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KONKURS  

KRYSZTAŁOWYCH 

SMOKÓW 
Jeśli pióro albo pędzel to Twój atrybut, i niczym cza-

rodziejską różdżką tworzysz za jego pomocą piękne 

opowiadania bądź ilustracje, to już teraz chcieliby-

śmy Cię, wspaniały artysto zaprosić do udziału w 

jednym z najbardziej prestiżowych konkursów mło-

dych i początkujących twórców, choć nie ustalamy 

górnej granicy wieku. Wszak debiutować można 

zawsze. Przedstawiamy Ci Kryształowe Smoki, któ-

rych gala odbywa się podczas Wrocławskich Dni Fan-

tastyki! W tym roku zgłębimy mroki najczarniej-

szych zakamarków, bowiem temat w tym roku 

brzmi: „W świecie mrocznych opowieści…”. Kto się 

pisze? Na zgłoszenia macie czas do 20 kwietnia, 

więc nie zwlekajcie ani chwili! 

Więcej informacji znajdziecie www.dnifantastyki.pl 



 

Dziękujemy za życzenia świąteczne  

Do Rady Osiedla Leśnica wpłynęły świąteczne życze-

nia Wielkanocne od posłów na Sejm RP, Senatora RP, 

Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMW, 

WCRS, dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek kul-

tury, ośrodków wychowawczych, świetlic środowi-

skowych, instytucji pozarządowych, policji i wojska, 

sąsiednich  rad osiedli oraz mieszkańców. Wszyst-

kim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy i odwza-

jemniamy przekazane życzenia. 

Debata o wrocławskich osiedlach - 24.03. br. 

W dniu 24.03. br. odbyła się debata pt. „Wrocław 

rozmawia o polityce samorządowej” pod patronatem 

Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. W spo-

tkaniu tym, w ramach panelu dyskusyjnego, wzięli 

udział eksperci z wyższych uczelni z dziedzin spo-

łecznych, socjologicznych  

i urbanistycznych, którzy podzielili się wnioskami z 

badań z zakresu funkcjonowania samorządów lokal-

nych, ich kompetencji i finansowania oraz ewaluacji 

w kierunku zwiększenia aktywności mieszkańców 

osiedli. W drugiej części Dyrektor Departamentu 

Spraw Społecznych Jacek Sutryk oraz zaproszeni 

przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia, organiza-

cji pozarządowych oraz wrocławskich rad osiedli 

rozmawiali na temat dotychczasowych działań (po I 

Kongresie RO) podejmowanych przez Miasto, w za-

kresie usprawnienia funkcjonowania rad osiedli, 

poprawy ich finansowania oraz perspektyw dotyczą-

cych zwiększenia ich kompetencji i samodzielności. 

W obu panelach zaproszeni goście odpowiadali na 

pytania przedstawicieli rad osiedli. Relację z tego 

spotkania można obejrzeć na stronie 

www.facebook.com/wroclawrozmawia/. 

Audyt w Przedszkolu nr 15 im. Kardynała Joachi-

ma Meisnera - podziękowanie 

W dniu 21. marca br., z udziałem przedstawicieli 

Kuratorium Oświaty, Departamentu Edukacji UMW, 

dyrektorów przedszkoli i szkół partnerskich, Zarzą-

du Osiedla, odbył się audyt Programu  

od „Inspiracji do kreacji”, połączony z warsztatami 

twórczymi „W  krainie dziecięcych pasji”, realizowa-

nego w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej. 

Program ten połączył różne placówki oświato-

we. Jednym z głównych nurtów wzajemnego uczenia 

stanowiły realizacje projektów międzyszkolnych, 

przeglądy i festiwale, konkursy, gry miejskie, pre-

zentacje sceniczne, służące rozwijaniu zdolności i 

zainteresowań, wzajemnemu poznawaniu się, zdoby-

waniu cennych doświadczeń, przyjaźni. Zespół audy-

torów bardzo wysoko ocenił realizację tego wielolet-

niego holistycznego programu, kreującego rozwój 

dzieci zarówno w zakresie nauk humanistycznych, 

geograficzno-przyrodniczych, sztuki, jaki nauk ści-

słych i aktywności fizycznej. Rada Osiedla Leśnica, 

składa na ręce Pani Dyrektor Jolanty Mądry serdecz-

ne podziękowania dla całego personelu placówki, w 

tym lidera projektu, zaangażowanych w przygotowa-

nie i realizuję tego projektu oraz za przeprowadze-

nie w dniu audytu fantastycznych warsztatów twór-

czych. Życzymy dalszych spektakularnych sukcesów 

w realizacji projektów i wychowywaniu najmłod-

szych mieszkańców naszych osiedli.  

X JPMFT - 23.03. br. 

W piątek 21. marca br. w Szkole Podstawowej nr 51 

w Leśnicy odbył się Językowy Przegląd Małych Form 

Teatralnych. Był to już X,  jubileuszowy przegląd, 

tym razem z udziałem reprezentacji 13-tu szkół pod-

stawowych oraz przedszkoli z Wrocławia. Jury miało 

dużo pracy, gdyż zarówno poziom artystyczny, jak i 

językowy, zespołów występujących w obu katego-

riach wiekowych był wysoki. Na uczestników cze-

kały atrakcyjne nagrody, których fundatorem była 

między innymi RO. Zarząd Osiedla Leśnica serdecz-

nie dziękuje dyrekcji i organizatorom za profesjo-

nalne przygotowania i przeprowadzenie tej impre-

zy.  

Wiosenne sprzątanie Stawów w Leśnicy - 

14.04.18 r. 

Zarząd Osiedla, w imieniu Prezesa Koła nr 122 

Astra Polskiego Związku Wędkarskiego, Krzysztofa 

Basińskiego, serdecznie zaprasza wszystkich węd-

karzy korzystających z akwenów oraz innych chęt-

nych mieszkańców do wspólnego porządkowania 

Stawów w Leśnicy, enklawy różnorodnej flory i 

fauny. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w 

sobotę 14 kwietnia, początek o godzinie 9.00. Za-

chęcamy, zadbajmy o czystość naszego najbliższego 

otoczenia, przyroda odpłaci nam bujną i soczystą 

zielenią, pierwszymi wiosennymi kwiatami oraz 

śpiewem ptaków. 

Młodzieżowy Puchar Wiosny - 21.04.18 r. 

Zarząd Osiedla i Koło nr 122 „Astra” Polskiego 

Związku Wędkarskiego serdecznie zaprasza w so-

botę 21 kwietnia br., 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 stano-

wisk, zawody spławikowe i zawody rzutowe, na-

stępnie rozdanie nagród i ognisko  

z kiełbaskami. Do zobaczenia nad wodą, liczymy na 

aktywny udział młodych adeptów wędkarstwa!  

Dodatek mieszkaniowy MOPS 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o 

możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego. 

Jest to forma pomocy kierowana do osób, które nie 

są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzyma-

niem mieszkania. Wszystkie potrzebne informacje 

znajdują się na stronie www.mops.wroclaw.pl w 

zakładce Formy pomocy-Dodatek mieszkaniowy.  

Wrocławski Rower Miejski  

Zarząd Osiedla Leśnica w ramach konsultacji doty-

czących rozbudowy systemu Wrocławskiego Rowe-

ru Miejskiego złożył następujące propozycje roz-

mieszczenia stacji na Osiedlu Leśnica: 1- pętla 

tramwajowa w Leśnicy, 2 - skrzyżowanie ul. Ko-

smonautów/Boguszowska, przy powstającym par-

kingu park&ride, 3 - skrzyżowanie ul. Fieldorfa/

Kosmonautów, 4 - pętla na Grabowej, 5 - Nowe Żer-

niki, 6 - ulica Wojanowska w pobliżu Arachidowej 

(koło Lidla), 7 - kąpielisko Glinianki, 8 - skrzyżo-

wanie Kamiennogórska/Halicka. 

Bezpłatne kompostowniki 

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 

Wrocławia kontynuuje program bezpłatnego udo-

stępniania kompostowników służących do kompo-

stowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchen-

nych ulegających biodegradacji. Kompostowniki są 

udostępnione mieszkańcom posiadającym przydo-

mowe ogródki oraz placówkom oświatowym poło-

żonym na terenie Wrocławia. Wnioski o użyczenie 

kompostowników należy składać w siedzibie Wy-

działu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 

Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wro-

cław, pok. 403. Wnioski są przyjmowane w trybie 

ciągłym, do czasu wyczerpania kompostowników. O 

przyznaniu kompostownika decyduje kolejność złoże-

nia wniosku. Mieszkańcy mogą starać się o użyczenie 

1 sztuki kompostownika na daną nieruchomość, pla-

cówki oświatowe o 2 sztuki. Opis procedury wraz z 

potrzebnymi dokumentami do pobrania znajduje się 

na stronie BIP UM Wrocławia. 

Mpzp Trzmielowickiej, Ratyńskiej i Wyboistej 

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulic Trzmielowickiej, Ratyńskiej i Wyboistej we Wro-

cławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko skutków realiza-

cji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr LI/1211/18 Rady 

Miejskiej Wrocławia z dnia 15.02.2018 r.). Zaintere-

sowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na 

adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 

50-030 Wrocław, w terminie do 27 kwietnia 2018 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i 

adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznacze-

nie nieruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie 

wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostęp-

niania danych osobowych na potrzeby procedury spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 922).  

Dyżur Radnego RM Wrocławia – 9 kwietnia 

Rada Osiedla Leśnica organizuje dyżury radnego Ra-

dy Miejskiej Wrocławia, wyjątkowo odbędzie się on 

w drugi poniedziałek miesiąca. Zapraszamy na dyżur 

z udziałem radnej Grażyny Kordel, od 17.00 do 19.00.  

 Porady budowlane – 9 kwietnia  

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

18:00, w RO udzielane są porady budowlane, archi-

tektoniczne i urbanistyczne. Uzyskacie Państwo po-

moc i doradztwo z zakresu architektury, administra-

cji budowlanej, ochrony zabytków, planowania i za-

gospodarowania przestrzennego, estetyki oraz ogól-

nie geodezji i ochrony środowiska. Zapraszamy!  

Porady prawne – 16 kwietnia 

Na bezpłatne porady prawne zapraszamy do siedziby 

Rady Osiedla w trzeci poniedziałek kwietnia,  w go-

dzinach 17.00 - 18.00. 

Dyżur strażnika osiedlowego 

 

Przypominamy, że strażnik osiedlowy raz w tygo-

dniu, 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 propozy-

cji. 

 

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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REKLAMA 

KULTURY ŚWIATA W KWIETNIU 

Kultury Świata #4 Piotr Strzeżysz: rowerem z Patagonii na Alaskę 

„Podróżowanie to szukanie baśni, czyli rowerem z Patagonii na Alaskę” Na kolejne wydarzenie z podróżni-

czego cyklu Centrum Kultury Zamek zapraszamy słowami naszego gościa Piotra Strzeżysza: 

„Przejechałem piętnaście krajów, ale opowiem głównie 

o Peru, Kolumbii, Gwatemali i USA. Odnośnie krajów – 

nie będzie to objazdówka po typowych atrakcjach re-

gionu. Nie będzie inkaskich ruin, map, nie będzie nic o 

Machu Picchu, ani o kolumbijskich kartelach narkoty-

kowych. Nie będzie opisów żadnych miast, ani zabyt-

ków. Będą spotkania z bezdomnymi psami, rudymi 

kotami, będzie o kolumbijskiej kawie i nieprawdopo-

dobnej gościnności mieszkańców Środkowej Ameryki; 

będzie o egzotycznych peruwiańskich owocach, będzie 

trochę o karnawale, o spektakularnie obchodzonej 

Wielkiej Nocy w Gwatemali i o bezdomnych w Sta-

nach.” 

19 kwietnia 2018, 18:30, Centrum Kultury Zamek, 

WSTĘP WOLNY 

Piotr Strzeżysz –  onthebike.pl – jeździ rowerem, odkąd 

sięga pamięcią. Autor książek Powidoki, Campa w sa-

kwach i Makaron w sakwach. 

Laureat nagrody „Bursztynowego Motyla„ w Konkursie 

im. Arkadego Fiedlera oraz nagrodę Magellana w kategorii 

najlepsza książka podróżnicza. Skończył kilka szkół, stu-

diował na kilku kierunkach, pracował w różnych miej-

scach, m.in. na budowie, w bibliotece i w szkole. Od lat 

realizuje marzenie zwiedzenia świata na rowerze, łącząc 

pasję podróżowania z fotografią i pisaniem. Przejechał 

kilkadziesiąt krajów na pięciu kontynentach. Jak pisze o 

sobie: 

BRZDĄC NA ZAMKU 

Dzieciaki chodźcie na Zamek! 

W tym roku tematem cyklu warsztatów, który dedykujemy najmłodszym jest EKOLOGIA. Za nami trzy spo-

tkania, na których warsztatowicze projektowali karmniki i nauczyli się dbać o ptaki zimą, postawili też 

pierwsze kroki w temacie segregacji śmieci i dowiedzieli się czym jest recykling. Przeprowadzaliśmy ekoeks-

perymenty i badaliśmy wodę z pobliskiej Bystrzycy. W kwietniu widzimy się po raz kolejny a na warsztat 

bierzemy: ZIOŁA ?? 

Wspólnie poznamy właściwości roślin wokół nas. Wybierzemy się w teren i sprawdzimy jakie ciekawostki 

botaniczne skrywa Park Leśnicki. Odkryjemy jakie zwierzęta korzystają dobrodziejstw kwitnących roślin. 

Wykorzystamy nasze zmysły, aby poznać bliżej rośliny, których używamy na co dzień w kuchni i domowej 

apteczce. Na koniec posadzimy ziołowe nasionka we własnoręcznie przygotowanych, wiosennych donicz-

kach. Wszystko pod okiem dr Anety Sikory, prezeski Stowarzyszenie Natura i Człowiek. Jej zainteresowania 

naukowe są skupione wokół miejskiej ekologii, pszczelej botaniki i edukacji przyrodniczej, szczególnie 

wśród najmłodszych. 

21 kwietnia (sobota) w godzinach 11:00 i 12:30* (czas trwania 60 minut), Bilety: 15 zł**, zajęcia dla 

dzieci od 4 do 8 lat 

*jeśli nie uzbiera się wystarczająco duża ilość chętnych nie odbędzie się spotkanie o godzinie 12:30 

** opiekun/osoba dorosła nie opłaca dodatkowego biletu 



 

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. Piekarnia Kibało, ul. Średzka 28  

7. Centrum Kultury Zamek portiernia, pl. Świę-

tojański 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  

14. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44  

15. Sklep „Żabka” TBS, ul. Krępicka   

16. Osiedle Żar, sklep spożywczy, ul. Lutyńska 

20  

17. Sklep spożywczy ul. Dolnobrzeska 36 A  

18. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska  

19. 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. Boguszowska 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. Wielkopol-

ska 19 

4. Zakład produkcyjno - handlowo - usługo-

wy, 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. Częstochow-

ska 73  

11. Coffee Bay, ul. Kosmonautów 206 A  

12. Sklep ogrodniczy Kwiaton-3, ul. Kosmo-

nautów 280/282 

 

PUNKTY DYSTRYBUCJI  

GAZETY LEŚNICKIEJ 


