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Informujemy, że następne spotkanie leśnickiego
koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów odbędzie się 23 października 2019 r
w godzinach 16:00—18:00.
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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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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

Szanowni Państwo!
Oddając 13. października br. swoje głosy w
Wyborach Parlamentarnych 2019, mamy
możliwość dokonania wyboru naszych przedstawicieli do Sejmu RP i Senatu RP na kolejną kadencję. To od nas zależy kto będzie rządził naszym krajem. Rozejrzyjmy się i oceńmy dokonania obecnie rządzących, zadajmy
sobie pytania czy i jak spełnili oni nasze
oczekiwania, czy mieli czas, aby się z nami
spotkać, wysłuchać naszych bolączek i pomóc? Przy wyborze na następną kadencję
weźmy też pod uwagę czy zostały spełnione
obietnice wyborcze sprzed czterech lat. Zapoznając się z obecnymi kandydatami, rzetelnie
oceńmy ich programy. Oddajmy nasz głos
świadomie, a nie przypadkowo, idźmy w niedzielę 13 października do urn wyborczych.
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Leśnica
Jan Andrzej Kułacz
14 października – Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej,
Rada Osiedla Leśnica na ręce dyrektorów szkół,
przedszkoli i żłobków oraz placówek wychowawczych w naszym Osiedlu, składa najserdeczniejsze
życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom
oświaty oraz dzieciom i młodzieży. Życzymy Państwu
dużo zdrowia i wytrwałości w odpowiedzialnej pracy
edukacyjno-wychowawczej, a uczniom uzyskiwania
jak najlepszych wyników w nauce oraz wielu nowych doświadczeń w poszerzaniu swoich horyzontów.
18 października - Święto Wojsk Łączności i Informatyki
Rada Osiedla Leśnica, w związku ze zbliżającym się
Świętem Wojsk Łączności i Informatyki, składa na
ręce Dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
Pana płk Dariusza Dejneki, wszystkim żołnierzom i
pracownikom jednostki, najlepsze życzenia. Życzymy
Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, sukcesów, awansów i odznaczeń, spełnienia marzeń oraz
przysłowiowego żołnierskiego szczęścia. Życzenia
nasze kierujemy również do byłych żołnierzy i pracowników tej zasłużonej dla naszego regionu jednostki.

dzone były również konsultacje w ramach pierwszej edycji Funduszu Osiedlowego.
Fundusz Osiedlowy 2020-21
Szanowni Mieszkańcy osiedli Leśnica, Stabłowice,
Złotniki, Marszowice, Mokra, Nowe Żerniki, Ratyń,
Żar i Żerniki Nowe! Zarząd Osiedla Leśnica ogłasza
konsultacje społeczne dotyczące pilotażu programu
Fundusz Osiedlowy. Prosimy o zgłaszanie inwestycji, które Waszym zdaniem powinny zostać zrealizowane na obszarze Osiedla Leśnica w ramach programu w latach 2020-21. Szczegółowe zasady FO
znajdują się na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia
w zakładce Fundusz Osiedlowy. Kwota przypadająca na nasze Osiedle to 1 505 470 zł. Konsultacje
zostały rozpoczęte od spotkania z mieszkańcami
podczas dyżuru radnych na Jarmarku Jadwiżańskim, w niedzielę 6 października, w Centrum Kultury Zamek. Zachęcamy do przesyłania swoich propozycji (krótki opis z uzasadnieniem i lokalizacją fragment mapy obszaru lub szkic), od 6 do 27 października, na adres funduszosiedlowyrolesnica@gmail.com oraz składania ich w formie pisemnej w siedzibie Rady Osiedla Leśnica przy ulicy
Płońskiego 13, w poniedziałki i czwartki, od 17.00
do 19.00. Na kolejne spotkanie konsultacyjne zapraszamy do siedziby naszej rady 17 października
na godz. 18.00. Zapraszamy!
Wycinki drzew cd.
Zarząd Zieleni Miejskiej kontynuuje wycinkę martwych i zamierających drzew na naszym Osiedlu. W
drugiej połowie października zaplanowano wycinkę
drzew przy ulicy Mokrzańskiej i Kresowej. Ponadto
ZZM informuje, że monitoruje stan drzew na osiedlu, również w parkach i zieleńcach. Mieszkańcy,
którzy zauważą drzewa wymagające interwencji,
proszeni są o przekazanie takich informacji do ZZM
lub do Rady Osiedla Leśnica.
Zmiany na Częstochowskiej
Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że sporządził projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Częstochowskiej. Po uzyskaniu niezbędnych opinii,
projekt zostanie przekazany do ZDiUM celem wyniesienia w terenie. Ulica Częstochowska na odcinku od Kieleckiej do Rzeszowskiej będzie miała jeden kierunek ruchu.
Wyciszenie Złotnickiej

Dopalaczowy Punkt Konsultacyjny
Informujemy o możliwości skorzystania z poradnictwa informacyjno-edukacyjnego w zakresie środków
psychoaktywnych i dopalaczy w Dopalaczowym
Punkcie Konsultacyjnym przy ulicy Skoczylasa 8 w
Leśnicy, w ramach projektu "Dopalaczom mówimy
NIE" realizowanego przez Dolnośląskie Centrum
Zdrowia Psychicznego we współpracy ze Stowarzyszeniem KARAN. Poniedziałek, środa, czwartek 10.00
-14.00, wtorek, piątek, sobota 9.00 – 13.00. Porady,
konsultacje, informacje, wsparcie udzielane są bezpłatnie osobom eksperymentującym, używającym,
uzależnionym od dopalaczy lub innych substancji
psychoaktywnych, osobom zainteresowanym tematem uzależnień, rodzinie, osobom bliskim, będącym
w relacji z osobami używającymi dopalaczy i środków psychoaktywnych.
Kontenery na odpady wielkogabarytowe w 2020
roku
W związku z tworzeniem przez spółkę Ekosystem
harmonogramu rozstawiania kontenerów na odpady
wielkogabarytowe w 2020 roku, prosimy mieszkańców osiedla o zgłaszanie swoich propozycji
(lokalizacji) do dnia 27.10.19 r. Powinno to być miejsce utwardzone, łatwo dostępne, na terenie gminnym
w zarządzie ZDiUM. Zapraszamy do siedziby naszej
Rady przy ul. Płońskiego 13/1, w poniedziałki i
czwartki, w godz.17.00 – 19.00. Wnioski można też
składać
telefonicznie
bądź
mailowo:
rada@lesnica.org.
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe - konsultacje do 21.10 br.

Podziękowanie dla pracowników CK Zamek
Rada Osiedla Leśnica serdecznie dziękuje Pani Dyrektor Elżbiecie Lenczyk oraz całemu zespołowi CK
„Zamek” za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie „Jarmarku Jadwiżańskiego”, ostatniej w
tym roku w naszym osiedlu imprezy plenerowej.
Dzięki dużemu zaangażowaniu organizatorów, w
minioną niedzielę 6-go października, w średniowiecznej atmosferze mogliśmy podziwiać pokazy
walk rycerskich, obozowiska, stroje i uzbrojenie,
historyczne pracownie rzemieślnicze oraz uczestniczyć w różnych warsztatach. Przy dźwiękach muzyki
mogliśmy również zachwycać się występami artystów i spróbować rozmaitych potraw i specjałów
oraz zakupić interesujące pamiątki oraz obejrzeć
przedstawienia teatralne. Radni osiedla zbierali
wnioski i uwagi mieszkańców, które zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu i XXX
sesji RO, a następnie przyjęte do realizacji. Prowa-

Opoczyńskiej.

W związku z pracami prowadzonymi przez ZDiUM
na ulicy Opoczyńskiej, Wydział Inżynierii Miejskiej
w porozumieniu z Wrocławskimi Inwestycjami i
wykonawcą, wprowadził zmiany w organizacji ruchu zastępczego związanego z realizacją wyciszenia
ulicy Złotnickiej i udostępnił przejazd z ulicy Opoczyńskiej do Kościańskiej. Takie rozwiązanie będzie
funkcjonowało do chwili zakończenia przebudowy

Przypominamy, że 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 2020-2035 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.
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Nie trujmy się – zdrowie mamy tylko jedno!
Zarząd Osiedla, w związku z rozpoczynającym się
sezonem grzewczym zwraca się z apelem do mieszkańców naszego Osiedla. Prosimy o zrezygnowanie z
palenia w swoich piecach różnego rodzaju odpadów
– pożytek w postaci ogrzania mieszkania jest niewielki, natomiast jest to bardzo duża uciążliwość dla
nas wszystkich. Spalanie śmieci zatruwa i zanieczyszcza powietrze w całej okolicy znacząco pogarszając komfort życia. Toksyczny dym jest rakotwórczy i niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie –
szczególnie u dzieci i osób starszych. Specjaliści
„biją na alarm”, Wrocław niestety jest w czołówce
polskich miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Śmieci powinniśmy segregować i wyrzucać
je do odpowiednich pojemników. Tym bardziej – że
płacimy podatek niezależnie od tego, ile wyprodukujemy odpadów w naszych gospodarstwach domowych. Przypominamy też o zakazie palenia odpadów
zielonych, w tym liści, na terenie naszego miasta.
Odpady takie powinniśmy umieszczać w brązowych
workach, które wystawiamy przed domem w dniu
ich zabierania. Szczegółowy harmonogram odbioru
takich worków z poszczególnych ulic znajdziemy na
stronie ekosystem.wroc.pl .
Do połowy listopada br. czekamy na wnioski finansowe
Zarząd Osiedla przypomina, 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.

Świat Zmysłów
Przedszkolaków
Trzy i czterolatki - przedszkolacy z Przedszkola
nr 15 im Kardynała Joachima Meisnera we Wrocławiu -odkrywały świat swoich zmysłów przez
zabawę podczas realizacji międzynarodowego
projektu programu eTwinning.
Partnerami projektu "Playing with Our Senses:)" (tłumacz. "Bawiąc się z naszymi zmysłami")
byli przedszkolacy ze Słowenii, Słowacji i Turcji.
Milusińscy wspólnie odkrywali otaczający ich
świat przez swoje zmysły: wzroku, słuchu,
dotyku ,smaku, węchu i balansu.
Na początek wszyscy przedszkolacy poznali nazwy
części ciała w języku angielskim bawiąc się przy
piosence "Head, sholuders..." ( tłumacz. "Głowa,
ramiona"). Milusińscy
odkrywając fascynujący
świat zmysłu wzroku eksperymentowali z mieszaniem farb i malowali obrazy palcami oraz nogami.
Przedszkolacy stworzyli także ruchome obrazki
w aplikacji Quiver, które wywołały wiele zadowolenia ze swojego osiągnięcia. Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia partnerzy wysłali sobie nawzajem serdeczne życzenia świąteczne i drobne
upominki. Aby zagrać w grę online na tablicy multimedialnej "Dźwięki Transportu" Milusińscy użyli
zmysłu słuchu, było to dla nich porywające doświadczenie . Partnerzy odwiedzali także arcyciekawe
i magiczne wystawy malarskie. Przedszkolacy
z Wrocławia zwiedzili w Centrum Kultury Zamek
ekspresyjną wystawę malarstwa Wojciecha Pomianowskiego "Mixed_media, czyli malując jazz",
która pobudziła u dzieci różne zmysły oraz
wyobraźnię. Milusińscy z wielką ochotą bawili się
fakturami różnych materiałów rozbudzając swój
zmysł dotyku.

Porady prawne – 21 października br.
Na bezpłatne porady prawne zapraszamy do siedziby
RO przy ul. Płońskiego 13, już 21.10 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.

Stworzyli z wybranych materiałów wspaniałe
"Książeczki
dotykowe",
które
wysłali
wyznaczonemu partnerowi. Wyjątkową zabawą
dla dzieci okazał się Test Smaku. Przedszkolacy
byli zaskoczeni smakiem gorzkiej czekolady i
rzodkiewki.
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Natomiast badanie zmysłem węchu zapachów ziół ,
przypraw i kwiatów również wzbudziło wiele
zaciekawienia i zdziwienia. Milusińscy przygo-

towali niecodzienny Test Węchu, który wysłali
swoim partnerom do rozwiązania.
Partnerzy
z
wielkim
zainteresowaniem
i dociekliwością wąchali zapachowe woreczki
i prawidłowo rozwiązali test. Dużym wyzwaniem dla
przedszkolaków były zabawy ruchowe angażujące
zmysł balansu, wiele radości przyniosły dzieciom
próby stania na jednej nodze, czy chodzenie z woreczkiem na głowie.
Przedszkolacy przez realizację projektu odkryli pasjonujący otaczający ich świat zmysłów, a także
rozwinęli umiejętności współpracy i komunikacji ze
swoimi partnerami. Swoje zabawy ze zmysłami Partnerzy relacjonowali na wspólnej platformie TwinSpace, którą można odwiedzić przez stronę Przedszkola nr 15 we Wrocławiu,
w zakładce
eTwinning.
Anna Dziubek, koordynator projektu eTwinning i
ambasador programu eTwinning

KANADA - wielki
wodospad, wielkie
jeziora i wielkie
miasta amerykańskie...
Bolesław Grabowski, 17 października, czwartek,
18:30
Opowieść o podróży po Ameryce Północnej - wielkie
miasta amerykańskie, Niagara niezwykły wodospad
w Krainie Wielkich Jezior Amerykańskich, wizyta w
szkole amerykańskiej i wiosce indiańskiej. Potężne
Góry Skaliste i bezkresne prerie amerykańskie. Wioska Minonajtów (Amiszy) i zachwycająca Puszcza
Kanadyjska. Wielokulturowość. Ciekawe pamiątki z
podróży.

Podróże wiele mnie nauczyły, m.in. pokory. Zachwyca mnie wielka różnorodność świata, fascynują mnie miejsca, ale przede wszystkim spotkani
tam ludzie. Przed każdą podróżą dużo czytam o
nowym kraju, jednak najważniejsze są pierwsze
godziny i dni spędzone na miejscu. Uczę się wszystkimi zmysłami - poznaję smaki i zapachy, obserwuję zwyczaje. Na przykład Japończycy to społeczność
niezwykle zamknięta, a zupełnie inaczej jest w Indiach, gdzie ludzie chcą z Tobą rozmawiać i lepiej
Cię poznać.
Organizuję wiele spotkań dla szkół, Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, a nawet więźniów. Opowiadam
na nich o poznanych krajach, moich przygodach i
doświadczeniach.
Bolesław Wojciech Grabowski
Kontakt:edu.grabowski@gmail.com

SPŁONĘŁY OGRODY.
TERAZ PADA
DESZCZ

COŚ O MNIE…
Wychowałem się w pięknym zakątku świata- w Kotlinie Kłodzkiej. Pochodzę z Nowej Rudy, a z mojego
rodzinnego domu widać panoramę Gór Sowich. Moja
pierwsza wyprawa, na którą mama kupiła mi plecak
i namiot, to były właśnie Góry Sowie. Bardzo chciałem je poznać. To fascynujące móc odkryć dla siebie
nowe miejsca- tak zrodziła się moja pasja. Podróżuję
od dziecka, coraz dalej i dalej. Mieszkałem we Wrocławiu, później w Kędzierzynie-Koźlu. Jednak tak
bardzo zatęskniłem za Nową Rudą, że postanowiłem
wrócić do korzeni i znowu tu zamieszkałem.
Pierwsza podróż zagraniczna to były słowackie Tatry. Pierwsza egzotyczna wyprawa to Ruanda, środkowa Afryka. Jako młody nauczyciel pracowałem w
małej miejscowości- Przedborowa. Przyjechał tam
ksiądz misjonarz, zaprzyjaźniliśmy się, a on zaprosił
mnie do siebie. Nie potrafiłem sobie odmówić tej
wyprawy. Zresztą, moje podróże często zaczynają
się od przypadkowego spotkania, rozmowy, zaproszenia. W Ruandzie poznałem panią, której mąż był
ministrem. Poznali się na studiach w Pradze i postanowili wspólnie przeżyć życie. Mieli piękny dom,
bardzo luksusowy jak na warunki afrykańskie. W
Peru spotkałem Polkę, która wyszła za mąż za peruwiańskiego Indianina. Podróżowałem razem z nimi.
Korzystając z tego faktu zasypywałem go gradem
pytań. Inna historia to wyprawa do Japonii, której
nigdy nie planowałem. Zostałem tam zaproszony
uczestnicząc w pewnym weselu…

25.10.2019- 24.11.2019
Wernisaż 25.10.2019, godzina 19;00
Galeria Zamek
Wychodząc od symbolicznego odniesienia do biblijnego raju, wystawa koncentruje się na skutkach zła
widocznych w świecie. Jest próbną diagnozy. Mnogość współczesnych problemów, z którymi przychodzi nam się mierzyć, trafnie ujęta przez artystów, nie jest jednak zwieńczeniem wystawy – jej
narracja daje bowiem nadzieję na ukojenie. Jest to
opowieść o pogorzelisku, które czeka na odrodzenie. Wystarczy być razem, trwać.
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