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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.
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Wrocławskie Dni Seniora
Do 6 października potrwa tegoroczna, edycja wrocławskich Dni Seniora. W ciągu najbliższych tygodni organizatorzy zaplanowali ok. 200 różnych inicjatyw dla osób powyżej 60. roku życia. Przegląd Twórczości Senioralnej,
Targi Senioralne, koncerty, bale, spektakle, bezpłatne badania, porady i konsultacje, potańcówki oraz różnorodne
treningi. Wśród warsztatów znajdą się zajęcia taneczne,
dziennikarskie, śmiechoterapii i efektywnej komunikacji,
rozwoju osobistego, poruszania 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 inicjatyw. Szczegółowy
harmonogram
znajduje
się
na
stronie
www.seniorzy.wroclaw.pl. Serdecznie zapraszamy!
20 września w CK Zamek projekcja filmowa

planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul.
Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 17 września 2019 r. Wniosek powinien zawierać tytuł planu,

z bogatych uwarunkowań przyrodniczych naszego miasta
(sieć rzek, kompleksy leśne, pola, łąki, parki, nieużytki).
Jednak jego dynamiczny rozwój, coraz częściej powoduje

nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

ingerencję w naturalne lub półnaturalne siedliska tych
zwierząt. Duża ich część zmuszona jest wówczas opuścić
wcześniej zajmowane tereny. Są gatunki, dla których za-

Mpzp w rejonie ulicy Szczecińskiej
Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Szczecińskiej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr
XII/287/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4.07.2019
r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na
piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnic-

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
przeprowadza cykl spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowe-

ka 53, 50-030 Wrocław, w terminie 12 września 2019 r.
Wniosek powinien zawierać tytuł planu, nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

go „Oblicza Różnorodności”, dofinansowanego ze środków
Gminy Wrocław w ramach Programu „Mikrogranty”. Podczas spotkań zaprezentowano filmy fabularne dotykające

WBO 2019 – głosowanie

różnych aspektów uprzedzeń i dyskryminacji. Ostatni film
pt. „Służące” będzie wyświetlany 20 września o godz.
18.00 w CK Zamek pl. Świętojański 1. Po filmie odbędzie
się dyskusja na temat poruszony w filmie. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy w imieniu organizatorów.
Odbyła się projekcja kina plenerowego na Złotnikach
W ramach programu Funduszu Czasu Wolnego, pn. „Kino
plenerowe na Złotnikach”, w dniu 30.08. br., o godz.
20.00, na placu przy Szkole Podstawowej nr 24, odbyła
się kolejna projekcja filmowa. Rada Osiedla serdecznie
dziękuje Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
14 Panu Robertowi Siwemu, liderom projektu, w tym
szczególnie Pani Aldonie Zając, radnej Wandzie Dąbrowskiej, radnemu Tomaszowi Przystasiowi, restauracji
„Manufaktura Smaku” oraz wielu wolontariuszom za bardzo duże zaangażowanie w przygotowaniu i prowadzeniu
tej imprezy. W projekcji uczestniczyły całe rodziny i z
tego co do nas dotarło, odbiór mieszkańców był pozytywny. Czekamy na Państwa wnioski i propozycje.

Od 20 września do 7 października odbędzie się głosowanie na projekty WBO 2019. W tym roku punkty głosowania papierowego będą wyłącznie w budynkach Urzędu
Miejskiego Wrocławia. Do siedziby naszej rady zapraszamy mieszkańców, którzy nie wiedzą jak zagłosować lub
nie mają możliwości oddania głosu przez internet – udostępnimy komputer i pomożemy oddać głos. Głosować w
tym roku mogą wszyscy mieszkańcy Wrocławia, niezależnie od wieku. Formularz do głosowania będzie dostępny od 20 września na stronie - www.wroclaw.pl/
wbo.
Projekty z Osiedla Leśnica:
NR 12 Strefa wypoczynku bez granic (Stabłowice).
NR 58 Psi Park w Parku Leśnickim.
NR 62 Utwardzenie terenu przed ROD Marszowice we
Wrocławiu
ul.
Wilkszyńska
wraz
ulepszeniem/
powiększeniem stanowiska przystanku autobusowego
linii 923.
NR 85 Skatepark w Leśnicy.

Odbył się młodzieżowy Puchar Jesieni
Informujemy, że w sobotę 7 września 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.

NR 111 STAWY LEŚNICKIE - rekreacja i wypoczynek dla
mieszkańców Wrocławia.
NR 115 WIELOFUNKCYJNE BOISKO NA MOKRYM
NR 141 Oświetlenie ulicy Marszowickiej.
NR 144 Eko Park STABŁOWICE - etap 3 (pierwszy we
Wrocławiu Park Przyjaciół Drzew).
NR 194 Las przy ul. Kosmonautów - miejsce rekreacji,
wypoczynku i sportu.

Wycinka drzew na Osiedlu

NR 225 Sportowe Stabłowice.

Zarząd Zieleni Miejskiej kontynuuje wycinkę martwych i
zamierających drzew na naszym Osiedlu. Są to drzewa
stanowiące zagrożenie dla mieszkańców osiedla i uczest-

NR 271 Boisko do piłki nożnej Nowe Żerniki.

ników ruchu drogowego. We wrześniu zaplanowano wycinkę drzew przy ulicach Wińskiej, Mydlarskiego, Starogajowej, Marszowickiej i Białej. We wszystkich przypadkach wydano właściwe decyzje - Marszałka Województwa
Dolnośląskiego i Miejskiego Konserwatora zabytków.
Kanalizacja Lewej i Trójkątnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłosiło drugi przetarg na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lewej i Trójkątnej. Otwarcie ofert nastąpi
24 września. Jeśli uda się wybrać wykonawcę, to prace
będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym roku.
Mpzp w rejonie ulic Lutyńskiej, Żarskiej i Lubskiej
Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lutyńskiej, Żarskiej i Lubskiej we Wrocławiu oraz wszczęto
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu
(Uchwała Nr XII/285/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
4.07.2019 r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do

NR 278 Plac zabaw dla młodszych dzieci w Parku Złotnickim.

chodzące w krajobrazie zmiany to szansa na inne – często
bezpieczne i wygodne – życie. I choć cenimy sobie bliskość
natury i zwierząt, to bywa, że ich obecność zaczyna być
dla nas uciążliwa. Do takich gatunków niewątpliwie zaliczyć możemy np. gawrony, wrony, sroki, lisy, kuny, bobry,
sarny czy dziki. Ptaki nie powodują takich uciążliwości,
jak lisy czy kuny. Najwięcej emocji wśród mieszkańców
budzą dziki. To one właśnie w poszukiwaniu jedzenia migrują do miasta, niszcząc przydomowe ogrody, miejskie
trawniki czy uprawy rolne. Nierzadko doprowadzają do
poważanych kolizji drogowych. W ramach zapewnienia
porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Wydział Środowiska i Rolnictwa UMW realizuje program
ograniczania uciążliwości powodowanych przez dzikie
zwierzęta bytujące na terenie miasta, w tym: prowadzi
całodobowo pogotowie interwencyjne ds. dzikich zwierząt; współpracuje z ośrodkiem rehabilitacji i leczenia
dzikich zwierząt oraz ogranicza się ich migrację w głąb
miasta; dokonuje się odłowów i redukcji populacji zwierzyny. Obecnie w mieście zlokalizowanych jest sześć
odłowni. Metoda ta jest skuteczna, gdy w okolicy są trudności ze znalezieniem pokarmu. Ponadto w granicach administracyjnych Wrocławia znajduje się 10 kół łowieckich,
prowadzących gospodarkę łowiecką na dzierżawionych
przez siebie obwodach łowieckich. Pomimo wysokiej skuteczności realizowanego programu, nadal odnotowuje się
interwencje z udziałem żywych i rannych zwierząt. W latach 2018/2019 do Centrum Zarządzania Kryzysowego
wpłynęło ponad 800 zgłoszeń. Aby zminimalizować ryzyko
i szkody wynikające ze spotkania z dzikimi zwierzętami:
Nie dokarmiaj dzikich zwierząt! Nie wyrzucaj odpadków
do lasu lub na okoliczne łąki i pola. Odpady organiczne
zawsze umieszczaj w przeznaczonym do tego pojemniku.
Zachowaj spokój! W przypadku kontaktu z dzikim zwierzęciem nie panikuj, postaraj oddalić się w bezpieczne
miejsce. Nigdy nie zabieraj zwierzęcia z naturalnego środowiska. Pilnuj zwierząt domowych! Psa wyprowadzaj na
smyczy. Nigdy nie szczuj nim dzikich zwierząt. Dbaj o regularne szczepienia. Reaguj! Incydenty związane z dzikimi
zwierzętami na terenie Wrocławia należy zgłaszać do Centrum Zarządzania Kryzysowego +48 717 70 22 22
(całodobowo) lub Wydział Środowiska i Rolnictwa UMW
+48 71 799 67 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.45
–15.45) Możesz wnioskować o wynagrodzenie szkód!
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i
sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, złóż do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego
(lista obwodów www.wroclaw.pzlow.pl). Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania

NR 301 ŻERNICZANIN – park aktywności z placem zabaw i siłownią, który „rośnie” razem z dzieckiem (Nowe
Żerniki).

wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
+48 71 770 43 35, 770 43 70, 770 40 68.

NR 309 Taniec i akrobatyka na naszym osiedlu: LeśnicaStabłowice-Złotniki.

Porady prawne – 16 września br.

NR 310 Oświetlenie górki w Parku Złotnickim.
NR 353 Zielona ławka dla sąsiada - rewitalizacja skweru
przy pl. Świętojańskim. Przyjazne miejsce spotkań na
Leśnicy.
NR 356 ARCHIPELAG JAPOŃSKI (Żerniki, Nowe Żerniki i
Wszystkie Osiedla Sąsiadujące).
NR 381 Mokrzańska-oświetlenie drogi.
Dzikie zwierzęta we Wrocławiu
Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że w granicach miasta na stałe i okresowo bytuje wiele gatunków
dzikich zwierząt. Lista gatunków dzikich zwierząt zamieszkujących Wrocław jest bardzo obszerna. Wynika to

Na bezpłatne porady prawne zapraszamy do siedziby RO
przy ul. Płońskiego 13, już 16 września br. 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. Zapraszamy i zachęcamy do składania swoich wniosków i propozycji, osobiście bądź telefonicznie, tel.
600 908 518.

Galeria Tymczasem

Wojtek - Wu- Zieliński „Mazak, papier, ołówek”

Włudeckim rysownik przygotował cztery jednoplanszowe komiksy, które będą bezpłatnie dostępne w formie wlepek.

Spacer botanicznohistoryczny…

20.09.2019- 13.10.2019
Wernisaż 20.09.2019, godzina 19:00
Wstęp wolny!

W piątek o godz. 17:00 zapraszamy na wyjątkowy spacer po leśnickim parku, podczas którego
odkryjemy wiele cennych i egzotycznych gatunków drzew i krzewów rosnących w parku, poznacie historię tego niezwykłego parku i rezydencji – zamku, pałacu, w którym obecnie ma
siedzibę nasza instytucja.
Oprowadzała będzie: Joanna Kanclerska
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk sztuki, licencjonowany przewodnik po Wrocławiu, pasjonatka Wrocławia i regionu, wielka miłośniczka podróży i przyrody. Botaniką interesuję się
od zawsze, hobbistycznie zajmuje się projektowaniem założeń ogrodowych.
Park Leśnicki:

Wojtek-Wu-Zieliński, rocznik 86, filozof, konserwator sztuki, rysownik, członek ZPAP, lokalny aktywista – współzałożyciel galerii Czorno Izba w Gliwicach, inicjator i współorganizator festiwalu Szum na
Wodnej, prowadzi warsztaty komiksowe i walczy o
dobre warunki dla archiwalnych zbiorów komiksowych, aktualnie powołuje do życia KWK – Kopalnię
Wspaniałych Komiksów. Współpracuje z scenarzystami: Pawłem Kicmanem, Kubą Ryszkiewieczem,
Michałem Olechem, Andrzejem Włudeckim, Kamilem
Drążkiewiczem, Elżbietą Łapczyńską, Pedrem Behneckem, Hubertem Chironem. Brak szczęścia do
współpracy z wydawcami zmotywował go do działalności selfpublishingowej oraz nietypowych rodzajów
publikacji jak np. w formie wlep. Prowadzi funapege
Wojtek Rysuje. A to wszystko dzieję się przy cudownych dźwiękach z kolekcji płyt winylowych.
Na wystawie będzie można zobaczyć oryginalne
plansze, szkice, obiekty (m. in. komiks z soundtrackiem) i instalacje (z wykorzystaniem aplikacji Aativive) związane ze sztuką komiksu z ostatnich dwóch
lat działalności. Oprócz tego, specjalnie na wrocławską wystawę i z okazji 80 rocznicy wybuchu drugiej
wojny światowej, wraz z Pawłem Kicmanem, Kubą
Ryszkiewieczem, Michałem Olechem, Andrzejem

Jest takie osiedle, w którego historii, jak w soczewce skupiają się losy całego Wrocławia, którego centrum ma wybitnie miejski charakter, a zarazem czytelne są ślady wiejskiej przeszłości. Do
niedawna jeszcze był to jeden z najbardziej niejednorodnych i zróżnicowanych pod względem architektonicznym fragmentów Wrocławia. Pierzejowy
układ miejski, przeplata się układem typowo wiejskim, fragmentami zachowała się zabudowa kolonijna charakterystyczna dla architektury II połowy
XIX wieku, jest dawne założenie folwarczne, uzupełniają budynki związane z rzemiosłem,
przemysłem, koleją i wojskiem. Tą mozaikową
konstrukcję urbanistyczną dopełnia niezwykłe założenie rezydencjonalne, na które składają się monumentalny obiekt pałacowy i rozległy park w stylu angielskim położony nad brzegiem Bystrzycy.
Park o powierzchni 22 hektarów został w roku
1962 wpisany do rejestru zabytków i jest bezpośrednio związany z obiektem rezydencjonalnym,
który będąc w średniowieczu zamkiem aktualnie
jest barokowym pałacem posadowionym na renesansowych fortyfikacjach. Park którego aktualny
kształt można wiązać z rodem Wylich und Lottum
ma formę krajobrazowego założenia charakterystycznego dla drugiej połowy XIX wieku, a jego
projekt wiązany jest z osobą najsłynniejszego
twórcy założeń krajobrazowych XIX wieku Josefa
Petera Lenne. Dzisiejsza forma tego terenu zielonego to zharmonizowany układ ścieżek, gazonów,
trawników, kęp większych roślin i ważne kompozycyjnie fragmenty naturalistyczne w postaci łęgów, dąbrowy i malowniczego brzegu Bystrzycy
oraz elementów architektonicznych jak mostki,
balustrady czy terenowy amfiteatr. W trakcie spaceru po parku można odkryć wiele cennych i egzotycznych gatunków drzew i krzewów, np. sosna
wejmutka, tulipanowiec amerykański, sona limba,
skrzydłorzech kaukaski czy pomnikowe dęby i lipy.
Spacer jest realizowany w ramach programu Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego „60+

Informujemy, że powakacyjne spotkanie
odbędzie się 18 września 2019 r
w godzinach 16:00—18:00.

