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REKLAMA 

W tym roku na Jarmark Jadwiżański zapra-

szamy tradycyjnie w pierwszą niedzielę paź-

dziernika, 4 października, od godziny 11:00. 

Zapraszamy na coroczne święto na cześć Ja-

dwigi Śląskiej, która spędziła kilka lat swoje-

go życia w Leśnickim zamku. W tym roku 

wokół Zamku swoje obozowisko rozstawi 

bractwo rycerskie Będzin. Zaglądając do ich 

obozowiska na podzamczu, przekonacie się 

jak wyglądało życie obozowe średniowiecz-

nych wojów: jakiej używali broni, w co się 

ubierali, co jedli. Będziecie mogli zobaczyć, 

jak pracowali dawni rzemieślnicy, który 

często towarzyszyli rycerzom na bojowym 

szlaku: m.in. kowal, garncarz, tkacz, pa-

piernik, garbarz. A jeśli zechcecie sami 

zacząć władać dawną bronią – pod okiem 

rycerzy nauczycie się strzelania z łuku, 

miotania toporem, nożem i włócznią. 

Jarmark w tym roku w całości odbywa się 

na świeżym powietrzu, wokół Zamku i na 

terenie parku. Na zielonej wyspie przy sta-

wie odbędzie się koncert zespołu muzyki 

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. Boguszow-

ska 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 ogólno-
spożywczy, 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. 

dawnej Rocal Fuza oraz spektakl kukiełko-

wy „O Stachu i strachu” teatru Akademia 

Wyobraźni (obowiązują bilety). Na tara-

sach zaś i zamkowej fosie znajdziecie 

warsztaty rzemieślnicze i plastyczne.  

Dołożymy wszelkich starań, żebyście czuli 

się bezpiecznie w związku z epidemią CO-

VID-19. Poszczególne punkty programu 

odbywały się będą na terenie osiedla i w 

Leśnickim parku. Spodziewajcie się więc 

wielu niespodzianek. 

Jarmark Jadwiżański 2020 

Młodzi płatnerze! Ruszajcie do 
pracy! 

Zróbcie najpiękniejszą 
przyłbicę rycerską jaką 
jest w stanie stworzyć 
wasza pracownia 
i przedstawcie ją na 
Jarmarku Jadwiżań-
skim! 

O godzinie 12:00 przyjdźcie na Amfite-
atr skąd ruszy Parada Przyłbic Rycer-
skich, a po niej wybierzemy najpiękniej-
szą! 

Swoje dzieła możecie zrobić i ozdobić 
w dowolny sposób, tylko pamiętajcie, że 
muszą się dać założyć na głowę! 



Trwa głosowanie na projekty WBO 

2020 

 

Przypominamy projekty dopuszczone do 

głosowania: 

 

18 Żerniczanin - Park Aktywności Z Placem 

Zabaw i Siłownią, Który „rośnie” Razem Z 

Dzieckiem (Nowe Żerniki) 

 

50 Powiększamy Park Leśnicki 

 

60 Park Leśnicki 

 

79 Tereny Rekreacyjne Przy Nowym Osiedlu. 

Urządźmy tę Zieleń! (Złotniki) 

 

161 Bezpieczne Złotniki - Progi Zwalniające 

na Złotnikach 

 

210 Stawy Leśnickie - Rekreacja i Wypoczy-

nek Dla Mieszkańców Wrocławia 

 

262 Złotnicki Pumptrack - Tor Doskonalący 

Umiejętność Jazdy na Rowerze 

 

275 Boisko Do Piłki Nożnej Nowe Żerniki 

 

292 Leśnica – Trzmielowicka – Droga Rowe-

rowa i Nowa Nawierzchnia 

 

295 Las Przy Ul. Kosmonautów - Miejsce 

Wypoczynku, Sportu i Rekreacji! 

 

316 Zielone Płuca dla Stabłowic i Złotnik – 

Walczymy O Czyste Powietrze i Zielone Parki 

we Wrocławiu 

 

317 Forest Run! - Wyznaczenie Ścieżek Bie-

gowych i Edukacyjnych na Terenie Parków 

Stabłowic, Złotnik i Leśnicy 

 

366 Stabłowicki Zakątek. 

Głosowanie trwa do 05.10.2020 r. Każdy 

mieszkaniec Wrocławia, niezależnie od wie-

ku, ma jeden głos, w ramach którego może 

wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy 

i jeden ponadosiedlowy. Aby projekt mógł 

być wybrany, musi zostać oddanych na niego 

co najmniej 100 ważnych głosów. Formularz 

głosowania dostępny na www.wroclaw.pl/

rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski 

 

Sportowe Stabłowice – realizacja 

 

Zarząd Inwestycji Miejskich zawiadamia, że 

przystępuje do realizacji zadania Zagospoda-

rowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy 

ulicy Wojanowskiej – Sportowe Stabłowice, 

projekt nr 225 WBO 2019. Wykonawcą zada-

nia jest ASB Budownictwo Sebastian Augu-

styn z Tuszyna, a wykonawcą badań archeo-

logicznych Kazimierska Spółka z o.o. z Wro-

cławia.  

 

4. października w Zamku Jarmark Ja-

dwiżański 

Serdecznie zachęcamy mieszkańców naszego 

i sąsiednich osiedli, w następną niedzielę  

4.10.2020,  w godz. 11.00 -19.00, do udziału 

w  Jarmarku Jadwiżańskim, ostatniej w tym 

roku, cieszącej się dużym zainteresowa-

niem, realizowanej przez Centrum Kultury 

„Zamek” imprezie plenerowej. Organizato-

rzy przygotowali ciekawy program, w tym 

rozstawione zostanie obozowisko na pod-

zamczu. Będziecie mogli zobaczyć, jak pra-

cowali dawni rzemieślnicy, którzy często 

towarzyszyli rycerzom na bojowym szlaku 

m.in. kowal, garncarz, tkacz, papiernik, 

garbarz. A jeśli zechcecie sami zacząć wła-

dać dawną bronią – pod okiem rycerzy 

nauczycie się strzelania z łuku, miotania 

toporem, nożem, włócznią i wiele innych. 

Na pewno nie będziecie żałować czasu spę-

dzonego w średniowiecznej atmosferze, w 

plenerach Leśnickiego Zamku i otaczające-

go go parku. Organizatorzy zapewniają, że 

dołożą wszelkich starań, tak żebyśmy czuli 

się bezpiecznie w związku z epidemią CO-

VID-19. Spodziewajcie się wielu niespo-

dzianek. Szczegóły programu na stronie 

CK Zamek. 

 Trwa remont chodników na Sero-

warskiej 

 

Jak już informowaliśmy, w ramach zapla-

nowanych zadań z Programu Inicjatyw 

Rad Osiedli 2017-2019, od kilku tygodni 

trwa remont chodnika przy ul. Serowar-

skiej. Nadzór nad tym zadaniem prowadzi  

ZDIUM i ZZM.W imieniu inwestora i wy-

konawcy przepraszamy mieszkańców za 

utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. 

Apelujemy też o zachowanie szczególnej 

ostrożności przy poruszaniu się tą ulicą 

oraz zwracanie uwagi czy nie zostały 

uszkodzone Państwa ogrodzenia. Przypo-

minamy, że wszelkie uwagi należy zgłaszać 

do kierownika budowy.   

 

Ługowina na wysokości Lewej – in-

formacja WI 

Spółka Wrocławskie Inwestycje odpowie-

działa na wniosek mieszkańców dotyczący 

zalewania piwnic przy ulicy Lewej i Trój-

kątnej. W ramach budowy dróg na osiedlu 

WUWA2, Spółka WI wykonała prace w 

zakresie odwodnienia i odprowadzenia 

wód opadowych na odcinku od ul. Kosmo-

nautów do wysokości posesji przy ul. Lewej 

52. Regulację na odcinku od wysokości 

posesji przy ul. Lewej 52 do torów kolejo-

wych w rejonie ul. Królewieckiej, przepro-

wadził we własnym zakresie nieistniejący 

DZMiUW. Regulacja Ługowiny przeprowa-

dzona na zlecenie Spółki WI tj. od miejsca 

zrzutu wód opadowych z obszaru osiedla 

WUWA2 do wysokości posesji przy ul. 

Lewej 52 wraz z przebudową mostu na 

przecięciu ul. Kosmonautów, została prze-

prowadzona z uwzględnieniem docelowych 

parametrów, uwzględniających odbiór oraz 

zagospodarowanie wód opadowych i rozto-

powych z docelowego osiedla. Południowe 

obszary osiedla, będą odwadniane również 

do rzeki Ślęzy, co ograniczy obciążenie 

wodami opadowymi rzeki Ługowiny. Zago-

spodarowanie wód opadowych z obszaru 

Szpitala Wojewódzkiego oraz ul. A.E. Fiel-

dorfa zostało zrealizowane z wyłączeniem 

Ługowiny, w kierunku rzeki Bystrzycy.  

Kontrole na Osiedlu 

Straż Miejska Wrocławia przeprowadziła 

kontrole i nie potwierdziła zgłoszeń zwią-

zanych z zakłócaniem spokoju i porządku 

publicznego na terenie parku przy ulicy 

Skoczylasa oraz na terenie stawów Leśnic-

kich. Zgłaszane przez mieszkańców niepra-

widłowe parkowanie pojazdów przy ulicy 

Nowotarskiej również nie zostało potwier-

dzone. Zachęcamy do zgłaszania takich 

przypadków bezpośrednio na numer straży 

Miejskiej Wrocławia 986. Przekazywanie 

takich zgłoszeń poprzez radę powoduje, że 

strażnicy dokonują kontroli terenu z opóź-

nieniem i nie stwierdzają żadnych naru-

szeń.   

Zanieczyszczenie powietrza w Leśni-

cy 

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców, 

Straż Miejska Wrocławia sprawdziła źródło 

pochodzenia nieprzyjemnego zapachu od-

czuwanego w rejonie ulic Krępickiej, Mo-

krzańskiej, Brzezińskiej, Dolnobrzeskiej. 

Ustalono, że zapach wydobywał się z legal-

nie działającej i objętej nadzorem wetery-

naryjnym, fermy drobiowej zlokalizowanej 

przy ulicy Batorego.  

Wycinka przy Platanowej 

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że we 

wrześniu planowana jest wycinka jesiona 

wyniosłego zagrażającego bezpieczeństwu 

przy al. Platanowej. Decyzją Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego drzewo mo-

że zostać usunięte pod warunkiem nasa-

dzenia zastępczego - dwóch lip drobnolist-

nych. 

Do połowy listopada br. czekamy na 

wnioski finansowe 

Zarząd Osiedla informuje, że do dnia 

16.11.2020 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. Jednak w związku z obo-

wiązującym stanem epidemii w realizacji 

tych przedsięwzięć należy wziąć pod uwagę 

obowiązujące ograniczenia w organizacji 

imprez z dużym udziałem uczestników. Do 

końca listopada br. Zarząd Osiedla musi 

przygotować prowizorium budżetowe na 

2020 r. i wnioski złożone w terminie póź-

niejszym będą miały niewielką szansę na 

rozpatrzenie. Ponadto przypominamy, że 

w budżecie Rady Osiedla nie przewiduje 

się dofinansowania osób fizycznych i orga-

nizacji pozarządowych – współpraca RO z 

organizacjami pozarządowymi nie może 

mieć formy finansowej. 

Przeniesienie stanowisk obsługi 

działalności gospodarczej 

Urząd Miejski informuje,  że od 28 wrze-

śnia obsługa klientów w sprawie działalno-

ści gospodarczej będzie odbywać się tylko 

w COM II przy pl. Nowy Targ 1-8, sala S1, 

stanowiska 1-4. Godziny obsługi pozostają 

bez zmian. 

Dzikie zwierzęta we Wrocławiu 

Wydział Środowiska i Rolnictwa informu-

je, że w granicach miasta na stałe i okreso-

wo bytuje wiele gatunków dzikich zwierząt. 

Lista gatunków dzikich zwierząt zamiesz-

kujących Wrocław jest bardzo obszerna. 

Wynika to z bogatych uwarunkowań przy-

rodniczych naszego miasta (sieć rzek, kom-

pleksy leśne, pola, łąki, parki, nieużytki). 

Jednak jego dynamiczny rozwój, coraz 

częściej powoduje ingerencję w naturalne 

lub półnaturalne siedliska tych zwierząt. 

Duża ich część zmuszona jest wówczas 

opuścić wcześniej zajmowane tereny. Są 

gatunki, dla których zachodzące w krajo-

brazie zmiany to szansa na inne – często 

bezpieczne i wygodne – życie. I choć ceni-

my sobie bliskość natury i zwierząt, to by-

wa, 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 przydo-

mowe ogrody, miejskie trawniki czy uprawy 

rolne. Nierzadko doprowadzają do poważa-

nych kolizji drogowych. W ramach zapewnie-

nia porządku publicznego i bezpieczeństwa 

mieszkańców Wydział Środowiska i Rolnic-

twa UMW realizuje program ograniczania 

uciążliwości powodowanych przez dzikie 

zwierzęta bytujące na terenie miasta, w tym: 

prowadzi całodobowo pogotowie interwen-

cyjne 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 zlo-

kalizowanych 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 ob-

wodach łowieckich. Pomimo wysokiej sku-

teczności realizowanego programu, nadal 

odnotowuje się interwencje z udziałem ży-

wych i rannych zwierząt. Aby zminimalizo-

wać 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 szcze-

pienia. Reaguj! Incydenty związane z dzikimi 

zwierzętami na terenie Wrocławia należy 

zgłaszać do Centrum Zarządzania Kryzyso-

wego +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 wy-

nagrodzenie szkód! Dzierżawca lub zarządca 

obwodu łowieckiego zobowiązany jest do 

wynagrodzenia szkód wyrządzonych w upra-

wach i płodach rolnych przez dziki, łosie, 

jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywa-

niu 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 wyrzą-

dzone w uprawach i płodach rolnych na ob-

szarach niewchodzących w skład obwodów 

łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd 

województwa ze środków budżetu państwa. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolno-

śląskiego +48 71 770 43 35, 770 43 70, 770 

40 68. 

 

Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego 

 

Przypominamy, że incydenty dotyczącymi 

naruszania porządku publicznego i zagroże-

nia bezpieczeństwa mieszkańców, należy 

zgłaszać telefonicznie do dzielnicowych i Ko-

misariatu Policji Wrocław Leśnica - 071 354 

32 96; Policji – 997; na numer alarmowy z 

telefonu komórkowego – 112 oraz do Strażni-

ka Osiedlowego – 600 908 518 lub Straży 

Miejskiej – 986. W siedzibie RO  z uwagi na 

ograniczenia COVID-19 nie są pełnione dyżu-

ry strażnika osiedlowego ani realizowane 

porady prawne. 

BIULETYN 

 
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 

WWW.LESNICA.ORG 



(Złotniki) oraz dalsza rozbudowa kompleksu 

Ekoparku Stabłowice: 

1) Budowa parku przy zbiegu ul. Rzeszow-

skiej/Dębickiej przez uporządkowanie tere-

nu; nasadzenie: kwiatów, krzewów, traw; 

instalacje lamp solarnych – świetlików; po-

stawienie domków dla owadów; instalacja 

długich spiralnych ławek, tablicy edukacyj-

nej, montaż lup, aby obejrzeć życie przyrody 

z bliska oraz projekt małej pergoli. 

2) Rozbudowa Ekoparku Stabłowice przez 

nowe nasadzenia (drzewa, zieleń wodną) 

oraz budowę ścieżek 

Zachodnia dzielnice Wrocławia od dłuższego 

czasu walczą z przekraczającymi codziennie 

normami zanieczyszczenia powietrza. 

W szczególności mieszkańcy Stabłowic, jak 

i Złotnik borykają się z problemem braku 

zielonych, zacienionych miejsc pozwalają-

cych na odpoczynek w trakcie upałów oraz 

notorycznym smogiem wynikającym z ruchu 

komunikacyjnego oraz emisji zanieczyszczeń 

szczególnie w sezonie grzewczym. Nowe in-

westycje przez swój zielony charakter obni-

żają latem temperaturę otoczenia, dają prze-

strzeń do aktywnego spędzania wolnego cza-

su oraz zmniejszają zapylenie powietrza 

w okresach występowania smogu. Ponadto 

bliskie sąsiedztwo przedszkoli i szkół przy 

działkach pozwolą na wykorzystanie tych 

terenów do celów przyrodniczo-

edukacyjnych. 

317. FOREST RUN! - wyznaczenie ście-

żek biegowych i edukacyjnych na tere-

nie parków Stabłowic, Złotnik i Leśni-

cy 

Celem projektu jest stworzenie oznaczenie 

ścieżek biegowych i edukacyjnych na terenie: 

parku leśnickiego, parku złotnickiego, lasu 

przy ul. Kosmonautów oraz Ekoparku Sta-

błowice. W wypadku tego ostatniego parku 

w zakres projektu wchodzi również przygoto-

wanie nawierzchni naturalnej dla ścieżki 

o długości pętli ok. 1500 m. Na każdej ścież-

ce co 250 m powinien znajdować się znak 

metrażowy. Znaki powinny stanowić natu-

ralny element parku - preferowany materiał 

wykonania to drewno. Przy wejściu do par-

ków powinny powstać tablice informacyjne 

nt. przebiegu ścieżki biegowej i edukacyjnej. 

Ścieżki edukacyjne w postaci tablic leśnych 

powinny dotyczyć interesujących aspektów 

przyrodniczych, kulturowych i historycznych 

miejsc, w których się znajdą. 

Chód, bieganie, nordic walking to bardzo 

popularne sporty uprawiane przez wrocła-

wian praktycznie przez cały rok. Uatrakcyj-

nienie infrastruktury w zachodniej części 

pozwoli promować zdrowy styl życia miesz-

kańców Wrocławia. Aktualnie na zachodzie 

Wrocławia nie ma żadnych znakowanych 

szlaków biegowych. Brakuje również ścieżek 

edukacyjnych, które mogłyby być wykorzy-

stane podczas edukacji przyrodniczej dzieci 

i młodzieży z przedszkoli i szkół. 

366. Stabłowicki zakątek 

Teren należało by uporządkować, wykarczo-

wać krzaki i wybudować elementy małej ar-

chitektury: delikatne oświetlenie, ławeczki 

i śmietniki, elementy ścieżki zdrowia (np. 

trampoliny ziemne, drabinki, pieńki). 

Wszystko razem połączone ścieżką żwirową 

wśród istniejących drzew. 

Zagospodarowanie tego terenu przyczyni się 

do poprawy bezpieczeństwa na osiedlu oraz 

poprawi atrakcyjność naszego regionu mia-

sta 

wiu, ale w upalne dni brakuje miejsc do 

siedzenia a niektóre alejki wymagają po-

prawy. 

79. Tereny rekreacyjne przy nowym 

osiedlu. Urządźmy tę zieleń! 

Projekt przewiduje zagospodarowanie pod 

rekreację i ziele urządzoną działek przy 

ulicy Kościańskiej które obecnie są nieu-

żytkami zarośniętymi krzakami. Projekt 

zakłada nasadzenia ławki oraz "ścieżkę 

zdrowia" i plac zabaw we wspólnym moty-

wie dla całego terenu. Działki do zagospo-

darowania to działki przeznaczone w pla-

nie zagospodarowania przestrzennego pod 

zieleń urządzoną. 

Urządźmy tę zieleń! 

161. Bezpieczne Złotniki - Progi zwal-

niające na Złotnikach 

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeń-

stwa mieszkańców osiedla Złotniki, 

a w szczególności dzieci, poprzez ograni-

czenie prędkości, a przez to zwrócenie 

większej uwagi na pieszych, na trzech złot-

nickich ulicach: ul. Rawickiej, ul. Złotnic-

kiej (od ul. Kosmonautów do ul. Wielko-

polskiej-Małopolskiej) oraz ul. Kamienno-

górskiej. Dodatkowym aspektem jest Dol-

nośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewido-

mych i Słabowidzących oraz z innymi nie-

pełnosprawnościami im. Marii Grzego-

rzewskiej we Wrocławiu, który mieści się 

przy ul. Kamiennogórska 16, a co za tym 

idzie duża ilość niepełnosprawnych osób 

przebywających w tym rejonie. 

210. STAWY LEŚNICKIE - rekreacja i 

wypoczynek dla mieszkańców Wro-

cławia 

Projekt ma na celu uporządkowanie terenu 

stawów oraz stworzenie tam miejsca rekre-

acji i wypoczynku dla mieszkańców. 

Zadania: 

- wybudowanie kładek dla pieszych i rowe-

rów - kładki w kształcie półksiężyca, które 

umożliwiłyby swobodne przepływanie pod 

nimi kajakiem, 

- udrożnienie rowu odpływowego, 

- budowa ścieżki dla pieszych oraz odświe-

żenie istniejących, 

- wykonanie oświetlenia, 

- wyznaczenie drogi dojazdowej do stawów 

od strony ulicy Trzmielowickiej, 

- wybudowanie pomostów dla wędkarzy, 

- dostosowanie terenu nad stawem od stro-

ny ulicy Średzkiej w celu zorganizowania 

tam plaży, 

- parking, 

- dogodne stanowiska wędkarskie dla osób 

niepełnosprawnych. 

Stawy Leśnickie są świetnym miejscem 

letniego wypoczynku dla mieszkańców 

Leśnicy i przyległych jej okolic. 

We Wrocławiu zdecydowanie brakuje ką-

pielisk i miejsc, gdzie można odpocząć na 

łonie natury. 

Tereny przy Stawach Leśnickich są rów-

nież doskonałym miejscem na organizację 

plenerowych imprez i koncertów. 

262. ZŁOTNICKI PUMPTRACK - tor 

doskonalący umiejętność jazdy na 

rowerze 

Czym jest Pumptrack ? To specjalnie przy-

gotowany tor łączący jazdę rowerem 

i wszechstronny trening. Zbudowany jest 

on z szybkich zakrętów i muld. Wyrabia on 

u użytkowników refleks, zmysł równowagi 

oraz kondycję. Tor zbudowany jest z uży-

ciem nawierzchni pozwalającej na długo-

trwałe użytkowanie bez konieczności czę-

stej konserwacji. Tor ma kształt zamkniętej 

pętli z delikatnymi muldami, które powo-

dują, że jazda na rowerze nie wymaga pe-

dałowania. 

275. Boisko do piłki nożnej Nowe 

Żerniki 

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego 

boiska ze sztuczną murawą, wykonanie 

ogrodzenia/piłkochwytów, przygotowanie 

terenu, kosze na śmieci. Proponowane 

wymiary boiska: 25,0x52,5 m. Wybrana 

lokalizacja na działce 62/34 jest najlepszą 

lokalizacją na tego typu inwestycję, ponie-

waż jest dogodna dla mieszkańców nowej, 

jak i starej części osiedla oraz w przyszłości 

dla nowych mieszkańców nowych inwesty-

cji mieszkaniowych. Nowe Żerniki jako 

młode rozwijające się osiedle nie posiada 

miejsca, w którym młodzież mogłaby spo-

tykać się w gronie rówieśników i miłośni-

ków sportu jakim jest piłka nożna. W chwi-

li obecnej na Osiedlu Nowe Żerniki nie ma 

miejsca, w którym zarówno dzieci jaki 

i młodzież oraz rodzice nie mają miejsca na 

jakąkolwiek aktywność fizyczną. Boisko 

byłoby idealnym elementem przestrzeni 

publicznej, który umożliwiałby integrację i 

aktywizację społeczności lokalnej. 

292. Leśnica - Trzmielowicka - droga 

rowerowa i nowa nawierzchnia  

Projekt zakłada wymianę nawierzchni 

(kostki brukowej) na ul. Trzmielowickiej 

od skrzyżowania z ul. Miodową do przejaz-

du kolejowego oraz przebudowę istniejące-

go chodnika dla pieszych na drogę rowero-

wą dzieloną z chodnikiem - długość ok. 

700 m. 

Ulica Trzmielowicka stanowi główny ciąg 

komunikacji łączący południe Leśnicy 

z północą - jako dojazd do stacji kolejowej 

oraz pętli tramwajowej. Przy obecnej infra-

strukturze - nierównej jezdni z kostki bru-

kowej z łatami asfaltowymi i braku drogi 

dla rowerów, komunikacja jest utrudniona. 

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeń-

stwa wszystkich użytkowników drogi. Ak-

tualnie rowerzyści nie mają możliwości 

przejazdu tym fragmentem drogi, w desz-

czowe dni piesi narażeni są na ochlapanie 

zbierającą się w zagłębieniach i rozchlapy-

waną przez samochody wodą opadową. 

Sama nawierzchnia drogi jest w fatalnym 

stanie i wymaga naprawy. 

Otwarcie Al. Kaczorowskiego oraz nowe 

inwestycje mieszkaniowe w okolicy skutku-

ją wzmożeniem ruchu na tym odcinku dro-

gi. 

295. LAS PRZY UL. KOSMONAU-

TÓW - miejsce wypoczynku, sportu 

i rekreacji!  

Celem projektu jest zaaranżowanie w miej-

scu upraw leśnych przy ul. Kosmonautów 

przestrzeni do rekreacji, wypoczynku 

i sportu przeznaczonej dla rodzin z dzieć-

mi, seniorów i ludzi aktywnych sportowo. 

Projekt zakłada: 

1. kompleksowy projekt zagospodarowania 

całości terenu 

2. wyznaczenie ścieżek spacerowo-

rowerowych, mostków, itp. 

3. ustawienie ławek, stołów, śmietników 

itp. 

4. budowę placu zabaw 

5. wyznaczenie wybiegu dla psów 

6. wyznaczenie pętli biegowych 

7. wyznaczenie tras biegów na orientację 

dla dzieci i dorosłych 

8. ustawienie przyrządów do ćwiczeń 

("ścieżka zdrowia", siłownia plenerowa) 

9. ustawienie stojaków rowerowych 

10. wyznaczenie parkingu dla zmotoryzo-

wanych 

Zobacz więcej na stronie las-przy-

kosmonautow.pl 

316. ZIELONE PŁUCA DLA STABŁO-

WIC I ZŁOTNIK – walczymy o czyste 

powietrze i zielone parki we Wrocła-

wiu 

Celem projektu jest stworzenie parku kie-

szonkowego przy ul. Rzeszowskiej 

Leśnickie projekty 

WBO 2020 

Prezentujemy opisy wszystkich poddanych 

pod głosowanie projektów z tegorocznego 

Budżetu obywatelskiego. Mamy nadzieje, że 

ułatwi to wszystkim mieszkańcom wybór 

i zachęci do głosowania.   

Głosować można elektronicznie na porta-

lu www.wroclaw.pl/wbo oraz za pomocą 

formularzy papierowych. Aby zapewnić bez-

pośredniość głosowania, papierowe karty 

zostały ponumerowane i będą wydawane 

mieszkańcom pojedynczo w punktach do 

głosowania. Punkty do głosowania znajdują 

się w Centrach Obsługi Mieszkańca: 

ul. G. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1-8, 

ul. W. Bogusławskiego 8,10, al. M Kro-

mera 44  

18. ŻERNICZANIN - park aktywności z 

placem zabaw i siłownią, który 

„rośnie” razem z dzieckiem 

Projekt obejmuje stworzenie przyjaznego 

i kompleksowego placu zabaw dla dzieci 

w różnym wieku, który „rośnie” razem 

z dzieckiem. Obiekt będzie podzielony na 

strefy odpowiednie dla poszczególnych grup 

wiekowych - skonstruowane tak, aby nie 

kolidowały ze sobą, a jednocześnie umożli-

wiały wzajemne wsparcie i zapewniały nie-

zbędny poziom prywatności. W konsekwen-

cji na placu zabaw znajdzie się również miej-

sce dla młodzieży i dorosłych, którzy będą 

mogli czerpać radość z ćwiczeń fizycznych na 

świeżym powietrzu. Częścią obiektu będą 

bowiem urządzenia do wzmacniania i budo-

wania mięśni ciała. W ramach projektu zo-

staną zrealizowane również miejsca siedzące, 

gdzie rodzice będą mogli doglądać swoich 

pociech. Całość zostanie oświetlona. 

50. Powiększamy Park Leśnicki 

„Ale czemu aż taki Park?” - pewnie była wa-

szą pierwszą myślą. 

Stworzyłam ten projekt z głębi swojego serca 

i za każdym razem zawsze myślałam tylko o 

Was. Zależało mi, aby dać wam satysfakcję, 

dumę i frajdę. Zależało mi, byście poczuli się 

wyjątkowi. Mieć coś, czego inni nie mają, 

zawsze wprawia każdego w zadumę, uśmiech 

i zadowolenie – i mam szczerą nadzieję, iż 

nie sprawiam Wam tym żadnej przykrości? 

Ja wiem, że nie pogardzilibyście zwyczajnym 

i prostym parkiem. Jednak czy na naganę 

zasługuje ten, kto pragnie dać od siebie wię-

cej niż się od niego oczekuje? Czyż wy jako 

rodzice, przyjaciele, chrzestni, itp. nie po-

winniście wiedzieć tego najlepiej? 

60. Park Leśnicki 

Wymiana oraz uzupełnienie ławek parko-

wych i koszy na śmieci. Naprawa alejek par-

kowych 600m. Renowacja bramy wejściowej 

i ogrodzenia od strony zachodniej. Leśnicki 

Park należy do najładniejszych we Wrocła-



zamkowe  
warsztaty  

i zajęcia 

Międzynarodowy Dzień Seniora 

Kochani Seniorzy, z okazji Waszego Święta dzieci i młodzież ze 

„Źródełka” składają Wam moc gorących życzeń. Wszystkim Senio-
rom, szczególnie tym, z którymi od wielu lat współpracujemy, ży-
czymy długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha, rodzinnego cie-

pła i dużo szczęścia.  

Niech każdy dzień dostarcza Wam radości i uśmiechu!  

Dzieci i Młodzież z Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Mło-

dzieży „Źródełko” 

tajemnicę ludzkiej egzystencji, jej kruchość, 

zawiłość, niepoprawność i dzikość. 

Hurra Leśnica 
Jeżeli jedziemy „do Leśnicy”, a nie „na Leśni-

cę”, nadajmy Leśniczankom i Leśniczanom 

oddzielną, lokalną identyfikację osiedla. Le-

śnica posiada własne archiwum społeczne, 

willową architekturę, historię uzdrowiska. To 

osiedle (a raczej mieszkańcy, bywalcy) stara-

ją się dbać o lokalność, historię i pamięć. W 

oparciu o materiały archiwalne, stare histo-

rie i rzemiosło, pomóżmy Leśnicy stać się 

bardziej nowoczesną. 

Zapraszamy na cykl warsztatów arty-

stycznych: 

26/09 – pieczątka z Leśnicy – warsztaty li-

norytu z Bożeną Zwycewicz 

3/10 – pamiętnik z Leśnicy – warsztaty in-

troligatorskie z Wiwianą Wirbuł 

10/10 – pocztówka z Leśnicy – warsztaty 

kolażu z Lidią Zajdzińską 

17//10 – proporczyk z Leśnicy – warsztaty 

sitodruku z Zuzą Tokarską 

Na warsztaty obowiązują zapisy, więcej info 

niebawem! Wydarzenie wymyśliły wrocław-

skie artystki młodego pokolenia, a sfinanso-

wało Narodowe Centrum Kultury w ramach 

programu Dom Kultury+Inicjatywy lokalne 

2020. 

Wydarzenie „Hurra Leśnica” organizowane 

jest w ramach projektu „Leśnicki mikroko-

smos”. Dofinansowano ze środków Narodo-

wego Centrum Kultury w ramach programu 

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020. 

Senjawazabawa 
26 września 2020, godzina: 18:00 

Zapraszamy na koncert audiowizualny po-

święcony kołysankom i ich magicznej mocy 

w polskiej muzyce tradycyjnej. Wstęp wolny, 

ale obowiązują zapisy! 

Czym jest sen? Czy przejściem do innego 

stanu i powrotem z niego? Gdzie błądzi nasz 

duch, dokąd idzie na spacer, kiedy śpimy? 

Gdzie jawa miesza się ze snem, gdzie fizjolo-

giczny sen miesza się z drogą, którą idziemy 

nie wiadomo dokąd, do nieuchwytnej, nie 

zdefiniowanej krainy z rozmytymi granicami, 

poza kryterium umysłu. Gdzie to, co niemoż-

liwe, staje się prawdziwe, gdzie nie wiadomo, 

co jest rzeczywiste, a co jest wyobraźnią. Sen 

jest jak podróż, z której przywozi się nowe 

doświadczenia i prezenty, z czym powracamy 

z tej podróży? 

Kołysanka to pieśń momentu przejścia, ze 

snu do jawy i z jawy do snu. Taki właśnie: 

„pomiędzy” – jest świat dziecięcy, jedną nogą 

jest się na ziemi, a drugą, nie wiadomo gdzie. 

Ten świat pozostał w muzycznej tradycji, 

gdzie najważniejszy, tak jak dla dziecka głos 

matki – jest śpiew. 

W oparciu o starodawne kołysanki i słowa 

archaicznych dziecięcych zabaw, autorki 

koncertu zabierają nas w muzyczną, wielo-

wymiarową podróż po krainie snu. Wędrują 

od momentu zaśnięcia do chwili przebudze-

nia, z Polski przez Afrykę na wyspy Salomo-

na, od oryginalnych źródłowych tekstów 

i melodii do minimalistycznej, transowej 

audiosfery stanu przejścia. Wykorzystując 

niezwykłe, bogate instrumentarium, na które 

składają się polskie instrumenty ludowe, ale 

też niezwykłości jak polifon, trąbko skrzypce, 

czy przedmioty codziennego użytku podkre-

ślają wagę śpiewu, głosu, który jest tu nieza-

przeczalnym przewodnikiem. Dźwiękom 

towarzyszy projekcja starych portretowych 

fotografii przedstawiających dzieci i zabawki, 

oraz utworzonych z nich kalejdoskopowych 

kolaży. 

 

 

 

 

EPOKA MAJATÓW  
26 września w galerii CK Zamek pojawi się 

nowa wystawa „Epoka Majatów Świętego 

Jana. Jej autorką jest Lena Czerniawska, 

rysowniczka, pisarka, animatorka kultury, 

założycielka Fundacji Macondo. Rysunka-

mi z Meksyku kontynuuje badanie tematu 

“czekania”, który rozpoczęła wystawą 

WARTELAND zrealizowaną w Berlinie 

w 2018 roku. “Czekanie” w czasie pande-

mii zyskało nowe, ważne znaczenie, dlate-

go wystawę “Epoka Majatów Świętego Ja-

na” uzupełniają rysunki z cyklu “Ja tu za-

kwitnę” również zrealizowane przez autor-

kę w Meksyku. Oba cykle opowiadają 

o zamknięciu, tęsknocie i świecie nocnych 

stanów miasta Cuernavaca i górskich oko-

lic pogrążonych w suszy i upałach. Opowia-

dane historie poruszają się pomiędzy mo-

tywami śmierci, zjaw, roślinności, ptactwa, 

meksykańskiej religijności, ulicznych, bez-

domnych psów i stanie oczekiwania. Każ-

demu rysunkowi towarzyszą słowa, krótkie 

fragmenty, które czytane w odpowiedniej 

kolejności zamykają się w opowieść o Epo-

ce Majatów, czyli czasie kiedy pojawiają się 

„mayates” - chrząszcze podobne do pol-

skich bąków majowych, które z powodu 

swoich nerwowych lotów, wprowadzają 

dodatkowy stan niepokoju i chaosu. Poni-

żej przedstawiamy opis wystawy przygoto-

wany przez jej autorkę.  

„Pandemia zatrzymała mnie w domu obro-

śniętym tropikalnym lasem z widokiem na 

znajomy mi już, ale jednak obcy świat. 

Spędziłam tam 84. dni. Obserwowałam 

dziką, poskręcaną roślinność, na głowę 

spadały mi mango, a pod stopami kręciły 

się bezdomne psy. Piękno poprzekłuwane 

strachem i rozmyte upałem. 

Zanim do Cuernavaci przyjdą deszcze, 

nadchodzą cykady i chrząszcze, nazywane 

„mayates”. Chrząszcze nawiedzają domy 

i oświetlone ulice nocą. Lecą na chybił, 

trafił, aż nie rozbiją się o ścianę, krzesło, 

ludzką dłoń. Wplątują się we włosy, 

w ubrania, w myśli. Razem z nimi wzrasta-

ją temperatury, słońce parzy, noc nie przy-

nosi ulgi. Nie przychodzi sen. Lęki się wyo-

strzają, święci krążą po ulicach. Księżyc 

spogląda na nas zagubionych i myśli: na-

deszła pora majatów. 

Majaty obwieściły nową epokę - epokę 

bezsennych nocy. Czym jest upalna noc 

pełna poruszających zasłony, lampy i stra-

chy majatów? To noc, gdzie Twoje sny się 

śnią, chociaż nie śpisz, gdzie martwy pies 

z pobocza leży pod stołem, a rękawiczki 

zamiast do szafy chowasz do głowy twojego 

sobowtóra. Kolejny majat wpadł do słoika 

z niebieską farbą, wylazł i na moich rysun-

kach zapadła noc, ze strachu zabiłam go 

i po kartce popłynęła żałobna, czerwona 

strużka prawdziwych nieszczęść Meksyku. 

Rysunki otoczyły się nocą i słowami i po-

wstały obrazy-mieszańce, wnikliwe analizy 

tętniącego pod chodnikami Cuernavaci 

sekretnego życia. 

Rysunki, po co je tworzyć? Żeby odkrywać 


