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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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13 marca 



 

Wielce Szanowne Panie! 

Z okazji się 8 marca, Międzynarodowego Dnia Ko-

biet, Rada Osiedla Leśnica składa wszystkim Pa-

niom moc najwspanialszych życzeń, dużo zdrowia, 

szczęścia, miłości, wszelkiej pomyślności, sukce-

sów w pracy i życiu osobistym oraz radości na co 

dzień. 

 

Dzień Otwarty w DSOSW 

 

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzą-

cych im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu, ulica 

Kamiennogórska 16, zaprasza na Dzień otwarty 23 

marca 2019 r. "Zapraszamy rodziców oraz opieku-

nów dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, na 

warsztaty połączone z dniem otwartym. Spotkajmy 

się 23 marca 2019 o godzinie 10.00. Szczegółowe 

informacje dostępne na stronie www.oswdn.pl oraz 

pod numerem telefonu 502 559 683. Uwaga - szkoła 

podstawowa dla uczniów z dysfunkcjami wzroku i 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

i umiarkowanym. Ośrodek przystosowany dla osób 

na wózku. 

 

Dla chętnych noclegi w internacie ośrodka po wcze-

śniejszym uzgodnieniu. Posiadamy nowoczesne sale 

edukacyjne oraz świetnie wyposażone obiekty spor-

towe, z basenem włącznie." 

 

Przystanek przy Dolnobrzeskiej 

 

Firma Plus Inwest P. Żygadło Sp. J. poinformowała o 

prowadzeniu prac polegających na wykonaniu pero-

nu przystankowego przy ul. Dolnobrzeskiej/Smolnej. 

Czekamy na szczegółowe informacje, zgodnie z zapi-

sami w dokumentacji przetargowej, przystanek po-

winien zostać wybudowany do 30.06.2019 r. 

 

Naprawy dróg gruntowych 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, odpowiadając na 

pismo Zarządu Osiedla w sprawie naprawy na-

wierzchni dróg gruntowych na Osiedlu informuje, że 

na wiosnę br. zostanie przeprowadzony przegląd 

nawierzchni dróg gruntowych Wrocławia. Realizacja 

napraw nawierzchni gruntowych na Osiedlu Leśnica 

w 2019 r. będzie uzależniona od stwierdzonego sta-

nu i uszkodzeń ulic oraz od posiadanych środków 

finansowych, przeznaczonych na te naprawy. 

 

Stacja bazowa przy Lutyńskiej cd. 

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia, że 

zostało wniesione odwołanie od umorzenia postę-

powania w sprawie wydania decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pole-

gającego na budowie stacji bazowej telefonii ko-

mórkowej 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 Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego we Wrocławiu, pismem z dnia 

14.02.2019 r. 

 

Konsultacje Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu informuje o moż-

liwości zapoznania się z projektem aktualizowane-

go Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Wrocław i prognozą oddziaływania na środowisko 

w ramach strategicznej oceny dokumentu. Doku-

mentacja będzie dostępna w siedzibie Biura Ochro-

ny 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 Przyrody i Klimatu, ul. Wojciecha Bogu-

sławskiego 8,10, 50-031 Wrocław, osobiście w se-

kretariacie Biura lub elektronicznie na email: 

pgn@um.wroc.pl. Wniosek należy zatytułować: 

"Wniosek do prognozy oddziaływania na środowi-

sko - projekt dokumentu Aktualizacja Planu Gospo-

darki Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko". 

 

Organizacja ruchu na obwodnicy Leśnicy cd. 

 

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na wnio-

ski dotyczące korekt organizacji ruchu na obwodni-

cy. WIM informuje, że organizacja ruchu i oznako-

wanie na drodze i skrzyżowaniach są prawidłowe i 

zgodne z projektem. Zagrożeniem bezpieczeństwa 

jest nieprzestrzeganie przepisów przez kierujących 

pojazdami - WIM zwróci się do Wydziału Ruchu 

Drogowego KMP o systematyczne kontrole prędko-

ści na alei Prezydenta Kaczorowskiego. WIM pozy-

tywnie zaopiniował wytyczenie przejścia dla pie-

szych na ulicy Miodowej w pobliżu przystanku 

"Trzmielowicka" oraz poinformował, że w chwili 

obecnej nie ma możliwości budowy chodnika 

wzdłuż tej ulicy. Natomiast w ramach budowy ka-

nalizacji sanitarnej na osiedlu Ratyń, zostanie wy-

konany peron przystankowy przy ul. Gromadzkiej 

oraz brakujące chodniki przy Gromadzkiej i Szkol-

nej. 

 

Naprawy chodników 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta prowadzi postę-

powania przetargowe dotyczące wykonania wymia-

ny krawężników betonowych na ul. Stabłowickiej 

oraz wymianę uszkodzonej nawierzchni chodników 

przy ul. Rytowniczej. 

Co i gdzie zgłaszamy 

ZDiUM przez całą dobę, pod numerami tel. 071 376 

00 22  i 19501 oraz na zgloszenia@zdium.wroc.pl, 

przyjmuje zgłoszenia: ubytków w nawierzchniach 

jezdni i chodników; uszkodzeń lub braków pokryw 

studzienek kanalizacyjnych, pojemników na odpady, 

ławek, barier, elementów segregacji ruchu, znaków 

drogowych, oznakowania informacyjnego, słupów 

itp.; awarii sygnalizacji świetlnej; awarii oświetlenia 

ulicznego; uszkodzeń wiat przystankowych; braku 

lub niewłaściwego oznakowania miejsca robót oraz 

innych nieprawidłowości w pasie drogowym dróg 

publicznych na terenie miasta, wymagających inter-

wencji służb miejskich (z wyjątkiem zdarzeń, przy 

których konieczne jest natychmiastowe działanie po-

licji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego). 

Ekosystem - oczyszczanie jezdni, parkingów, ścieżek 

rowerowych, chodników, zieleńców, przystanków –

71 75 86 958, 71 75 86 959 (od 7:30 do 15:30). Zimo-

we utrzymanie pasa drogowego – 71 376 00 22 

(całodobowo). 

Biuro Obsługi Pasażera MPK przyjmuje wszelkie 

uwagi dotyczące punktualności kursów, zachowania 

kierujących pojazdami i kontrolerów czy czystości w 

pojazdach. Infolinia czynna jest  od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 7:00 do 21:00 - tel. 71/ 321 

72 71,  321 72 70 i 325 08 89. 

Już czas na wiosenne porządki 

Szanowni Państwo, zachęcamy do wiosennych po-

rządków. Przypominamy, że zagospodarowanie odpa-

dów biodegradowalnych na posesjach prywatnych 

należy do obowiązków właścicieli nieruchomości. 

Natomiast w zakresie pasa drogowego (jezdnia, 

chodnik, pas zieleni) Zarząd Zieleni Miejskiej usuwa 

liście tylko z pasa zieleni. Odpady te (liście, trawy 

itp.) można zagospodarować w przydomowych kom-

postownikach lub zgromadzić w workach koloru brą-

zowego i zgodnie z ustalonymi terminami (szczegóły 

na stronie ekosystem.pl) przygotować do zabrania 

przez wyznaczone firmy. Uprzątnięcie zanieczysz-

czeń z chodników przyległych do nieruchomości, 

zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminie, należy do ich właścicieli.  Nad-

mieniamy też, że na terenie Wrocławia obowiązuje 

zakaz spalania pozostałości roślinnych, a jego nie-

przestrzeganie podlega karze aresztu lub grzywny. 

Zadbajmy o czystość powietrza i otaczające nas śro-

dowisko naturalne. Uczcijmy naszym proekologicz-

nym zachowaniem, przypadający 22 marca każdego 

roku, Światowy Dzień Wody oraz 21 marca pierwszy 

dzień astronomicznej wiosny.  

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. 

 

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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kwalifikuje tylko zupę kalafiorową. Gdy coś go zde-

nerwuje, idzie pograć w bilard albo na wylotówkę. 

Poczciwa życiowa pierdoła, ciekawski, wszędzie się 

wciśnie. Wszystko rozgrzebie, niczego porządnie nie 

skończy. Zawsze gdzieś jedzie, ale nigdzie jeszcze nie 

dojechał. Teraz prowadzi najlepszego bloga na świe-

cie. Przynajmniej według własnej mamy.” 

„GR20, Cape Wrath Trail | Dwa szlaki, dwa świa-

ty” . Krzysztof Story 28 marca 2019, godzina 

18:30. Wstęp wolny.  

Kaligrafia w Zamku 
Zapraszamy na warsztaty kaligraficzne, czyli sztuki 

pięknego pisania, podczas których będziecie mieli 

możliwość wypróbowania swoich sił w posługiwaniu 

się stalówką umieszczoną na obsadce i maczanej 

w atramencie. 

Zajęcia przybliżą zapomnianą sztukę kaligrafii, czyli 

pisma wykonywanego za pomocą obsadki i stalówki 

maczanej w atramencie. Na zajęciach będzie można 

spróbować swoich sił w piśmie zwanym kursywą 

angielską (Copperplate script), który wykonuje się 

za pomocą stalówki ostro zakończonej. 

Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych, za-

równo tych, którzy nie mieli wcześniej styczności 

z kaligrafią artystyczną jak i dla osób które już pisa-

ły. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały! 

Spotykamy się w Centrum Kultury „Zamek” 15 

marca (piątek) w godzinach 18 – 20. Temat: kursy-

wa angielska (Copperplate script), cena: 35 zł 

Prowadzi Katarzyna Rohleder, pasjonatka kaligra-

fii z Wrocławia. Zapisy poprzez Strefazajęć.pl. 

 

  

Integracja poprzez 

kreatywność 

Serdecznie zapraszamy do „Źródełka” na zajęcia, 

które prowadzą słuchaczki Policealnego Studium 

Animatorów Kultury „SKIBA”! Spotykamy się średnio 

dwa razy w miesiącu. Na ostatnich zajęciach malo-

waliśmy bez pędzli! Okazało się, że najbardziej po-

spolite narzędzie malarskie jest zbędne przy tworze-

niu pięknych obrazów. Zabawa była super, choć bez 

prania i szorowania się nie obyło. Kolejne warsztaty 

„Integracja poprzez kreatywność” odbędą się                              

13 marca.  

Szczegóły na profilu Źródełka na Facebooku.   

Program Aktywności 

Lokalnej  PAS-ja na 

Leśnicy 
W ramach Projektu PAS-ja na Leśnicy od październi-

ka zaczął się Trening Rozwoju Osobistego. Trening 

ma na celu zwiększenie samoświadomości w obsza-

rze sfery myślenia, odczuwania i działania. Zwięk-

szenie umiejętności wglądu w siebie, konstruktyw-

nego wyrażania siebie i kontrolowania swoich emo-

cji. Zwiększenie wiedzy na temat własnego potencja-

łu i wykorzystania na rzecz przeprowadzenia pozy-

tywnych zmian w swoim życiu. Zwiększenie umiejęt-

ności swobodnego wyrażania swoich  myśli, opinii 

i poglądów. W ramach treningu uczestnicy zwiedzili 

Centrum Historii Zajezdnia. 

Od listopada rozpoczął się Trening Aktywności Spo-

łecznej. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Pana Tadeu-

sza, oraz Panoramę Racławicką. Celem Treningu jest 

zwiększenie świadomości do przeprowadzania zmian 

w środowisku lokalnym, integracji oraz zaangażowa-

nia w działania na rzecz samodzielnego rozwiązy-

wania swoich problemów i najbliższego otoczenia. 

Zwiększenie umiejętności integracyjnych poprzez 

edukację społeczną i obywatelską.  

W ramach Treningu Aktywności Społecznej uczest-

nicy zwiedzili Muzeum Architektury oraz wystawę 

Nasza Tożsamość – „1918-2018 Stulecie Niepodle-

głości Polska-Światu” Poznawali architekturę i za-

budowę  Wrocławia   z lotu ptaka- Wejście na  wie-

żę widokową  do Sky Tower. Również została prze-

prowadzona inicjatywa lokalna, która polegała na 

integracji międzypokoleniowej. Uczestnicy PAS-Ja 

przygotowali bajki Jan Brzechwy i czytali je dzie-

ciom  w Przedszkolu Bajkolandia.  

Tekst: Magdalena Lejkam- koordynator  

 

KULTURY ŚWIATA - 

GR20 i Cape Wrath 

Trail 

200-kilometrowy trawers Korsyki. Prawie 400 ki-

lometrów przez szkockie pustkowia. GR20 i Cape 

Wrath Trail są zupełnie różne. Oba są jednak zali-

czane do najtrudniejszych szlaków w Europie. Pod-

czas prezentacji nasz gość, Krzysztof Story opowie: 

Czy najtrudniejsze naprawdę jest trudne? Jak przy-

gotować się do długiej wędrówki? Dlaczego mgła 

jest piękniejsza niż słońce? 

Krzysztof Story o sobie: 

„Oczy niebieskie z brązową plamką na prawym. 

Metr siedemdziesiąt, włosy blond. Pochodzi z Wro-

cławia i wcale nie jest mu z tego powodu przykro. 

Bardzo się stara, ale chyba nigdy nie osiągnie nic 

lepszego niż swoje nazwisko. Podróżnik z Bożej 

łaski, wiecznie z aparatem przy oku. Wspinacz, ale 

słaby. Żeglarz wierzący, ale niepraktykujący. Auto-

stopowicz. Uwielbia góry, ale 5 godzin na stacji 

benzynowej pod Berlinem też wytrzyma. 

Potrafi zainteresować go absolutnie wszystko od 

parkuru do fizyki kwantowej. Kategorycznie dys-

Pani Dyrektor 

Elżbiecie Lenczyk 

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

OJCA 

składają 

pracownicy Centrum Kultury „Zamek” 



 

 

Wigilia dnia Św. Pa-

tryka we Wrocławiu 
Tradycyjnie w połowie marca Wrocław znów będzie 

rozbrzmiewał fantastyczną, energetyczną muzyką 

irlandzką, a tancerze porwą Was do tańca! 

Gotowi na wigilię Dnia Św. Patryka? Ubierzcie się 

na zielono i dołączcie do nas w Centrum Kultury 

Zamek 16.03.2019. Zapraszamy na koncert zespołu 

Rhiannon Celtic Band, który wraz z tancerzami 

szkoły tańca irlandzkiego Irish Spin zapewnią Wam 

niezapomniane, celtyckie wrażenia. 

Rhiannon Celtic Band to istniejący od 2013 roku ze-

spół z Wrocławia grający szeroko pojętą muzykę 

celtycką. Mimo tradycyjnych melodii, oraz instru-

mentarium (m.in. banjo, bouzouki irlandzkie, man-

dolina, bodhran irlandzki) nie boją się aranżować 

swoich utworów po swojemu, czasem dodając im 

szczyptę słowiańskiego charakteru. 

Ich występy zawsze balansowały pomiędzy melan-

cholijnymi balladami rodem z wysp brytyjskich, 

oraz bardzo energetycznymi, zachęcającymi do tań-

ca melodiami ludowymi ze Szkocji i Irlandii. 

Wszystko to prowadzone z dużą dozą humoru. 

Szkoła tańca "Irish Spin" została założona w 2016 

roku przez Małgorzatę Szarycz - certyfikowaną in-

struktorkę tańca irlandzkiego (TCRG). Głównym 

celem szkoły jest popularyzacja kultury irlandzkiej 

w naszym regionie. Praktykujemy sportową odsłonę 

tańca irlandzkiego jednocześnie zdobywając wiedzę 

na temat tradycyjnych form. 

Patroni: Ambasada Irlandii w Polsce, Konsul Hono-

rowy Irlandii w Poznaniu, Fundacja Kultury Irlandz-

kiej, Centrum Kultury Zamek, Rhiannon Celtic Band, 

Irish Spin, Klub Pod Kolumnami, Celtycki Wrocław. 

Nasze! Zdolne dzieciaki - fotorelacja 
22 lutego mieliśmy przyjemność gościć w Cenrum Kultury „Zamek” małych artystów z leśnickiej Szkoły Pod-

stawowej nr 51. Poniżej prezentujemy małą fotorelację z tego wydarzenia.  


