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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. Boguszow-

ska 38, 4. Apteka Stabłowicka ul. Boguszowska 61 A, 5. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Obrachtowska 48, 6. Skl. Spożyw-

czy „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.  

 

Moduł I - 8 x 4 cm 

1 strona –45 zł netto 

4 strona - 35 zł netto 
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NOWY NUMER GAZETY LEŚNICKIEJ 17 STYCZNIA 2020! 



 

Odbyła się IV Wigilia Leśnicka 

Informujemy Państwa, że zgodnie z uchwałą Rady 

Osiedla Leśnica oraz projektem zatwierdzonym 

przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, 

w niedzielę 15 grudniu br. odbyła się już  

IV Wigilia Leśnicka dla mieszkańców osiedla, w tym 

szczególnie dla osób samotnych i będących w trudnej 

sytuacji materialnej i życiowej. 

Do realizacji projektu charytatywnie włączyło się 

wiele instytucji, przedsiębiorców i osób prywatnych, 

w tym Partnerstwo dla Leśnicy i okolic, Centrum 

Kultury Zamek oraz radni Osiedla. Lokalni piekarze i 

cukiernicy („Piekarnia Kibało”, „Piekarnia pod Zam-

kiem”) przygotowali ciasta, Pub „Lissa” oraz kawia-

renka „Black Point” ufundowały słodycze i ciasta, 

sklep spożywczy przy Rytowniczej owoce cytrusowe 

i jabłka. Dania wigilijne przygotowała i wydawała 

firma cateringowa „Nelson”. Pracownicy MOPS-u 

powiadamiali o wigilii osoby korzystające z ich po-

mocy, przygotowali również łańcuch życzeń, który 

wspólnie zawieszony został na świątecznej choince. 

Członkowie Klubu Seniora „Fantazja” pomogli przy 

rozkładaniu i zwijaniu sprzętu oraz czuwali nad 

utrzymaniem porządku. CK Zamek udostępniło tara-

sy, pomieszczenia i zaplecze techniczne oraz energię 

elektryczną niezbędną do realizacji wigilii, a jego 

pracownicy czynnie włączyli się w proces jej przygo-

towania i realizacji. Z koncertem kolęd wystąpił 

„źródełkowy” zespół wokalno-muzyczny „Psalmos”. 

Natomiast dzieci z Centrów Rozwoju i Aktywności 

Dzieci i Młodzieży „Źródełko” i „Karan”, SP nr 51, 

Przedszkola nr 66 Bajkolandia i Stowarzyszenia „W 

Naszym Domu” przygotowały, pamiątkowe upominki 

dla uczestników – stroiki bożonarodzeniowe. Oko-

licznościowy plakat przygotowała Pani Ania z CRiA-

DiM a jego dystrybucją zajęli się radni osiedla. Wo-

lontariat Osób Dorosłych, przy Parafii pw. św. Ja-

dwigi, powiadamiał osoby w potrzebie o terminie i 

miejscu wigilii oraz uczestniczył czynnie w dostar-

czaniu zapakowanych posiłków, owoców i słodyczy 

do osób, które samodzielnie nie mogły na nią do-

trzeć. Księża z naszych Parafii na bieżąco podczas 

Mszy Św. informowali o miejscu i terminie wigilii. 

Przybyłych mieszkańców na tarasy CK Zamek przy-

witała jego gospodarz Pani Dyrektor Elżbieta Len-

czyk oraz Marian Cieślik Przewodniczący RO Leśni-

ca. Wigilię rozpoczął Proboszcz ks. Piotr Wawrzy-

nek odmówił modlitwę, pobłogosławił potrawy wi-

gilijne i złożył życzenia świąteczne-noworoczne a 

następnie uczestnicy przełamali się opłatkiem. Uro-

czystość została bardzo pozytywnie odebrana za-

równo przez mieszkańców, jak i gości spoza nasze-

go osiedla. 

W imieniu Rady Osiedla Leśnica bardzo serdecznie 

dziękujemy wszystkim Państwu za wielki „dar ser-

ca”, duże zaangażowanie, wkład pracy i wsparcie 

finansowo-materialne naszych działań, również 

tym, którzy nie zostali wymienieni z imienia i na-

zwiska. Szczególne podziękowania składamy człon-

kom Zarządu Osiedla za wytężoną pracę i wysiłek 

przy organizacji tej pożytecznej imprezy. Wnioski i 

opinie dotyczące tej uroczystości, prosimy składać 

do siedziby Rady Osiedla Leśnica, osobiście, telefo-

nicznie lub drogą elektroniczną: Rada Osiedla Le-

śnica ul. M. Płońskiego 13, tel. (71) 349-44-96, e-

mail: rada@lesnica.org.; www.facebook.com/

radaosiedlalesnicawroc. 

Sprzedaż nieruchomości przy ulicy Dolnobrzeskiej 

34 

 

Prezydent Wrocławia ogłasza przetarg ustny nieogra-

niczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabu-

dowanej położonej przy ul. Dolnobrzeskiej 34, obręb 

Leśnica AM-13 działka nr 14/1,  zabudowanej budyn-

kiem mieszkalnym z 1920 r., dwukondygnacyjnym, w 

zabudowie zwartej, o powierzchni całkowitej ok. 276 

m2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miej-

skiego Wrocławia - Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, sala 

nr 215, dnia 10 lutego 2020 r., o godz. 10.00. Infor-

macje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Pro-

mocji Nieruchomości Wydziału Nabywania i Sprzeda-

ży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. 

Nowy Targ 1-8, pok. 126, tel. 71 777 72 83 do 84, e-

mail: wns@um.wroc.pl . 

 

Wycinki w lesie nad Bystrzycą 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że dbając o po-

prawny stan sanitarny lasów komunalnych Wrocła-

wia, od 9 grudniu 2019 roku przeprowadza wycinkę 

drzew martwych w lesie komunalnym Wrocławia - 

oddział leśny nr 44, położonym między osiedlem przy 

ul. Cieplickiej a rzeką Bystrzycą, stanowiących zagro-

żenie dla odwiedzających go mieszkańców okolicz-

nych osiedli. 

 

V Orszak Trzech Króli – 6 stycznia 2020  

W imieniu organizatorów informujemy, że z okazji 

Uroczystości Trzech Króli trzy sąsiadujące Parafie: 

św. Jadwigi – Leśnica, NMP Różańcowej – Złotniki 

oraz św. Andrzeja – Stabłowice planują zorganizować 

charytatywny Orszak Trzech Króli. Już po raz piąty 6

-go stycznia, Orszaki wyruszą spod swoich kościołów 

parafialnych, by spotkać się na Stadionie Sportowym 

„Leśnica” (ul. Kosmonautów 320) i razem świętować. 

Wszystko wskazuje, że przybędzie także Orszak Dzie-

ci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w 

Jaszkotlu. To właśnie dla Nich przy kościołach zorga-

nizowana jest zbiórka charytatywna. Zachęcamy 

wszystkich, do wzięcia udziału w tym przedsięwzię-

ciu i włączenia się do tej szlachetnej akcji. 

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 
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Nie potrzeba wie-

le, by pomóc 

Blisko 80 lat temu, podczas II wojny światowej, pe-

wien młody człowiek o imieniu Roger, postanowił 

opuścić bezpieczną Szwajcarię i udać się do małej 

wioski we Francji, do Taizé. Miejsce, w którym za-

mieszkał znajdowało się blisko linii demarkacyjnej, 

dlatego stało się ono schronieniem dla wielu osób, 

które uciekały przed okrucieństwami wojny. Brat 

Roger zaczynał sam, a warunki, w których mieszkał 

były więcej niż skromne. Nie miał dostępu do bieżą-

cej wody, jego wyżywienie składało się głównie z 

mąki kukurydzianej. Pomimo biedy i trudności nigdy 

nie przestał pomagać innym. Przez pewien czas mu-

siał jednak schronić się w Genewie, gdyż jego dzia-

łalność została zadenuncjowana. W roku 1945 brat 

Roger wraca do Taizé wraz z pierwszymi braćmi. W 

następnych latach dołączają do niego kolejni człon-

kowie wspólnoty. Głównym przesłaniem braci z Ta-

izé jest pragnienie torowania dróg pojednania, po-

przez wspólną modlitwę i poprzez wsłuchiwanie się 

w drugiego człowieka.  

Od ponad 40 lat na przełomie każdego roku bracia z 

Taizé wraz z wolontariuszami przygotowują spotka-

nia, które gromadzą każdorazowo od kilkunastu do 

kilkudziesięciu tysięcy młodych, w większości stu-

dentów, z około 70 krajów Europy oraz z innych 

kontynentów. Poprzednie Europejskie Spotkania 

Młodych odbywały się między innymi: w Madrycie, 

Rzymie, Paryżu, Londynie czy Pradze. W tym roku po 

raz trzeci takie spotkanie odbędzie się we Wrocła-

wiu.  

Jak można się włączyć w przygotowania? 

Od 28 grudnia 2019 r. do 1 stycznia roku 2020 do 

naszego miasta przyjadą młodzi z całej Europy. Jest 

to okazja do tego, by okazać gościnność otwierając 

drzwi naszych domów tym, którzy chcą dzielić się 

swoją radością i nadzieją z innymi, a także szukać 

tego co istotne. Aby przyjąć pielgrzymów nie potrze-

ba wiele, dlatego nawet bardzo skromne warunki z 

pewnością wystarczą. Serdeczne przyjęcie i otwarte 

serce znaczą dużo więcej od jakiegokolwiek komfor-

tu. Już dwa metry kwadratowe na podłodze i proste 

śniadanie wystarczą, aby przyjąć jedną osobę. Mło-

dzi przywiozą ze sobą karimaty i śpiwory, a w cią-

gu dnia będą brać udział w programie spotkania, 

na który składać się będą wspólne modlitwy, posił-

ki i spotkania tematyczne. 

Przy Placu Grunwaldzkim (ul. Piastowska 1a) funk-

cjonuje Centrum Przygotowań, które jest otwarte 

dla wszystkich od wtorku do  soboty w godzinach 

od 9:45 do 13:00 oraz od 15:15 do 18:00, a w sobo-

ty do godziny 17:00. Można tam przyjść zaofero-

wać swoją pomoc, porozmawiać lub napić się her-

baty. Formularz z deklaracją gościny można wypeł-

nić i zostawić w parafii znajdującej się najbliższej 

miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem strony 

internetowej: www.taizewroclaw.pl. Od wtorku do 

soboty o godz. 9:00 i 13:00 bracia zapraszają 

wszystkich na wspólną modlitwę w Centrum Przy-

gotowań. Natomiast w każdy poniedziałek modli-

twa z braćmi z Taizé odbywa się w kościele św. 

Macieja (przy pl. Nankiera 17a) o godz. 20:15. 

Europejskie Spotkanie Młodych jest przygotowy-

wane na zaproszenie Rady Miasta, Prezydenta 

Wrocławia, Arcybiskupa Wrocławskiego, Przewod-

niczącego Wrocławskiego Oddziału Polskiej Rady 

Ekumenicznej oraz młodych mieszkańców Wrocła-

wia. 

 

 

 

Wystawa fotogra-

ficzna Michała Ła-

gody „Podwójne 

widzenie” 
 

Przestrzeń internetu, a w szczególności portali 

społecznościowych, dała możliwość szerokiej wy-

powiedzi każdej jednostce. Pozostaje jednak wra-

żenie, że w większości przypadków interesuje nas 

jedynie propagowanie sukcesu. Powielamy te same 

„wizerunki szczęścia” oczekując uznania w postaci 

polubień i komentarzy. To nieudolne świadectwo 

tożsamości staje na równi z obiektami martwymi. 

Wizerunek bez życia (sztuczny) choć jednoznacznie 

kreujący bohatera ilustracji na wzór godny powie-

lania. Gotowy produkt do konsumpcji. 

Taki bieg myśli narzuca następujące pytania: Gdzie 

znajdujemy „ja” indywidualne, przeżywane intymnie 

i bezinteresownie? Czy nasza tożsamość jest nieod-

łączną częścią społecznej macierzy? Czy aby na pew-

no potrafimy korzystać z danych nam narzędzi? 

15.01.2020- 23.02.2020 

Wernisaż 15.01 godzina 19:00 

Wstęp wolny! 

Kultury Świata 

Kaszmir  
w poszukiwaniu himalajskiego raju 

Spotkanie z Katarzyna Mazurkiewicz 

Kaszmir – wielka himalajska kotlina na pograniczu 

Indii i Pakistanu oddzielona od równin Indii pasmem 

górskim Pir Pandżal ma łagodny klimat, żyzne gleby 

i zachwycające krajobrazy. Rozległą zieloną dolinę 

zamieszkują teraz głównie muzułmanie, nad wioska-

mi i miastami słychać śpiewy muezinów. Sercem 

Kaszmiru jest miasto Srinagar, którego duża część 

znajduje się na jeziorze Dal: eleganckie łodzie miesz-

kalne, domy na wyspach, pływające ogrody, poranny 

warzywny targ na wodzie obejrzymy podczas wy-

cieczki łodzią. Powędrujemy do mogolskich ogrodów 

i przespacerujemy się przez stare miasto z drewnia-

ną zabudową, zajrzymy do meczetów. Zobaczymy, 

jak kaszmirscy rzemieślnicy tkają delikatne wełnia-

ne szale, haftują, wiążą dywany, rzeźbią meble z 

drewna orzechowego. Odwiedzimy też warsztaty, w 

których wytwarza się kije do krykieta – najbardziej 

popularnego sportu w Indiach. Przyjrzymy się jak 

mozolnie zrywa się krokusy, aby uzyskać cenny sza-

fran. 

Powędrujemy w góry z pasterzami owiec i kóz przy-

glądając się ich niełatwemu życiu. Wybierzemy się 

też z tysiącami hindusów na pielgrzymkę do groty 

Amarnath, gdzie czci się lingę Sziwy w postaci lodo-



 

wego stalagmitu. Kaszmir ze względu na jego piękno 

często porównuje się do raju. Ale życie tutaj nie jest 

łatwe. Podział Kaszmiru między Indie i Pakistan w 

1947 roku, trzy wojny indyjsko-pakistańskie o Kasz-

mir, granica, którą jest linia demarkacyjna oraz ru-

chy separatystyczne sprawiają, że sytuacja politycz-

na jest tutaj nie zawsze jest stabilna. 

16 stycznia 2020 

Godzina 18:30 

Wstęp wolny 

Leśnickie Archi-

wum Społeczne 
W grudniu zakończyliśmy pracę nad projektem Le-

śnickie Archiwum Społeczne. W efekcie jego realiza-

cji powstało internetowe archiwum osiedla, na któ-

rym można znaleźć ponad tysiąc fotografii, pocztó-

wek i dokumentów związanych z Leśnicą. Zbiory 

pochodzą od osób prywatnych, kolekcjonerów, z ar-

chiwum CK Zamek. Prace zostały zakończone, ale tak 

naprawdę to dopiero początek, serdecznie zaprasza-

my do dzielenia się swoimi zbiorami. Jeżeli macie 

Państwo zdjęcia "z Leśnicą w tle", to dajcie nam 

znać! Można je samodzielnie dodać do strony lub 

przynieść do Zamku w celu wykonania skanów. Za-

praszamy również do dzielenia się opowieściami 

wspomnieniami. 

Leśnickie Archiwum Społecz-

ne: www.lesnickiearchiwumspoleczne.pl 

Od 17 stycznia w CK Zamek będzie można oglądać 

ekspozycję "Historia spojrzeń", na której dokonamy 

subiektywnego wyboru najciekawszych zdjęć i pocz-

tówek, jakie udało nam się zebrać w czasie ostatnie-

go roku. Zdjęcia, pochodzące często z rodzinnych 

albumów, czy prywatnych kolekcji, tworzą bardzo 

szczególną opowieść o Leśnicy z perspektywy jej 

mieszkańców, są sumą spojrzeń jej dawnych, jak 

i obecnych mieszkańców. 

Projekt Leśnickie Archiwum Społeczne został dofinansowany ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 


