duje, że obciążenie ulicy Lutyńskiej zmniejszy się po urucho-

mieniu obwodnicy Leśnicy. Prędkość pojazdów wjeżdżających 

z ulicy Średzkiej w Lutyńską zostanie ograniczona przez wy-

niesienie zlokalizowane na wlocie ulicy Lutyńskiej, na którym 

będzie wyznaczone przejście dla pieszych i przejazd dla rowe-

rów. Prace te zostaną zrealizowane podczas budowy obwodni-

cy.   

Ewaluacja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 

Biuro Partycypacji Społecznej zaprasza liderów, społeczni-

ków, lokalnych aktywistów, radnych osiedlowych na spotka-

nie, które odbędzie się 1 grudnia, w godz. 17.00 - 20.00, w 

infopunkcie Barbara, ul. Świdnicka 8b. W programie: Plusy - 

minusy WBO 2017. Jakie zasady dla nowej edycji WBO 

2018? Zabytkowe WBO - dodatkowe środki na ochronę śla-

dów przeszłości - miejsc ważnych dla wrocławian. Pilotaż 

programu we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabyt-

ków. Rozmowy warsztatowe -  stolikowe. Prosimy o zgłasza-

nie obecności na formularzu znajdującym się na stronie 

www.wroclaw.pl/rozmawia/poprawiamy-wbo 

Obwodnica Leśnicy 

Przed końcem bieżącego roku ma zostać oddany do użytku 

pierwszy odcinek obwodnicy Leśnicy tj. fragment alei Prezy-

denta Kaczorowskiego od ulicy Średzkiej do Piołunowej. W 

kolejnym wydaniu Gazety Leśnickiej, na stronie lesnica.org i 

na facebook.com/radaosiedlalesnicawroc znajdziecie Państwo 

aktualne informacje dotyczące otwarcia obwodnicy. 

Dbajmy o czystość powietrza 

Zarząd Osiedla, w związku z trwającym sezonem grzewczym 

gorąco apeluje do mieszkańców naszego Osiedla, o zrezygno-

wanie z palenia w swoich piecach różnego rodzaju odpadami. 

Nie jest tajemnicą, że spalanie śmieci zatruwa i zanieczyszcza 

powietrze w całej okolicy znacząco pogarszając warunki życia 

mieszkańców i zwierząt. Toksyczny dym jest rakotwórczy i 

niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie – szczególnie u dzieci 

i osób starszych. Specjaliści „biją na alarm”, Miasto nasze 

niestety jest w czołówce polskich miast o najbardziej zanie-

czyszczonym powietrzu. Śmieci powinniśmy segregować i wy-

rzucać je do odpowiednich pojemników. Tym bardziej – że pła-

cimy podatek niezależnie od tego, ile wyprodukujemy odpadów 

w naszych gospodarstwach domowych. Przypominamy również 

o zakazie palenia odpadów zielonych, w tym liści, na terenie 

naszego miasta. Odpady takie powinniśmy umieszczać w brązo-

wych workach, które wystawiamy przed domem w dniu ich za-

bierania. Szczegółowy harmonogram odbioru takich worków z 

poszczególnych ulic znajdziemy na stronie ekosystem.wroc.pl.  

Kontenery na odpady wielkogabarytowe w grudniu br. 

Przypominamy, że kontenery na odpady wielkogabarytowe będą 

rozstawione 12 grudnia w Stabłowicach i 15 grudnia w Marszo-

wicach i Żernikach Nowych. Na stronie internetowej spółki Eko-

system zostały również wskazane miejsca i podane terminy usta-

wienia kontenerów zaproponowane przez spółdzielnie i duże 

wspólnoty mieszkaniowe np. TBS. Szczegółowe dane w odnie-

sieniu do poszczególnych ulic znajdziecie Państwo na stronie 

internetowej spółki Ekosystem (ekosystem.wroc.pl), Sektor 3 - 

Fabryczna. Do precyzyjnego zlokalizowania miejsca rozmiesz-

czenia ww. kontenerów można wykorzystać wirtualną mapę. 

Kontenery na odpady wielkogabarytowe w 2018 

Prosimy o przesyłanie do RO swoich propozycji nowych lub 

zmienionych lokalizacji kontenerów na odpady wielkogabaryto-

we w 2018 roku. Jak zwykle, pod koniec roku, Zarząd Osiedla 

będzie składał do spółki Ekosystem wniosek w sprawie harmo-

nogramu podstawień na kolejny rok.  

Dyżur strażnika Osiedla Leśnica 

W poniedziałki starsza strażniczka Agnieszka Smułka pełni dy-

żur w siedzibie Osiedla Leśnica przy ul. Płońskiego 13. Miesz-

kańcy Osiedla mogą kierować do niej swoje wnioski osobiście 

bądź telefonicznie, tel. 600 908 518. 

Dyżur radnego RM Wrocławia  

Zapraszamy do siedziby RO w poniedziałek 4 grudnia, od 17.00 

do 19.00. na dyżur radnej RM Wrocławia Grażyny Kordel. 

RADA OSIEDLA INFORMUJE: 
Rubryka redagowana 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 
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Moduł I - 8 x 4 cm 

1 strona –45 zł netto 

4 strona - 35 zł netto 

2 i 3 strona - 25 zł netto 

 

Moduł II - 8 x 8 cm 

1 strona –90 zł netto 

4 strona - 70 zł netto 

2 i 3 strona - 50 zł netto 

CENNIK REKLAM 

Redakcja nie przygotowuje projektów reklam. Pełna oferta dla reklamodawców 

na stronie www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka 

REKLAMA 

WYSTAWA „PRACOWNIA 210” 
"O pracowni na akademii jako o ważnym miejscu myślałem już od 

początku swoich studiów malarskich. 

Pracownia to miejsce pracy, zmagania się z trudną materią, jaką 

jest malarstwo. Nade wszystko jednak pracownia była i jest miej-

scem spotkania. Spotkania studenta (ucznia) z profesorem 

(mistrzem). Spotkania studentów z tego samego roku. Spotkania 

studentów z różnych lat. Ich wszystkich w przestrzeni pracowni 

łączy wyjątkowy stosunek do malarstwa i szeroko pojętej sztuki, 

do piękna i do prawdy. W dzisiejszym świecie poczucie wspólnoty 

będąc w odwrocie powoli zatraca swój sens. Dlatego tak ważne dla 

takich małych społeczności jak pracownia są wspólne inicjatywy. 

Wystawa pod tytułem „Malarze z pracowni 210”, studentów malar-

stwa ASP we Wrocławiu  w Gale-

rii CK ZAMEK we Wrocławiu-

Leśnicy jest właśnie taką ważną 

wspólną inicjatywą." 

Pracownie malarstwa 210 prowadzi prof. Janusz Jaroszewski wraz z ad-

iunktem Michałem Markiem. Na wystawie prezentujemy grupę studentów 

malarstwa, będących na różnych etapach artystycznego rozwoju. Wszyscy 

to wyraziste, różniące się między sobą osobowości. Każda z nich  na swój 

sposób zaznacza swoje miejsce w przestrzeni pracowni, której to arty-

styczny pluralizm pozwala wszystkim mimo tych różnic, a niekiedy nawet 

tarć swobodnie obok siebie funkcjonować i rozwijać się.  W wystawie bio-

rą udział: Elżbieta Bigos, Dorota Borecka, Aleksandra Dzido, Izabela Kab-

za, Aleksandra Opalińska, Marcin Połeć, Julia Weber oraz prof. Janusz Ja-

roszewski i ad Michał Marek. 

CK Zamek oraz Polski Związek Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów zapraszają na spacer z przewod-

nikiem 3 grudnia 2017 roku o godzinie 14:00. Te-

matem przewodnim wycieczki będzie rocznica bi-

twy pod Lutynią. Start spod poczty w Leśnicy 



 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów  i  Inwalidów 

serdecznie zaprasza 

na spotkania  

przy kawie i herbacie  

w każdą środę  

od godz. 16:00 do 18:00 

Rada Rodziców  

Szkoły Podstawowej nr 51  

zwraca się z apelem o pomoc w głosowaniu 

w konkursie "Wzorcowa Łazienka". Leśnic-

ka szkoła może wygrać remont toalet dla 

uczniów.  

Głosować można na stronie: https://

www.wzorowalazienka.pl/galeria/726 

MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ WOLONTARIUSZA 
5 grudnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Po co obchodzimy ten dzień? Między-

narodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaan-

gażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym i miedzynarodowym. To też 

doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do 

współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku.  

W Dniu Wolontariusza w wielu krajach Europy odbywają się konferencje, pokazy i warsztaty, dotyczące 

efektów wolontariatu, metod pozyskiwania ochotników i organizacji pracy, a także aspektów prawnych. W 

obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza włącza się wiele organizacji. 

Pasja, szacunek, kreatywność!  

Centrum Kultury „Zamek” jest miejscem rozwoju pasji, w tym jednej z najpiękniejszych – Wolontariatu. 

Rocznie współpracujemy z około 200 wolontariuszami, wraz z którymi stale się rozwijamy, uczymy wzajem-

nego szacunku i odkrywamy nowe rzeczy. Staramy się w tej współpracy zawsze opierać na trzech podstawo-

wych ideach: Pasji, wzajemnym Szacunku i rozbudzaniu Kreatywności. Stale pracujemy nad tym, by stać się 

miejscem przyjaznym i otwartym na niezwykłą energie wolontariuszy w każdym wieku. 

Centrum Kultury „ZAMEK” rocznie organizuje kilkadziesiąt imprez. Skala tych działań jest bardzo szeroka. 

W naszym repertuarze znajduje się kilka dużych i rozbudowanych logistycznie projektów, w realizacji któ-

rych pomagają wolontariusze. Zadania, które im przypadają są zróżnicowane i uzależnione od realizowanego 

projektu, są to imprezy plenerowe, artystyczne, odbywające się w określonych terminach, jak i również 

działania stałe, np. współpraca z Gazetą Leśnicką. 

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych (wymagamy jedynie zapału, sumienności i rzetelności). Je-

żeli chcesz dołączyć do naszego zespołu wolontariuszy, napisz maila na adres fantasty-

ka@zamek.wroclaw.pl. W zamian oferujemy udział w interesujących projektach kulturalnych, w czasie któ-

rych zdobędziecie nie tylko cenne doświadczenie przy organizacji imprez, ale również pisemne zaświadcze-

nie od miejskiej Instytucji Kultury. Przy wielu projektach zapewniamy również specjalne pakiety upomin-

ków. 

DOGRWKA WBO 
Będzie dogrywka w głosowaniu WBO2017. W grudniu wybierzemy 8 dodatkowych projektów zielonych, 

a wraz z nową edycją rozpoczynamy pilotaż programu ochrony śladów przeszłości - miejsc ważnych dla 

mieszkańców. 

W poniedziałek, 13 listopada 2017 r. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz poinformował o najnowszych 

przedsięwzięciach związanych z Wrocławskim Budżetem Obywatelskim. W tym roku miasto dołoży do WBO 

2,5 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na realizację, zgłoszonych przez mieszkańców, zielonych projektów. 

W sumie, budżet WBO 2017 wyniesie 27,5 mln zł. 

Wrocławianie wybiorą zielone projekty w głosowaniu internetowym jeszcze w tym roku. Będzie można 

wskazać po jednym projekcie – małym do 250 tys. zł i dużym do 500 tys. zł. Zostaną one zrealizowane 

w 2019 r. 

– Wybierać będzie można spośród tych projektów zielonych, które zostały już pozytywnie zweryfikowane 

a nie wybrane do tej pory w głosowaniu – dodaje Katarzyna Szymczak-Pomianowska, z-ca dyr. Biura Party-

cypacji Społecznej UM Wrocławia. 

To nie koniec nowości w WBO. Agata Chmielowska, miejski konserwator zabytków we Wrocławiu poinfor-

mowała, że w przyszłorocznej edycji WBO znajdą się kwestie związane z zabytkami i będzie to program pilo-

tażowy. Na jego realizację miasto przeznaczy 250 tys. zł. 

Tekst: www.wroclaw.pl 



 

FOTORELACJA Z FESTIWALU „CZAISZ?” 
Fotorelacja z odbywającego się w dniu 18 listopada 2017 w Zamku Festiwalu Herbacianego „Czaisz”.  

PRACE NA GŁÓWNEJ 

Rozpoczęły się prace związane z rozbudową skrzyżo-

wania ulic: Stabłowickiej i Głównej, w zakresie bu-

dowy infrastruktury rowerowej. Jest to I etap prze-

budowy: drogi rowerowe budowane są już miejscu 

docelowym, a w kolejnych latach skrzyżowanie zo-

stanie rozbudowane do rozmiarów wyznaczonych 

przez powstającą właśnie infrastrukturę.  

Prace prowadzi firma Bickhardt Bau sp. z o.o. Zakoń-

czą się wiosną przyszłego roku. Koszt inwestycji to 1 

625 681,09 zł. 

Materiały ZDIUM 

NAWA nagrodzona 

w konkursie  

Rzeźba NAWA Oskara Zięty (jego pracownia znajdu-

je się na Stabłowiach), która stoi na wrocławskiej 

Wyspie Daliowej, została uznana za najbardziej in-

nowacyjny projekt w architekturze zrealizowany 

w 2017 roku. 

Konkurs „Innowacje w Architekturze” to inicjatywa 

prestiżowego magazynu „Architektura-Murator”. 

Laureatem głównej nagrody w kategorii Innowacyj-

ny projekt / realizacja w tegorocznej edycji została 

NAWA wrocławskiego biura Zieta Prozessdesign. W 

uzasadnieniu napisano, że NAWA jest jednym 

z „szeregu projektów biura, świadczący o konse-

kwentnie rozwijanej drodze twórczej, która opiera 

się na innowacji technologicznej, wykraczającej cha-

rakterem daleko poza obszar Polski i umożliwiającej 

zatarcie granic między przemysłem, designem, sztu-

ką oraz architekturą". To nie jedyny laur dla Oskara 

Zięty w konkursie. Jego Zieta Prozessdesign wyróż-

niono także w kategorii Innowacyjna Pracownia za: 

„wykorzystywanie współczesnych technologii pro-

jektowych, badanie procesów technologicznych i ich 

implementację w środowisko generatywnego i para-

metrycznego projektowania, a także interdyscypli-

narną współpracę, umożliwiającą przeprowadzenie 

całego procesu projektowego – od idei do realizacji”. 

W tej samej kategorii wyróżnienie przypadło także 

innej wrocławskiej marce – Maćków Pracownia Pro-

jektowa. Zbigniew Maćków i jego zespół firmują 

m.in. projekt rozbudowy Domu Handlowego Reno-

ma, projekty Silver Tower Center w pobliżu Dworca 

Głównego PKP oraz Thespian przy rondzie Powstań-

ców Śląskich. 

Tekst: Wroclaw.pl 


