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PUNKTY DYSTRYBUCJI GAZETY LEŚNICKIEJ
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.

CENNIK REKLAM
Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.
Pełna oferta dla reklamodawców na stronie www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka
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Jubileusz 30-lecia powstania Koła PZW nr 122
Astra
Drodzy Jubilaci,
Z okazji 30-lecia powstania Koła nr 122 Astra Polskiego Związku Wędkarskiego, składamy Państwu
najwspanialsze życzenia, dużo zdrowia, wszelkiej
pomyślności w pracy społecznej oraz wielu sukcesów
na arenie krajowej i zagranicznej. Dziękujemy za
wieloletnią współpracę z Radą Osiedla Leśnica, dbanie o środowisko naturalne, florę i faunę naszego
Osiedla oraz wychowywanie młodego pokolenia. W
kolejnych latach liczymy na dalszą owocną współpracę z naszą Radą na rzecz osiedlowej społeczności.
Radni Osiedla Leśnica
Odbyła się Noc Świętojańska w Leśnicy
W sobotę 22 czerwca br. w Centrum Kultury Zamek
odbyła się ciesząca się od lat dużą popularnością w
całym Wrocławiu impreza plenerowa pn.„Noc Świętojańska”. Uczestnicy skorzystali z wielu atrakcji,
odbyły się występy artystyczne, były wyeksponowane liczne stoiska tematyczne, gastronomia i wiele
innych. Zarząd Osiedla serdecznie dziękuje Pani Dyrektor Elżbiecie Lenczyk oraz całemu personelowi
CK Zamek za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie tej potrzebnej i cenionej imprezy.
Odbyły się osiedlowe projekty społeczne dla
mieszkańców
W sobotę 11 maja br. przy Stawach Leśnickich odbył
się Rodzinny Flomark Osiedlowy. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Rada Osiedla Leśnica przeznaczyły na to przedsięwzięcie łączną kwotę
5000 zł, w tym na nagrody dla dzieci przeznaczono
1500 zł.
Natomiast w sobotę 8 czerwca br. w ramach obchodów 25-lecia sformowania 10 WPD odbył się Partnerski Festyn Osiedlowy. WCRS i RO w ramach tego
zadania społecznego przeznaczyły na jego realizację
łączną kwotę 9500 zł, w tym na nagrody przeznaczono 3000 zł. Z kolei 16 czerwca br. odbył się „II Stabłowicki bieg po zdrowie”. WCRS oraz RO przeznaczyły na realizację tego przedsięwzięcia kwotę 6000
zł, w tym na nagrody przeznaczono 1800 zł. Łącznie
na te trzy projekty była wydatkowana kwota 20500
zł. W imieniu Rady Osiedla Leśnica, bardzo serdecznie dziękujemy liderom ww. projektów, instytucjom
miejskim i przedsiębiorcom, wszystkim partnerom i
wolontariuszom oraz ludziom dobrego serca za
wsparcie materialne, duże zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie ww. imprez, integrujących lokalną społeczność. Czekamy na Państwa
wnioski i propozycje.
Pierwsza projekcja kina plenerowego na Złotnikach
Informujemy, że ramach programu Funduszu Czasu
Wolnego, złożony do WCRS projekt pn. „Kino plenerowe na Złotnikach”, otrzymał dofinansowanie na
jego przeprowadzenie, w wysokości 10000 zł. W

dniu 19 czerwca br., o godz. 21.30, na placu przy
Szkole Podstawowej nr 24, odbyła się pierwsza, z
czterech zaplanowanych, projekcja. Rada Osiedla
serdecznie dziękuje liderom projektu w tym szczególnie Paniom Aldonie Zając i Aleksandrze Sieradzkiej-Stasiak, radnemu Tomaszowi Przystasiowi,
restauracji „Manufaktura Smaku” oraz wielu wolontariuszom za bardzo duże zaangażowanie w
przygotowanie i prowadzenie tej imprezy. W projekcji uczestniczyły całe rodziny i z tego co do nas
dotarło, odbiór mieszkańców był pozytywny. Czekamy na Państwa wnioski i propozycje, w tym również włączenie się w kolejną osiedlową projekcję.
Budowa nowego przedszkola na Złotnikach
W dniu 18 czerwca br. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskiej UMW, z udziałem projektanta i wykonawcy (firma Berger-Bau), przedstawicieli Departamentu Edukacji, Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Dyrekcji Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 14, ZIM oraz RO, odbyło się
pierwsze robocze spotkanie dotyczące zaprojektowania i wybudowania 8. oddziałowego przedszkola
z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na ul. Dębickiej (Złotniki). Było one
zorganizowane celem omówienia wstępnych wariantów koncepcji funkcjonalno-użytkowej budynku
przedszkola i zagospodarowania terenu. Z podjętych ustaleń sporządzono notatkę dla uczestników.
Obecny na spotkaniu Przewodniczący Zarządu Osiedla Leśnica, wniósł między innymi o zwiększenie
liczby miejsc parkowania czasowego oraz separację
akustyczną w odniesieniu do sąsiadujących posesji.
Planowana realizacja ww. zadania to okres około 23 lat.
Szmaragdowa Wrocławska Karta Seniora
Przypominamy, że od 11 czerwca we Wrocławskim
Centrum Seniora, przy pl. Dominikańskim 6, można
wyrobić nową Szmaragdową Wrocławską Kartę
Seniora. To innowacyjny projekt, który zapewnia
wrocławianom w wieku 90+ promocyjne oferty
przygotowane przez Partnerów Wrocławskiej Karty
Seniora, a także możliwość korzystania z bezpłatnych usług np. takich jak: strzyżenie, manicure,
pedicure, kontrola wzroku, słuchu. Uczestnictwo w
projekcie wspiera osoby w wieku powyżej 90 lat w
zaspokajaniu ich potrzeb psychofizycznych, społecznych oraz opiekuńczych. 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 dojazdem do domu; optometrysta: kontrola
wzroku, w tym zaćmy, kontrola ciśnienia oczu, wykonanie jednej pary okularów (do czytania lub chodzenia); audiolog: kontrola słuchu, serwis używanego aparatu, wypożyczenie na 2 tygodnie nowego
aparatu; akompaniator seniora: młodzież 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 programu 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 Dominikań-

skim 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
partnerów są aktualizowane na stronie internetowej
www.seniorzy.wroclaw.pl oraz dostępne do wglądu
w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora.
Dyskusyjny Klub Filmowy “Oblicza Różnorodności”
Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają na letni cykl spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Oblicza Różnorodności” dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław w ramach
Programu „Mikrogranty”. Podczas spotkań zaprezentowane zostaną filmy fabularne dotykające różnych
aspektów uprzedzeń i dyskryminacji. Po filmie odbędzie się dyskusja na temat poruszony w filmie.
Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach projektu
jest bezpłatny.
19 lipca g.18.00 „Taniec pustyni” , Stara Piekarnia ul.
Krzywoustego 310a.
24 sierpnia g. 17.00 „Carte Blanche” Stowarzyszenie
Żółty Parasol ul. Prusa 37-39.
20 września g. 18.00 „Służące” CK Zamek pl. Świętojański 1.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać
pisząc na: stowarzyszenie.update@gmail.com
Zmiany na liniach 117, 123 i 923
Wydział Transportu informuje, że od 7 lipca wydłużone zostaną trasy linii 117, 123 i 923. 117 zamiast do
pętli przy ulicy Jerzmanowskiej i Adamczewskich
będzie jeździło do cmentarza przy Jerzmanowskiej.
123 i 923 będą kursowały od skrzyżowania Głównej i
Stabłowickiej, w obu kierunkach, przez Główną, Maślicką i Królewiecką, do pętli przy Stadionie Wrocław.
Stop mowie nienawiści na wrocławskich osiedlach
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Integracji i Wrocławskie Centrum
Sprawiedliwości Naprawczej zachęcają do reagowania na mowę nienawiści w przestrzeni miejskiej.
Każdy, kto zauważy w najbliższym otoczeniu obraźliwe lub nawołujące do nienawiści graffiti, znaki mowy nienawiści, wulgarne sformułowania, obrazy i
hasła na budynku, na przystanku itd. może zgłosić
taki incydent Straży Miejskiej, Policji, do WCSN na
mail: stopmowienienawisci@wcrs.wroclaw.pl lub do
Rady Osiedla. Najlepiej zrobić zdjęcie i dokładnie
opisać zdarzenie. Instytucje mogą założyć specjalny
profil na stronie WCSN i przesyłać zgłoszenia prac
porządkowych do wykonania przez sprawców wykroczeń i drobniejszych przestępstw zobowiązanych do
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
Więcej informacji na: www.wcsn.pl i
www.wielokultury.wroclaw.pl.
Porady prawne – 19 sierpnia br.
W związku z okresem urlopowym, bezpłatne porady
prawne nie będą prowadzone w miesiącu lipcu. Zapraszamy do siedziby RO dopiero 19 sierpnia br. w
godzinach 17.00 - 18.00.

DNI FANTASTYKI
DF-y to pasja, którą dzielimy się ze wszystkimi odwiedzającymi. Naszą imprezę tworzymy dla ludzi
zainteresowanych ogólnie pojętą fantastyką i popkulturą. Lubisz filmy, gry, kreskówki? A może wolisz
czytać książki i komiksy, wolną ręką przesuwając
pionki na planszy? Ta impreza jest dla Ciebie! Gwarantujemy Ci, że na pewno będziesz się dobrze bawił, a jedynym Twoim ograniczeniem będzie wyobraźnia!
A jeśli fantastyka nie jest Twoim hobby… Nic nie
szkodzi! Pakuj plecak, wsiadaj w pociąg i przekonaj
się na własnej skórze, o co tak właściwie w tej całej
imprezie chodzi! Zwłaszcza, że w programie z pewnością znajdziesz sporo punktów z obszarów około
fantastycznych.
W tym roku wśród gości konwentu będzie okazja
spotkać dwóch wybitnych polskich aktorów - Roberta Więckiewicza i Krzysztofa Kowalewskiego, znanych nie tylko z ról filmowych, ale również dubbingów. Innym ważnym gościem, który przyjedzie na
wrocławski festiwal będzie ceniony w
Polsce i za granicą rysownik i ilustrator, twórca kultowego komiksu "Thorgal", Grzegorz Rosiński. W
ramach Dni Fantastyki 2019 odbędzie się uroczyste
otwarcie wystawy "Rosiński Fantastyczny" oraz spotkanie z twórcą.
To jednak tylko dopiero początek znanych nazwisk
na festiwalu. Swoją obecnością potwierdzili również
tłumacz cyklu Pieśń Lodu i Ognia Michał Jakuszewski, autor komiksów i książek dla dzieci Daniel
Chmielewski, aktor teatralny Paweł Sakowski, który
znalazł się na planie filmowym ostatniego sezonu
Gry o Tron, pisarki Dominika Węcławek, Agnieszka
Hałas i Milena Wójtowicz. Jak zapewniają organizatorzy, to dopiero początek długiej listy gości tegorocznych DF-ów.

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.

MAREK OLEKSICKI
WYSTAWA
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 Marka
Oleksickiego

II STABŁOWICKI BIEG PO ZDROWIE—
FOTORELACJA
Fot: Rada Osiedla Leśnica

Marek Oleksicki – Rocznik 1979. Absolwent warszawskiej ASP, rysownik, autor Odmieńca, współtwórca Ursynowskiej Specgrupy od Rozwałki, autor
okładek do serii Essential: Wolverine oraz pin-upu
do Samotnego Wilka i szczenięcia. Swoje prace prezentował na wystawach m.in. w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych, Brukseli, Krakowie, Warszawie
i Poznaniu. Współpracował z magazynem „Ślizg” i
„Foyer”. Autor ilustracji dla magazynów „Przekrój”,
„Uważam Rze”, „Malemen”. W 2009 roku zadebiutował na rynku amerykańskim komiksem Frankenstein’s Womb do scenariusza Warrena Ellisa, wydanym
przez Avatar Press. Ostatni jego komiks to 28 days
later – episode 5 do scenariusza Michaela Alana Nelsona wydany przez Boom! Studios.

