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Informujemy, że następne spotkanie
odbędzie się 2 października 2019 r
w godzinach 16:00—18:00.

REKLAMA

Bricomarche we Wrocławiu to market, gdzie każdy znajdzie coś
dla siebie - zarówno majsterkowicze amatorzy, jak i profesjonaliści. W ofercie sklepu znajdują się produkty do budowy, remontu
i wykończenia mieszkania, takie jak tapety, panele podłogowe, czy
farby. Nasi pracownicy z pewnością pomogą też w doborze oświetlenia, czy elementów dekoracyjnych. Możesz też skorzystać
z szeregu usług dodatkowych usprawniających prace budowalne,
remontowe, czy dekoratorskie. Projektując swój ogród możesz
skorzystać z szerokiej gamy produktów i sprzętu ogrodniczego.
Wszystko to, w konkurencyjnych cenach i w jak najlepszej jakości.
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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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Przyjdźmy 6-go października do Zamku na Jarmark Jadwiżański
Serdecznie zachęcamy mieszkańców naszego i sąsiednich osiedli, do udziału w następną niedzielę 6.
X, w godz. 12.00 -19.00 w ostatniej w tym roku, cieszącej się dużym zainteresowaniem, realizowanej
przez Centrum Kultury „Zamek” imprezie plenerowej - „Jarmark Jadwiżański”. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w tym pokazy walk, obozy
rycerskie, prezentacje uzbrojenia, występy muzyczne, warsztaty dla dzieci i dorosłych, gry i zabawy
historyczne, jarmark kupiecki, pokazy średniowiecznych pracowni rzemieślniczych i wiele innych. Nie
zabraknie dobrego jadła i napitku. Na pewno nie będziecie Państwo żałować czasu spędzonego w średniowiecznej atmosferze, w plenerach Leśnickiego
Zamku. Mamy nadzieję, że aura nie spłata nam figla,
a biesiadny nastrój udzieli się wszystkim uczestnikom. Radni Osiedla Leśnica, na stanowisku ekspozycyjnym będą oczekiwać na wnioski i uwagi mieszkańców.
Spotkania przedwyborcze 2019
W związku z zapytaniami mieszkańców osiedla dotyczącymi możliwości zorganizowania spotkań w siedzibie Rady Osiedla z kandydatami w wyborach do
sejmu i senatu 2019 roku, informujemy, że zgodnie z
art. 8 § 1 ust. 1 Ustawy Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z
2018 poz.754, 1000, 1349) zabrania się prowadzenia
tego typu działań na terenie administracji rządowej i
samorządowej. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie,
aby ww. kandydaci skorzystali z takiej możliwości
odpłatnie wynajmując większe pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla np. w szkołach czy CK
Zamek, w celu spotkania z się z mieszkańcami i zapoznania ich ze swoim programem.
Niedziela 13 października br. - Wybory Parlamentarne 2019
Szanowni Państwo, 13.10.2019 r. wybieramy naszych
przedstawicieli do Sejmu RP i Senatu RP. Przypominamy, że w Osiedlu Leśnica będą rozmieszczone następujące obwodowe komisje wyborcze: Nr 228 - CK
„Zamek” pl. Świętojański 1; Nr 229, 235, 236, 237 Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Starogajowa 66-68; Nr
230, 231 - Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Krępicka 50;
Nr 232 - Przedszkole nr 66 „Bajkolandia”, ul. Łączna
1-5; Nr 233, 234 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
14, ul. Częstochowska 42; 238- Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących, ul. Kamiennogórska 16,
Nr 303 - Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T.
Marciniaka, ul. gen. Fieldorfa 2. Przyporządkowane
do nich nazwy ulic będą umieszczone w treści obwieszczeń wyborczych.
We Wrocławiu będziemy mogli zagłosować tylko na
jednego spośród kilkudziesięciu kandydatów do Sejmu RP - z sześciu list. Natomiast - do Senatu RP wybierzemy również jednego kandydata - tylko z jednej
listy.
Aby nasze głosy były ważne stawiamy w kratce obok
nazwiska co najmniej dwie przecinające się ze sobą
linie X w obrębie kratki. Postawienie znaku X w
kratkach z lewej strony obok nazwiska, więcej niż na
jednego kandydata lub niepostawienie znaku X w
żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Lokale
wyborcze będą czynne od 07.00 do 21.00. Apelujemy
o zachowane porządku oraz zasad obowiązywania
ciszy wyborczej od piątku 11.10.19 r. od godz. 24.00
do niedzieli 13.10.19 r. do godz. 21.00. Szczegółowe
dane poszczególnych komitetów wyborczych oraz

Państwowej Komisji Wyborczej znajdziemy również
na stronie www.wrocław.pl, zakładka wybory parlamentarne 2019 (serwis specjalny)
(https://
www.wroclaw.pl/portal/wybory-parlamentarne2019).
Wyciszenie ulicy Złotnickiej
Departament Infrastruktury i Transportu, odpowiadając na zapytanie Zarządu Osiedla informuje, że
przebudowa ulicy Złotnickiej jest realizowana w
ramach projektu WBO 2018 – Wyciszenie nawierzchni ulicy Złotnickiej. Zadanie realizują Wrocławskie Inwestycje, a wykonawcą prac jest firma
Radpol. Prace będą prowadzone dwuetapowo i
umownie mają się zakończyć 31 grudnia br. W ramach robót, oprócz wymiany nawierzchni jezdni,
zostaną wykonane przejścia i azyl dla pieszych.
WBO 2019 – głosowanie do 7 października
W tym głosować tradycyjnie - papierowo można
tylko 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 jest dostępny na stronie - www.wroclaw.pl/budzetobywatelski-wroclaw/glosowanie-wbo-2019
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.
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.
NR 225 Sportowe Stabłowice.
NR 271 Boisko do piłki nożnej Nowe Żerniki.
NR 278 Plac zabaw dla młodszych dzieci w Parku
Złotnickim.
NR 301 ŻERNICZANIN – park aktywności z placem zabaw i siłownią, który „rośnie” razem z
dzieckiem (Nowe Żerniki).
NR 309 Taniec i akrobatyka na naszym osiedlu:
Leśnica-Stabłowice-Złotniki.
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.
Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza na szkolenia podstawowe Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy. Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy proponują nowe terminy i nowe miejsce szkoleń. Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy to cykl szkoleń dla mieszkańców Wrocławia w
różnym wieku i w różnym stopniu zaawansowania

wiedzy, które odbywają się w przestrzeni całego miasta we współpracy i pod opieką merytoryczną Uniwersytetu Medycznego. Szkolenia prowadzą wykształceni ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem, który pokazują, jak reagować w momencie, kiedy ktoś nie oddycha. Zajęcia są dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności grupy. Całość wpisana jest w kampanię społeczną, która ma za
zadanie wykształcenie umiejętności reagowania w
sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu. Celem
Akademii jest także szerzenie poczucia odpowiedzialności i empatii względem anonimowych osób, które
potrzebują pomocy w nagłych wypadkach na ulicy.
Organizatorem Wrocławskiej Akademii Pierwszej
Pomocy jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. W programie szkolenia znajdą się następujące
tematy:
resuscytacja krążeniowa z użyciem AED, sytuacje
szczególne (napad drgawkowy, zadławienie, krwotok
z nosa, zawał mięśnia sercowego, utrata przytomności, cukrzyca), urazy (złamania, zwichnięcia, oparzenia, rany, wypadki komunikacyjne). Wszystkie terminy oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na
stronie: wcrs.wroclaw.pl/wapp
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe - konsultacje
Od 30 września do 21 października 2019 r., w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w Biurze Wody i Energii,
ul. Świdnicka 53, w pok. nr 101 lub 109, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15.00, można
będzie zapoznać się z projektem "Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla obszaru Gminy Wrocław" na lata 20202035 oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
do Projektu "Założeń ...”. Każdy może złożyć uwagi i
wnioski do w/w dokumentów. Organem właściwym
do ich rozpatrzenia jest Prezydent Wrocławia. Uwagi
i wnioski należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2019 r., na piśmie na adres:
Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Wody i Energii, ul.
Świdnicka 53; 50-030 Wrocław lub w formie elektronicznej na adres: bwe@um.wroc.pl, z podaniem imienia i nazwiska, adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i jej adresu.
Do połowy listopada br. czekamy na wnioski finansowe
Zarząd Osiedla informuje, że do dnia 15.11.2019 r.
można składać do siedziby RO wnioski o wsparcie
działań, jakie co roku podejmowane są licznie na obszarze naszego Osiedla – festynów, zawodów, konkursów, akcji i innych, planowanych w przyszłym
roku. Do końca listopada br. Zarząd Osiedla musi
przygotować prowizorium budżetowe na 2020 r. i
wnioski złożone w terminie późniejszym będą miały
niewielką szansę na rozpatrzenie. Ponadto przypominamy, że w budżecie Rady Osiedla nie przewiduje się
dofinansowania osób fizycznych i organizacji pozarządowych – współpraca RO z organizacjami pozarządowymi nie może mieć formy finansowej.
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.

PIŁKA NOŻNA W LEŚNICY
Już w najbliższą sobotę mieszkańcy Leśnicy będą
mieli okazję zobaczyć w akcji miejscowych piłkarzy,
trenujących na co dzień w Fenomenie Leśnica.
Chłopcy urodzeni w 2005/06 roku rozpoczną swój
mecz o g. 9.30 na Stadionie Leśnickim, a ich przeciwnikiem będzie Forza Wrocław. W kolejnym spotkaniu zawodnicy z rocznika 2008/09 usłyszą pierwszy gwizdek sędziego o g. 13.00, rywalem Szerszeni
będzie Mechanik Brzezina. Zapraszamy wszystkich
miłośników piłki nożnej!
Fenomen Leśnica już kolejny raz potwierdza, że
szkolenie najmłodszych adeptów piłkarskich stoi u
nich na bardzo wysokim poziomie. Następni wychowankowie dostali się do Akademii Młodych Orłów,
projektu Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie dostają się tylko najzdolniejsze dzieci. Piotr Stankiewicz i Maciek Spruch przeszli testy piłkarskie i teraz
doskonalą swój piłkarski warsztat zgodnie z najwyższymi normami szkolenia w Polsce. Cały czas trenują
w lokalnym Fenomenie i dodatkowo pobierają nauki
w AMO. Trzymamy za nich kciuki i życzymy spełnienia sportowych marzeń!
Źródło: AS FENOMEN

MASZ GŁOS
Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli
chcecie ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi
albo marzycie o warsztatach dla rodzin, akcja „Masz
Głos” jest dla was. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w waszej miejscowości.
W akcji „Masz Głos” udział biorą organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie,
młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa,
rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne
oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne
(np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Zacznij od szkolenia
Nikt tak dobrze nie zna potrzeb swojej miejscowości jak mieszkanki i mieszkańcy. Jeśli więc zmieniać i poprawiać - to oddolnie. Akcja „Masz Głos”
jest dla wszystkich. Można zgłosić się już teraz
przez stronę www.maszglos.pl albo przyjść na
szkolenie we Wrocławiu już 25 września, którego
celem jest zapoznanie z pierwszymi krokami w
lokalnej aktywności. Szkolenie jest bezpłatne,
otwarte. Aby wziąć w nim udział, trzeba zgłosić się
przez formularz rejestracyjny http://bit.ly/
szkolenie_Wrocław Liczba miejsc jest ograniczona;
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji o szkoleniach i o akcji Masz Głos
na www.maszglos.pl
O akcji „Masz Głos”
Akcja „Masz Głos” jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację
im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi. W edycji 2019/2020 są to: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.
Akcja „Masz Głos” pomaga aktywnym lokalnie lub
gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców
oraz we współpracy z władzami samorządowymi.
Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do
wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu
problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy „Masz Głos”, działający regionalnie w całej
Polsce. We wrześniu trwa nabór do akcji na stronie www.maszglos.pl Prowadzone są także bezpłatne szkolenia wojewódzkie dla zainteresowanych aktywnością lokalną. Rejestracja na szkolenia
na stronie akcji i na Facebooku Masz Głos.

Dla swoich warto
– Akcja „Masz Głos” to przedsięwzięcie, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby wszystkim
wokół żyło się wygodniej, przyjemniej i ciekawiej.
Przekonali się o tym mieszkańcy już jednej trzeciej
gmin w Polsce, z których chętni zgłosili się do akcji –
w tym m.in. z Jeleniej Góry, Obornik Śląskich i Wołowa z terenu woj. dolnośląskiego – mówi Grzegorz
Wójkowski, koordynator akcji w woj. dolnośląskim.
Aż 60% Polek i Polaków deklaruje, że ma poczucie
wypływu na wspólne sprawy na poziomie lokalnym
(CBOS, 2018). To dużo więcej niż na poziomie krajowym (43% według CBOS, 2018). Widać to również
na przykładzie województwa dolnośląskiego gdzie
tylko w ostatniej edycji uczestnicy akcji „Masz Głos”
m.in. działali na rzecz wprowadzenia w gminie inicjatywy lokalnej (Wołów) czy poprawy bezpieczeństwa seniorów (Jelenia Góra).
Masz Głos na wyciągnięcie ręki
Uczestników akcji „Masz Głos” wspierają koordynatorzy regionalni, którzy podpowiadają, jak zrealizować pomysł na zmianę lub jak rozwiązać lokalny
problem. Są ekspertami w dziedzinie współpracy
mieszkańców z samorządem i działają w każdym
województwie, więc są bliżej uczestników akcji, mogą być na spotkaniu danej społeczności lub na posiedzeniu rady gminy czy miasta. W województwie dolnośląskim wsparcia w ramach akcji Masz Głos udziela Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona
Fides, które od ponad 15 lat aktywnie buduje i
wspiera grupy mieszkańców oraz lokalnych aktywistów, a także uczy samorządowców jak prowadzić
otwarty i skuteczny dialog z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Kontakt do koordynatora akcji „Masz Głos” w
woj. dolnośląskim:
Grzegorz Wójkowski
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona
Fides
tel. 502 984 057, e-mail: grzegorz@bonafides.pl
Źródło: www.wroclaw.pl

gongi i misy tybetańskie
Koncert na gongach i misach tybetańskich jest
swoistą kąpielą dźwiękową, która działa korzystnie na cały organizm, zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym. Wibracja generowana z
gongu stymuluje odczuwanie spokoju, pomaga
uwolnić napięcie i blokady nawet głęboko tkwiące
w naszych komórkach.
Bilety ze zniżką UrbanCard Premium do kupienia
tylko w kasie CK Zamek.
Najbliższa Ceremonia dźwięku: Jesienne Wibracje, 27 września / piątek / godz 20.00-22:00,
Bilet: 50 zł. Terminy kolejnych koncertów: Październik— 11 października: Ceremonia Dźwięku,
28 października: Ceremonia Dźwięku

ŻEGNAMY WYSTAWĘ ROSIŃSKIEGO
15 września zamknęliśmy naszą wakacyjną wystawę
„Rosiński Fantastyczny”. Od lipca odwiedziło ją pięć
tysięcy osób!
Powyżej zamieszczamy zdjęcie z autorskiego oprowadzania po wystawie, które w ostatnim jej tygodniu prowadził Przemysław Truściński, jeden z
uznanych w Polsce autorów komiksów.
Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili naszą wystawę i zapraszamy na kolejne w Galerii komiksu i
ilustracji „Tymczasem”.

