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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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Udany festyn na Stabłowicach
W niedzielę 10 listopada na terenie Szkoły Podstawowej
nr 95 przy ulicy Boguszowskiej, odbył się festyn Patriotyczno – Charytatywny, w który uczestniczyło wielu
mieszkańców z Osiedla i spoza niego. Zrealizowano pokazy wojska, policji, straży pożarnej, służ medycznych, rozwinięto miasteczko dla dzieci z atrakcjami sportowymi,
plastycznymi, uruchomiono warsztaty laboratoryjne dla
dzieci, przeprowadzono kiermasze zabawek i ciast, rozwinięto strefę gastronomiczną. Odbyły się liczne występy
na scenie oraz wykłady multimedialne. Podczas festynu
odbyła się kolejna, charytatywna zbiórka na leczenie sześcioletniej Małgosi z ulicy Olbrachtowskiej. Gratulujemy
całemu zespołowi organizacyjnemu i bardzo wielu wolontariuszom, przygotowania i realizacji tego przedsięwzięcia. Serdecznie dziękujemy gospodarzom festynu,
sponsorom, a w szczególności wszystkim darczyńcom.
Już wiadomo, że potrzebna kwota ok. 1,5 mln zł została
zebrana. Jest to wielki sukces i efekt wielomiesięcznej
pracy wszystkich wolontariuszy. Małgosia czuje się lepiej
i przygotowuje się do wyjazdu. Życzymy jej dużo zdrowia
i żeby oczekiwana kuracja udała się.

oraz w Gazecie Leśnickiej. W konsultacjach wzięło
udział 35 osób. Konsultacje rozpoczęły się od spotkań z
mieszkańcami podczas dyżuru radnych na Jarmarku
Jadwiżańskim, w niedzielę 6 października, w Centrum
Kultury Zamek. Kolejne spotkanie odbyło się 17 października, w siedzibie naszej rady. Mieszkańcy przesyłali również swoje propozycje mailowo oraz pisemnie,
podczas dyżurów w siedzibie rady. W wyniku konsultacji wpłynęły następujące wnioski inwestycyjne, kilka z
nich powtórzyło się: Budowa chodnika i oświetlenia na
ulicy Dolnobrzeskiej od Grzybowej do Borowikowej;
Budowa chodnika i progów spowalniających na ulicy
Junackiej; Budowa czterech ławek przy głównej alejce
w Parku Leśnickim; Budowa chodnika przy ulicy Lutyńskiej; Budowa chodnika, progów i miejsc parkingowych
przy ulicy Lutyńskiej; Budowa parkingu ogólnodostępnego w rejonie ulic Złotnickiej i Kościańskiej; Centrum
integracji mieszkańców Złotnik - świetlica, teren zewnętrzny - miejsce, w którym będzie możliwa organizacja warsztatów, spotkań itp.; Zagospodarowanie stawów w Leśnicy; Uporządkowanie, zagospodarowanie
skweru przy ulicy Arbuzowej; Budowa chodnika przy ul.
Junackiej na odcinku od Owczarskiej do Krępickiej;
Oświetlenie ulicy Lubiąskiej; Oświetlenie ulicy Mokrzańskiej, od Dolnobrzeskiej do Krępickiej; Remont
fragmentu chodnika na ul. Majchra; Zagospodarowanie
skweru przy ulicy Majchra; Budowa chodnika wzdłuż
ulicy Mieroszowskiej; Remont chodnika przy ulicy Serowarskiej; Budowa ławek na osiedlu Stabłowice, w rejonie ulic Górecka, Starobielawska, Wojanowska i okolic;
Nasadzenia drzew na Złotnikach (przy fragmentach ulic
Kosmonautów, Złotnickiej,
Łukowej, Zakopiańskiej,
Żwirowej, Kamiennogórskiej, Wyspy zielone na Placu
Ciesielskim); Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Żar
(budowa chodnika przy ulicy Lutyńskiej, progów, świateł, budowa nawierzchni oraz oświetlenie ulic Lubskiej i
Żarskiej); Budowa przystanku na ulicy Dolnobrzeskiej
w rejonie Grzybowej i Smolnej; Budowa chodnika i
oświetlenia na ulicy Gromadzkiej, od Szkolnej do Krajobrazowej oraz budowa wiaty przystankowej; Strefa zabaw dla malucha w Parku Złotnickim, w ramach Złotnickiego Gródka dla dzieci – WBO 2018; Rozbudowa
łącznika ul. Konińskiej z ul. Żernicką o chodnik i drogę
dla rowerów; Budowa ronda na skrzyżowaniu Żernickiej z łącznikiem do Grabowej; Budowa ścieżki pieszorowerowej z oświetleniem, częściowo po starym śladzie
ul. Konińskiej, Ryżowej i Białogardzkiej, wzdłuż linii
kolejowej, do ul. Szczecińskiej; Oświetlenie ulicy Mokrzańskiej i skrzyżowania Mokrzańskiej z Dolnobrzeską; Budowa kanalizacji w ulicy Kosmonautów dla posesji 289, 291, 293, 295, 297.
Nowa mapa - wypadki i kolizje
Na stronie geoportal.wroclaw.pl jest dostępna nowa Mapa wypadków i kolizji we Wrocławiu. Zawiera
dane od 2013 r. - informacje o miejscach zdarzeń z
udziałem pieszych, dzieci, rowerzystów, pojazdów komunikacji miejskiej. Dostępne są warstwy prezentująca
dane o wszystkich wypadkach i kolizjach odnotowanych
w danej lokalizacji, miejscach niebezpiecznych oraz
szczegółowe informacje o przyczynach wydarzenia,
rodzaju i stanie nawierzchni, oznakowaniu, sygnalizacji
itd.

Konsultacje Funduszu Osiedlowego 2020-21
Zarząd Osiedla Leśnica informuje, że konsultacje społeczne dotyczące pilotażu programu Fundusz Osiedlowy w
latach 2020-21, trwały od 6 do 27 października br. Informacja o konsultacjach ukazała się na stronie Wrocławia,
na stronie i Facebooku Rady, na tablicach osiedlowych

Programu usuwania azbestu 2020
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
Wrocławia informuje, że zainteresowani mieszkańcy
mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu miasta Wrocławia. Deklaracje na rok 2020 wraz

z wymaganymi załącznikami można składać do dnia 31
stycznia 2020 r. Deklaracje złożone po tym terminie lub
niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu. W ramach Programu przewiduje się udzielenie do
100% dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż
wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Prace będą realizowane przez
wykonawcę wybranego przez Miasto w trybie zamówienia publicznego. Zasady realizacji Programu określa Zarządzenie Nr 4536/12 Prezydenta Wrocławia z dnia
15 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i warunków
realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia. Deklaracje i
wymagane załączniki należy przesłać na adres:
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul.
Hubska
8-16,
50-502
Wrocław
lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału w pokoju nr 127.
Opis procedury wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie: Dofinansowanie w ramach Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia
Dokumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego
obiektu. Przy składaniu Deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na
wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na
bezazbestowe. Realizacja Programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem
wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez
użytkowników. Uczestnik Programu obowiązany jest we
własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu
wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury
i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub uzyskać
pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu.
Stacja bazowa przy Lutyńskiej
Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
Wrocław Średzka realizowanego na działce ew. nr 8 AM-3
obręb Żar przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie
WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 135 od 8.00 do
15.00.
Mój Drugi Dom - spotkanie rekrutacyjne
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu rozpoczyna realizację projektu „Mój drugi dom – zapewnienie
wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach
pomocy we Wrocławiu” oraz rekrutację uczestników do
Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8, którego
działalność rozpocznie się w styczniu 2020 r. Warunkiem
uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie oraz dostarczenie stosownych dokumentów do MCUS przy ul. Mącznej 3. W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób z niskim dochodem oraz do osób niepełnosprawnych. O kolejności przyjęcia decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie
rekrutacji oraz termin złożenia wniosku. Zapraszamy 4
grudnia – od 15.00 do 17.00 odbędą się warsztaty grupowe, a od 17.00 do 19.00 spotkanie organizacyjne.

DRINK AND DRAW
W leśnickiej kawiarni Black Point odbyło się pierwsze spotkanie dla początkujących i zaawansowanych
miłośników rysowania—Drink and Draw. Jest to znana na całym świecie format spotkań artystycznotowarzyskich, w czasie których uczestnicy ćwiczą
swój kunszt rysowniczy. Nasze lokalne wydanie poprowadziła Joana Pacheco—wolontariuszka z Portugalii, która od września przebywa na rocznym projekcie w Centrum Kultury „Zamek”.

ŹRÓDEŁKO ŚWIĘTUJE Z UNICEF
Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży
„Źródełko” świętuje Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka wspólnie z UNICEF

„Źródełko” bierze udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych
przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa
- 30. Rocznica Uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna
zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.
W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych
przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci,
ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość
praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi
niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest
nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w
tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach
zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty,
których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach
dziecka.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W
tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie
wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są
respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.
W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki
szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. Rocznicę
Uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Do akcji
przystąpiło także „Źródełko”, która zorganizowało w
ramach tego dnia cykl warsztatów i spotkań na temat
praw dziecka. Finałem trwającej 20 dni akcji będzie
„niebieska dekoracja budynku Centrum” połączona z
przedstawieniem postulatów dzieci i młodzieży dotyczących ich dzieciństwa.
Każde dziecko zasługuje na to, aby dzieciństwo było
najpiękniejszym okresem jego życia!
Urszula Karkocha
www.zrodelko.wroclaw.pl
https://www.facebook.com/zrodelko.wroclaw

