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PUNKTY DYSTRYBUCJI  GAZETY LEŚNICKIEJ 

Leśnica, Marszowice, Mokre, Ratyń, Pustki, Żar: 1. Miejska Biblioteka Pu-

bliczna, filia nr 2, ul. Eluarda 51-55, 2. Centrum Zdrowia „Ogrodowa” ul. Eluar-

da 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. 

Centrum Kultury Zamek portiernia, pl. Świętojański 1 , 7. Kiosk prasowy, zbieg 

ul. Dolnobrzeska/Średzka, 8. Gabinet stomatologiczny, ul. Wolska 8-10, 9. 

Sklep spożywczy, ul. Ślepa 12 ,10. Plac targowy-kiosk prasowy, ul. Skoczylasa , 

11. Sklep spożywczy, ul. Trzmielowicka/Miodowa, 12. Sklep „Żabka”  ul. Pu-

stecka 3, 13. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44, 14. Sklep „Żabka” TBS, ul. 

Krępicka, 15. Osiedle Żar, sklep spożywczy, ul. Lutyńska 20, 16. Sklep spożyw-

czy ul. Dolnobrzeska 36 A, 17. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska, 18. Osiedle Mar-

szowice – 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. Bogu-

szowska 61 A, 5. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Obrachtowska 48, 6. Skl. Spo-

żywczy „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. Wulkanizacja ul. Rawicka 5, 9. Sklep ogólnospożywczy, ul. Przemyska 17, 

10. „Zdrowa Kobieta” ul. Kamiennogórska 10, 11. Kwiaciarnia „Magdalena” ul. 

Małopolska 36a/2, 12. Sklep ogrodniczy Kwiaton-3, ul. Kosmonautów 280/282. 

Nakład: 1500 egz.  

CENNIK REKLAM 

Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.  

Pełna oferta dla reklamodawców na stronie www.zamek.wroclaw.pl w zakład-

ce Gazeta Leśnicka 

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 
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KONKURS KRYSZTAŁOWE SMOKI 
W związku z organizowanymi przez Centrum Kultury „Zamek” wrocławskimi Dniami Fantastyki zapraszamy 

do udziału w ogólnopolskim konkursie Kryształowe Smoki, skierowanego do młodych i początkujących twór-

ców. W 2019 roku przygotowaliśmy dwie kategorie konkursowe – Opowiadania i Ilustracja. 

Tegorocznym motywem przewodnim konkursu, będą fantastyczne interpretacje motywu „Czasu” w postaci 

opowiadań i ilustracji. W tym roku wprowadzamy pewną nowość, mianowicie uczestnicy będą mogli wy-

startować w jednej z dwóch grup wiekowych: od 10 do 15 lat (dla pierwszego miejsca nagroda rzeczowa 

o wartości 300 zł) i od 16 lat (dla pierwszego miejsca nagroda w kwocie 700 zł). 

Wszystkie nagrody zostaną wręczone na Gali Dni Fantastyki 6 lipca 2019 roku w amfiteatrze w Parku Le-

śnickim. Wszystkie prace zostaną tradycyjnie ocenione przez znanych polskich artystów, pisarzy i krytyków. 

Oprócz tego dzięki współpracy z Wydawnictwem Kłobuk autorzy wyróżnionych opowiadań, będą mogli prze-

słać swoje dłuższe formy do sprawdzenia przez profesjonalnych redaktorów.  

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2019, prace oraz wszelkie pytania należy kiero-

wać mailowo na adres konkurs@dnifantastyki.pl. Więcej informacji na temat konkursu znajdzie na stronie 

Dni Fantastyki 2019: www.dnifantastyki.pl.   



 

Spotkanie przedstawicieli Wrocław Zachód w sprawie 

budowy Osi Zachodniej 

 

W dniu 6 marca br. w siedzibie miejskiej spółki 

„Wrocławskie Inwestycje” odbyło się spotkanie przedsta-

wicieli porozumienia Wrocław Zachód, Departamentu 

Infrastruktury i Transportu, Wydziału Inżynierii Miej-

skiej, biur projektowych oraz kierownictwa projektu w 

sprawie budowy  Osi Zachodniej. Kierownik projektu z WI 

przedstawił stan zaawansowania prac w sprawie projek-

towania budowy drugiej części obwodnicy Leśnicy. Powia-

domił o toczących się postępowaniach dla uzyskania nie-

zbędnych do realizacji decyzji ZRID (budowa alei Stabło-

wickiej; przebudowa ul. Kosmonautów oraz budowa pętli 

autobusowej przy ul. Kosmonautów). Poinformował  rów-

nież o trudnościach związanych z procesem projektowa-

nia, wynikających głównie ze zmiany przepisów dotyczą-

cych wymagań jakim powinny odpowiadać istniejące dro-

gi. Brak możliwości spełnienia tych wymagań spowodo-

wał konieczność ubiegania się o dodatkowe odstępstwa z 

Ministerstwa Infrastruktury. Niestety spowodowało to 

wydłużenie terminów uzyskania decyzji ZRID z 3 do 18-tu 

miesięcy. Po zakończeniu tego procesu, rozpocznie się 

etap przygotowania do przetargu. Przedstawiciele DIT 

potwierdzili, że w budżecie Miasta są zagwarantowane 

niezbędnie środki na to całe przedsięwzięcie, a termin 

jego zakończenia to grudzień 2022 roku. W dalszej kolej-

ności projektanci przedstawili przebieg trasy i przyjęte 

rozwiązania drogowe. W wyniku dyskusji wyjaśniano 

zgłaszane wątpliwości, a przedstawiciele Wrocław Zachód 

zgłosili swoje wnioski, w tym: potrzebę wykonania za-

wrotki na skrzyżowaniu z ul. Grabową dla jadących z kie-

runku zachodniego; potrzebę realizacji przebudowy ul. 

Jerzmanowskiej przed docelowym zamknięciem ul. Żer-

nickiej.  

W drugiej części spotkania przedstawiciele osiedli z poro-

zumienia Wrocław Zachód zgłosili swoje wnioski i propo-

zycje wynikające z uruchomionej w październiku 2018 

roku, pierwszej części Obwodnicy Leśnicy. Dotyczyły one: 

uzupełnienia oznakowania drogowskazowego przy ron-

dzie - Żar; poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzy-

stów przy skrzyżowaniu z ul. Miodową; przywrócenia 

pierwszeństwa dla ul. Jerzmanowskiej przy skrzyżowaniu 

z ul. Piołunową; korekty oznakowania nazwy osiedla Osi-

niec; poprawy złego stanu technicznego ul. Osinieckiej i 

odcinkowego jej zamknięcia; naprawy nawierzchni ul. St. 

Batorego, jako drogi wykorzystywanej do budowy; potrze-

by kontroli przez policję przestrzegania przepisów o ru-

chu drogowym. 

 

Do 29 marca br. konsultacje Planu Gospodarki Niskoe-

misyjnej 

 

Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu informuje o możliwości 

zapoznania się z projektem aktualizowanego Planu Gospo-

darki Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław i prognozą od-

działywania na środowisko w ramach strategicznej oceny 

dokumentu. Dokumentacja będzie dostępna w siedzibie 

Biura Ochrony Przyrody i Klimatu ul. W. Bogusławskiego 

8-10, pok. 524, od poniedziałku do piątku, od 8.45 do 

15.45 i na stronie bip.um.wroc.pl między 8 a 29 marca.  

Uwagi i wnioski do aktualizowanego dokumentu można 

składać w formie pisemnej na adres: Biuro Ochrony Przy-

rody i Klimatu, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-

031 Wrocław, osobiście w sekretariacie Biura lub elektro-

nicznie na email: pgn@um.wroc.pl. Wniosek należy zaty-

tułować: "Wniosek do prognozy oddziaływania na środo-

wisko - projekt dokumentu Aktualizacja Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław wraz z prognozą od-

działywania na środowisko". 

 

12 marca –  odbyło się spotkanie Klubu Seniora 

„Fantazja” 

 

Jak już informowaliśmy na łamach gazety, na liczne wnio-

ski mieszkańców, z inicjatywy DSS, WCRS oraz RO Leśni-

ca, w naszym Osiedlu powstał w 2018 roku Klub Seniora 

„Fantazja”. Minął rok jego działania i aktualnie skupia on 

ponad 70 członków. We wtorek 12.03 br., z udziałem za-

proszonych gości, przedstawicieli WCRS i Rady Osiedla, 

w domu parafialnym Parafii w Leśnicy, odbyło się kolej-

ne spotkanie klubowiczów, z okazji Święta Kobiet 

(08.03) i Dnia Mężczyzny (10.03). Przy ciastku i filiżan-

ce herbaty, w miłej atmosferze, przy muzyce i śpiewie, 

klubowicze spędzili razem czas wspominając młodzień-

cze lata, żartując oraz planując działania klubu w br. 

Kolejne spotkanie, tym razem z okazji Świąt Wielkanoc-

nych, zostało zaplanowane na kwiecień.  

 

Stacja bazowa przy Lutyńskiej cd. 

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia, że zostało 

wniesione kolejne odwołanie od umorzenia postępowa-

nia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwa-

runkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na bu-

dowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław 

Średzka, realizowanego na działce ew. nr 8 AM-3 obręb 

Żar przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Odwołanie, 

wraz z aktami sprawy, zostało przekazane do Samorzą-

dowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pismem 

z dnia 22.02.2019 r. 

 

Aleja Stabłowicka - postępowanie środowiskowe 

 

Wojewoda Dolnośląski wydał Obwieszczenie znak: IF-

AB.7820.7.2018.AK z dnia 21.02.2019 r.o przeprowadze-

niu ponownej oceny oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie 

drogi krajowej nr 94 (klasy GP) - Osi Zachodniej we 

Wrocławiu, Część 1: Aleja Stabłowicka. W związku z 

tym, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z doku-

mentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w siedzi-

bie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocła-

wiu, pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2111, w terminie 

do 27 marca br. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w 

formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej. 

 

Inicjatywy lokalne w 2018 roku 

 

Zespół do spraw inicjatyw lokalnych przy WIM informu-

je, że w 2018 roku Plan inicjatyw lokalnych obejmował 

20 zadań, w tym 2 zadania z zakresu infrastruktury 

technicznej i 18 zadań drogowych. Zespół zaakceptował 

7 zadań, w planie ujęto i przyznano dofinansowanie dla 

7 zadań, z czego 2 zostały z planu zdjęte, ze względu na 

rezygnację wnioskodawców. 

Wykonanie inicjatyw lokalnych w 2017 roku - w trakcie 

realizacji były 4 inwestycje (4 wykonano), a w opraco-

waniu 7 dokumentacji projektowych (2 wykonano). Ogó-

łem wykonano 0,33 km kanalizacji sanitarnej, 0,36 km 

kanalizacji deszczowej (z przykanalikami), 0,48 km na-

wierzchni docelowych i 0,27 km nawierzchni tymczaso-

wych. 

Osiedla Leśnica dotyczyły: budowa nawierzchni tymcza-

sowej ulicy Kruszcowej - projekt, budowa  nawierzchni, 

odwodnienia, oświetlenia w ulicy Łanowskiego i oświe-

tlenie ulicy Owczarskiej - nowe wnioski. 

 

Sprzątanie Osiedla 

 

Zarząd Osiedla na wnioski radnych i mieszkańców, zgła-

sza do spółki Ekosystem miejsca, które wymagają 

uprzątnięcia. Ostatnio prace porządkowe wykonano przy 

ulicy Trzmielowickiej, Batorego i Mleczarskiej. Zgłosze-

nia dotyczące sprzątania ulic, zieleńców, parkingów, 

wnętrz podwórzowych itp. można przekazywać bezpo-

średnio do Interaktywnego Centrum Obsługi Mieszkań-

ca: kontakt.ekosystem.wroc.pl/sprzatanie-miasta/. Do 

informacji warto dołączyć zdjęcia miejsc wymagających 

interwencji pracowników firm sprzątających miasto. 

 

Zamknięcie ulicy Zebrzydowskiej  

 

W dniach18 - 29 marca nieprzejezdna będzie ulica Ze-

brzydowska, przy skrzyżowaniu z Górecką.  

Powodem utrudnień są prace przy budowie przyłączy 

wodno-kanalizacyjnych do obiektów kubaturowych. In-

westorem robót jest DOM - BUDUS z Wrocławia. 

 

Plan adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do 

roku 2030 

 

Rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące Pla-

nu adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 

2030. Spotkania podzielono tematycznie i odbywać się one 

będą w Mediatece przy placu Teatralnym 5, w następują-

cych terminach: 26.03.19 r. godz. 17.00 - spotkanie inau-

gurujące, 9.04.19 r. godz. 17.00 - woda, 16.04.19 r. godz. 

17.00 - zieleń, 23.04.19 r. godz. 17.00 - infrastruktura i 

bezpieczeństwo, 30.04.19 r. godz. 17.00 - budownictwo, 

21.05.19 r. godz. 17.30 - spotkanie podsumowujące. Zachę-

camy do udziału i składania pomysłów za pomocą formula-

rza dostępnego na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia do 

2.04.2019 r. 

 

 

Złóż petycję do Prezydenta lub Rady Miejskiej Wrocławi 

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

każdy ma prawo składać petycje. Przedmiotem petycji 

może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów 

prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w 

sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 

zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochro-

ny w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie 

zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być 

złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę 

organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych 

podmiotów. Aby złożyć petycję można skorzystać z formu-

larza umieszczonego na stronie www.wroclaw.pl/petycje/ 

i po jego wypełnieniu oraz podpisaniu złożyć ją w Urzę-

dzie Miejskim Wrocławia w kancelariach mieszczących się 

w Centrach Obsługi Mieszkańca, lub za pomocą formula-

rza elektronicznego przesłać jej skan w formie elektro-

nicznej na adres rozmawia@um.wroc.pl. Co powinna za-

wierać petycja, aby mogła zostać rozpatrzona: oznaczenie 

każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot 

wnoszący petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo 

siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do 

korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję 

jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce 

zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; 

oznaczenie adresata petycji; wskazanie przedmiotu pety-

cji. Petycja powinna zawierać informację o zgodzie lub jej 

braku, na ujawnienie na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej imienia i nazwiska osoby wnoszącej 

petycję. Petycja składana w formie pisemnej powinna być 

podpisana przez podmiot wnoszący petycję lub przez oso-

bę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja skła-

dana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może 

być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz 

powinna zawierać także adres poczty elektronicznej pod-

miotu wnoszącego petycję. Petycja powinna być rozpa-

trzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w termi-

nie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Petycja po jej złożeniu 

podlega ocenie pod kątem formalnym – prawnym, po czym 

jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicz-

nej oraz przesyłana do właściwej komórki organizacyjnej 

Urzędu w celu jej rozpatrzenia. Jeżeli petycja nie spełnia 

wszystkich wymogów określonych w ustawie, adresat 

wzywa nadawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia tre-

ści petycji lub uzupełnienia jej załączników. Nadawca w 

ciągu 14  dni od zawiadomienia będzie mógł uzupełnić te 

dane. W przeciwnym razie petycja nie będzie rozpatrzona. 

 

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. 

 

BIULETYN 
RADA OSIEDLA INFORMUJE: 

Biuletyn redagowany 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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Wrocław z najlepszą 

reputacją 
Wrocław na czele a za nim Kraków, Gdańsk, Poznań i 

Warszawa. Ranking Premium Brand 2019 już po raz 

trzeci wskazał miasta wojewódzkie cieszące się naj-

lepszą reputacją wśród Polaków. 

W badaniu reputacji marki Premium Brand 2019 re-

spondenci oceniali miasta biorąc pod uwagę wspo-

mniane skojarzenia, takie jak poziom zaufania do 

danego miasta, możliwość polecenia go znajomym, 

towarzyszącą mu atmosferę medialną, zaangażowa-

nie społeczne oraz warunki pracy w danym mieście. 

Miastem o najwyższej reputacji w świetle wyników 

badania jest Wrocław (74 pkt.), drugą pozycję zaj-

muje Kraków (73 pkt.), za nim uplasował się Gdańsk 

(72 pkt.). Tuż za podium, z wynikiem 71 pkt., ex 

aequo znalazły się Poznań i Warszawa. 

– Wrocław awansował z pozycji drugiej względem 

rankingu generalnego reputacji miast wojewódzkich 

z 2017 r. Kraków stracił tytuł lidera na rzecz drugie-

go miejsca. W poprzedniej edycji Premium Brand 

czołówkę miast o najwyższej reputacji tworzyły ko-

lejno: Kraków, Gdańsk, Wrocław Poznań i Szczecin – 

informują organizatorzy. 

Źródło: Wroclaw.pl 

Wolontariat ŹRÓ-

DEŁKA jedną z NAJ-

LEPSZYCH GRUP WE 

WROCŁAWIU 

Dnia 19 marca 2019 odbyła się uroczysta Gala wro-

cławskich Wolontariuszy. To wielkie święto wszyst-

kich tych, dla których miłość bliźniego, empatia, al-

truizm są ważnym elementem codziennego życia. 

W „Imparcie”, podczas finałowej Gali, Prezydent Ja-

cek Sutryk dziękował wszystkim Wrocławiankom 

i Wrocławianom za ich codzienną pracę na rzecz dru-

giego człowieka, zaangażowanie i radość życia.  

Wręczył również nagrody wszystkim zwycięzcom. 

Z radością informujemy, że  w XXV ogólnopolskim 

konkursie „OŚMIU WSPANIAŁYCH” grupa Wolonta-

riuszy ze Źródełka otrzymała jedną z pięciu głów-

nych nagród! Na co dzień w Źródełku pomaga nam 

grupa dziewiętnastu uczniów ze Szkoły Podstawowej 

nr 51 oraz dziesięciu pełnoletnich Wolontariuszy 

wśród nich są nauczyciele, studenci i osoby pracują-

ce w różnych firmach! Gratulujemy wszystkim Wo-

lontariuszom i dziękujemy za Waszą obecność! 

Tekst: U.K. 

 

 

Ściana dla ilustra-

tora 
W 2019 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projek-

tu promującego zdolnych ilustratorów. „Ściana dla 

ilustratora” to przestrzeń do ekspozycji w holu na 

pierwszym piętrze i na parterze CK Zamek. W ra-

mach projektu pokazujemy prace najciekawszych 

ilustratorów i rysowników, by wypromować ich 

twórczość oraz abyście mogli zakupić od nich pra-

ce. Mamy nadzieję, że dobra, polska ilustracja za-

gości na dobre na ścianach Waszych domów! Kolej-

na ekspozycja w ramach tego projektu to prace 

Diany Karpowicz. 

Diana Karpowicz – absolwentka Akademii Sztuk 

Pięknych we Wrocławiu. Ilustruje książki, projek-

tuje identyfikacje i oprawy graficzne festiwali kul-

turalnych. Współpracowała między innymi z wy-

dawnictwami Egmont, Nasza Księgarnia, Ezop, 

Otwarte, ZuzuToys, WSiP, Biuro Literackie, a także 

z Muzeum Śląskim, Muzeum Okręgowym w Tarno-

wie i Starą Kopalnią w Wałbrzychu, festiwalem 

LiterObrazki w Bydgoszczy i festiwalem OFCA w 

Oleśnicy. Stypendystka ministerialnego Programu 

Stypendialnego Młoda Polska 2019. Pasjonatka wa-

rzyw i ogródka działkowego. Przy pracy od nie-

dawna pomaga/przeszkadza jej najmłodszy członek 

rodziny- suka Draka. 

Prace Diany Karpowicz można również oglądać i 

nabywać na jej profilu www.facebook.com/

dianakarpowicz 

Materiał promocyjny 

 



 

 

 

Wizyta Chóru Ballada 

w Urzędzie Marszałkow-

skim. 

Z okazji Światowego Dnia Inwalidy zamkowy Chór 

Ballada został zaproszony do Urzędu Marszałkow-

skiego na odbywającą się tam uroczystość.  

 

Gratulujemy naszym seniorom świetnego występu!  

27 marca 

10 kwietnia 


