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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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23 czerwca - Dzień Ojca 

Drodzy Ojcowie, dziękujemy Wam za pełen poświęcenia 

trud opieki rodzicielskiej, wychowanie i opiekę, otwarte 

serce, uśmiech na co dzień i troskę. Z okazji Waszego 

Święta składamy najwspanialsze życzenia, dużo zdrowia, 

miłości i szczęścia rodzinnego oraz wszelkiej pomyślno-

ści. 

Jubileusz 25-lecia sformowania 10 WPD oraz Partner-

ski Festyn Osiedlowy 

Informujemy, że z okazji 25-lecia sformowania 10 Wro-

cławskiego Pułku Dowodzenia na naszym osiedlu odbyły 

się jubileuszowe obchody. 7 czerwca, zgodnie z uchwałą 

Rady Miejskiej Wrocławia, nadano nazwę „Rondo Żoł-

nierzy Łącznościowców” (osiedle Żar przy wjeździe do 

Wrocławia – w ciągu al. Kaczorowskiego), następnie 

odsłonięto postument z figurką „Krasnala Łącznościow-

ca” przy jednostce (ul. Trzmielowicka) oraz odbył się 

uroczysty apel z udziałem wielu znamienitych gości, w 

tym Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia i 

Dowódcy Garnizonu Warszawa. Natomiast, w sobotę 8 

czerwca br. na terenie jednostki, odbył się Partnerski 

Festyn Osiedlowy, połączony ze świętem 10 WPD. Był to 

dzień otwarty dla wszystkich chętnych, którzy 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 wykorzy-

staniem śmigłowca skoki spadochronowe. Było wiele 

atrakcji, w tym zabawy i konkursy z nagrodami dla 

dzieci, zawody sportowe, bezpłatne dmuchańce i foto-

budka, występy i pokazy wokalno-taneczne, zespół mu-

zyczny, orkiestra wojskowa, bezpłatny wojskowy poczę-

stunek - grochówka, stoiska ekspozycyjne zaproszonych 

gości oraz współpracujących dolnośląskich gmin, straż 

pożarna, straż miejska, policja, Agencja Mienia Wojsko-

wego, mała gastronomia i wiele innych. Wręczono na-

grody laureatom konkursu plastycznego realizowanego 

dla dzieci w szkołach podstawowych, tematycznie zwią-

zanego z jubileuszem pułku. 

W niedzielę 9.06., stan osobowy pułku, w asyście kom-

pani honorowej, przy dźwiękach Orkiestry Reprezenta-

cyjnej Wojsk Lądowych, przemaszerował ulicami nasze-

go osiedla do kościoła pw. św. Jadwigi Śl., gdzie odbyła 

się Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników 

resortu obrony narodowej wraz z odsłonięciem tablic 

upamiętniających nieżyjących żołnierzy pułku.  

W imieniu Dowódcy 10 WPD, Rady Osiedla Leśnica, 

ZTPS nr 2 MOPS, bardzo serdecznie dziękujemy wszyst-

kim partnerom za duże zaangażowanie w przygotowa-

nie i przeprowadzenie tej pożytecznej imprezy, integru-

jącej lokalną społeczność. 

Informujemy, że Wrocławskie Centrum Rozwoju Spo-

łecznego oraz Rada Osiedla w ramach projektu ww. za-

dania społecznego wsparły to przedsięwzięcie łączną 

kwotą 9500 zł, w tym na nagrody przeznaczono 3000 

zł. Czekamy na Państwa wnioski i spostrzeżenia. 

Odbył się „II Stabłowicki Bieg po Zdrowie” 

16 czerwca  br. odbył się „II Stabłowicki bieg po zdro-

wie”, który wspierał również akcję dobroczynną. W bie-

gu o długości 4,2 km wzięło udział 73 osoby. Zwycięz-

com wręczono medale i nagrody, a każdy uczestnik 

otrzymał pakiet startowy i posiłek. Informujemy, że 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Rada 

Osiedla w ramach projektu ww. zadania społecznego 

wsparły to przedsięwzięcie kwotą 6000 zł, w tym na 

nagrody przeznaczono 1800 zł. Dziękujemy wszystkim 

darczyńcom za pomoc i ufundowanie dodatkowych na-

gród. W ramach imprez towarzyszących były bezpłatne 

dmuchańce dla dzieci, trampoliny, strzelnica, konie, 

stoiska ekspozycyjne gości i sponsorów. Na swoim stoi-

sku radni Osiedla Leśnica odpowiadali na pytania 

mieszkańców i przyjmowali wnioski. W piknikowej 

atmosferze, przy smacznym poczęstunku z grilla oraz 

domowych wypiekach bawili się mali i duzi mieszkań-

cy naszego Osiedla. Zarząd Osiedla, serdecznie dzięku-

je radnej Elżbiecie Krzak - liderce tego projektu, para-

fii pw. Andrzeja Apostoła oraz wielu bezimiennym wo-

lontariuszom za przygotowanie i przeprowadzenie tej 

pożytecznej imprezy, integrującej lokalną społeczność. 

Mamy nadzieję, że ta formuła sportowa – bieg, spodo-

bała się mieszkańcom, czekamy na Państwa wnioski i 

spostrzeżenia.  

Organizacja ruchu w Leśnicy 

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na propozy-

cje korekt organizacji ruchu w Leśnicy, zgłoszone w 

czasie wizji w terenie przeprowadzonej 5 kwietnia  br. 

W celu uspokojenia ruchu na alei Kaczorowskiego i 

poprawienia warunków włączania się do drogi głów-

nej z ulicy Miodowej, WIM opracował dokumentację 

przewidującą ograniczenie prędkości w obszarze 

skrzyżowania do 40 km/h. W celu poprawienia czytel-

ności oznakowania wskazującego dojazd do A8 i A4 

przy wjeździe na obwodnicę Leśnicy od strony Środy 

Śląskiej, zostanie przygotowana odpowiednia doku-

mentacja techniczna. Organizacja ruchu na skrzyżowa-

niu ulicy Średzkiej z Lutyńską jest poprawna i zgodna 

z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Przejście 

dla pieszych jest wyposażone w kompletne oznakowa-

nie poziome i pionowe, na 100 m przed nim, z obu 

stron, obniżono prędkości do 40 km/h. Wyniesienie 

przejścia nie jest możliwe ze względu na przepisy obo-

wiązujące na drogach krajowych. Budowa chodnika 

wzdłuż ulicy Średzkiej, na odcinku od Żaru do Mo-

krzańskiej została wpisana na listę do analizy, ale ist-

niejące uwarunkowania sprawiają, że nie można prze-

widzieć perspektywy czasowej jego realizacji. Kryteria 

Programu ruchu pieszego, oceniające pilność realiza-

cji, to gęstość zabudowy, obecność obiektów użytecz-

ności publicznej, przystanków komunikacji miejskiej, 

węzłów przesiadkowych. Dodatkowo analiza statystyk 

z lat 2013-18 wykazała, że na tym odcinku nie doszło 

do żadnego zdarzenia drogowego z udziałem pieszych. 

Przejście dla pieszych przy przejeździe kolejowym na 

ulicy Mokrzańskiej zostało wykonane. Remont ulicy 

Prochowickiej zostanie zrealizowany do końca czerw-

ca. W czerwcu zostaną też wykonane remonty częścio-

we ulicy Krępickiej, Eluarda, Płońskiego, Skoczylasa, 

Rytowniczej, Mokrzańskiej i Średzkiej. Korekta lokali-

zacji tablicy DIP na przystanku autobusowym przy 

pętli autobusowej zostanie zweryfikowana przez 

ZDiUM. Wyznaczenie przejść dla pieszych na skrzyżo-

waniu ulic Skoczylasa i Płońskiego zostało zaopiniowa-

ne negatywnie przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. W strefie ruchu uspokojonego pieszy ma 

prawo przekraczać jezdnię w dowolnie wybranym 

miejscu. 

III Wrocławskie Forum Senioralne 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza 

do udziału w III Wrocławskim Forum Senioralnym, 

które odbędzie się 26 czerwca w godz. 10.00-15.00 w 

Domu Technika „NOT” przy ul. Piłsudskiego 74. Udział 

w wydarzeniu jest bezpłatny, nie wymaga zgłoszenia 

ani rejestracji. W programie m.in.: wykłady, dyskusje, 

bezpłatne badania i konsultacje, koncert, pokaz mody 

z muzyką na żywo, konkurs z nagrodami. Tematem 

przewodnim trzeciej edycji Wrocławskiego Forum Se-

nioralnego będą szeroko rozumiane zdrowie i aktyw-

ność. 

Zapraszamy na panele: Mężczyzna 60+, czyli jak być 

zdrowym i aktywnym na emeryturze?  

i Kobieta 60+, czyli jak być zdrową i aktywną na eme-

ryturze? oraz wykłady: Kardioseksuologia i Śmiecho-

terapia. Specjalnie dla gości Forum zagra Mirek Bieliń-

ski, artysta związany z Dolnym Śląskiem i Wrocła-

wiem, gdzie rozwija swoją muzyczną pasję.  

Podczas Forum nie może zabraknąć akcentów związa-

nych z modą i urodą. Mirek Bieliński będzie akompanio-

wał modelkom i modelom-seniorom, którzy zaprezentu-

ją się w trzech odsłonach: w stylu sportowo-

swobodnym; codziennym, casualowo-spacerowym; for-

malno-koktajlowym. Podczas pokazu wskazówek doty-

czących mody 60+ udzielą panie: Krystyna Bałakier i 

Aleksandra Kucharska. Dla uczestników Forum przewi-

dziane zostały: poczęstunek, stanowiska partnerskie z 

ofertą dla seniorów, bezpłatne badania i konsultacje 

specjalistów, konkurs z nagrodami, płyty Mirka Bieliń-

skiego z autografem, materiały informacyjne i promo-

cyjne. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy seniorów, 

ekspertów w dziedzinie gerontologii, organizacje i in-

stytucje działające na rzecz osób starszych, media, firmy 

komercyjne, kadrę akademicką oraz studentów. 

Szmaragdowa Wrocławska Karta Seniora  

Od 11 czerwca we Wrocławskim Centrum Seniora, przy 

pl. Dominikańskim 6, można wyrobić nową Szmaragdo-

wą Wrocławską Kartę Seniora. To innowacyjny projekt, 

który zapewnia wrocławianom w wieku 90+ promocyj-

ne oferty przygotowane przez Partnerów Wrocławskiej 

Karty Seniora, a także możliwość korzystania z bezpłat-

nych usług np. takich jak: strzyżenie, manicure, pedicu-

re, kontrola wzroku, słuchu. Uczestnictwo w projekcie 

wspiera osoby w wieku powyżej 90 lat w zaspokajaniu 

ich potrzeb psychofizycznych, społecznych oraz opiekuń-

czych. Ma służyć szeroko rozumianej poprawie jakości i 

komfortu życia najstarszych mieszkańców Wrocławia. 

Oferta usług dla osób starszych 90+: bezpłatna usługa 

strzyżenia i uczesania z dojazdem do domu; bezpłatna 

usługa pedicure podologiczny + manicure z dojazdem do 

domu; bezpłatna usługa - pakiet wzrok i słuch z dojaz-

dem do domu; optometrysta: kontrola wzroku, w tym 

zaćmy, kontrola ciśnienia oczu, wykonanie jednej pary 

okularów (do czytania lub chodzenia); audiolog: kontro-

la słuchu, serwis używanego aparatu, wypożyczenie na 

2 tygodnie nowego aparatu; akompaniator seniora: mło-

dzież w wieku 16+ (wolontariusze) będzie odwiedzać 

seniorów, w celu wspólnego spędzenia czasu: rozmowy, 

czytanie książek, oglądanie fotografii, słuchanie muzyki 

itp. (odwiedziny raz w tygodniu, ok 2-3 godziny każde 

spotkanie); bezpłatne wypożyczenie i dostarczenie do 

domu książek z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do pro-

gramu może przystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia 

mający 90 lat i więcej. Należy zgłosić się osobiście/bądź 

przez osobę upoważnioną, z dokumentem tożsamości do 

siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora przy placu 

Dominikańskim 6, do Punktu Informacyjnego lub do  

pokoju nr 15, od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00- 

15:00. Po zarejestrowaniu otrzymują Państwo imienną 

Szmaragdową Wrocławską Kartę Seniora. Oferty partne-

rów są aktualizowane na stronie internetowej 

www.seniorzy.wroclaw.pl oraz dostępne do wglądu w 

siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora. 

Park rekreacyjny Mikołowska - konsultacje 

Wydział Partycypacji Społecznej w dniach 15 czerwca – 

7 lipca 2019 prowadzi konsultacje terenu zieleni zlokali-

zowanego w obrębie ulic Mikołowskiej, Świętochłowic-

kiej, Osadniczej, objętego zadaniem WBO 2018, projekt 

nr 555 pn. „Park Rekreacyjny Mikołowska – Strachocin-

Swojczyce-Wojnów”. Konsultacji poddane zostaną dwie 

propozycje koncepcji zagospodarowania terenu. Po za-

kończeniu konsultacji opublikowany zostanie raport 

oraz nastąpi wybór i ewentualna poprawa koncepcji 

stanowiąca podstawę do dalszego projektowania, ustale-

nia docelowego kształtu zagospodarowania terenu. Wię-

cej informacji na www.wroclaw.pl/rozmawia/park-

rekreacyjny-mikolowska 

  

 

 

 

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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Serdecznie dziękuje wszystkim członkom Naszego 

Koła, za intensywną i serdeczną współpracę, ży-

cząc dobrego wypoczynku 

Informujemy jednocześnie, że powakacyjne spo-

tkanie odbędzie  się 18 września 2019 r  

w godzinach 16:00—18:00.  

FOTORELACJA Z OSIEDLOWEGO FESTYNU PARTNERSKIEGO Z OKAZJI 25 - LECIA 10. 

WROCŁAWSKIEGO PUŁKU DOWODZENIA I ŚWIĘTA PUŁKU.  

KONKURS COSPLAY NA DNIACH FANTA-

STYKI 
Pamiętacie, gdy chodziliście na bale przebierańców w przedszkolu i podstawówce? Jak było? Przenieśmy to 

teraz na trochę wyższy poziom. Twórcy strojów na Waszych oczach będą walczyć o tytuł Kryształowego Smo-

ka wśród Cosplayerów! 

Uczestnicy zawalczą o: 

Tytuł najlepszego, a wraz z tytułem Nagroda Główna – 700zł oraz statuetka Kryształowego Smoka! 

Nagrodą specjalną – „Najlepsze ostrze” –  w tym roku jest to miecz dwuręczny o wartości dwóch tysięcy zło-

tych ufundowany przez naszego sponsora – Militaria.pl?. (Zawalczyć o nią będą mogli Uczestnicy pełnoletni, 

którzy w swoim stroju będą mieć element broni białej. 

Ponadto Jury będzie mogło przyznać wyróżnienia w kategoriach: najlepiej technicznie wykonany strój, naj-

lepszy strój uczestnika do 12 roku życia 

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie 1.06 – 25.06.2019 na adres cosplay@dnifantastyki.pl. Zgłoszenie po-

winno zawierać: 

– imię, nazwisko, pseudonim uczestnika 

– datę urodzenia (w przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodziców dostarczona najpóźniej 

w dniu rozpoczęcia konkursu) 

– imię postaci, dzieło, z której pochodzi postać 

– krótką informację opisującą wykonanie stroju (max. 1000 znaków) 

– materiał źródłowy (format jpg) 

– ewentualny podkład muzyczny do prezentacji stroju (maksymalnie 2 min; format mp3) 

– email (jeśli inny niż ten, z którego Uczestnik wysyła zgłoszenie) oraz telefon kontaktowy 

– ewentualną zapowiedź, którą przed występem ma odczytać konferansjer 

Opcjonalnie może zawierać: 

– zdjęcie gotowego, bądź niemal skończonego stroju. 

Każdy Uczestnik, którego zgłoszenie będzie przyjęte, otrzymuje 50% zniżkę na wejściówkę zakupioną 

w przedsprzedaży na Dni Fantastyki 2019. Pełny tekst regulaminu znajdziecie na stronie dnifantastyki.pl. 



 

Godzinowy pro-

gram Nocy Święto-

jańskiej 
17:00 – uroczyste otwarcie 

17:10 – koncert zespołu Broad Peak 

Wrocławski zespół, którego muzyka jest inspirowana 

odgłosami lasu i rzeki Broad Peak. Piszą o sobie tak: 

Jeśli usłyszycie w tej muzyce pijany sound to dobrze, 

o to nam chodziło. Broad Peak to piosenki pisane na 

kacu, krótkie jak oddechy, często oparte na dwóch 

akordach. Instrumentarium raczej niewielkie, cza-

sem tylko banjo z głosem. Album został nagrany w 

lesie i nad rzeką. 

18:30 – Rycerzyki 

Zespół Rycerzyki sam określa swoją muzykę jako coś 

oscylującego między dream popem a soft rockiem. 

Swoją nazwę zaczerpnęli z Ballady o smutnym ryce-

rzyku, ale jego pozytywna energia nie daje dużo po-

wodów do smutku. Historyjki przemycane do tek-

stów pisanych przez Gosię Zielińską tworzone są w 

języku polskim, angielskim i wymyślonym.  Rycerzy-

ki to nowoczesne i łagodne brzmienia tworzące pięk-

ną, baśniową atmosferę, w której niejeden słuchacz 

może się zatracić. 

19:50 – TeChytrze 

TeChytrze, czyli stare ubrane na nowo, mieszanka 

ludowo-blusowo-punkowa, sławiąca prostotę, moc i 

przebojowość muzyki ludowej z Lubelszczyzny i Kur-

piowszczyzny. 

Zespół pisze o sobie tak: „Na skutek wyjątkowo sil-

nych zaburzeń czasoprzestrzeni, nasze prababki sa-

dziły kapustę tuż przy amerykańskich plantacjach 

bawełny, ulegały wpływom punkowej rewolty, oraz 

przemierzały odległe prerie i pustynie. Pieśń pracy 

czarnoskórych niewolników mieszała się z pieśnią 

bladorumianych chłopek, a punkowy brud i muzyka 

westernu konfrontowały się z liryką miłosną. Niety-

powe sąsiedztwo i okoliczności dały początek nowym 

gatunkom muzycznym. Egzotyczne melodie wyparły 

te tradycyjne, lecz język i treść pieśni pozostały nie-

zmienne. TeChytrze podejmuje się rekonstrukcji tej 

właśnie muzyki.” 

20:50 – pochód świętojański nad Bystrzycę 

21:30 – Zdrada Osiedla zaśpiewa pieśni świętojań-

skie z Polski, Ukrainy i Białorusi 

Program warsztatów: 

12:30 i 13:30 – Koncert interaktywny dla dzieci i 

rodziców 

14:00, 15:00, 17:00, 18:00 – Makramowe kolczyki 

14:00 – 19:00 – Plecenie wianków 

14:00, 14:45, 15:30 – Brusch lettering 

15:00 – 19:00 – Warsztaty architektoniczne 

15:20 – Joga na trawie 

16:00 – Paprocie w słoiku 

16:20 – Ceremonia gongów i mis tybetańskich 

SPOTKANIE Z MARKIEM KRAJEWSKIM W BNP PARIBAS 

11 czerwca w leśnickim oddziale banku BNP PARIBAS odbyło się spotkanie z wrocławskim pisarzem - Mar-

kiem Krajewskim. Okazja była szczególna, bowiem twórca postaci Edwarda Popielskiego i Eberharda Mocka 

obchodzi w tym roku 20 pracy pisarskiej. Poniżej przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.  


