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Spotkanie RO z Prezydentem Wrocławia 

W dniu 03.04. br. w Ratuszu, odbyło się spotkanie 

przedstawicieli Rady Osiedla Leśnica z Prezydentem 

Wrocławia Jackiem Sutrykiem. Niestety z uwagi na 

ograniczony czas spotkania (1 godz.), udało nam się 

omówić tylko część z zaplanowanych spraw dotyczą-

cych naszego Osiedla.  

W zakresie inwestycji wskazaliśmy pilną potrzebę 

dalszego kanalizowania pozostałych części naszego 

osiedla, w tym ulic przy Bystrzycy (Skoczylasa, Pro-

menada, Ślepa, Stroma, Łączna i Kącka), w części 

zachodniej (Mokrzańska, Małoszyńska, Niepierzyń-

ska, Niemkińska, Sosnowa, Woronowicka, Szczepa-

nowska), osiedla Mokra (Świerkowa, Modrzewiowa, 

Ulowa, Smolna, Junacka, Wińska, Watowa, Mojęcic-

ka, Chobieńska, Liściasta), osiedla Żar (Lutyńska, 

Lubska, Żarska), dokończenia projektu Ratyń 

(Miodowa, Szkolna, Gromadzka, Beskidzka, Ekono-

miczna, Wyboista) oraz innych, nieskanalizowanych 

ulic naszego osiedla. Ponownie zgłosiliśmy potrzebę 

budowy odcinka sieci wodociągowej do ul. Krajobra-

zowej i Plenerowej. Zwróciliśmy uwagę na niewy-

starczający nadzór i usterki przy realizacji projek-

tów inwestycji budowlanych na osiedlu. Ponownie 

przedstawiliśmy konieczność naprawy wielu ulic i 

chodników (w tym Dolnobrzeska, Trzmielowicka, 

Skoczylasa, Płońskiego), budowę nowych chodników 

w ulicach: Dolnobrzeska, Mokrzańska, Lubska, Lu-

tyńska, Średzka w kierunku Żar i innych oraz remont 

dróg gruntowych: Jajczarska, Wyboista, Stroma, Pro-

menada, Kruszcowa, Woronowicka, Owczarska. Po-

nowiliśmy apel o pilne wykonanie remontu sali wi-

dowiskowej, przyziemia i piwnic, osuszenie funda-

mentów, wyremontowanie i odmalowanie lewej 

strony muru okalającego Zamek oraz potrzebę re-

montu lewej części placu Świętojańskiego, parkingu 

i postoju taksówek. Powtórnie  zgłosiliśmy potrzebę 

budowy szkoły średniej i basenu w zachodniej części 

Wrocławia, rozbudowę Szkół Podstawowych na Złot-

nikach i Stabłowicach oraz budowę nowej szkoły na 

Nowych Żernikach.  Zgłosiliśmy uwagi co do niskiej 

jakości realizacji niektórych projektów WBO oraz 

brak nadzoru ZDIUM nad ich wykonaniem. 

Wskazaliśmy konieczność zmiany ustawienia infor-

macyjnych tablic elektronicznych w obrębie pętli w 

Leśnicy. Zasugerowaliśmy potrzebę utworzenie 

większej ilości poprzecznych autobusowych rozwią-

zań komunikacyjnych, budowę stacji kolei aglomera-

cyjnej Wrocław – Złotniki. 

Ponowiliśmy wniosek o zamontowanie monitoringu 

elektronicznego pętli tramwajowo-autobusowej, re-

jonu parkingu „park & ride” na ul. Snycerskiej; 

skrzyżowania ulic Średzka/Dolnobrzeska, pl. Święto-

jańskiego oraz skrzyżowania ul. Kosmonautów/

Złotnickiej, w rejonie ul. Boguszowskiej na wysoko-

ści SP nr 95, skrzyżowania ul. Wielkopolska/

Małopolska. Poprosiliśmy o zwiększenie ilości samo-

chodów do patroli policji KP Wrocław Leśnica oraz 

Straży Miejskiej.  

W zakresie ochrony środowiska i utrzymania zieleni 

zgłosiliśmy konieczność systematycznej ochrony, 

przycinania sanitarnego i stałej pielęgnacji drzewo-

stanu, częstszego wykaszania obszarów zielonych, 

odmulenia i pogłębienia dna rzeki Bystrzyca, oczysz-

czenia jej nabrzeży i innych cieków wodnych osiedla, 

porządkowania i zagospodarowania Stawów Leśnic-

kich oraz usuwania dzikich wysypisk śmieci. Wy-

brzmiała też sprawa wzrostu zanieczyszczenia po-

wietrza w naszym osiedlu. Wskazaliśmy potrzebę 

wprowadzenia rozwiązań  systemowych, ale realizo-

wanych systematycznie i rozłożonych w czasie. 

Uznaliśmy, że nowe inwestycje, w tym również in-

dywidualne, powinny wykluczać zastosowanie 

szkodliwych sposobów ogrzewania. Aktualnie waż-

nymi elementami walki ze smogiem jest kontrola 

sprzedaży niskiej jakości opału, kontrolowanie spa-

lania śmieci, tworzenie programów umożliwiają-

cych obniżenie kosztów ocieplenia budynków oraz 

wprowadzania ulg dla najsłabiej usytuowanych ma-

terialnie mieszkańców. Zawnioskowaliśmy też o 

rozbudowę sieci gazowej i ciepłowniczej. 

Przypomnieliśmy też o potrzebie remontu wejścia 

do budynku, renowacji ogrodzenia, remontu klatki 

schodowej, naprawy balkonów w siedzibie RO Le-

śnica przy ul. Płońskiego 13. Zaapelowaliśmy o 

przyspieszenie prac nad powstaniem Centrum Ak-

tywności Lokalnej przy ul. Skoczylasa 8. Na zakoń-

czenie przekazaliśmy Prezydentowi i obecnym na 

tym spotkaniu urzędnikom pisma z wykazem 

wszystkich spraw, które zamierzaliśmy omówić. 

Prezydent przyjął sprawy przez nas zgłoszone z 

zamiarem jak najszybszego ich rozpatrzenia, a na-

stępnie podziękował za spotkanie.  

 

11 maja – przypominamy o Rodzinnym Flomarku 

Osiedlowym 

 

Rada Osiedla Leśnica, planuje zorganizować w so-

botę 11. maja br., w godzinach 12.00-16.00, Rodzin-

ny Flomark Osiedlowy. Flomark odbędzie się w wy-

dzielonej części terenu przy ul. Średzkiej - obok 

Stawów Leśnickich. Celami tego przedsięwzięcia 

jest promowanie świadomości ekologicznej, w tym 

umożliwienie mieszkańcom wymiany przedmiotów 

często zalegających na strychach i w piwnicach 

oraz poszerzenie płaszczyzny integracji mieszkań-

ców Osiedla i promowanie działań podejmowanych 

przez instytucje Miasta na rzecz lokalnej społecz-

ności. Podczas naszego Flomarku, dodatkowo pra-

gniemy zorganizować wiosenny kiermasz kwiatów, 

rozsady i nasion, sprzętu wędkarskiego oraz punkty 

poradnictwa specjalistycznego. Zapraszamy zatem 

lokalnych handlowców z branży ogrodniczej i węd-

karskiej o włączenie się do tego przedsięwzięcia - 

czekamy na Państwa zgłoszenia. Dzieci zapraszamy 

do udziału w konkursie  z nagrodami o tematyce 

ekologicznej. Bezpłatnie udostępniamy dmuchane 

zjeżdżalnie, słodki poczęstunek. Dla wszystkich 

uczestników będzie dostępna mała gastronomia. 

Zapraszamy mieszkańców do udziału w tej wiosen-

nej imprezie, wcześniej zaplanujmy swój czas. 

 

09.04 – wielkanocne spotkanie Klubu Seniora 

„Fantazja” 

 

Jak ostatnio informowaliśmy na łamach gazety, w 

domu parafialnym w Leśnicy, 09.04. odbyło się 

spotkanie wielkanocne członków Klubu Seniora 

„Fantazja”. Z udziałem zaproszonych gości i przed-

stawicieli Zarządu Osiedla, w świątecznej atmosfe-

rze przy symbolicznym jajeczku, pobłogosławionym 

przez ks. Piotra Rapacza, wikariusza Parafii w Le-

śnicy pw. św. Jadwigi Śl., klubowicze spędzili sym-

patycznie czas.  

 

Młodzieżowy Puchar Wiosny  

Zarząd Osiedla i Koło nr 122 „Astra” Polskiego 

Związku Wędkarskiego serdecznie zaprasza w so-

botę 27 kwietnia 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, następ-

nie rozdanie nagród i ognisko  

z kiełbaskami. Do zobaczenia nad wodą, liczymy na 

aktywny udział młodych adeptów wędkarstwa! 

 

Osiedlowe imprezy w czerwcu br. 

Informujemy, że w ramach partnerstwa lokalnego, 8 

czerwca br. planowany jest, na terenie jednostki 

wojskowej przy ul. Trzmielowickiej, festyn osiedlo-

wy połączony ze Świętem 10 Wrocławskiego Pułku 

Dowodzenia. Na uczestników będzie czekać wiele 

atrakcji i niespodzianek pokazów oraz poczęstunek 

wojskowy.  

Natomiast 16 czerwca  br. odbędzie się „II Stabłowic-

ki bieg po zdrowie”, który będzie wspierał akcję do-

broczynną. W biegu będą mogły wziąć udział osoby, 

które ukończyły 16 rok życia przed dniem 16 czerw-

ca, a jego trasa wynosi 4,2 km. Pełne informacje do-

tyczące regulaminu, trasy, zapisów oraz karta zgło-

szenia zostaną zamieszczone w maju br. na Faceboo-

ku i stronie internetowej Rady Osiedla Leśnica. Ser-

decznie wszystkich zapraszamy! Już teraz zaplanuj-

my swój czas. O szczegółach tych przedsięwzięć bę-

dziemy informować w kolejnych wydaniach Gazety 

Leśnickiej. 

Zmiany na Średzkiej przy Lidlu 

 

Rozpoczęły się prace związane ze zmianą organizacji 

ruchu w obrębie wjazdu na teren sklepu Lidl przy 

Średzkiej. Korekcie ulegnie przede wszystkim ozna-

kowanie poziome - powstanie lewoskręt na teren 

sklepu. Zostanie również wykonany wyjazd ze sklepu 

w lewo na Średzką. Rotomat informuje, że nie powin-

no być utrudnień dla kierowców, prace związane ze 

zmianami w oznakowaniu poziomym będą prowadzo-

ne w warunkach małego natężenia ruchu, najczęściej 

w nocy. Prace nie będą wykonywane w okresie przed 

i poświątecznym, a ich zakończenie zaplanowano na 

koniec kwietnia. 

 

Program udostępniania kompostowników 

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa realizuje program 

bezpłatnego udostępniania kompostowników służą-

cych do kompostowania odpadów zielonych oraz od-

padów kuchennych ulegających biodegradacji. Kom-

postowniki są udostępnione mieszkańcom posiadają-

cym przydomowe ogródki i placówkom oświatowym. 

Celem programu jest edukacja mieszkańców w zakre-

sie prawidłowego kompostowania odpadów, promo-

cja kompostowania odpadów na własne potrzeby, 

zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegrada-

cji poddawanych odzyskowi, a tym samym ogranicze-

nie ilości kierowanych do składowania odpadów  ko-

munalnych wytworzonych na terenie Wrocławia. 

O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy 

mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, 

która dysponuje nieruchomością pozwalającą na 

ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający 

uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji 

oraz posesji sąsiednich; dysponuje odpadami zielony-

mi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegra-

dacji; ma możliwość zagospodarowania wytworzone-

go kompostu oraz zobowiąże się do składania spra-

wozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu 

w okresie obowiązywania umowy.  

 

 

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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Dokończenie biuletynu RO  



 

ROCZNICOWO I ŚWIĄ-

TECZNIE 
W tym roku Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci 

i Młodzieży „Źródełko” obchodzi 18. Rocznicę. Dnia 2 

kwietnia 2001 roku odbyły się pierwsze zajęcia 

w ówczesnej Świetlicy Środowiskowej. Pomysłodaw-

cą parafialnej Świetlicy był  ks. Andrzej Pańczak 

(obecny Proboszcz Parafii na Złotnikach). Celem 

„Źródełka” zawsze był i nadal jest udział w wycho-

waniu dobrego człowieka, który będzie umiał z każ-

dym dniem bardziej żyć nie tyko z drugimi, ale i dla 

drugich w duchu chrześcijańskiej miłości! 

Pierwsze zajęcia poprzedzone były kilkumiesięczny-

mi pracami remontowymi w pomieszczeniach przy 

ul. Dolnobrzeskiej 6, które Miasto Wrocław użyczyło 

Parafii na prowadzenie zajęć. Od roku 2003 zajęcia 

„Źródełka” odbywały się w dwóch budynkach przy 

ul. Wolskiej 9a tzw. „Duże Źródełko” i przy ul. Dol-

nobrzeskiej 6 tzw. „Małe Źródełko”. W roku 2015 

umowa użyczenia pomieszczeń przy ul. Dolnobrze-

skiej 6 została wypowiedziana przez Miasto, a teren 

wraz z zabudowaniami sprzedany przez Gminę. 

Obecnie do dyspozycji dzieci i młodzieży Parafia 

przeznacza blisko 250m2 przy ul. Wolskiej 9a. Każ-

dego roku z bezpłatnej oferty zajęć „Źródełka” korzy-

sta grupa ok. 80 – 100 dzieci i młodzieży.  

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność 

„Źródełka”, dziękujemy wszystkim Wolontariuszom, 

Przyjaciołom, Rodzicom i Dzieciom.  

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim życzymy 

dużo radości i pokoju, serdecznych spotkań w Rodzi-

nie i gronie Przyjaciół oraz dużo miłości. 

Tekst: U. K.  

Zainteresowana osoba lub placówka oświatowa wy-

stąpi z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz 

podpisze umowę użyczenia, z 36 miesięcznym termi-

nem obowiązywania. Po upływie terminu obowiązy-

wania umowy kompostownik przejdzie na własność 

użytkownika. Więcej informacji na stronie wroc-

law.pl w zakładce Programy miejskie. 

 

Przyjazne Ulice 

 

Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia 

we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we 

Wrocła-

wiu sporządza aktualizację Standardów planowania, 

projektowania i realizacji ulic miejskich z uwzględ-

nieniem zieleni i rozwiązań proekologicznego gospo-

darowania wodą opadową. Dokument jest bardzo 

ważnym elementem polityki zrównoważonego zarzą-

dzania i planowania miasta. Zawierać on będzie 

m.in. aktualizację katalogu przekrojów ulic aktualnie 

obowiązującego we Wrocławiu oraz szereg informa-

cji służących planowaniu, projektowaniu i realiza-

cji ulic z elementami zielono-niebieskiej infrastruk-

tury (np. ogrody deszczowe, zróżnicowane pasy zie-

leni), wygodnych, a zarazem dobrze wyglądających. 

Autorzy opracowania chcą wspólnie z mieszkańcami 

wypracować wzór ulicy, który spełni potrzeby wro-

cławianek i wrocławian w zgodzie z ekologią. Zieleń, 

zatrzymywanie wody opadowej, ławki czy drogi dla 

rowerów to tylko niektóre z zagadnień, które będzie-

my poruszać.Wypełnij ankietę, która dotyczy zarów-

no ulic osiedlowych, tych węższych i bliższych 

mieszkańcom oraz miejskich, tych szerszych, po któ-

rych poruszamy się tramwajem, rowerem, samocho-

dem czy pieszo. Przyjdź na spotkanie, na którym po-

rozmawiamy jak powinna wyglądać przyjazna ulica. 

Konsultujemy od 15 kwietnia do 6 maja, spotkanie 

konsultacyjne 25.04.2019, godz. 17.00, Mediateka, 

pl. Teatralny 5. Dyskusji podlegać będzie przestrzeń 

ulicy miejskiej widziana oczami mieszkańca i jego 

potrzeby związane z zagospodarowaniem tej prze-

strzeni. W szczególności omawiane będą poszczegól-

ne elementy ulicy i ich rozmieszczenie w pasie dro-

gowym, takie jak: zieleń, elementy proekologicznego 

gospodarowania wodą opadową, strefy dla pieszych, 

rowerzystów, komunikacji kołowej i parkingi, a tak-

że sieci podziemnej infrastruktury technicznej. Dys-

kutowane będą różne układy tych elementów w uli-

cach osiedlowych i miejskich oraz propozycja miesz-

kańców przyjaznego im wzoru ulicy. Ankieta dostęp-

na na stronie Wrocław Rozmawia. 

 

Punkt doradztwa energetycznego dla mieszkańców 

Wrocławia 

 

Przy ulicy Hubskiej 8-16, w środy i czwartki, w go-

dzinach 8:00 - 15:45, działa punkt konsultacyjny w 

zakresie doradztwa energetycznego. Zakres działań 

punktu obejmuje: doradztwo w zakresie programu 

KAWKA+, informacje dotyczące Lokalnego Programu 

Osłonowego, w ramach którego można ubiegać się o 

dopłatę do rachunków za ogrzewanie, doradztwo w 

zakresie programu "Czyste powietrze", informacje 

dotyczące innych możliwości dofinansowania zmiany 

źródła ogrzewania, informacje dotyczące obowiąz-

ków, jakie nakłada na mieszkańców uchwała anty-

smogowa. 

 

Mikrogranty 2019 

 

Strefa Kultury Wrocław i Fundacja Umbrella zapra-

szają na drugi w tym roku nabór Mikrograntów - tym 

razem na inicjatywy plenerowe! W ramach nowego 

naboru (1-15 maja) zapraszamy wszystkich chętnych 

wrocławian i wrocławianki (pełnoletnie osoby fi-

zyczne oraz grupy nieformalne), młode organizacje 

pozarządowe (do 5 lat działalności) oraz młodzieżo-

we grupy nieformalne (osoby od 13 do 21 roku życia) 

do realizacji swoich pomysłów na działania z zakresu 

animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związa-

nych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o 

charakterze kulturotwórczym, które realizowane 

będą na tzw. obszarach rekreacyjnych, czyli w 

otwartych, dostępnych dla mieszkańców miasta 

przestrzeniach. Szczególnie mocno rekomendujemy 

wykorzystanie miejsc i obiektów, które powstały w 

ramach Wrocławski Budżet Obywatelski. Chcecie 

zorganizować warsztaty działkowe i majsterkowe 

na Zaciszu, grę terenową o historii Osobowic, cykl 

edukacyjnych śniadaniowych pikników na Ołtaszy-

nie lub plenerowe warsztaty kulinarne dla sąsia-

dów na Stabłowicach? Macie pomysł, jak wziąć 

miasto w swoje ręce latem? Czekamy na Was i Wa-

sze pomysły! Nabór poprzedzą spotkania informa-

cyjne, w trakcie których będzie można uzyskać od-

powiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania doty-

czące przygotowania wniosku i planowania realiza-

cji projektu.  

 

23.04, 17:00 - Filia nr 7 MBP we Wrocławiu, (ul. 

Suwalska 5) – Mikrogranty dla osób fizycznych i 

grup nieformalnych; 

23.04, 17:00 Dolnośląska Federacja Organizacji 

Pozarządowych ( Kołłątaja 31/1-2) – Mikrogranty 

młodzieżowe i Mikrogranty NGO; 

25.04, 17:00 - Filia nr 11 MBP/FAMA Centrum Bi-

blioteczno-Kulturalne (ul. Krzywoustego 286) - 

Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformal-

nych; 

29.04, 17:00 - Filia nr 1 MBP we Wrocławiu (ul. 

Sztabowa 98) - Mikrogranty dla osób fizycznych i 

grup nieformalnych; 

7.05, 17:00 - Filia nr 4 Miejska Biblioteka Publicz-

na we Wrocławiu (ul. Wieczysta 105) - Mikrogran-

ty dla osób fizycznych i grup nieformalnych; 

8.05, 17:30 - Otwarta Przestrzeń Kultury 

(Kościółek pw. św. Jana Nepomucena, Park Szczyt-

nicki) - Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nie-

formalnych; 

10.05, 17:30 - Barbara (ul. Świdnicka 8B) – Mikro-

granty dla osób fizycznych i grup nieformalnych, 

Mikrogranty młodzieżowe i Mikrogranty NGO. 

Szczegóły oraz dokumenty niezbędne do przygoto-

wania się do majowego naboru na stronie 

www.strefakultury.pl/Mikrogranty. 

RADA OSIEDLA INFORMUJE: 



 

KULTURY ŚWIATA - KARAIBY 
Zapraszamy na spotkanie z Markiem Kramarczykiem, podróżnikiem, który opowie o swojej podróży na Kara-

iby. Gdy w jego głowie zrodził się nieco szalony pomysł wyprawy jachtostopem na Karaiby, nie miał pojęcia, 

że spędzi na morzu tak dużo czasu. Był zachwycony przygodami w tropikach i dlatego postanowił nie wracać 

do normalnego życia i znaleźć pracę na jachcie. Udało się, a jego podróż trwała dalej. Jej wielkim finałem był 

rejs na Pacyfik, który odbył jako członek załogi polskiego jachtu Ocean View. 

Na prezentacji usłyszycie między innymi o tym jak bez żadnego doświadczenia żeglarskiego złapał pierwszy 

jacht na stopa w 5 minut. Opowie o żeglowaniu na Karaibach łódką, którą opiekował się inny polski jachto-

stopowicz. Zobaczycie jak wygląda praca na jachcie i nurkowanie z setką polujących rekinów. Dowiecie się 

dlaczego niemal cała populacja Żółwi z Galapagos została… zjedzona przez odwiedzających archipelag żegla-

rzy. Pokaże wam wyspy gdzie ludzie wyglądają jak z bajki „Moana” i kilka innych rzeczy. Wszystko to dopra-

wione zdjęciami z miejsc, do których mało 

kto ma okazję zajrzeć. 

Marek Kramarczyk, podróżnik i żeglarz. 

Nie lubi zimy i gdy tylko może, spędza ją 

w tropikach. Jego jachtostopowa przygoda 

nieoczekiwanie zmieniła się w 3-letnią 

włóczęgę po morzach i oceanach. 

„Jachtostopem na Karaiby i dalej, przez 

Pacyfik – 3 letnia oceaniczna przygoda” 

Spotkanie z Markiem Kramarczykiem 

25.04.2019, godzina 18:30 

Centrum Kultury Zamek 

POCIĄG DO KOMIKSU 
Czy wiedzieliście, że z Filii nr 12 MBP we Wrocławiu do 

Centrum Kultury Zamek podróż zajmuje tylko 15 minut? 

Przekonajcie się sami, biorąc udział w bezpłatnych 

warsztatach ze znakomitymi twórcami komiksów! Co 

więcej, będą to warsztaty niezwykłe, bo prowadzone 

częściowo w pociągu!  

Przygotowaliśmy cztery odsłony warsztatów komiksowych 

dla czterech grup wiekowych ;) 

27 kwietnia: warsztat z Pawłem Rzodkiewiczem i Tom-

kiem Woroniakiem (młodzież 15-18 lat, zapisy od 13 kwiet-

nia, grupa 20 osób); 

27 maja: warsztat z Bereniką Kołomycką (dzieci, grupa 

zorganizowana – nie prowadzimy zapisów); 

24 sierpnia: warsztat z Rochem Urbaniakiem (dorośli 19-

49 lat, zapisy od 1 sierpnia, grupa 20 osób); 

7 września: warsztat z Przemysławem Trustem Truściń-

skim (dorośli 50+, zapisy od 16 sierpnia, grupa 20 osób). 

Warsztaty rozpoczynać się będą w Filii nr 12 MBP we Wro-

cławiu, następnie przeniosą do pociągu, a zakończą w Cen-

trum Kultury Zamek gdzie zostaną połączone ze zwiedza-

niem wystawy Agi Świętek (2 pierwsze) oraz Grzegorza 

Rosińskiego (pozostałe 2) w Galeria Tymczasem, komiks 

i ilustracja. 

Za dużo dobrego? A to jeszcze nie koniec: działaniom 

warsztatowym towarzyszyć będą prezentacje plansz ko-

miksowych stworzonych specjalnie na rzecz projektu przez 

czołówkę polskich twórców: Wojciecha Stefańca, Małgosię 

Kulik, Pawła Garwola, Kamilę Kozłowską, Marka Turka, 

Zavkę, Krla i Edytę Bystroń! Plansze wyeksponowane zo-

staną równocześnie w holu dworca głównego i dworca 

w Leśnicy, a także dystrybuowane w formie broszury ko-

miksowo-informacyjnej. Odsłonięcie pierwszej pary plansz 

planowane jest na Światowy Dzień Książki i Praw Autor-

skich, czyli 23 kwietnia (wtorek). 

Zapisujcie się, śledźcie relację z przebiegu projektu 

i dołączajcie do wydarzenia! Zapisy na warsztaty – tele-

fonicznie lub mailowo – w Filia nr 12 MBP we Wrocła-

wiu: 

71 347 12 63 lub mbp12@biblioteka.wroc.pl 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo 

dla książk” 


