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Warsztaty artystyczne:
Plecenie wianków – przygotujemy przepiękne ozdoby na
głowę, zapraszamy nie tylko panny! Wieczorem, wspólnie
podczas parady prowadzonej przez Kapelę Brodów, rzucimy wianki w nurt Bystrzycy aby wywróżyć sobie powodzenie ;) Warsztaty bezpłatne
Rośliny w mieście – warsztaty urbanistyczne z WPB –
warsztaty poprowadzi Patrycja Mazurek – historyk sztuki,
pedagog ale przede wszystkim pasjonatka architektury.
Pokaże najmłodszym jak pięknie mieszkać w szczególności
jakie znaczenie ma zieleń na osiedlu. Warsztaty bezpłatne,
pod patronatem Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego

Kagyuma - Cztery żywioły, Cztery barwy, Cztery głosy
Wielokrotnie nagradzane, min. nagrodą wrocławskiej Lalki motanki - warsztaty z WPB – Motanki to najstarsze
znane nam lalki. Robiły je jeszcze nasze prababki i babcie.
Gazety Wyborczej "WARTO 2018" w kategorii muzyka
Kapela Timingeriu to rodzinny zespół powstały z potrzeby doświadczania muzyki jako sytuacji w konkretnym miejscu, czasie i kontekście. Muzykowanie jest
dla zespołu pretekstem do spotkania, sytuacją żywą
i otwartą. Grają i śpiewają żywiołową, prowokującą
do tańca interpretację muzyki cygańskiej, bałkańskiej
i żydowskiej, tworząc nieskrępowaną atmosferę spotkania i zabawy.

Lalki powstawały przez związywanie wełną i nićmi kawałków tkaniny oraz koronek. Motanki -wykonywano z określoną intencją szczęścia, dostatku i miłości- miały szczególną magiczną moc. Warsztaty bezpłatne, pod patronatem
Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego budującego
Kępa Leśnicka II

Gordonki – śpiewanki dla najnajów. - Zapraszamy na plenerowe warsztaty umuzykalniające - wyjątkowe spotkanie
z muzyką dla niemowląt i małych dzieci oraz ich opiekunów. Wśród utworów znajdą się tradycyjne kołysanki wyKapela Brodów - muzyka do tańca. Kapela Brodów to konywane bez słów, melodie pochodzące z innych kultur
polski zespół folkowy, laureat licznych konkursów oraz słowiańskie melodie związane z nocą sobótkową.
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(m.in. na Folkowy Fonogram Roku -Nowa Tradycja
organizowanym przez Polskie Radio. W swoich wykonaniach zespół zachowuje oryginalne maniery wykonawcze oraz - w przypadku muzyki religijnej - właściwy jej tematyce kontekst. Muzycy używają oryginalnych lub zrekonstruowanych instrumentów: liry korbowej, cymbałów, basetli, akordeonu, skrzypiec, klarnetu, saksofonu ,basów kaliskich oraz przy pełnym
składzie kontrabasu i perkusji
PARADA I POKAZY
Około g. 21:30 –– parada nad Bystrzycę - rzucanie
wianków. Paradę poprowadzi Kapela Brodów, zapraszamy wszystkich widzów, nie tylko tych w wiankach
do wspólnego przejścia nad rzekę, gdzie rzucając wianek w nurt Bystrzycy, można wywróżyć sobie powodzenie.
Gwardia Gryfa – pokaz finałowy

Spotkanie trwa ok 40 minut.
Warsztat płatny: 10 zł
Zapisy: strefazajęć.pl
Makramy – kwietniki ze sznurków i koralików – Warsztaty
wyplatania kwietników ze sznurka techniką makramy. Makrama to starożytna technika wyplatania sznurków bez
użycia narzędzi. My zapraszamy was na wyplatanie kwietników. lub balkonu. Warsztat płatny: 10 zł
Zapisy: strefazajęć.pl
Torby – warsztaty stempelkowe. dekorowanie toreb bawełnianych kolażami z gotowych pieczątek z motywami roślinnymi. Warsztat płatny: 10 zł
Zapisy: strefazajęć.pl
Godz. 16
Warzywa górą – od korzeni po liście - pokaz kulinarny
Na pokaz kuchni roślinnej połączony z degustacją zaprasza
Katarzyna Gubała

Jesteśmy jedyną grupą w Polsce specjalizującą się
w realizacji pokazów inspirowanych sbandieratori – Wspólnie udowodnimy, że kuchnia wege jest zdrowa,
widowiskową, włoską sztuką żonglerki chorągwiami. smaczna i szybka.
Pod znakiem ognistego gryfa swoje umiejętności rozwijają jednak nie tylko atletycznie zbudowani chorągwiarze, ale także: zgrabne tancerki i zabawni animatorzy.
QI – fotografie Joanny Stogi – Scenografia w amfiteatrze oraz na tarasach to fotografie roślin wykonane
przy pomocy medycznego aparatu rentgenowskiego.
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Jubileusz ks. Proboszcza Wincentego Tokarza
Z okazji jubileuszu 50- lecia święceń kapłańskich,
Księdzu Proboszczowi Wincentemu Tokarzowi, Proboszczowi Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła we
Wrocławiu - Stabłowicach składamy najlepsze życzenia, dużo zdrowia, Łask Bożych oraz wytrwałości
w sprawowaniu posługi kapłańskiej. Pamiętamy i
podkreślamy, zasługi Księdza w tworzenie zrębów
demokratycznej samorządowości naszego Osiedla,
inspirowaniu aktywności społecznej mieszkańców
oraz pobudzaniu lokalnej przedsiębiorczości. Wieloletnia, działalność ekumeniczna i społeczna księdza,
w naszym Osiedlu i mieście Wrocławiu, jest przykładem żarliwego patriotyzmu prawdziwego Polaka
oraz wzorem dla nas wszystkich. Wielce Szanowny
Jubilacie, na dalsze lata życia i posługi kapłańskiej
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia.
23 czerwca - Dzień Ojca
Drodzy Ojcowie, dziękujemy Wam za pełen poświęcenia trud opieki rodzicielskiej, wychowanie i opiekę, otwarte serce, uśmiech na co dzień i troskę. Z
okazji Waszego Święta składamy najwspanialsze
życzenia, dużo zdrowia, miłości i szczęścia rodzinnego oraz wszelkiej pomyślności.
9 czerwca br. - odbył się Partnerski Festyn Osiedlowy
Przypominamy, że w ramach partnerstwa lokalnego,
w sobotę 09.06 br. odbył się, na terenie jednostki
wojskowej przy ul. Trzmielowickiej, festyn osiedlowy pn. „Z rodziną na festynie”, połączony ze świętem 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Był to
również dzień otwarty dla wszystkich chętnych, którzy chcieli obejrzeć sprzęt wojskowy i porozmawiać
z żołnierzami oraz sprawdzić swoje możliwości na
symulatorze strzeleckim. Na uczestników czekało
wiele atrakcji, w tym zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci, zawody sportowe, bezpłatne dmuchańce, fotobudka, występy i pokazy wokalno-taneczne,
zespoły muzyczne, bezpłatny poczęstunek - wojskowa grochówka, zwiedzanie krytej strzelnicy i symulatorów, stoiska ekspozycyjne zaproszonych gości
(MOPS, Karan, SP 51, SP 95, RO, CK Zamek, itd.) oraz
współpracujących samorządów (Jawor, Środa Śl.,
Wołów, Miękinia, Strzegom), straży pożarnej, policji, straży miejskiej, Agencji Mienia Wojskowego
oraz mała gastronomia i wiele innych. Odbył się
również rodzinny konkurs na zbroję wojskową. Informujemy, że Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Rada Osiedla w ramach projektu ww.
zadania społecznego wsparły to przedsięwzięcie
kwotą 8000 zł, w tym na nagrody przeznaczono
2500 zł.
Do organizacji festynu włączyli się również członkowie Klubu Seniora „Fantazja” - utworzonego przy
Radzie Osiedla. Seniorzy upiekli też wyborne ciasta,

którymi częstowano uczestników festynu. Na swoim stoisku radni Osiedla Leśnica odpowiadali na
pytania mieszkańców i przyjmowali wnioski. Serdecznie dziękujemy Dowódcy 10 Wrocławskiego
Pułku Dowodzenia Panu płk Dariuszowi Dejnece,
ZPTS nr 2 MOPS, Zarządowi Osiedla Leśnica oraz
wszystkim partnerom za przygotowanie i przeprowadzenie tej pożytecznej imprezy, integrującej lokalną społeczność. Czekamy na Państwa wnioski i
spostrzeżenia.
Inicjatywa Klubu Seniora
Informujemy, że z uwagi na duże zagrożenie dla
przechodniów
poruszających
ul.
Wolską
(w obrębie kościoła parafialnego), z inicjatywy
mieszkańców naszego osiedla powstał pomysł, aby
przejście dla pieszych zostało wyniesione w postaci
progu spowalniającego. W związku z tym, zbierane
są podpisy w tej sprawie przez członków Klubu Seniora „Fantazja” pod petycją do Prezydenta Wrocławia. Zainteresowanych mieszkańców, chcących poprzeć tę inicjatywę zachęcamy do kontaktu z Zarządem Klubu, w każdy czwartek 17.00-19.00 w siedzibie RO, na stronie internetowej RO (lesnica.org)
lub na Facebooku.
Przyjdźmy do Zamku na Noc Świętojańską
Informujemy, że w najbliższą sobotę 23 czerwca br.
w Centrum Kultury „Zamek” odbędzie się ciesząca
się od lat dużą popularnością w całym Wrocławiu
impreza plenerowa pn.„Noc Świętojańska”.
Na
uczestników czeka wiele atrakcji w tym występy
artystyczne i stoiska gastronomiczne. Serdecznie
zachęcamy mieszkańców do udziału w tym przedsięwzięciu. Nadmieniamy, że podczas jego trwania
radni osiedla będą pełnić dyżury. Czekamy na Państwa wnioski i propozycje.
WBO 2018
W pierwszym etapie weryfikacji projektów zgłoszonych do WBO 2018, pozytywnie zweryfikowano 11
wniosków z naszego Osiedla o nr 10, 105, 166, 296,
315, 322, 371, 453, 456, 562 i 618. Projekty będzie
można poprawiać do 8 lipca, a następnie zostaną
poddane kolejnej weryfikacji. Pod koniec sierpnia
opublikowana zostanie lista projektów zweryfikowanych, a w pierwszym tygodniu września liderzy
będą mieli czas na wycofanie lub połączenie swojego projektu z innym. Głosowanie odbędzie się między 14 września a 1 października 2018. Porozmawiać o swoim projekcie można dzwoniąc na nr 71
777 72 92, 71 777 81 11, adres e-mail: budzetobywatelski@um.wroc.pl.

Nadzór nad inwestycjami na Osiedlu
Na mocy ustawy o drogach publicznych, Zarząd
Dróg i Utrzymania Miasta zawiera porozumienia z
inwestorami, odnośnie czystości nawierzchni w
pobliżu prowadzenia inwestycji, jak również naprawy uszkodzeń powstałych podczas obsługi komunikacyjnej budów. Na alei Architektów i ulicy Frydeckiego poza budowami prowadzone były prace
związane z usuwaniem awarii energetycznej. Pracownicy ZDiUM, współpracując z Policją, prowadzili liczne kontrole na ulicach Nowych Żernik i w ich
wyniku pas drogowy był porządkowany. ZDiUM
informuje, że będzie prowadził dalsze kontrole pasa drogowego w celu eliminacji nieprawidłowości i
kontroli uszkodzeń, które po zakończeniu budów
będą usuwane.

Przedłużają się prace na pętli w Leśnicy
ZDiUM poinformował, że przebudowę peronów na
pętli w Leśnicy prowadzi Zakład Sieci i Zasilania sp.
z o.o. ul. Tyska 8-10. Pierwotnie zaplanowano zakończenie tego zadania do końca maja br., a następnie
wykonanie prac zostało kolejny raz przedłużone. Mamy nadzieję, że już w tym miesiącu będziemy mogli
korzystać z wyremontowanych peronów. Zarząd
Osiedla zwrócił się do WIM o udział naszych przedstawicieli w komisji odbiorowej, tej od dawna oczekiwanej, osiedlowej inwestycji.
Naprawy krawężników na Stabłowickiej
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że przeprowadzono przegląd chodników na ulicy Stabłowickiej. Z uwagi na duży zakres uszkodzeń krawężników, planowane jest wykonanie napraw w miejscach
najbardziej tego wymagających. ZDiUM jednocześnie
stara się o pozyskanie środków na kompleksową wymianę zniszczonych krawężników.
Progi na Trzmielowickiej
Wydział Inżynierii Miejskiej przeanalizował wniosek
mieszkańców dotyczący poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego na ulicy Trzmielowickiej. Wizja w
terenie dotyczyła odcinka o zabudowie jednorodzinnej, położonego w strefie ograniczonej prędkości. W
wyniku analizy zagospodarowania drogi i przyległego do niej terenu, analizy bezpieczeństwa, oceny lokalizacji i sytuacji ruchowej zdecydowano o ujęciu
ulicy w programie uspokojenia ruchu. Określenie
terminu budowy progów nie jest w tej chwili możliwe i zostanie przeanalizowane pod koniec bieżącego
roku, na etapie konstruowania planu inwestycyjnego
na rok 2019.
Budowa nawierzchni Kruszcowej - inicjatywa lokalna
Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że w związku
z wnioskiem mieszkańców, dotyczącym budowy nawierzchni tymczasowej ulicy Kruszcowej, przeprowadzono badania geotechniczne terenu przewidzianego pod budowę drogi. Stwierdzono wysoki poziom
wód gruntowych i grunty wysadzinowe o bardzo niskiej klasie przepuszczalności, co w praktyce nie daje
możliwości rozsączania wód opadowych. Z uwagi na
wąski pas drogowy i brak możliwości budowy kanalizacji deszczowej oraz brak możliwości odwodnienia
nawierzchni w pobocza drogi, realizacja inwestycji
będzie możliwa po wymianie warstwy gruntów na
głębokości od 0,65 do 2,05 m. W związku z powyższym, szacowane koszty są wyższe od zakładanych
we wniosku i wynoszą około 345000 zł. Ich ostateczna wielkość zostanie określona po opracowaniu dokumentacji projektowej. Warunkiem realizacji inwestycji w ramach programu inicjatyw lokalnych jest
zaakceptowaniu warunków umowy oraz przedpłata
na poczet partycypacji, która powinna zostać dokonana do końca lipca br.
Porady budowlane
Informujemy, że do września br. odwołane zostają
porady budowlane, architektoniczne i urbanistyczne.
O terminie wznowienia porad poinformujemy po wakacjach.
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.

DNI FANTASTYKI 2018
Jeśli jeszcze zastanawiacie się, jak spędzić początek wakacji, to przypominamy, że 29 czerwca-1 lipca odbędzie się czternasta edycja Dni Fantastyki! Sama lista gości to 60 powodów by zawitać w tym czasie do wrocławskiej Leśnicy. Nie sposób przytoczyć tu sylwetki wszystkich gości, ale przedstawiamy Wam niektórych
z nich.
Gościem zagranicznym tegorocznych DF-ów jest wielokrotnie nagradzany brytyjski pisarz Ian R MacLeod.
Jest autorem osadzonych w alternatywnej rzeczywistości powieści ,,Wieki Światła'' oraz ,,Dom Burz". Jego
najnowsze dzieło, „Czerwony Śnieg”, to trzymająca w napięciu powieść o wampirach, która zabiera czytelnika w podróż od Strasburga w czasach Rewolucji Francuskiej, aż do ogarniętych prohibicją Stanów Zjednoczonych.
Tradycyjnie podczas Dni Fantastyki nie zabraknie również okazji do spotkań z polskimi pisarzami. Wśród
nich znajdziecie Jacka L. Komudę, historyka i wielkiego miłośnika koni, który w swoich powieściach często
przybliża realia Rzeczpospolitej szlacheckiej, nie stroniąc od ukazywania brutalnej prawdy. Autor siedemnastu książek, sprzedanych w łącznym nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy. Największą popularność zdobył jego czterotomowy cykl ,,Samozwaniec".
Wśród zaproszonych powieściopisarzy można znaleźć również takie nazwiska jak Krzysztof Piskorski, często
inspirujący się w swoich dziełach steampunkiem, dwukrotny laureat nagrody im. Janusza A. Zajdla (za powieści ,,Cienioryt” oraz ,,Czterdzieści i Cztery”), czy Aneta Jadowska, fanka popkultury i kryminalistyki, znana między innymi z serii powieści o wiedźmie-policjantce, Dorze Wilk.
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Chociaż stanowi ona silny fundament, to nie samą literaturą DF-y stoją. Już po raz kolejny do barokowego
gmachu zawita Jarosław Boberek. Tego pana - a już z pewnością jego głosu - nikomu nie trzeba przedstawiać. Jako znakomity aktor głosowy i dubbingowy wcielał się między innymi w Króla Juliana
z ,,Madagaskaru" czy Kaczora Donalda, a także w niezliczone postaci z gier komputerowych - był chociażby
Księciem Persji, Nathanem Drake'iem z serii ,,Uncharted" czy Bishopem z ,,Neverwinter Nights 2".
Coś dla siebie znajdą również miłośnicy satyry i absurdu. Pierwszy raz na Dniach Fantastyki zagości Grupa
Filmowa Darwin, twórcy popularnego kanału na YouTube, na którym znajdziesz chociażby serię ,,Wielkie
konflikty" (pokazującą, jak to naprawdę było z tymi Krzyżakami i Jagiełłą czy Gandalfem i Orłami), oraz cieszący się już niemal 11 milionami odsłon teledysk "Orki z majorki". Solidna dawka humoru gwarantowana.
Last but not least, jak co roku również miłośnicy komiksów i ilustracji będą mieli możliwość spotkania fantastycznych ludzi. Gośćmi wydarzenia będą Kate Niemczyk, ilustratorka i rysowniczka komiksowa z Wrocławia oraz pisarz i ilustrator Witold Vargas. Kate zadebiutowała serią „Mockingbird”, wydawaną przez Marvel
Comics, później pracowała również dla takich wydawnictw jak Dark Horse, Valiant i Titan Comics oraz firmy
Blizzard Entertainment. Z kolei Witold, jako popularyzator tradycji słowiańskich i polskiej kultury niematerialnej, razem z Pawłem Zychem wydał serię ,,Legendarz", doskonale wpisującą się w temat przewodni tegorocznych DF-ów, czyli ,,W świecie mrocznych opowieści..."
Bilety do nabycia w kasach na terenie festiwalu: 3 dni 60 zł, sobota – niedziela 45 zł, piątek 30 zł, sobota 40
zł, niedziela 30 zł
www.dnifatnastyki.pl
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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
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
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. Wielkopolska 19

REKLAMA

NOWA INWESTYCJA W LEŚNICY

4. Zakład produkcyjno - handlowo - usługowy, ul.
Częstochowska 14

Leśnica w ostatnich latach bardzo zyskała. Zaczęto

5. Apteka Złotnicka, ul. Złotnicka 4G

doceniać urok Leśnicy jako miejsca do zamieszka-

6. Sklep ogólnospożywczy, ul. Częstochowska 40/1A

nia i spędzania wolnego czasu.

7. Market Perła, ul. Wielkopolska 14

Osiedle Miodowa przy ul. Miodowej 33-37 to nowa

8. Centrum s.c. Handel – Usługi, ul. Rawicka 5a

inwestycja w rejonie Leśnicy, która zyskuje renomę

9. Sklep ogólnospożywczy, ul. Przemyska 17

jednego z ciekawszych zakątków Wrocławia.

10. Sklep zoologiczny CAVIA, ul. Częstochowska 73

Standard inwestycji obejmuje parking podziemny,

11. Coffee Bay, ul. Kosmonautów 206 A

komórki lokatorskie i nieodpłatne miejsca naziemne,

12. Sklep ogrodniczy Kwiaton-3, ul. Kosmonautów
280/282

windy, ogródki, balkony i tarasy. Ceny zaczynają się
od 5250 zł / m2.
Rejon ulicy Miodowej zyskał na realizacji obwodnicy Leśnicy. Dzięki korzystnej lokalizacji można ominąć
korki na ul. Kosmonautów. Około 1 km od osiedla znajduje się stacja kolejowa Wrocław Leśnica.

CENNIK REKLAM
Osiedle znajduje się w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy i Lasu Ratyńskiego.
Coraz ciekawsza jest też oferta kulturalna dla mieszkańców: CK Zamek łączy tradycje domu kultury z działalnością impresaryjną i organizacją dużych imprez, takich jak Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa, którego
partnerem w tym roku jest Osiedle Miodowa we współpracy z biurem WGN.

Jarosław Wójtowicz

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

