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REKLAMA 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,  

przepełnionych nadzieją i  magią wigi-

lijnej nocy, kierujemy do Państwa pły-

nące z  serca życzenia radosnych, spo-

kojnych świąt oraz pomyślności  

w  nadchodzącym Nowym Roku.  

Radni Osiedla Leśnica  

KOLEJNY NUMER JUŻ 13 STYCZNIA 2018! 



 

Odbyła się II Wigilia Leśnicka 

Informujemy Państwa, że zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Le-
śnica oraz projektem zatwierdzonym przez Wrocławskie Cen-
trum Rozwoju Społecznego, w niedzielę 17 grudniu br. odbyła 
się II Wigilia Leśnicka dla mieszkańców osiedla, w tym szcze-
gólnie dla osób samotnych i będących w trudnej sytuacji mate-
rialnej i życiowej. 

Do realizacji projektu charytatywnie włączyło się wiele instytu-
cji, przedsiębiorców i osób prywatnych, w tym autor tego pro-
jektu, radny poprzedniej kadencji RO, Roman Tarnowiecki, 
Partnerstwo dla Leśnicy i okolic, Centrum Kultury Zamek oraz 
radni Osiedla. Lokalni piekarze i cukiernicy („Piekarnia Kiba-
ło”, „Piekarnia pod Zamkiem”) przygotowali ciasta, Restauracje 
„Familia” i „Lissa” oraz kawiarenka „Black Point” ufundowały 
słodycze, a firma „AGROBUD” choinkę. Dania wigilijne przy-
gotowała i wydawała firma cateringowa „Paulina Dzimira Ra-
barbar”.  

Pracownicy MOPS-u powiadamiali o wigilii osoby korzystające 
z ich pomocy, przygotowali również łańcuch życzeń, który zo-
stał zawieszony na świątecznej choince. Członkowie Koła nr 1 
PZERiI przygotowali poczęstunek w postaci ciast. CK Zamek 
udostępniło tarasy, pomieszczenia i zaplecze techniczne swojej 
siedziby, niezbędne do realizacji wigilii, a jego pracownicy 
czynnie włączyli się w proces jej przygotowania i realizacji. 
Część artystyczna miała charakter bożonarodzeniowy, zaanga-
żowali się w jej przygotowanie: chór „Ballada”, zespół muzycz-
no-wokalny „Ferajna”, zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej 
nr 95 oraz dzieci z kół artystycznych CK Zamek. Natomiast 
dzieci z Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży 
„Źródełko” i „Karan”, SP nr 51 i 95, Przedszkola nr 66 Bajko-
landia i Stowarzyszenia „W Naszym Domu” przygotowały kart-
ki świąteczne z życzeniami dla uczestników, pamiątkowe upo-
minki oraz stroiki i ozdoby choinkowe. Okolicznościowy plakat 
zaprojektowała przedstawicielka Centrum Animatorów Kultury 
„SKIBA” Paulina Studnicka, a jego dystrybucją zajęli się wo-
lontariusze oraz radny Bronisław Piela. Wolontariat Osób Doro-
słych, przy Parafii pw. św. Jadwigi, powiadamiał osoby w po-
trzebie o terminie i miejscu wigilii oraz uczestniczył czynnie w 
dostarczaniu zapakowanych posiłków, owoców i słodyczy do 
osób, które samodzielnie nie mogły na nią dotrzeć. Księża z 
naszych Parafii na bieżąco podczas Mszy Św. informowali o 
terminie wigilii, a ks. Dawid odmówił modlitwę, pobłogosławił 
potrawy wigilijne i złożył życzenia świąteczne-noworoczne. 
Uroczystość została bardzo pozytywnie odebrana zarówno przez 
mieszkańców, jak i gości spoza naszego osiedla. 

W imieniu Rady Osiedla Leśnica bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim Państwu za wielki „dar serca”, duże zaangażowanie, 
wkład pracy i wsparcie finansowo-materialne naszych działań, 
również tym, którzy nie zostali wymienieni z imienia i nazwi-
ska. Wszelkie wnioski dotyczącej tej uroczystości, opinie oraz 
propozycje prosimy składać do siedziby Rady Osiedla Leśnica, 
osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną: Rada Osiedla 
Leśnica ul. M. Płońskiego 13, pon. 16.30-18.00  czw. 17.00 - 
18.30, tel. (71) 349-44-96, e-mail:rada@lesnica.org, 
www.facebook.com/radaosiedlalesnicawroc 

Zielone WBO 

Zakończyło się głosowanie na zielone projekty WBO. Miesz-

kańcy wybrali do realizacji 8 spośród 39 zielonych projektów. 

Na naszym Osiedlu zostanie wykonany mały projekt - EKOpark 

Stabłowice, który uzyskał 928 głosów. Będzie to pierwszy etap 

inwestycji. Zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, 

podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie do-

kładny zakres realizacji. Nowy park ma służyć nie tylko miesz-

kańcom okolicznych osiedli, będzie to pierwsze we Wrocławiu 

miejsce nasadzeń drzew okolicznościowych - np. dla uczczenia 

narodzin dziecka czy też upamiętnienia ważnych, życiowych 

zdarzeń.  

Przygotowania do WBO 2018 

W styczniu 2018 r. Biuro ds. Partycypacji Społecznej zorganizu-

je 5 warsztatowo – informacyjnych spotkań poświęconych 

WBO. Wszystkie spotkania zaczynają się o godz. 17.00 :  

XI LO (ul. Spółdzielcza 2a) – 04.01.2018  

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama (ul. B. Krzywoustego 

286) – 05.01.2018  

Centrum Sektor 3 (ul. Legnicka 65) – 11.01.2018  

BarBara (ul. Świdnicka)  - 12.01.2018  

Ośrodek Postaw Twórczych (ul. Działkowa 15) – 19.01.2018  

Na spotkaniach zostaną przedstawione modyfikacje zasad 

WBO w stosunku do ubiegłej edycji. Będzie można na miejscu 

uzyskać pomoc odnośnie tego, jak złożyć projekt, ale przede 

wszystkim, organizator skupi się na pokazaniu ciekawych po-

mysłów, które są składane do WBO, a w miarę możliwości, 

zaprezentowaniu osób, które stoją za tymi projektami. 

Dodatkowe kursy 917 

Od 15 grudnia autobus 917 dodatkowo wyjeżdża z pętli w 

Leśnicy o godz.: 6:40, 9:15, 11:45 i 16:45, a z przystanku przy 

ulicy Krajobrazowej do Leśnicy o godz.: 7:04, 9:38, 12:08, 

17:08. Zmiany nastąpiły na wniosek mieszkańców Ratynia, 

przy wsparciu radnej RMW Grażyny Kordel.  

Kontrole w strefach zamieszkania 

Straż Miejska przeprowadziła kontrole stref zamieszkania na 
Osiedlu i stwierdziła nieprawidłowe oznakowanie miejsc po-
stojowych i niepełne oznakowanie. Sprawą zajmie się Komisja 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wydział Ruchu Drogowe-
go KM Policji we Wrocławiu poinformował, że będą prowa-
dzone kontrole w strefach, szczególnie w strefie zamieszkania 
na ulicy Złotnickiej. 

Zwróć się do dzielnicowego KP Wrocław Leśnica – cz. 2 

Należy pamiętać, że w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa i 

porządku publicznego w pierwszej kolejności należy kontakto-

wać się ze swoimi dzielnicowymi. Zgodnie z obietnicą podaje-

my kontakt oraz zakres odpowiedzialności kolejnych dzielni-

cowych naszego Osiedla: mł. asp. Marcin Kobierski 71 340 28 

76, kom.797306236 dzielnico-

wy.lesnica2@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Obszar działania: al. 

Platanowa, Majchra, Babiogórska, Beskidzka, Ekonomiczna, 

Gromadzka, Jajczarska, Rubczaka, Gielniaka, Kącka, Klono-

wa, Krajobrazowa, Logiczna, Lubska, Lutyńska, Łączna, Mal-

czycka, Płońskiego, Miodowa, Mleczarska, Skoczylasa, Plata-

nowa, Promenada Przyjaźni, Pustecka, Ratyńska, Równa, Ry-

townicza, Serowarska, Snycerska, Batorego, Stroma, Szkolna, 

Ślepa Średzka (numery nieparzyste), Trzmielowicka, Wojska 

Polskiego, Wyboista, Żarska; asp. szt. Artur Gorczyczyński, 

tel. 71 340 28 72, kom. 601 813 080, dzielnico-

wy.lesnica1@wroclaw.wr.policja. gov.pl. Obszar działania: ul. 

Brzezińska, Bujna, Choceńska, Dolnobrzeska 1-3 oraz 59-75, 

Junacka, Kresowa, Krępicka, Liściasta, Małoszyńska, Mło-

dzieżowa, Modrzewiowa, Mojęcicka, Mokrzańska, Niemkiń-

ska, Niepierzyńska, Ostrężynowa, Owczarska, Eluarda, Polko-

wicka, Smolna, Sosnowa, Sczepanowska, Szpilkowa, Średzka 

(numery parzyste), Świerkowa, Ulowa, Watowa, Wińska, 

Wolska, Woranowicka, Zajazdowa; st. sierż. Marcin Stokłosa, 

71 340 28 72, kom. 600 209 942, dzielnico-

wy.lesnica7@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Obszar działania: ul. 

Ananasowa, Arachidowa, Arbuzowa, Będkowska, Chwałkow-

ska, Cytrynowa, Daktylowa, Dziarska, Figowa, Główna, Gó-

recka, Główna 2-150, Hoża, Jaźwińska, Jędrzejowska, Koko-

sowa, Krzyżowska, Mandarynkowa, Olbrachtowska, Oliwkowa, 

Piotrkowska, Pomarańczowa, Przemiłowska, ROD Mozaika, 

Rodzynkowa, Rychła, Samotna, Stabłowicka 1-91 oraz 2-110, 

Starobielawska, Stoszowska, Strzeblowska, Sulistrowska, Świe-

ża, Uciechowska, Wełniana, Wojanowska, Zebrzydowska. 

Do końca roku można składać deklaracje przystąpienia do 

programu usuwania azbestu w 2018 roku 

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że mieszkańcy Wro-

cławia, zainteresowani dofinansowaniem prac związanych z 

usuwaniem wyrobów azbestowych w roku 2018, mogą do końca 

grudnia 2017 r. składać deklaracje przystąpienia do „Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu mia-

sta Wrocławia”. Możliwe jest uzyskanie do 100% dofinansowa-

nia na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i 

unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Druki 

deklaracji i wymaganych załączników są dostępne na stronach 

internetowych bip.um.wroc.pl oraz w siedzibie Wydziału Środo-

wiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. W. 

Bogusławskiego 8, 10. Deklaracje należy przesłać na adres: Wy-

dział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. 

W. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław, lub składać bezpo-

średnio w sekretariacie Wydziału: ul. W. Bogusławskiego 8, 10, 

pokój 403. 

Pozwolenie wodno-prawne - Strzeblowska, Jaźwińska, Będ-

kowska, Sulistrowska 

Rozpoczęto postępowanie administracyjnego w sprawie wydania 

pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w 

zakresie odwodnienia wykopów budowlanych za pomocą igłofil-

trów, w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej 

przy ul. Będkowskiej, Sulistrowskiej, Jaźwińskiej i Strzeblow-

skiej (dz. nr 191, 199/1, 199/2, 209, 207/3, 238/38, 238/36, 

238/7, 238/12, 238/24, AM-12, obręb Stabłowice). Z zebranym 

materiałem można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rol-

nictwa pok. 422. Pełna treść zawiadomienia dostępna jest na 

stronach bip.um.wroc.pl i lesnica.org/komunikaty. 

Dyżur radnego RM Wrocławia 8 stycznia 

Zapraszamy do siedziby RO w poniedziałek 8 stycznia, od 17.00 

do 19.00, na dyżur radnej RM Wrocławia Grażyny Kordel. 

Porady budowlane 8 stycznia  

W każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godz.17:00 – 18:00, w 

RO udzielane są porady budowlane, architektoniczne i urbani-

styczne. Uzyskacie Państwo pomoc i doradztwo z zakresu archi-

tektury, administracji budowlanej, ochrony zabytków, planowa-

nia i zagospodarowania przestrzennego, estetyki oraz ogólnie 

geodezji i ochrony środowiska. Zapraszamy! 

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 

Polski Związek Emerytów, Rencistów   

i  Inwalidów 

serdecznie zaprasza 

na spotkania  

przy kawie i herbacie  

w każdą środę  

od godz. 16:00 do 18:00 

KULTURY ŚWIATA: PAPUA ZACHODNIA 
Indonezja jest największym wyspiarskim krajem świata. Składa się 

z około 18 000 wysp. Nazwa państwa to połączenie dwóch greckich 

słów: indos –indyjski oraz nesos –wyspa. Jej tereny zamieszkuje 

ponad 300 różnych grup etnicznych. Indonezja to różnorodność 

natury: wspaniałe wulkany, gęsta, dzika dżungla, zatykające dech w 

piersiach plaże czy cudowne rafy koralowe. Indonezja to wiele 

wspaniałych światów w jednym miejscu. Jest to państwo –studnia. 

Dla podróżników, dla odkrywców, dla plażowiczów. Każdy znajdzie 

tu coś dla siebie. I my też.  Naszą wyobraźnię od dawna już 

rozbudzał ten kraj na końcu świata. Pociągała nas jego różnorod-

ność kulturowa, bogactwo natury i nadal jeszcze nieskażone 

cywilizacją tereny. No, przynajmniej częściowo nie skażone.  

Cały czerwiec 2017r. spędziliśmy na Papui Zachodniej podążając 

śladami ostatnich ‘dzikich’ plemion. Wiele z rdzennych ludów Papui 

zostało już dotkniętych procesem cywilizowania, jednak nadal żyją 

oni według zasad wytyczonych przez swoich przodków, ale są też 

takie, które nie poddały się ‘ucywilizowaniu’ w ogóle. Nie są to co 

prawda całe plemiona, bo co oczywiste, ludzie młodzi jak najbar-

dziej opowiadają się za lepszym, łatwiejszym życiem i przenoszą się 

do wiosek i miast, jednak starsi nadal wiodą życie takie, jakie było 

udziałem wszystkich jeszcze nawet 50~60 lat temu.  

Każde z tych plemion zamieszkuje inny region Papui, ma inne zwyczaje i wierzenia, ale każde z nich potrafi 

być tak samo niebezpieczne ale też niezwykle ciekawe. Spędziliśmy pośród tych plemion wiele dni i mieliśmy 

niepowtarzalną okazję przyglądać się ich życiu, uczestniczyć w kilku bardzo ważnych dla nich obchodach 

oraz brać udział w niektórych czynnościach dnia codziennego.  

Staraliśmy się zrozumieć ich świat, ich sposób patrzenia na życie. Dzięki wspaniałemu przewodnikowi, mie-

liśmy możliwość poznania ich zwyczajów i wierzeń, ale przede wszystkim mogliśmy się w nie zagłębić i poz-

nać ich genezę. A zdecydowanie było co poznawać.  

Podczas naszej prelekcji przedstawimy wszystkie plemiona zarówno od strony ich odmienności kulturowej 

jak ich nieudolne próby życia według zasad człowieka Zachodu. Powiemy na czym polega ich inność, dlaczego 

misjonarzom udało się odwieść ich od kanibalizmu i jakie wartości wyznają teraz. Pokażemy zarówno ich 

życie w przeszłości oraz to obecne. Przedstawimy ich tak, jak sami ich zobaczyliśmy. Przedstawimy ich Ocza-

mi Dos Gringos.  Zapraszamy również do dyskusji i zadawania pytań. 

Tekst: Alicja Kubiak i Janek Kurzela 

Kultury Świata „Papua Zachodnia, ostatnie 

pokolenia”  

spotkanie z Dos Gringo czyli Alicją Kubiak i 

Jankiem Kurzelą 

19 stycznia, piątek, 19:00 

Wstęp wolny! 

HARLENDER RETROSPEKTYWA 

Obiekt to Obiekt, obraz jest Obrazem. Ma 

swoje cechy charakterystyczne, historię 

(zarówno odkrytą, jak i utajoną), dane oso-
bowe.... czasem nawet paszport. Obraz 

(każdy!) posiada własną Osobowość. Jest 

Podmiotem, nie przed- miotem. Jednak by 

Go usłyszeć, trzeba się nieco postarać..., ale 
klucze (kody dostępu) powinny być w każ-

dym z nas....  
 

Marcin Harlender, 14. 11. 2017 

 

HARLENDER Chociaż geny Artysty są czarno

-białe, to umysł ma kolorowy. Gdy maluje 
swoje znaki-symbole, to otwiera przed na-

mi... właśnie - co? Te obrazy mówią, ale nie 

próbujcie ich zrozumieć. Przyglądajcie się 

im i dajcie się dalej prowadzić.. Nic tu nie 
wynika z poprzedniego i wszystko z tego 

wynika. Artysta używa z równym powodze-

niem tektury, desek, jak i płótna. Dobrze, 

jak jest wcześniej przez kogoś zamalowane, 
bo nie musi go gruntować. Gruntem dla Har-

lendera może być sklejka, opakowanie po 

pizzy. Najważniejszym gruntem jest jednak 

on sam. Nie oczekujcie od Harlendera do-
słowności, to co maluje jest od-słowne.  

 
Cezary Kaszewski, kurator, 14. 11. 2017 

 

Centrum Kultury „Zamek” 
GALERIA ZAMEK 

Wernisaż: 12 stycznia 2018, godz 18:00  

Wystawa czynna do 18 lutego 2018 

PRZEPIS NA BARSZCZ 

GRZYBOWY 

Składniki: 

grzyby suszone - 

7-10 kapeluszy, 

wędlina ok. 30 

dag, zakwas - 1 

szklanka, maje-

ranek - 1 szczyp-

ta, śmietana, sól, 

pieprz, tłuszcz  

Przygotowanie: 

Grzyby zalać wrzątkiem na kilka minut, wypłukać i 

wrzucić do rondla. Zalać około dwoma litrami wody. 

Gotować ok. 30 min. 

Wędlinę (ja miałam swojską cienką) pokroić na ka-

wałki i obsmażyć na tłuszczu, dodać do grzybów ra-

zem ze szczyptą majeranku. 

Dodać zakwas i doprawić zupę do smaku. 

Na koniec można dodać śmietanę do zupy w garnku 

albo już na talerzu. 

Podawać z ziemniakami. 



 

POKAZ FILMÓW: POSTAPOKALIPSA 

Zapraszamy na trzecie spotkanie w ramach naszego projektu filmowego "Kino Zamek". Tym razem skupimy 

się na twórczości związanej z nurtem fantastyki postapokaliptycznej. 

W książkach lub filmach z nurtu postapo fabuła rozgrywa się zazwyczaj po wojnie jądrowej, pandemii lub 

katastrofie ekologicznej. Ziemia staje się wówczas niegościnnym pustkowiem, gdzie niedobitki ludzi egzystu-

ją w oparciu o pozostałości zniszczonej cywilizacji, starając się przetrwać i przystosować do niesprzyjają-

cych warunków. Świat postapokalipsy jest różnie przedstawiany: często jako wielka pustynia, wieczna zmar-

zlina, cały glob zalany wodą albo po prostu pustkowie pełne ruin i pozostałości dawnej cywilizacji. Zagłada 

cywilizacji to dla kina wyjątkowo wdzięczny temat. Które filmy postapokaliptyczne są szczególnie warte 

uwagi? Zapraszamy na nasz wybór najciekawszych dzieł w tym nurcie, jednak tytuły tego co zaprezentujemy, 

do końca pozostaną tajemnicą.  

Wraz z Okiem Kruka zapraszamy do "Kina Zamek" na pokaz poświęcony filmom w konwencji postapokalip-

tycznej. 

Na seans obowiązują rezerwacje. Można je dokonywać mailowo na adres info@zamek.wroclaw.pl.  

17 GRUDNIA W ZAMKU. FOTORELACJA 

17 grudnia, na tarasach zamkowych gościliśmy organizowaną po raz drugi przez leśnickich społeczników Wi-

gilię Leśnicką. Zapraszamy do zapoznania się z małą fotorelacja z tego wydarzenia.  

Równolegle w Centrum Kultury „Zamek” odbywały się warsztaty dla całych rodzin w ramach tradycyjnej Ma-

nufaktury Świątecznej.  

FOT: Archiwum CK  Zamek 

PRZEPIS NA ŚWIĄTEC-

ZNY MAKOWIEC NA 

KRUCHYM CIEŚCIE 

Składniki  

ilość porcji: 15  

1,5 szklanki mąki pszennej 

1/3 kostki margaryny 

1 jajko 

1/3 szklanki cukru 

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

Masa makowa 

1/2 kg maku 

5 jajek, oddzielić białka od żółtek 

1 szklanka cukru 

1/2 kostki margaryny 

3 łyżki miodu 

3 łyżki bułki tartej 

2 jabłka 

garść orzechów i rodzynek 

olejek migdałowy 

Lukier 

2 szklanki cukru pudru 

1/3 szklanki wrzącej wody 

Sposób przygotowania 

Przygotowanie: 30 min., Gotowanie: 1 godz. + 1 

dzień moczenie,   

Mak zaparzyć gorącą wodą lub mlekiem. Pozostawić 

na 24 godziny, następnie odcedzić i zmielić 2 razy 

przez maszynkę. 

Z mąki, margaryny, jajka, cukru i proszku do piecze-

nia zagnieść ciasto i wyłożyć je na posmarowaną 

tłuszczem i wyłożoną papierem do pieczenia blachę 

o wymiarach 25x35 cm. 

Nagrzać piekarnik do 180 stopni C. 

W międzyczasie zabrać się do przygotowania masy 

makowej tj: żółtka utrzeć z cukrem i margaryną, 

dodać po trochę zmielonego maku. 

Ubić białka na sztywno. 

Dodać miód, bułkę tartą, jabłka obrane i starte na 

grubej tarce, bakalie, olejek i na koniec dodać lekko 

mieszając ubite na sztywno białka. 

Gotową masę wyłożyć na ciasto. Piec około godziny 

w nagrzanym do piekarniku. 

Przygotować lukier: wsypywać do cukru pudru wo-

dę, energicznie mieszając, dodawać po trochu aż do 

uzyskania konsystencji gęstej śmietany. 

Gdy ciasto wystygnie, wierzch udekorować lukrem. 

 


