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Święto 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
Z okazji Święta 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, na
ręce Dowódcy Pana Pułkownika Dariusza Dejneki, składamy
kadrze i pracownikom jednostki moc najlepszych życzeń,
dużo zdrowia, sukcesów w służbie i pracy, wszelkiej pomyślności i zadowolenia w życiu osobistym i rodzimym.
Życzenia nasze kierujemy również do byłych żołnierzy i
pracowników tej jednostki licznie zamieszkujących nasze
osiedle.
Nie zwlekajcie, przyjdźcie - 9 czerwca br. na Partnerski
Festyn Osiedlowy
Przypominamy, że w ramach partnerstwa lokalnego, w
sobotę 09.06 br. w godz. 10.00-16.00 odbędzie się, na terenie jednostki wojskowej przy ul. Trzmielowickiej, festyn
osiedlowy pn. „Z rodziną na festynie”, połączony ze świętem 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Będzie to również dzień otwarty dla wszystkich chętnych, którzy będą
chcieli obejrzeć sprzęt wojskowy i porozmawiać z żołnierzami oraz sprawdzić swoje możliwości na symulatorze
strzeleckim. Zaplanowano również statyczną wystawę
sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz pokazy działania
żołnierzy z oddziałów antyterrorystycznych z wykorzystaniem śmigłowca. Na uczestników będzie czekać wiele
atrakcji, w tym zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci,
zawody sportowe, bezpłatne dmuchańce, fotobudka, występy i pokazy wokalno-taneczne, zespół muzyczny, bezpłatny poczęstunek - wojskowa grochówka, zwiedzanie
krytej strzelnicy i symulatorów, stoiska ekspozycyjne zaproszonych gości (MOPS, Karan, SzP 51, SzP 95, RO, CK
Zamek itd.) oraz współpracujących samorządów (Jawor,
Środa Śl., Wołów, Miękinia, Strzegom), straży pożarnej,
policji, straży miejskiej, Agencji Mienia Wojskowego, mała
gastronomia i wiele innych. Zaplanowaliśmy również rodzinny konkurs na zbroję wojskową – dla zwycięzców
przewidziano atrakcyjne nagrody. Swój udział zapowiedzieli również przedstawiciele Biura Obsługi Klienta
MPWiK, którzy będą czekać na pytania i zgłoszenia od
mieszkańców. Szczegółowy plan na plakatach i stronach
internetowych parterów festynu. Serdecznie wszystkich
zapraszamy!
Festynowy konkurs z nagrodami na zbroję
Zadaniem 3-godzinnego konkursu będzie zrobienie zbroi
rycerskiej godnej samego Zawiszy Czarnego. Uczestnicy
będą mogli korzystać z dostępnych materiałów oraz tych
które sami przyniosą. Zbroja może być wzorowana na
zbrojach z dowolnego okresu historycznego uczestnicy
muszą tylko uargumentować czemu nadaje się dla rycerza
(np.: bo jest lekka i rycerz może się w niej sprawnie poruszać itp.). W skład zbroi powinny wchodzić: kolczuga,
broń (miecz, łuk, kopia, halabarda itd.), tarcza. Wskazane
polskie akcenty patriotyczne. Ponadto rycerz powinien
mieć imię, herb i jakąś historię coś charakterystycznego
np. najlepszy rycerz w pojedynku na kopie. Zespoły rodzinne maksymalnie - 3 osobowe, jedna osoba jest
„manekinem” będzie prezentować na sobie zbroję. Ilość
miejsc ograniczona - możemy przyjąć maksymalnie 10
zespołów. Jury będzie oceniać estetyczne wykonanie zbroi,
kreatywność oraz to jak rycerz został przedstawiony. Na
zwycięzców za 3 pierwsze miejsca czekają cenne nagrody.
Odbył się Stabłowicki bieg po zdrowie
3 czerwca br. odbył się pierwszym w historii naszego
Osiedla „Stabłowicki bieg po zdrowie”, który wspierał akcję dobroczynną i organizowany był również dla uczczenia
Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski. W biegu o długości 4,2 km wzięło udział 40 osób. Zwycięzcom wręczono
statuetki i cenne nagrody, a każdy uczestnik otrzymał okolicznościową pamiątkę - monetę rocznicową z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. Informujemy, że Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Rada Osiedla
w ramach projektu ww. zadania społecznego wsparły to
przedsięwzięcie kwotą 3500 zł, w tym na nagrody przeznaczono 1000 zł. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za
pomoc i ufundowanie nagród. W ramach imprez towarzyszących były bezpłatne dmuchańce dla dzieci, trampoliny,
strzelnica, konie, przejażdżki kładem, stoiska ekspozycyjne gości i sponsorów. Na swoim stoisku radni Osiedla Le-

śnica odpowiadali na pytania mieszkańców i przyjmowali
wnioski. W piknikowej atmosferze, przy smacznym poczęstunku z grilla oraz domowych wypiekach bawili się
mali i duzi mieszkańcy naszego Osiedla. Zarząd Osiedla,
serdecznie dziękuje radnej Elżbiecie Krzak - autorce tego
projektu, parafii pw. Andrzeja Apostoła oraz wielu bezimiennym wolontariuszom za przygotowanie i przeprowadzenie tej pożytecznej imprezy, integrującej lokalną społeczność. Mamy nadzieję, że ta formuła sportowa – bieg,
spodobała się mieszkańcom, czekamy na Państwa wnioski i spostrzeżenia.
Kolejne spotkanie sygnatariuszy Wrocław Zachód
29 maja br., tym razem w siedzibie RO Pilczyce - Kozanów - Popowice Zach, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli zachodnich osiedli Wrocławia, w ramach podpisanego w XI 2017 r. porozumienia Wrocław Zachód. Na
wstępie spotkania podzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami z tymczasowego uruchomienia części obwodnicy
Leśnicy. Zgodziliśmy się z faktem, że oznakowanie informacyjne jest niekompletne i trzeba je w trybie pilnym
uzupełnić.
Następnie ponownie rozpatrzyliśmy problematykę komunikacji zbiorowej w naszych osiedlach, a szczegóły dotyczyły ponownego zaopiniowania propozycji WTR dot.
korekty istniejącej trasy autobusowej linii 123. Przedstawiciele osiedli Wrocław Zachód warunkowo zaakceptowali propozycję WTR tj. przekierowanie linii autobusowej 123 na ulicę Główną i dojazd do pętli autobusowej na
ul. Koziej. W celu omówienia kolejnych propozycji w komunikacji zbiorowej na zachodzie Wrocławia, zgłosiliśmy
do Wydziału Transportu potrzebę zorganizowania wspólnego spotkania – do chwili obecnej nie doczekaliśmy się
odpowiedzi. W dalszej kolejności rozmawialiśmy o potrzebie zwiększenia ilości stacji roweru miejskiego na
zachodnich terenach miasta. Ponadto sygnatariusze omówili sprawę obowiązkowego szacowania szkód łowieckich przez jednostki pomocnicze gminy, do którego obliguje RO, od 1.04.18r., ustawa sejmowa. W tej sprawie
Zarząd Osiedla Leśnica skierował pismo do Prezydenta
Wrocławia i do Przewodniczącego RM, negatywnie odnosząc się do dotychczasowych, mizernych działań Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Na zakończenie omówiliśmy
ponowienie wniosku do Departamentu Edukacji dotyczącego budowy średniej szkoły na zachodzie Wrocławia.
Obwodnica Leśnicy
Od trzech tygodni możemy jeździć nową drogą, odcinkiem alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, która
prowadzi od ulicy Średzkiej do Piołunowej. Jak aleja
wpłynęła na ruch w Leśnicy, czy skutki otwarcia drogi są
zauważalne w Ratyniu, Złotnikach, Stabłowicach? Prosimy Państwa o przesyłanie do RO swoich uwag, wniosków
i obserwacji. Wszystkie zostaną przeanalizowane i przekazane do zarządzającego ruchem.
WBO 2018
W pierwszym etapie weryfikacji projektów zgłoszonych
do WBO 2018, pozytywnie zweryfikowano 11 wniosków z
naszego Osiedla (10, 105, 166, 296, 315, 322, 371, 453,
456, 562 i 618). Do 8 lipca będzie można poprawiać projekty, które 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 zaplanowano 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. Pracownicy

ZDiUM, współpracując z Policją, prowadzili liczne kontrole
na ulicach Nowych Żernik i w ich wyniku pas drogowy był
porządkowany. Na alei Architektów i ulicy Frydeckiego
prowadzone były też prace związane z usuwaniem awarii
energetycznej. ZDiUM informuje, że będzie prowadził dalsze kontrole pasa drogowego w celu eliminacji nieprawidłowości i nadzoru uszkodzeń, które po zakończeniu budów
będą eliminowane.
Prace na pętli
ZDiUM informuje, że przebudowę peronów na pętli w Leśnicy prowadzi Zakład Sieci i Zasilania sp. z o.o. ul. Tyska 8
-10. Zakończenie zadania zaplanowano na 15 czerwca br.
Nie będzie progów na Kościańskiej
Wydział Inżynierii Miejskiej, po analizie bezpieczeństwa w
oparciu o dane Policji, ocenie lokalizacji i sytuacji ruchowej oraz potrzeb w zakresie budowy progów na terenie
miasta poinformował, że nie znajduje uzasadnienia dla
ujęcia ulicy Kościańskiej w planach budowy progów zwalniających. Ulica znajduje się w strefie zamieszkania, w
której pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami i może
korzystać z całej szerokości drogi, obowiązuje prędkość 20
km/h, a postój pojazdów jest możliwy tylko w wyznaczonych miejscach. Dodatkowo parkujące wzdłuż drogi pojazdy wymuszają na kierowcach poruszanie się z niewielką
prędkością. Wizja w terenie odbyła się w maju, dotyczyła
odcinka o zabudowie jednorodzinnej.
Mpzp w rejonie ul. Ratyńskiej, Wojska Polskiego i Bystrzycy - wyłożenie
Wyłożony został do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Ratyńskiej, Wojska Polskiego i rzeki Bystrzycy we Wrocławiu oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Plan
można oglądać od 4 do 25 czerwca 2018 roku w Biurze
Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, w pok. nr 306, od
poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na
stronie PIB Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami
odbędzie się 13.06.2018 r. o godz. 15:30, pl. Nowy Targ 1-8,
sala nr 204. Każdy, kto kwestionuje ustalenia planu, może
wnieść uwagi do Prezydenta Wrocławia, na piśmie, na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia,
ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 r. Uwaga
powinna zawierać oświadczenie dotyczące przetwarzania i
udostępniania 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 oraz
2018 r. poz. 138).
Porady budowlane
W każdy drugi poniedziałek miesiąca (11.06), w godz.17:00
– 18:00, w RO udzielane są porady budowlane, architektoniczne 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!
Porady prawne
Na bezpłatne porady prawne zapraszamy do siedziby RO w
trzeci poniedziałek miesiąca, 18 czerwca w godzinach
17.00 - 18.00.

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.

SPOTKANIE SENIORÓW
Z OKAZJI DNIA MATKI
23 maja, z okazji Dnia Matki nasi leśniccy seniorzy zostali zaproszeni na ostatnie w tym sezonie spotkanie
koła nr 1 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tradycyjnie zaśpiewał zamkowy chór senioralny „Ballada”. Centrum Kultury „Zamek”, które było gospodarzem koncertu odwiedzili też goście, m.in.
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk.
Zapraszamy na małą fotorelację z tego wydarzenia.

Na kolejne spotkania leśnickiego koła nr 1 PZERiI we
Wrocławiu zapraszamy po wakacjach we wrześniu!
Od września zapraszamy również wszystkich chętnych
do dołączenia do naszego zamkowego chóru senioralnego „Ballada”.

GAZETA LEŚNICKA
Wydawca: Centrum Kultury „Zamek”,
pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław.
Redaktor prowadzący: Maciek Kozieł
Kontakt: tel: 71 349 32 81 wew. 26 email: gazeta@zamek.wroclaw.pl
Druk: Rucki Druk ul. Spacerowa, Miękinia.

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

KONKURS STROJÓW

4. Zakład produkcyjno - handlowo - usługowy, ul.
Częstochowska 14
Pamiętacie, gdy chodziliście na bale przebierańców
w przedszkolu i podstawówce? Jak było? Przenieśmy to teraz na trochę wyższy poziom. Twórcy strojów na Waszych oczach będą walczyć o tytuł Kryształowego Smoka wśród Cosplayerów!

5. Apteka Złotnicka, ul. Złotnicka 4G

Uczestnicy zawalczą o:

9. Sklep ogólnospożywczy, ul. Przemyska 17

Tytuł najlepszego, a wraz z tytułem Nagroda Główna – 700zł oraz statuetka Kryształowego Smoka!

10. Sklep zoologiczny CAVIA, ul. Częstochowska 73

6. Sklep ogólnospożywczy, ul. Częstochowska 40/1A
7. Market Perła, ul. Wielkopolska 14
8. Centrum s.c. Handel – Usługi, ul. Rawicka 5a

11. Coffee Bay, ul. Kosmonautów 206 A
Nagrodą specjalną – „Najlepsze ostrze” – w tym
roku jest to miecz dwuręczny o wartości dwóch tysięcy złotych ufundowany przez naszego sponsora –
Militaria.pl. Zawalczyć o nią będą mogli Uczestnicy
pełnoletni, którzy w swoim stroju będą mieć element broni białej.
Ponadto Jury będzie mogło przyznać nagrody w kategorii Najlepszy strój „Horror i groza”.
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie 1.06 – 24.06.2018 na adres cosplay@dnifantastyki.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, pseudonim uczestnika, datę urodzenia (w przypadku osób niepełnoletnich
niezbędna jest zgoda rodziców dostarczona najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu), imię postaci, dzieło, z
której pochodzi postać, krótką informację opisującą wykonanie stroju (max. 1000 znaków), materiał źródłowy (format jpg), ewentualny podkład muzyczny do prezentacji stroju (maksymalnie 2 min; format mp3),
email (jeśli inny niż ten, z którego Uczestnik wysyła zgłoszenie) oraz telefon kontaktowy, ewentualną zapowiedź, którą przed występem ma odczytać konferansjer
Pełny tekst regulaminu znajdziecie na stronie www.dnifantastyki.pl.

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

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

