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PUNKTY DYSTRYBUCJI  GAZETY LEŚNICKIEJ 

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 

L E Ś N I C A  ⸰  S T A B Ł O W I C E  ⸰  Ż E R N I K I  N O W E  ⸰  Z Ł O T N I K I  ⸰  M A R S Z O W I C E  ⸰  M O K R A  ⸰  R A T Y Ń  ⸰  Ż A R  

CZAISZ? PO RAZ CZWARTY 
Zapraszamy na 4. edycję wrocławskiego Festiwalu Herbaty „Czaisz?”, która odbędzie się przy pięknej pogo-

dzie na tarasach leśnickiego zamku (w razie deszczu schowamy się do zamku). Przygotowujemy dla Was moc 

atrakcji związanych z herbatą. 

Tradycyjnie pojawią się herbaciani kupcy ze swoimi najlepszymi sortami i gatunkami tej wspaniałej rośliny, 

będą ceramicy specjalizujący się z naczyniach do herbaty, także kombucha oraz stoiska z kuchnią azjatycką. 

Tegoroczną nowością będzie festiwalowe piwo z herbatą! Dlaczego mielibyśmy zabraniać wchodzenia na 

ścieżkę herbaty poprzez herbaciane piwo? 

Planujemy dla Was także cykl warsztatów i prelekcji związanych z herbatą i kulturą picia. Będzie można po-

szerzyć swoją herbacianą wiedzę, nabyć nowe umiejętności i zdobyć ciekawe doświadczenia. 

Jakby tego było mało, na koniec dnia szykujemy dla Was TEA PARTY, podczas którego odbędzie się klima-

tyczny koncert oraz wybrzmi DJski set w klimacie Orientu. Nie może Was tu zabraknąć. Czaisz? 

 



 

Dni Seniora 2019 

Od 6 września do 6 października potrwa tegoroczna, 

jedenasta edycja Wrocławskich Dni Seniora. W ciągu 

czterech tygodni organizatorzy zaplanowali ok. 200 

różnych inicjatyw dla osób powyżej 60. roku życia. 

Marsz Kapeluszy, Przegląd Twórczości Senioralnej, 

Targi Senioralne, koncerty, bale, spektakle, bezpłatne 

badania, porady i konsultacje, potańcówki oraz róż-

norodne treningi. Wśród warsztatów znajdą się zaję-

cia taneczne, dziennikarskie, śmiechoterapii 

i efektywnej komunikacji, rozwoju osobistego, poru-

szania się po Internecie czy gimnastyki mózgu. 

Udział w wydarzeniach jest w większości bezpłatny, 

ale obowiązują zapisy w siedzibie Wrocławskiego 

Centrum Seniora bądź w siedzibach Partnerów – 

współorganizatorów  senioralnych inicja-

tyw. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stro-

nie www.seniorzy.wroclaw.pl 

Szmaragdowa Wrocławska Karta Seniora  

Przypominamy, że we Wrocławskim Centrum Senio-

ra, przy pl. Dominikańskim 6, można wyrobić nową 

Szmaragdową Wrocławską Kartę Seniora. To innowa-

cyjny projekt, który zapewnia wrocławianom w wie-

ku 90+ promocyjne oferty przygotowane przez Part-

nerów Wrocławskiej Karty Seniora, a także możli-

wość 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 Wrocła-

wia. 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, wyko-

nanie jednej pary okularów (do czytania lub chodze-

nia); audiolog: kontrola słuchu, serwis używanego 

aparatu, wypożyczenie na 2 tygodnie nowego apara-

tu; akompaniator seniora: młodzież w wieku 16+ 

(wolontariusze) będzie odwiedzać seniorów, w celu 

wspólnego spędzenia czasu: rozmowy, czytanie ksią-

żek, 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 Wro-

cławia mający 90 lat i więcej. Należy zgłosić się oso-

biście/bądź przez osobę upoważnioną, z dokumentem 

tożsamości do siedziby Wrocławskiego Centrum Se-

niora przy placu Dominikańskim 6, do Punktu Infor-

macyjnego lub do  pokoju nr 15, od poniedziałku do 

piątku, w godz. 09:00- 15:00. Po zarejestrowaniu 

otrzymują Państwo imienną Szmaragdową Wrocław-

ską Kartę Seniora. Oferty partnerów są aktualizowa-

ne na stronie internetowej www.seniorzy.wroclaw.pl 

oraz dostępne do wglądu w siedzibie Wrocławskiego 

Centrum Seniora. 

Zapraszamy 20 września do  CK Zamek na projek-

cję filmową 

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzą-

dowych przeprowadzał w czasie wakacji cykl spotkań 

Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Oblicza Różnorod-

ności”, dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław 

w ramach Programu Mikrogranty. Podczas spotkań 

zaprezentowano filmy fabularne dotykające różnych 

aspektów uprzedzeń i dyskryminacji. Ostatni film pt. 

„Służące” będzie wyświetlany 20 września o godz. 

18.00 CK Zamek pl. Świętojański 1. Po filmie odbę-

dzie się dyskusja na temat poruszony w filmie. 

Wstęp bezpłatny. Więcej informacji na temat pro-

jektu można uzyskać pisząc na: stowarzysze-

nie.update@gmail.com 

Stop mowie nienawiści na wrocławskich osie-

dlach 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wro-

cławskie Centrum Integracji i Wrocławskie Centrum 

Sprawiedliwości Naprawczej zachęcają do reagowa-

nia na mowę nienawiści w przestrzeni miejskiej. 

Każdy, kto zauważy w najbliższym otoczeniu obraź-

liwe 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 wy-

kroczeń i drobniejszych przestępstw, zobowiąza-

nych do nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele 

społeczne.  

Więcej informacji na: 

www.wcsn.pl i www.wielokultury.wroclaw.pl. 

Negatywna odpowiedź na petycję mieszkańców 

W odpowiedzi na petycję mieszkańców naszego 

osiedla do Prezydenta Wrocławia, w sprawie re-

montu ul. Trzmielowickiej na odcinku od przejazdu 

kolejowego do ul. Jajczarskiej, Dyrektor Departa-

mentu Infrastruktury i Transportu UMW odpowie-

dział, że z uwagi na duże koszty inwestycji, gmina 

nie posiada środków finansowych niezbędnych do 

jego realizacji. Stwierdził też, że przy opracowywa-

niu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wniosko-

wana inwestycja będzie analizowana pod kątem 

ujęcia jej w planach na następne lata. Rada będzie 

zabiegała, aby do tego doszło. Ponadto ZDiUM poin-

formował, że przeprowadzone kontrole pogwaran-

cyjne (po budowie kanalizacji) nie wykazały ko-

nieczności wykonania prac naprawczych nawietrzni 

tej ulicy. 

Dodatkowo ZDIUM w lipcu br. przeprowadził cząst-

kowe remonty poszerzeń jezdni z asfaltobetonu, 

uzupełnił asfaltem ubytki w nawierzchni z kostki 

kamiennej oraz dopełnił kruszywem pobocza jezdni. 

W tym roku nie będzie remontu chodników w ul. 

Serowarskiej  

ZDIUM poinformował nas, o wykonaniu dokumenta-

cji projektowej obejmującej remont chodników w 

ciągu ul. Serowarskiej. Niestety z uwagi na brak 

środków finansowych w budżecie Miasta, w bieżą-

cym roku nie dojdzie do praktycznej realizacji tego 

zadania, zgłoszonego przez naszą Radę w 2017 roku 

do Programu Inwestycyjnego Rad Osiedli. Będziemy 

w tej sprawie interweniować. 

Tablica DIP na pętli 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta odpowiedział na 

wniosek dotyczący zmiany ustawienia tablicy infor-

macyjnej DIP na pętli autobusowej w Leśnicy - po 

przeprowadzeniu wizji w terenie i weryfikacji do-

kumentacji projektowej wykazano pełną zgodność 

lokalizacji urządzenia z zatwierdzonym projektem 

oraz wytycznymi, które w tym zakresie zostały wy-

dane. 

 

Kanalizacja Lewej i Trójkątnej 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

odpowiadając na zapytanie RO Leśnica informuje, że 

przygotowuje dokumenty do ponownego ogłoszenia 

przetargu na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w 

ulicach Lewej i Trójkątnej. Przetarg powinien zostać 

ogłoszony we wrześniu, a jeżeli uda się wybrać wyko-

nawcę, to prace będą mogły rozpocząć się jeszcze w 

tym roku. 

WBO 2019 

Wydział Partycypacji Społecznej informuje, że w 

dniach 20 września - 7 października odbędzie się gło-

sowanie na projekty WBO 2019. W tym roku, z uwagi 

na zapisy ustawowe, konieczne jest identyfikowanie 

osób głosujących papierowo. Z powyższego względu 

punkty głosowania papierowego będą wyłącznie w 

budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia. Rady Osie-

dli w swoich siedzibach będą mogły utworzyć tylko 

punkty głosowania elektronicznego. Jest to bezpiecz-

na pod kątem ochrony danych osobowych forma gło-

sowania. Głosować w tym roku mogą wszyscy miesz-

kańcy Wrocławia, niezależnie od wieku. Lista projek-

tów dopuszczonych do głosowania jest dostępna na 

stronie www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-

wroclaw. Formularz do głosowania będzie dostępny 

od 20 września na stronie - www.wroclaw.pl/wbo. 

Nowa ulica na Stabłowicach 

Rada Miejska Wrocławia w dniu 4 lipca 2019 r., pod-

jęła uchwalę w sprawie nadania nazwy "Hodowicka" 

nowej ulicy na terenie Wrocławia. Z taką inicjatywą 

wystąpili mieszkańcy sięgacza ulicy Góreckiej, a Rada 

Osiedla poparła ich starania. Uchwała weszła w życie 

2 sierpnia 2019 r., ustalono numery porządkowe dla 

budynków, nazwa pojawiła się w ewidencji miejsco-

wości, ulic i adresów, w rejestrze ewidencji gruntów i 

budynków oraz na mapach. 

Budowy na Nowych Żernikach 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w związku ze zgło-

szeniami dotyczącymi utrudnień, zagrożeń bezpie-

czeństwa i niszczenia infrastruktury osiedlowej przez 

wykonawców kolejnych inwestycji informuje, że pra-

cownicy ZDiUM z funkcjonariuszami Policji i Straży 

Miejskiej, prowadzą kontrole oraz dyscyplinują kie-

rowców i kierowników budów prowadzonych na osie-

dlu. Deweloperzy (Atal, Blockpol) są zobowiązani do 

przeprowadzenia rekultywacji terenów zielonych 

oraz naprawy uszkodzeń infrastruktury drogowej, 

powstających w związku z obsługą komunikacyjną 

budów.  

Teren przy Wielkopolskiej 

Straż Miejska informuje, że teren zielony między uli-

cą Wielkopolską a Rynką jest kontrolowany w związ-

ku ze zgłoszeniami dotyczącymi spożywania alkoholu 

oraz porzucania śmieci. Zalegające odpady są zgłasza-

ne do zarządcy terenu z wnioskiem o przeprowadze-

nie prac porządkowych.   

Stacja bazowa Marszowicka 

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o umo-

rzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzię-

cia polegającego na budowie bezobsługowej stacji 

bazowej telefonii komórkowej sieci Play Wrocław nr 

WRO1259, zlokalizowanego na działce nr 7/2 AM-18 

obręb Marszowice, przy ulicy Marszowickiej 59 we 

Wrocławiu. Decyzja oraz dokumentacja sprawy są 

dostępne do wglądu w siedzibie WŚiR, przy ulicy 

Hubskiej 8-16, w pokoju 135, od 8.00 do 15.00. 

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 

L E Ś N I C A  ⸰  S T A B Ł O W I C E  ⸰  Ż E R N I K I  N O W E  ⸰  Z Ł O T N I K I  ⸰  M A R S Z O W I C E  ⸰  M O K R A  ⸰  R A T Y Ń  ⸰  Ż A R  

WWW.LESNICA.ORG 



 

REKLAMA 

Drzwi otwarte! 

 Nowy semestr 2019/2020 w CK Zamek, startuje już 

15 września, tymczasem zapraszamy na Drzwi 

otwarte zamkowych pracowni artystycznych, pod-
czas których będzie można zobaczyć nasze pracow-

nie, wziąć udział w bezpłatnych warsztatach prób-

nych. 

Wszystkie warsztaty są bezpłatne, prosimy o zapisy-

wanie się: 

• przez e-mail: info@zamek.wroclaw.pl 

• telefonicznie: 71 349 32 81 

• osobiście w kasie CK Zamek 

 
Harmonogram warsztatów / 7 września, sobota 

 

English is fun z Beatą Gągorowską 

• 10:00 – 10:30 / dzieci w wieku 3-4 lata 

• 10:40 – 11:25 / dzieci w wieku 5- 6 lat 

 

Mathriders 

• 10:15 – 10:45 / dzieci w wieku 3 – 4 lata 

• 11:00 – 11:30 / dzieci w wieku 3 – 4 lata 

• 11:45 – 12:15 / dzieci w wieku 5 – 6 lat 

• 12:30 – 13:00 / dzieci w wieku II i III klasy 

• 13:15 – 13:45 / dzieci w wieku IV i V klasy 

 

Grafika warsztatowa ze Studio Rosohate 

• 11:30 – 13:00 / młodzież i dorośli 

 
Taniec towarzyski dla dzieci z AnnĄ Blachą-

Spruch 

• 11:00 - 11:45 / dzieci pow. 6 lat 

 

Plastyka z Zuzą Toakrską 

• 11:00 – 12:00 / dzieci w wieku 7 – 12 lat 

• 12:00 – 13:00 / młodzież pow. 12 lat 

 

Joga w parku z Magdalena Wołoszyn Joga Studio 

10:00 – 11:00 / bez ograniczeń wiekowych 

Leśnickie Archi-

wum Społeczne 
Drodzy mieszkańcy i miłośnicy Lesnicy, zaprasza-

my Was do współtworzenia Leśnickiego Archiwum 

Społecznego. Jeżeli macie stare zdjęcia, albumy 

rodzinne, pudełka z fotografiami z uroczystości 

rodzinnych, spotkań, wycieczek z Leśnicą w tle, 

dajcie nam znać. Chcielibyśmy stworzyć archiwum 

cyfrowe oraz wystawę w CK Zamek, na której 

chcielibyśmy opowiedzieć historię tego wyjątkowe-

go osiedla poprzez historie jego mieszkańców. 

Jeżeli macie w sowich domach „leśnickie fotogra-

fie” sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, skontak-

tujcie się z nami, chętnie spotkamy się, porozma-

wiamy, wybierzemy kilka do zeskanowania. 

imprezy@zamek.wroclaw.pl 

tel. 71 349 32 81 wew. 25 

lub osobiście  w Centrum Kultury Zamek, pok. 301, 

codziennie od 8 do 16. 

Projekt polega na opracowaniu i udostępnieniu 

fotografii, dokumentów, pocztówek dotyczących 

przede wszystkim materialnego i niematerialnego 

dziedzictwa Leśnicy i okolicznych miejscowości 

gromadzonych w archiwum Centrum Kultury Za-

mek oraz materiałów z archiwów prywatnych, ro-

dzinnych mieszkańców Leśnicy oraz zbiorów lokal-

nych kolekcjonerów. Archiwalia zostaną zewiden-

cjonowane, opisane oraz udostępnione w społecz-

nym cyfrowym archiwum. 

Czas trwania projektu: maj – grudzień 2019. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 

Ceremonia dźwię-

ku gongów i mis 

tybetańskich 

Koncert na gongach i misach tybetańskich jest 

swoistą kąpielą dźwiękową, która działa korzyst-

nie na cały organizm, zarówno pod względem fi-

zycznym, jak i mentalnym. Wibracja generowana z 

gongu stymuluje odczuwanie spokoju, pomaga 

uwolnić napięcie i blokady nawet głęboko tkwiące 

w naszych komórkach. 

Dźwięki gongu trafiają do nas nie tylko przez 

słuch, ale też przez doznania akustycznych drgań w 

całym ciele. Strumień wibracji działa relaksacyj-

nie, po koncercie czujemy się lekko i spokojnie, 

uwalniamy się od zbędnych, przeszkadzających 

nam myśli. 

Bilety ze zniżką UrbanCard Premium do kupienia 

tylko w kasie CK Zamek. 

Co ze sobą zabrać? 

Koniecznie weźcie ze sobą maty, koce i cokolwiek 

co umili Wam głęboki relaks. 

Prowadząca: 

Magdalena Wołoszyn – nauczycielka ashtanga jogi, 

gongini. Praktykę jogi łączy z medytacją dźwięku 

gongów i mis tybetańskich, która wzmacnia i dopeł-

nia jej dobroczynny wpływ zarówno na ciało jak i 

umysł. Swoją jogową pasją dzieli się na regularnych 

zajęciach jogi w Zamku, w Leśnicy (więcej informa-

cji TUTAJ). 

Najbliższa Ceremonia dźwięku: 

13 września / piątek / godz  20.00-21:00 

Bilet: 30 zł 

 

 

 

 



 

Informujemy, że powakacyjne spotkanie  

odbędzie  się 18 września 2019 r  

w godzinach 16:00—18:00. 


