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Serdecznie zapraszamy członków Koła nr 1 PZERiI
Zamek Leśnica na i n t e g r a c y j n e s p o t k a n i e z seniorami w Trzebnicy, w dniu 9 maja 2018 r.
(środa).
W programie:
- zwiedzanie Bazyliki z kustoszem,
- majówka w lasku bukowym z poczęstunkiem.
Ostateczny termin zapisu do dnia 25.04.2018 r.

MIKROGRANTY: spotkajmy się w Leśnicy!
Spotkania członków Koła nr 1 PZERiI Zamek Leśnica
odbywa się w każdą środę w godz. 16:00 – 18:00 do
23.05.2018 r.

Myślicie o sąsiedzkiej wystawie albo historycznym spacerze po najbliższej okolicy? Chcecie zorganizować
plenerowe warsztaty fotograficzne aktywnych seniorów lub wspólnie szukać tajemnic osiedla w czasie gry
miejskiej? Zgłoście swoje pomysły na taki i podobne działania!
Jak to zrobić? Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Centrum Kultury ZAMEK, 25 kwietnia o godzinie
17:30. Pozwoli Wam ono przygotować się do specjalnej, plenerowej edycji Programu, która potrwa od 1 do 15
maja.
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Kolejne spotkanie sygnatariuszy Wrocław Zachód
12 kwietnia br., tym razem w siedzibie RO Pracze Odrzańskie, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli
zachodnich osiedli Wrocławia, w ramach podpisanego
w XI 2017 r. porozumienia Wrocław Zachód. Rozpatrywana była problematyka komunikacji zbiorowej w
naszych osiedlach, a szczegóły dotyczyły zaopiniowania propozycji WTR dot. korekty istniejącej trasy autobusowej linii 123. Przedstawiciele osiedli Wrocław
Zachód pozostali przy swojej, wcześniej zgłoszonej
propozycji, przekierowania linii 123 na ulicę Główną i
dojazd do pętli autobusowej w Praczach przez ulicę
Brodzką. W celu omówienia kolejnych propozycji dotyczących komunikacji zbiorowej na zachodzie Wrocławia, zgłosiliśmy również do Wydziału Transportu
potrzebę zorganizowania wspólnego spotkania - czekamy na odpowiedź. Ponadto sygnatariusze uzgodnili,
że zwrócą się do UM o wspólne spotkanie w związku z
finalizowaniem projektowania alei Stabłowickiej. Kolejną sprawą było omówienie i ponowienie wniosku
do Departamentu Edukacji dotyczącego budowy średniej szkoły na zachodzie Wrocławia.
10.04 – świąteczne spotkanie Klubu Seniora
Jak już informowaliśmy na łamach gazety, w naszym
Osiedlu powstał w br. roku
Klub Seniora.
W domu parafialnym w Leśnicy, 10.04. odbyło się
spotkanie Wielkanocne seniorów, z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli WCRS i Rady Osiedla.
W świątecznej atmosferze przy symbolicznym jajeczku, pobłogosławionym przez ks. Piotra Wawrzynka,
proboszcza Parafii w Leśnicy pw. św. Jadwigi Śl., klubowicze spędzili sympatycznie czas. Na stronie internetowej RO utworzona została też zakładka „Klub Seniora”, na której będą sukcesywnie umieszczane informacje organizacyjne, dokumenty (regulamin, plan
działania) oraz bieżące dane z życia klubu.

no opaski z kruszywa o szerokości jak w projekcie, z
wyraźną granicą z terenem zielonym (trawniki);
drzewa w ul. Jajczarskiej pozostawiono z odsłoniętym systemem korzeniowym; nawierzchni z kostki
kamiennej w ul. Trzmielowickiej nie poprawiono w
miejscu braku zachowania spoin normowych oraz

rejonu UP nr 7 obsługującego dynamicznie rozbudowujące się Osiedle, natomiast na bieżąco o zapewnienie zatrudnienia wystarczającej liczby listonoszy doręczających przesyłki na naszych osiedlach, tj. w UP
nr 7- Leśnica, Marszowice, Złotniki, Stabłowice, Ratyń, Żar, Mokra i UP nr 16- Żerniki Nowe i Nowe Żer-

nie ułożono kostki zgodnie ze sztuką; nie poprawiono również poboczy z kruszywa w ul. Trzmielowickiej i ul. Jajczarskiej. Mamy nadzieję, że firma Skanska upora się z ww. niedociągnięciami do czasu następnego odbioru.

niki.

Interwencja w sprawie zanieczyszczania ul. Serowarskiej
Zarząd Osiedla Leśnica zwrócił się o ZZM o uporządkowanie pobocza po prawej stronie ul.Serowarskiej,
na odcinku od skrzyżowania z ul.Trzmielowicką do
pierwszych budynków tej ulicy. Na wskazanym poboczu znajdują się odpady plastikowe, szklane, metalowe, gałęzie oraz gruz. Ponadto poprosiliśmy
Straż Miejską o prowadzanie okresowych kontroli i
zamontowanie monitoringu wizyjnego w celu zlokalizowania osób wyrzucających na wskazane pobocze
zdemontowanych nagrobków i gruzu ze znajdującego się na przeciwko cmentarzu komunalnego. Zwróciliśmy się również do zarządcy cmentarza o przeprowadzanie kontroli i akcji informacyjnej wobec
firm realizujących zadania na cmentarzu oraz o zamontowanie na ww. poboczu tablic informujących o
zakazie wyrzucania odpadów.
Zmiana organizacji ruchu na Boguszowskiej
Wydział Inżynierii Miejskiej przesłał do nas projekt
objęcia ulicy Boguszowskiej strefą ruchu uspokojonego "30". Dodatkowo na całej ulicy ma pojawić się
7 progów spowalniających. Na wydanie opinii mamy
czas do końca kwietnia. Prosimy o przekazywanie
uwag i wniosków do poniedziałku 23 kwietnia, telefonicznie, pocztą elektroniczną, w komentarzach na
FB.

Zmiany w składzie organów samorządu Osiedla

Azyl na Rytowniczej

Leśnica

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że azyl i
przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Rytow-

Informujemy, że radny Osiedla Damian Janczak, złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Osiedla.
Dziękujemy Panu Damianowi za dotychczasowy wkład
pracy w działalność społeczną. Zgodnie z uchwałą
Rady, funkcję członka Zarządu Osiedla objęła radna,
Pani Agnieszka Ptak, której życzymy sukcesów w pracy społecznej.
Zamknięte sklepy – Otwarte miasto
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza
do udziału w projekcie miejskim „Zamknięte sklepy –
Otwarte miasto”, którego inauguracja odbędzie się 22
kwietnia, w godzinach 13.00-18.00 na pl. Wolności.
Organizatorzy chcą przedstawić mieszkańcom Wrocławia ofertę miasta, która znakomicie pokazuje, że
niedzieli nie trzeba spędzać w sklepach i galeriach
handlowych. Jest wiele propozycji, które pozwalają
spędzić ten czas aktywnie, w gronie najbliższych, realizować swoje pasje i poznawać nowe, ciekawe tematy.
Kolejny odbiór inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej Ratyń IIa
W dniu 16.04 br., z udziałem przedstawicieli MPWIK,
ZDIUM, Zieleni Miejskiej, wykonawcy (firma Skanska) oraz Zarządu Osiedla Leśnica odbył się drugi odbiór inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej Ratyń
IIa (Trzmielowicka, Jajczarska, Gielniaka). Niestety
wykonawca nie wywiązał się z usunięcia wszystkich
niedociągnięć, wykazanych podczas pierwszego odbioru w grudniu 2017r., w tym: nie w pełni uzupełnio-

niczej ze Średzką zostaną wyniesione latem br., podczas kompleksowego odnawiania oznakowania poziomego na ulicy Średzkiej.
Gaz na Żernikach Nowych
Departament Infrastruktury i Gospodarki odpowiadając na pytania mieszkańców osiedla Żerniki Nowe
dotyczące przyłączenia osiedla do sieci gazowej informuje, że kalkulacja kosztów przyłączenia byłaby
indywidualna dla poszczególnych posesji. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej nie jest w tej
chwili możliwe, ponieważ wiązałoby się z budową
prawie trzech kilometrów sieci, której szacunkowy

Kontrole parkowania
Straż Miejska przeprowadziła kontrole pojazdów parkujących na ul. Rubczaka, Płońskiego, Rytowniczej i
Krępickiej. Wobec kierowców nie przestrzegających
obowiązujących przepisów zastosowano środki dyscyplinujące przewidziane prawem.
Wiosenne sprzątanie stawów w Leśnicy
W piątek 13.04, z udziałem uczniów z klas VI Szkoły
Podstawowej nr 51, a w sobotę 14.04. br. członków
Koła nr 122 Astra Polskiego Związku Wędkarskiego,
odbyło się porządkowanie okolic stawów w Leśnicy.
Zarząd Osiedla Leśnica bardzo serdecznie dziękuje
wszystkim zaangażowanym w tę cenną inicjatywę
uprzątnięcia terenów dookoła ww. stawów, enklawy
różnorodnej flory i fauny. Dziękujemy również spółce
miejskiej Ekosystem za bezpłatne dostarczenie worków na śmieci i ustawienie kontenerów na odpady
wielkogabarytowe.
Młodzieżowy Puchar Wiosny
Zarząd Osiedla i Koło nr 122 „Astra” Polskiego Związku Wędkarskiego serdecznie zaprasza w sobotę 21
kwietnia nad stawy w Leśnicy, przy ul. Średzkiej, na
otwarte zawody wędkarskie techniką spławikową dla
dzieci i młodzieży w kategoriach do lat 10, 13 i 16. W
planie: zbiórka i losowanie stanowisk, zawody spławikowe i zawody rzutowe, następnie rozdanie nagród i
ognisko
z kiełbaskami. Do zobaczenia nad wodą, liczymy na
aktywny udział młodych adeptów wędkarstwa!
City Link Wrocław Stadion - umorzenie
Prezydent Wrocławia umorzył w całości postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. City Link Wrocław Stadion (obr. Żerniki, AM_6, dz. 48, 49/34,
47/2,47/1, 49/33). Z treścią decyzji i dokumentacją
sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i
Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok. 505, w
godzinach urzędowania.
Dyżur Radnego RM Wrocławia
Rada Osiedla Leśnica organizuje dyżury radnego Rady
Miejskiej Wrocławia w pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapraszamy na dyżur z udziałem radnej Grażyny
Kordel, od 17.00 do 19.00.
Porady budowlane

koszt to 1,8 mln zł. Dodatkowo wykonanie przyłączy
ciepłowniczych do każdego indywidualnego odbiorcy
to koszt 53 tys.(przyłącze + węzeł cieplny). Ponowne
rozpatrzenie wniosków mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem do sieci ciepłowniczej mogłoby
nastąpić w przyszłości, w związku z planami podłączenia do sieci cieplnej osiedla Stabłowice.

W każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godz.17:00 –
18:00, w RO udzielane są porady budowlane, architek-

Funkcjonowanie Poczty na Osiedlu

Dyżur strażnika osiedlowego
Przypominamy, że strażnik osiedlowy raz w tygodniu,
w poniedziałek w godz.17.00-18.00 pełni dyżur w siedzibie RO przy ul. Płońskiego 13. Zapraszamy i zachęcamy do składania swoich wniosków i propozycji.

Zarząd Osiedla Leśnica, w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi niewydolnego funkcjonowania
urzędu pocztowego w Leśnicy, poprosił Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych o wystąpienie do
Poczty Polskiej SA z wnioskiem o podjęcie działań,
które usprawnią obsługę naszych mieszkańców. W
dłuższej perspektywie wystąpienie o utworzenie
nowej placówki pocztowej, która przejęłaby część

toniczne 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!

KULTURY ŚWIATA - SZLAKI ABRAHAMA
Aby dobrze poznać jakiś kraj, należy go przejść
pieszo. Tą myślą kierował się Łukasz Supergan,
wyruszając na Bliski Wschód. W latach 2017
i 2018 przeszedł 1500 km pieszo przez Ziemię
Świętą szlakami przez Izrael i Terytoria Palestyńskie.
Idąc przez pustynię zmagał się z brakiem wody
i szukał cudów natury. W miastach, przy obozowych ogniskach i pod dachami domów szukał
odpowiedzi na pytanie: czym jest współczesny
Izrael? Odwiedzał ultraortodoksów i hipisów,
Palestyńczyków i Żydów, ludzi mieszkających
w Izraelu i mówiących o swoim kraju. Przekraczał mur separacji i konfrontował opowieści sły-

szane po obu stronach. Pytał o współczesny kształt
Izraela i Palestyny. Efektem jego podróży jest opowieść Ziemi Świętej i jej mieszkańcach.
10 maja 2018, czwartek 18:30
Wstęp wolny!
Centrum Kultury Zamek,
pl. Świętojański 1,
Wrocław

Łukasz Supergan – specjalista od wypraw długodystansowych, autor i fotograf. Przeszedł 20 000
km na szlakach Europy, Azji i Ameryki Pn., w tym
szlak z Warszawy do Santiago de Compostela, dwukrotnie Łuk Karpat (jako pierwszy człowiek samotnie), wędrował w Himalajach, Karakorum, TienSzan i Pamirze. Przemierzył grań Pirenejów, irańskie góry Zagros, trawers Islandii, całość łańcucha
Alp oraz Izraelski Szlak Narodowy. Autor książek
„Pustka wielkich cisz” i „Pieszo do irańskich nomadów”. Członek 8a Team oraz ambasador Olympus
Polska.

WARSZTATY FILMOWE W ZAMKU
Zapraszamy na weekendowe warsztaty filmowe, w
trakcie których uczestnicy będą mieli okazję przekonać się, że w teatr i film ze sobą harmonijnie
współgrają, czego efektem końcowym jest spektakl
lub etiuda filmowa.
Spotkania zaplanowane zostały w taki sposób, żeby
łączyły ze sobą zabawę i naukę. Angażują wiele
zmysłów i pozwalają na nieskrępowaną ekspresję
ucząc jednocześnie pracy w grupie, dyscypliny, wychodzenia poza utarte schematy. Z warsztatów
uczestnicy wyniosą przede wszystkim umiejętności,
które pozwolą im wykreować własną animację filmową przy użyciu przedmiotów codziennego użytku.
Dzieci zobaczą, że wcale nie trzeba mieć specjalistycznego sprzętu fotograficznego by fotografować w plenerze, nie potrzeba najnowszej kamery i trzech reflektorów, by nakręcić etiudę a rekwizytem i kostiumem może być wszystko to, co właśnie mamy w zasięgu ręki.
Katarzyna Religa
Efektem warsztatów będzie etiuda teatralno – filmowa, nawiązująca do historii zamku leśnickiego, zaprezentowana podczas uroczystej premiery w Centrum Kultury ZAMEK.
11 maja (piątek), godz. 17:30 – 19:30, 12 maja
(sobota), godz. 10:30 – 13:30
Koszt: 30 zł/osoba, Uczestnicy: dzieci i młodzież w
wieku 8-12 lat
Zapisy: Strefa zajęć

Animatorka, na przestrzeni lat związana z ośrodkami kultury w Oleśnicy, Jeleniej Górze i Długołęce. Inicjatorka powstania Pracowni Artystycznej Emejzing, która jak sama
mówi zajmuje się proponowaniem dzieciom kreatywnych
form spędzania czasu wolnego. W jej pracy najważniejsza
jest energia, która wychodzi od uczestników warsztatów,
ich pomysły, ich ekspresja twórcza - to dzieci kreują przestrzeń, w której chcą spędzać czas i to dzieci najlepiej wiedza co chcą przekazać dorosłym za pośrednictwem kukiełki, obrazu czy gestu.
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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

Parki ESK to projekt społeczno-kulturalny realizowany we Wrocławiu od 2015 roku. Od 2017 roku odbywa się pod hasłem
“Emocje-Sport-Kultura”. Ideą projektu jest zachęcanie mieszkańców do aktywnego trybu życia, spędzania czasu w parkach,
organizacji własnych wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, czy sportowych. Każdy z mieszkańców może
podzielić się swoimi umiejętnościami, pasjami, zainteresowaniami, talentami.
Pawilony są otwarte dla wszystkich chętnych w weekendy (każdą sobotę i niedzielę) w godzinach: 14.00-20.00 od 12 maja
do 30 września 2018 r.
Lokalizacje parków:
Park Grabiszyński (grabiszynski@parkiesk.wroclaw.pl)
Park Słoneczny na Gaju (gaj@parkiesk.wroclaw.pl)
Park Południowy (poludniowy@parkiesk.wroclaw.pl

5. Apteka „Pod św. Antoni”, ul. Średzka 33
6. Piekarnia Kibało, ul. Średzka 28
7. Centrum Kultury Zamek portiernia, pl. Świętojański 1
8. Kiosk prasowy, zbieg ul. Dolnobrzeska/Średzka
9. Gabinet stomatologiczny, ul. Wolska 8-10
10. Sklep spożywczy, ul. Ślepa 12
11. Plac targowy-kiosk prasowy, ul. Skoczylasa
12. Sklep spożywczy, ul. Trzmielowicka/Miodowa
13. Sklep „Żabka” ul. Pustecka 3

Polana na Karłowicach (karlowice@parkiesk.wroclaw.pl)
14. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44

Park Leśnicki (lesnicki@parkiesk.wroclaw.pl)
15. Sklep „Żabka” TBS, ul. Krępicka

Park Staszica (staszica@parkiesk.wroclaw.pl)
16. Osiedle Żar, sklep spożywczy, ul. Lutyńska 20

Park Strachociński (strachocinski@parkiesk.wroclaw.pl)
17. Sklep spożywczy ul. Dolnobrzeska 36 A

Skwer de Veuster na Szczepinie (szczepin@parkiesk.wroclaw.pl)
18. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska

Park Tarnogajski (tarnogaj@parkiesk.wroclaw.pl)
Park Tołpy (tolpy@parkiesk.wroclaw.pl)

19. Osiedle Marszowice – Malownicze, Fresch Market, ul. Hartmana

Jeśli chcesz zorganizować koncert, wykład, pokaz, trening, warsztaty w Parkach ESK - skontaktuj się z koordynatorami
pawilonów (dane powyżej) lub koordynatorami głównymi projektu.

Stabłowice

A jeśli nie chcesz siedzieć w domu i po prostu przyjść do parku - przyjdź! Czekamy na Ciebie!

1. Sklep spożywczy „Anna” ul. Stabłowicka 57.
2. Sklep PSS Społem ul. Wełniana 31.

WERNISAŻ WYSTAWY PAWŁA GARWOLA - INSTANT

3. Market spożywczy „Dino” ul. Boguszowska 38.

Prezentujemy małą fotorelację z niedawnego wernisażu wystawy Pawła Garwola - Instant w ramach zamkowej Galerii Tymczasem, komiks i ilustracja. Warto nadmienić, że w kwietniu galeria obchodzi piątą rocznicę swojej działalności.

5. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Obrachtowska 48.

4. Apteka Stabłowicka ul. Boguszowska 61 A.

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. Centrum s.c. Handel – Usługi, ul. Rawicka 5a
9. Sklep ogólnospożywczy, ul. Przemyska 17
10. Sklep zoologiczny CAVIA, ul. Częstochowska 73
11. Coffee Bay, ul. Kosmonautów 206 A
12. Sklep ogrodniczy Kwiaton-3, ul. Kosmonautów
280/282

Wystawa będzie czynna jeszcze do 20 maja.

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

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

