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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.
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. Pustecka 3, 13. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44, 14. Sklep „Żabka” TBS, ul.
Krępicka, 15. Osiedle Żar, sklep spożywczy, ul. Lutyńska 20, 16. Sklep spożywczy ul. Dolnobrzeska 36 A, 17. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska, 18. 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, 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.
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Firma jest nieustannie czynna na ulicy
Wolskiej 4 (naprzeciwko kościoła).
Serdeczne zapraszamy do zapoznania
się z rozszerzająca się oferta sklepu.

W związku z zakończeniem działalności
punktu handlowego przy ulicy Średzkiej 49, unowocześniamy funkcjonowanie sklepu na ulicy Wolskiej 4.

Więcej informacji na stronie 4.
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7-9 czerwca br.- uroczystości z okazji 25-lecia sformowania 10 WPD oraz Partnerski Festyn Osiedlowy
Informujemy, że 6 czerwca br. mija 25 lat od czasu sformowania 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, jednostki
stacjonującej na naszym osiedlu. Z tej okazji organizowane są na terenie osiedla jubileuszowe obchody, w tym:
7.06. o godz. 10.00, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, odbędzie się uroczyste nadania nazwy „Rondo
Żołnierzy Łącznościowców” (osiedle Żar przy wjeździe do Wrocławia); o godz. 11.00 nastąpi odsłonięcie pomnika
„Krasnala Łącznościowca” na terenie jednostki przy ul. Trzmielowickiej, a o godz. 12.00 okolicznościowy apel. Natomiast drugiego dnia, 8 czerwca br. w godz. 10.00-16.00 odbędzie się na terenie jednostki, Partnerski Festyn Osiedlowy, połączony ze świętem 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Będzie to również dzień otwarty dla wszystkich
chętnych, którzy będą chcieli obejrzeć sprzęt wojskowy, porozmawiać z żołnierzami oraz sprawdzić swoje umiejętności 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 i
fotobudka, występy i pokazy wokalno-taneczne, zespół muzyczny, bezpłatny wojskowy poczęstunek - grochówka,
stoiska ekspozycyjne zaproszonych gości oraz współpracujących dolnośląskich gmin, straż pożarna, straż miejska,
policja, Agencja Mienia Wojskowego, mała gastronomia i wiele innych. Organizatorzy zaplanowali również wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego realizowanego dla dzieci w szkołach podstawowych, tematycznie
związanego z 10 WPD.
W niedzielę 9.06., żołnierze pułku, w asyście kompani honorowej, przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej
Wojsk Lądowych, przemaszerują ulicami naszego osiedla do kościoła pw. św. Jadwigi Śl. przy ul. Wolskiej. O godz.
12.30 rozpocznie się Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej wraz z odsłonięciem tablic upamiętniających zmarłych żołnierzy pułku. W imieniu Dowódcy 10 WPD, płk Dariusza Dejneki, Rady
Osiedla i parterów – serdecznie wszystkich zapraszamy.

26 maja – Dzień Matki
Drogie Mamy, dziękujemy Wam za pełen poświęcenia trud
opieki rodzicielskiej, wychowanie i opiekę, otwarte serce,
uśmiech na co dzień oraz łzy. Z okazji Waszego Święta
składamy najwspanialsze życzenia, dużo zdrowia, miłości i
szczęścia rodzinnego oraz wszelkiej pomyślności.
Radni Osiedla Leśnica
1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka
Kochane Dzieci, z okazji zbliżającego się 1 czerwca Waszego Święta, składamy najsłodsze życzenia, dużo zdrowia i
radości, sukcesów w szkole, niezapomnianych chwil w gronie koleżeńskim, wspaniałego rodzinnego świętowania oraz
cudownych nadchodzących wakacji.
Radni Osiedla Leśnica

Rodzinny Flomark Osiedlowy - podziękowania
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, za udział w
sobotnim (11.05) Rodzinnym Flomarku Osiedlowym.
Szczególne podziękowania kierujemy do spółki Ekosystem
za fachowe przygotowanie stanowiska edukacyjnego dla
dzieci, prowadzenie zabaw i konkursów oraz wystawienie
kontenerów na odpady, natomiast Zarządowi Zieleni Miejskiej za bezpłatne udostępnienie terenu przy Stawach
Leśnickich. Kołu nr 122 Astra PZW oraz sklepowi wędkarskiemu serdecznie dziękujemy za wystawienie stoiska
specjalistycznego i zorganizowanie zawodów rzutowych
dla dzieci. Dziękujemy firmie „PPHU A&P-Przemysław
Zwierz ” za profesjonalne przygotowanie i obsługę dmuchańców oraz atrakcji dla dzieci, firmie „Krzysztof Filas
WC Toalety Przenośne” za obsługę sanitarną, natomiast
Kwiaciarni „Chloris” za wystawienie swoich produktów.
Za pełne wsparcie i profesjonalną interwencję dziękujemy
funkcjonariuszom Komisariatu Policji Wrocław-Leśnica.
Zaś za nieocenioną pomoc i zapewnienie porządku bardzo
dziękujemy Zarządowi Klubu Seniora „Fantazja” przy RO.
Na zakończenie dziękujemy Zarządowi Osiedla Leśnica
oraz liderowi projektu radnemu Bronisławowi Pieli, za
duży wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie
całego przedsięwzięcia, w tym przeprowadzenie konkursu
dla dzieci o tematyce ekologicznej i osiedlowej. Niestety
nie z naszej winy nie udało się nam uruchomić stoiska
gastronomicznego. Z niewyjaśnionych dotąd powodów nie
pojawił umówiony wcześniej przedsiębiorca z grillem i
napojami, za co bardzo przepraszamy. Jest to dla nas
wskazówka na przyszłość, aby lepiej dobierać partnerów
do współpracy. Czekamy na Państwa uwagi, wnioski i
propozycje dotyczące realizacji tego typu projektów.
Weź udział w II Stabłowickim Biegu po Zdrowie
Przypominamy, że 16 czerwca br. odbędzie się „II Stabło-

wicki bieg po zdrowie”. 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 zostały zamieszczone na
Facebooku i stronie internetowej Rady Osiedla Leśnica.
Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są 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.

żówki, zabawy z psem przewodnikiem, budka z lodami,
ciasta, kawa, herbata i wiele innych niespodzianek.

Remonty chodników
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że wnioski
dotyczące remontu chodników przy ulicach Skoczylasa,
Płońskiego i Rubczaka zostaną ujęte wśród propozycji
kompleksowych wymian nawierzchni chodników, a ich
realizacja w 2019 roku będzie uzależniona od przyznania
dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy
Wrocław.
Porządki na Osiedlu
Zarząd Osiedla, między innymi na wnioski mieszkańców,
zgłasza do spółki Ekosystem miejsca, które wymagają
uprzątnięcia zalegających śmieci. Miejscem, które wymaga interwencji firm sprzątających jest działka miejska w
rejonie ulic Zajazdowej, Krępickiej i Eluarda. Niestety
Ekosystem poinformował nas, że nie posiada wolnych
środków, które mógłby przeznaczyć na uporządkowanie
tak rozległego terenu. W tej sprawie interweniowali również dzielnicowy i strażnik Osiedla. Mamy więc nadzieję
na jej pozytywne załatwienie. Przypominamy też, że każdy
mieszkaniec Wrocławia może zgłaszać do Ekosystemu
miejsca do uprzątnięcia korzystając z formularza zgłoszeniowego
dostępnego
pod
adresem
https://
kontakt.ekosystem.wroc.pl/sprzatanie-miasta/
Remont Dolnobrzeskiej
Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiadając na pismo
mieszkańców i RO informuje, że planowana przebudowa
ulicy Dolnobrzeskiej obejmie odcinek od Średzkiej do łącznika z Owczarską. Obecnie w trakcie opracowania jest
dokumentacja projektowa tego przedsięwzięcia, zakończenie prac projektowych zaplanowano na listopad bieżącego
roku, a uzyskanie decyzji ZRID zaplanowano na pierwszy
kwartał 2020 roku. Określenie ostatecznego terminu realizacji prac analizowane będzie podczas prac nad nową edycją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, których zakończenie zaplanowano na IV kwartał br. Natomiast przebudowa skrzyżowania ulic Średzkiej, Trzmielowickiej i Dolnobrzeskiej zostanie zrealizowana i sfinansowana przez
inwestora zewnętrznego. WIM nie podał terminu rozpoczęcia planowych prac.
Naprawy dróg na Osiedlu
Zarząd Osiedla Leśnica prosi mieszkańców o zgłaszanie
ulic, na których niezbędne są naprawy nawierzchni. Dyżurny dyspozytor ZDiUM, przez całą dobę, pod numerami
tel. 071 376 00 22 i 19501 i na e-mail 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 interwencji służb miejskich z wyłączeniem zdarzeń, przy których konieczne jest natychmiastowe działanie policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom ZDiUM realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi ZDiUM ma zawarte stosowne umowy.

Złotnicki Piknik Rodzinny
W imieniu organizatorów, w tym między innymi: MOS
nr 2, MOPS, Sensor, Lepsze Dni, serdecznie zapraszamy
na Złotnicki Piknik Rodzinny, który odbędzie się w sobotę 25 maja br. w godz. 12.00-16.00, przy ul. Kieleckiej
51. W programie wiele atrakcji, w tym bezpłatny zamek
dmuchany, fotobudka, gry i zabawy sportowe, wystawa
prac i warsztaty ceramiczne i plastyczne, quizy, krzy-

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.

CZAS NA KSIĄŻKĘ - FOTORELACJA
Serdecznie dziękuje wszystkim członkom Naszego
Koła, za intensywną i serdeczną współpracę, życząc dobrego wypoczynku
Informujemy jednocześnie, że powakacyjne spotkanie odbędzie się 18 września 2019 r
w godzinach 16:00—18:00.

Ściana ilustratora:
Olga Budzan
W 2019 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu
promującego zdolnych ilustratorów. „Ściana dla ilustratora” to przestrzeń do ekspozycji w holu na
pierwszym piętrze i na parterze CK Zamek. W ramach projektu pokazujemy prace najciekawszych
ilustratorów i rysowników, by wypromować ich
twórczość oraz abyście mogli zakupić od nich prace.
Mamy nadzieję, że dobra, polska ilustracja zagości
na dobre na ścianach Waszych domów! Kolejna ekspozycja w ramach tego projektu to prace Olgi Budzan.

Prace są dostępne do zakupu u autorki, Olgi Budzan:
https://www.facebook.com/budzanolga/

25 maja z książką
pojedziesz za darmo komunikacją
miejską
25 maja we Wrocławiu z książką pojedziesz komunikacją miejską za darmo. Wszyscy, którzy będą mieli
tego dnia przy sobie książkę lub czytnik e-booków,
mogą zapomnieć się w lekturze i nie kasować biletu
korzystając z usług MPK oraz przewoźników kolejowych (KD, PolRegio) na terenie miasta.
25 maja we Wrocławiu, w związku z organizowaną
przez Strefę Kultury Wrocław Europejską Nocą Literatury, odbywającą się w ramach obchodów
"Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich" wszyscy, którzy będą mieli przy sobie książkę lub czytnik
e-booków, mogą zapomnieć się w lekturze i nie kasować biletu korzystając z komunikacji miejskiej.
Przez cały dzień MPK oferuje darmowe przejazdy
autobusami i tramwajami. Każdy miłośnik literatury
posiadający w tym dniu książkę (lub czytnik ebooków) będzie mógł również skorzystać również z
linii 9xx oraz usług Kolei Dolnośląskich i Przewozów
Regionalnych w granicach Wrocławia.
Źródło: www.wroclaw.pl

21 w Parku Leśnickim Partnerstwo dla Leśnicy i okolic
zorganizowało grę terenową dla dzieci z lokalnych
szkół. Poniżej minifotorelacja z tego wydarzenia.

ZMIANY W AGROBUDZIE

Dziękujemy naszym klientom za dotychczasową
współpracę i pomoc w rozwoju firmy. Jej początek to
rok 1993 przy ulicy Trzmielowickiej 1, na dawnym
boisku szkoły nr 5. W wyniku rozwoju firma przeniosła się na ulicę Średzką 41, a docelowo na Średzka 49.
Informujemy, iż z dniem 31 maja 2019 r firma kończy sprzedaż przy ul Średzkiej 49, jednocześnie zapraszając naszych klienów do dalszej współpracy
w sklepie AGROBUDU przy ul. Wolskiej 4.
Z tego powodu sklep na ul. Wolskiej 4 uzyska charakter sklepu ogólnobudowlanego, rozszerzając swój
dotychczasowy asortyment.
Tekst sponsorowany

ZŁOTNICKI
RODZINNY

PIKNIK

25.05.2019, w godzinach 12.00 - 16.00;
Miejsce: Boisko przy ulicy Kieleckiej 51 (przy MOS
nr 2)
Zapraszają MOS nr 2, MOPS - Leśnica, ŚDPS
(Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej), SENSOR "Grupa OniSprawni"
W programie:
- dmuchany zamek (bezpłatnie)
- fotobudka ( w godzinach 13.00 - 15.00)
- gry i zabawy sportowe
- Kącik Małej Księżniczki - malowanie buziek, farbowanie włosów, warkoczyki (bezpłatnie)
- wystawa prac i warsztaty ceramiczne
- warsztaty plastyczne ( w tym tworzenie figurek
z balonów, malowanie, rysowanie)
- rzuty do celu z niespodzianką
- nauka/ rozgrywki gry w boole
- pokazy doświadczeń fizyczno - chemicznych
- guizy, krzyżówki, zagadki historyczne dla dorosłych z zastosowaniem tablicy multimedialnej
- Jak niepełnosprawni na wózku pokonują przeszkody życia codziennego? (tor przeszkód)
- Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci? kącik porad psychologiczno-pedagogicznych
- zabawy z "psem - przewodnikiem"
- zabawy taneczno - rytmiczne dla najmłodszych
- "słodkie co nieco" - ciasta, kawa, herbata, wata
cukrowa, popcorn, lody

