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Dziękujemy za życzenia
Do Rady Osiedla Leśnica wpłynęły życzenia świąteczne od
posłów na Sejm RP, Senatora RP, radnych miejskich, dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek kultury, ośrodków wychowawczych, świetlic środowiskowych, firm, instytucji
pozarządowych, policji i wojska oraz sąsiednich osiedli.
Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy i odwzajemniamy przekazane życzenia.
Odbył się młodzieżowy Puchar Wiosny
Informujemy, że w sobotę 27 kwietnia br. nad stawami w
Leśnicy, odbyły się otwarte zawody wędkarskie techniką
spławikową oraz zawody rzutowe, dla dzieci i młodzieży w
kategoriach do lat 10, 13 i 16. Po zawodach zostały rozdane
nagrody i odbyło się ognisko z kiełbaskami. Zarząd Osiedla
serdecznie dziękuje Kołu nr 122 „Astra” Polskiego Związku
Wędkarskiego za profesjonalne przeprowadzenie kolejnej
edycji tych zawodów dla młodych adeptów wędkarstwa.
8 czerwca br. - Festyn Osiedlowy
Przypominamy, że w ramach partnerstwa lokalnego, 8
czerwca br. w godz. 10.00-16.00 odbędzie się, na terenie
jednostki wojskowej przy ul. Trzmielowickiej, Partnerski
Festyn Osiedlowy połączony ze świętem 10 Wrocławskiego
Pułku Dowodzenia. Na uczestników będzie czekać wiele
atrakcji i niespodzianek oraz poczęstunek wojskowy. 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, wojskowa grochówka, stoiska ekspozycyjne zaproszonych gości
oraz współpracujących dolnośląskich gmin, straż pożarna,
straż miejska, policja, Agencja Mienia Wojskowego, mała
gastronomia i wiele innych. Już teraz zaplanujmy swój
czas, serdecznie wszystkich zapraszamy.
II Stabłowicki bieg po zdrowie – czekamy na zgłoszenia
Informujemy, że 16 czerwca br. odbędzie się „II Stabłowicki bieg po zdrowie”, który będzie wspierał akcję dobroczynną. Bieg ma charakter otwarty i będą mogły w nim wziąć
udział osoby, które ukończyły 16 rok życia przed dniem 16
czerwca. Jego trasa wynosi 4,2 km i będzie rozegrany w
100% na nawierzchni asfaltowej. Meta biegu znajduje się
w punkcie startu przy ul. Wojanowskiej. Trasa będzie oznakowana co 0,3 km. Warunkami udziału będzie przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długim lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o udziale w biegu na
własną odpowiedzialność oraz dokonanie rejestracji. Zawodnicy w wieku 16-18 lat, niepełnoletni w dniu biegu,
zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub opiekunów prawnych, z ich podpisem i nr PESEL. Na starcie/mecie biegu będzie umieszczony punkt z
wodą mineralną. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1–3 zostaną przyznane statuetki i
cenne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewnione od organizatora medale okolicznościowe, wodę mineralną oraz posiłek. Dodatkowo wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg oraz wnieśli datek na
cel dobroczynny wezmą udział w losowaniu, w którym do
wygrania będą dodatkowe nagrody rzeczowe. Lista nagród
zostanie ogłoszona na tydzień przed biegiem.
Ceremonia zakończenia biegu i dekoracja odbędzie się po
zakończeniu biegu tj. ok. godz. 19.00 podczas odbywającego się w tym dniu Festynu Parafialnego przy ul. Boguszowskiej 84.
Warunkiem dopuszczenia niepełnoletniego zawodnika do
startu jest obecność rodzica lub
opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze
zawodów. Pełne informacje dotyczące regulaminu, trasy,
zapisów oraz karta zgłoszenia zostaną zamieszczone nieba-

wem na Facebooku i stronie internetowej Rady Osiedla
Leśnica. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane będą poprzez
formularz zgłoszeniowy, drogą elektroniczną, do dnia 10
czerwca 2019 r., dostępny na stronie internetowej oraz
Facebooku
Rady
Osiedla
Leśnica:
elzbieta.krzak@osiedla.wroclaw.pl.
O
dalszych
szczegółach poinformujemy w kolejnych wydaniach
Gazety Leśnickiej. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Nowe zasady korzystania z parkingów „Parkuj i Jedź"
Od 1 maja obowiązują nowe zasady korzystania z 15 parkingów p&r - są one przeznaczone wyłącznie dla stałych
użytkowników wrocławskiej komunikacji. Służy temu
automatyczny system sterowania szlabanami wjazdowymi, który otwiera się, jeśli użytkownik pojazdu wykaże
się posiadaniem ważnego biletu okresowego komunikacji
zbiorowej lub posiada prawo bezpłatnych przejazdów
wrocławską komunikacja zbiorową i spełnia określone
warunki dokumentujące ten fakt. Na naszym osiedlu nowy system nadzoru wjazdu i wyjazdu dotyczy parkingów
w rejonie pętli tramwajowej, przy Boguszowskiej i przy
gen. Fieldorfa. Parkowanie na wszystkich parkingach systemu jest bezpłatne i nie przewiduje się wprowadzenia w
przyszłości opłat za wjazd. Na parkingach zastosowano
cały szereg dodatkowych rozwiązań wpływających na
bezpieczeństwo i komfort korzystania z tych obiektów
m.in. kamery wideomonitoringu, tablice DIP, system kontroli dostępu (szlabany) w wyznaczonych lokalizacjach i
terminale do ich obsługi. Parkingi zostały również wyposażone w system zliczania pojazdów, co posłuży nie tylko
określeniu statystyk korzystania z parkingów, ale także
umożliwi dostęp do informacji o wolnych miejscach za
pośrednictwem serwisu internetowego ITS. Na wszystkich
parkingach wybudowano miejsca dla osób niepełnosprawnych, a na wybranych także zadaszone parkingi rowerowe.
Progi na Małopolskiej
Zarząd Osiedla Leśnica kilkakrotnie zwracał się do ZDiUM
z wnioskiem o przekazanie wyników analizy progów na
ulicy Małopolskiej, w związku z licznymi monitami zaniepokojonych mieszkańców, skarżących się na uciążliwy
hałas powodowany przez samochody ciężarowe i oczekujących na modernizację kształtu spowalniaczy. Wydział
Inżynierii Miejskiej wystąpił do ZDiUM o przeprowadzenie takiej analizy w lipcu ubiegłego roku, a w kwietniu
tego roku ponowił swoją prośbę. Oczekujemy na informacje ze ZDiUM i przekażemy je Państwu niezwłocznie po
ich otrzymaniu.
Wrocławskie Igrzyska Seniorów 2019
Zbliża się kolejna, 8. edycja Wrocławskich Igrzysk Seniorów. Tym razem będzie to odrębne wydarzenie - w tym
roku zawody odbędą się w maju i czerwcu. Na Seniorów
czeka osiem konkurencji sportowych. Inauguracja tegorocznych Igrzysk odbędzie się 11 maja i będzie częścią
Spartan Familly Chalenge. Podczas pierwszego dnia seniorzy rywalizować będą w biegu o Puchar Prezydenta Wrocławia oraz nordic walking o Puchar Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. W każdej z tych konkurencji
w klasyfikacji OPEN nagrodzeni zostaną najlepsza zawodniczka i zawodnik oraz dodatkowo w trzech kategoriach
wiekowych: 50-59, 60-69, 70+, osobno dla kobiet i mężczyzn. Tego dnia zaplanowano dla Wrocławian dodatkowe
atrakcje m.in.:
występ Orkiestry Reprezentacyjnej KWP, rowerowy tor
przeszkód dla dzieci, stanowisko KMP we Wrocławiu (z
materiałami informacyjnymi i gadżetami), będzie można
oznakować rower, wsiąść do policyjnego radiowozu, spróbować wojskowej grochówki. W kolejnych dniach seniorzy będą mogli sprawdzić się: w pływaniu (styl dowolny i
klasyczny na dystansie 50m, w każdej konkurencji nagrody powędrują do najlepszej pływaczki i pływaka), w grze
w badminton’a (start indywidualny, klasyfikacja osobno
dla kobiet i mężczyzn, z podziałem na trzy kategorie wiekowe: 60-65
lat, 66-69 lat oraz 70+), w zawodach indywidualnych w
boule i w grze w kręgle (w obu konkurencjach osobno dla

kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe). Pod
koniec maja odbędą się zawody szachowe oraz turniej
scrabble (w obu konkurencjach rozgrywki odbędą
się bez żadnych klasyfikacji, zarówno jeśli chodzi o płeć, jak
i wiek). Igrzyska zakończą się w czerwcu turniejem siatkówki plażowej (do rywalizacji zapraszamy 3–osobowe drużyny – mieszane – 2 kobiety + mężczyzna lub 2 mężczyzn +
kobieta, obowiązuje limit wiekowy: kobiety
50+, mężczyźni 55+). W tym roku każdy uczestnik, który
wystąpi w min. 3 konkurencjach otrzyma pamiątkowy medal. Na Igrzyska zapraszamy wszystkich – Seniorów do
udziału w zawodach, a osoby, które nie osiągnęły jeszcze
wieku senioralnego do gorącego kibicowania uczestnikom.
Igrzyska zostały objęte Patronatem Honorowym przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Wydarzenie finansowane
jest ze środków gminy Wrocław. Harmonogram dostępny na
stronie organizatora Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN
fan.org.pl
Budujemy więzi. Naprawiamy przestrzeń czyli rewitalizacja NOWA
Departament Spraw Społecznych otwiera dyskusję obszarach miasta, które powinny zostać objęte szczególnym
wsparciem. Włącz się w ten proces! Przyjdź na Spotkanie
Otwierające 7.05.2019, g. 18.00, Miser Art, Cybulskiego
35a. Konsultacje trwają od 7 maja do 19 czerwca 2019 r.
Zakres konsultacji: zebranie rekomendacji do wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w obrębie
osiedli miasta Wrocławia o największym stopniu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, to jest: Nadodrza,
Przedmieścia Oławskiego, Przedmieścia Świdnickiego, Placu
Grunwaldzkiego, Szczepina, Ołbina, Kleczkowa. Strona konsultacji www.wroclaw.pl/rozmawia/rewitalizacja_nowa
Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych
3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych to
największe spotkanie przedstawicieli wrocławskiego III
sektora, Gminy Wrocław oraz społecznie odpowiedzialnego
biznesu. Tegorocznym motywem przewodnim wydarzenia
będzie 30-lecie działania organizacji społecznych i budowy
społeczeństwa obywatelskiego w wolnej Polsce. Kongres to:
· międzysektorowe spotkanie dla tych, którzy potrzebują
usłyszeć siebie nawzajem;
· miejsce, gdzie można zaprezentować efektywne działania,
które poprawiają jakość życia we Wrocławiu;
· możliwość wymiany doświadczeń dla osób z różnych środowisk;
· spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora i administracji;
· przyjazna przestrzeń umożliwiająca poznanie wrocławskich organizacji;
· szansa na nawiązanie współpracy, która umożliwi pełniejsze działania na rzecz lokalnych społeczności.
Na Kongres warto przyjść, bo spotkają się na nim wszyscy,
którzy chcą zmieniać lub już zmieniają nasze miasto od
strony społecznej. 28. maja 2019 roku spotkamy się w kompleksie przy ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu - Centrum
Sektor 3 / Skatepark / PPM Zajezdnia. Formularz zgłoszeniowy otwarty do 20 maja na portalu www.wro-ngo.pl

Porady prawne – 20.05. br.
Na bezpłatne porady prawne zapraszamy do siedziby RO 20
maja 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, osobiście bądź telefonicznie, tel. 600 908 518.

10. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa na
Stadionie Wrocław
Stoiska, kursy sensoryczne, spotkania i dyskusje,
muzyka, smaczne jedzenie i gry miejskie dla każdego - to wszystko już od 7 do 9 czerwcu na Stadionie
Wrocław podczas 10. Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa. To jedno z największych wydarzeń
w Europie dedykowane unikalnym smakom i stylom
piw warzonych przez browary rzemieślnicze

Browar Pivovsky ze Świdnicy. Będzie szkło festiwalowe opatrzone logiem WFDP, a na stoisku Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym będzie
można dokonać bezpłatnych badań alkomatem.
10. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa
* Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1, 7-9 czerwca 2019
* Godziny otwarcia: 7 czerwca (piątek) - 16-24, 8
czerwca (sobota) - 12-24, 9 czerwca (niedziela) - 1220
* www.festiwaldobregopiwa.pl
* Organizator WFDP: Centrum Kultury Zamek, pl.
Świętojański 1, 54-076 Wrocław

Czekolada, pumpernikiel, wędzone śliwki, cytrusy,
maliny i porzeczki, mango, kawa, wanilia, kokos,
rum, whisky - to i dużo więcej można wyczuć
w piwie. Przekonać się o tym można najlepiej na
10. Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa. Blisko
osiemdziesiąt stoisk, blisko pół tysiąca różnych
piw lanych i ponad osiemset butelkowych, polskie
browary i prezentacja piwnych tradycji naszego
kraju, goście z zagranicy - to tegoroczna edycja
imprezy, którą organizuje Centrum Kultury ZAMEK. Ostatnie odsłony odwiedziło od 60 do 70 tys.
osób z Wrocławia, Polski i z innych krajów. Publiczność może degustować i oceniać piwo, szkolić
się na kursach sensorycznych, brać udział w warsztatach, prelekcjach, pokazach i konkursach.

rowerem przez najwyższe przełęcze
świata

Na Scenie Piwno-Kulinarnej można spotkać piwowarów, blogerów, kucharzy i osoby związane
z browarnictwem. Strefa Turystyki Piwnej to prezentacja miejsc związanych z piwowarstwem,
gdzie prócz dobrego piwa znajdziemy przyrodę,
przygodę i piękne widoki (m.in. Piwne SPA, Muzeum Piwowarstwa). Integralna część festiwalu to
Wrocławskie Warsztaty Piwowarskie - w tym roku
odbędzie się ich 16. edycja. Na nie powinni trafić
ci, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o warzeniu
piwa: porozmawiamy tu z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych
i sklepów piwowarskich, będą pokazy warzenia
i wykłady oraz wystawa prezentująca osoby, które
zaczynały od warzenia piwa w domu, a dziś są
związane z liczącymi się browarami rzemieślniczymi,
O muzykę zadbają wrocławscy DJ-e, będzie część
gastronomiczna z foodtruckami i stoiskami lokalnych wytwórców żywności i restauracji. W Strefie
Gier Miejskich znajdziemy popularne rozrywki dla
dzieci i dorosłych, a na najmłodszych czekać będą
wielkie dmuchańce i przeróżne zabawy.

Będzie to opowieść o samotnej rowerowej wyprawie
jedną z najsłynniejszych dróg na świecie - ze Srinagaru do Leh oraz z Leh do Manali. Prelegent przejechał 1300 km przez indyjską część Himalajów zwanych Małym Tybetem. Pokonał 10 przełęczy o wysokości ponad 3000m, z czego cztery mierzyły ponad
5000 m n.p.m. Wjechał na słynną przełęcz Khardong
La (5360 m), która do niedawna była uznawana za
najwyższą przejezdną przełęcz na świecie. W czasie
spotkania dowiemy się też dlaczego ta niebezpieczna
droga została utworzona przez indyjską armię i jest
otwarta tylko kilka miesięcy w roku.
Marcin Korzonek – instruktor turystyki rowerowej,
dziennikarz, fotograf, redaktor naczelny portalu
wRower.pl Rowery od A do Z. Świat penetruje głównie na dwóch rowerowych kółkach z aparatem fotograficznym w sakwie. W czasie 20 lat zorganizował
16 wypraw rowerowych przez 40 krajów na trzech
kontynentach. Jego pasją są pustynie. Ma na swoim
koncie przemierzenie na rowerze osiem z nich
w tym: Saharę w Tunezji, Syryjską, Gobi w Mongolii,
Kara-Kum i Kyzył-Kum w Turkmenistanie i Uzbekistanie oraz najgorętsze miejsce na ziemi – Pustynię
Danakilską w Etiopii. Zdjęcia, reportaże z podróży
oraz teksty poradnikowe publikuje w polskich czasopismach i magazynach o tematyce podróżniczej i rowerowej. Współautor książek o tematyce podróżnoczo-rowerowej. Laureat Podróżnika Roku 2003
w kategorii „Świat” za podróż przez pustynię Gobi,
nominowany do nagrody Kolosy 2002, 2015, 2016
i 2018 roku. Członek Stowarzyszenia „Wrocławska
Inicjatywa Rowerowa”, w zarządzie w latach 20092013.

Tradycją WFDP jest piwo uwarzone specjalnie na
daną edycję festiwalu, tym razem przygotuje je

zaprasza na najbliższe spotkanie

15 maja
W Centrum Kultury „Zamek”

NOC MUZEÓW WE
WROCŁAWIU
18 maja 2019 r. wrocławskie wrocławskie muzea,
galerie i instytucje kultury zaproszą po raz kolejny
na Noc Muzeów. W tym dniu zwiedzanie jest bezpłatne i odbywa się nie tylko do północy, ale nawet
do 3 nad ranem. W tym roku do Nocy Muzeów przyłączyły się 83 instytucje, a wrocławianie i turyści na
pewno chętnie skorzystają z oferty przygotowanej
nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci.
Noc Muzeów to wyjątkowo popularna impreza,
z genialną frekwencją. Powodów jest kilka. Jednym
z ważniejszych jest bezpłatny udział w wydarzeniach, ale istotne jest także zwiedzanie w towarzystwie przyjaciół, znajomych i wielu wrocławian oraz
turystów. Ponadto sporo instytucji przygotowuje na
18 maja specjalny program zwiedzania, warsztaty,
czy zabawy (także dla rodziców z dziećmi).
Noc Muzeów 2019 we Wrocławiu

Swoje drzwi na nocne zwiedzanie podczas Nocy Muzeów otwierają 83 wrocławskie instytucje kultury.
Są to muzea, galerie, instytucje prowadzone przez
organizacje pozarządowe, domy kultury, kościoły,
kina czy Narodowe Forum Muzyki i Hydropolis.
Noc Muzeów 2019 we Wrocławiu to również mnóstwo wydarzeń dedykowanych gościom (wernisaże,
warsztaty, pokazy filmowe, wykłady, koncerty).
Materiały informacyjne związane z Nocą Muzeów
2019 będą dostępne w punktach informacyjnych
oraz we wszystkich instytucjach biorących udział
w wydarzeniu od początku maja.

