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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. 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. 

miksy z serii „Malutki Lisek i Wielki Dzik” 

wydawane przez Egmont. 

Berenika Kołomycka  

Autorka komiksów, rysowniczka, rzeźbiar-

ka i graficzka. Ukończyła Wydział Rzeźby 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Cyklicznie prowadzi warsztaty komiksowe 

w Staromiejskim Domu Kultury w War-

szawie. Czasem współpracuje z Grzego-

rzem Januszem (album komiksowy 

„Wykolejeniec”) i Marzeną Sową ( album 

komiksowy „Tej nocy dzika paprotka”). 

Jest laureatką Grand Prix Komiksu na 

MFKiG w Łodzi 2011.  

Jej prace publikowane były w magazynach 

polskich (“Chimera”, „Bluszcz”, „Wprost”, 

„Zeszyty komiksowe”), zagranicznych 

(“Groom”), licznych antologiach („W są-

siednich kadrach – Polacy i Czesi o sobie 

w komiksie”, „44”, „Polski komiks kobie-

cy“, „Komiks wierszem – 1 – Powrót Bar-

barzyńców i nie“, „City stories”, 

„Powstanie ‘44 w komiksie”), a także w 

podręcznikach szkolnych. Prace Bereniki 

brały udział w wystawach zbiorowych w 

kraju i za granicą. Seria komiksowa dla 

dzieci „Malutki Lisek i Wielki Dzik” jest jej 

autorskim projektem wydanym nakładem 

wydawnictwa Egmont. 

ŚCIANA ILUSTRATORA 

30.10.2020- 29.11.2020 

Dwa lata temu rozpoczęliśmy realizację 

projektu promującego polskich ilustrato-

rów i rysowników. 

„Ściana dla ilustratora” to przestrzeń do 

ekspozycji w holu na pierwszym piętrze 

CK Zamek. W ramach projektu eksponuje-

my prace ciekawych artystów, promując 

ich twórczość i pokazując ją szerszej, czę-

sto przypadkowej publiczności. Wystawy 

w holu na pierwszym piętrze Zamku ce-

chuje duża przystępność. Często dla przy-

padkowego odbiorcy stają się źródłem 

inspiracji lub spontanicznego zakupu pra-

cy. Mamy nadzieję, że dobra, polska ilu-

stracja zagości na dobre na ścianach Wa-

szych domów! 

Kolejna ekspozycja w ramach tego projek-

tu to prace dwójki zaprzyjaźnionych arty-

stów tworzących w tradycyjnych techni-

kach takich jak akwaforta czy akwatinta. 

Katarzyna Roman 

Zajmuje się grafiką artystyczną i projekto-

wą. W 2016 roku uzyskała tytuł magistra 

sztuki na ASP we Wrocławiu. Cenne do-

świadczenia i możliwości współpracy od-

nalazła podróżując. W kilka krajach stara-

ła się dotrzeć do graficznego świata zoba-

czyć czym on się charakteryzuje. Obecnie 

szczęśliwie wróciła do rodzinnych korzeni 

na polskiej wsi. Właścicielka pracowni 

graficznej z prasą, wielkimi oknami, zielo-

nym widokiem oraz dwoma kotami. Za 

pomocą tradycyjnych technik druku powo-

łuje do życia obrazy, w których pozornie 

obce sobie światy przeplatają się nawza-

jem. Poprzez połączenie flory, fauny i ar-

chitektury zachęca do śnienia na jawie. 

Vinicius Libardoni 

Jest brazylijsko- włoskim architektem i 

grafikiem. W 2012 roku zdobył licencjat z 

architektury, a w 2019 uzyskał tytuł magi-

stra sztuki na ASP we Wrocławiu. Pracuje 

tam również w pracowni Intaglio na stano-

wisku laboranta technicznego i stara się o 

stopień doktora. Na gruncie swoich zawo-

dowych doświadczeń bada architekturę 

poprzez artystyczne spojrzenie. Jego praca 

skupia się na strukturach zapomnianych, 

porzuconych, zaniedbanych. Obiektach 

zawieszonych pomiędzy wspaniałą prze-

szłością, a niepewna przyszłością. 

WSZYSCY JESTEŚMY  

LISKAMI 
Na wystawie „Wszyscy jesteśmy Liskami” 

największy akcent postawimy na autorską 

serię Bereniki „Malutki Lisek i Wielki Dzik” 

Będzie można wytropić zwierzęta, pogłaskać 

ich futerka, a nawet stać się Liskiem. 

Na wystawie zaprezentujemy oryginały prac 

(malowane głównie w technice akwareli) , 

zaprosimy do zabawy w rozpoznawanie tro-

pów zwierząt czy wymyślanie tekstów postaci 

komisowych. Oprócz tego pokażemy komik-

sowy dorobek Bereniki w formie oryginal-

nych plansz i wydruków m.in. 

z „Wykolejeniec” „Tej nocy dzika paprot-

ka” ,„W głowach tłumaczy” oraz projekty 

plakatów jej autorstwa. Wybraną pracę Bere-

niki będzie można zakupić w formie printu 

A3. Na miejscu będą również dostępne ko-

#wZamku 

ReTwórstwo. Tu żyje kino. (Podwórko 

na ul. Średzkiej) - 24 października, g. 11:00 - 

warsztaty przetwarzania plastikowych rekla-

mówek,  30 października, g. 18-20 – pokaz 

filmów 

Będziemy uprawiać twórczy recycling z po-

pularnych zrywek, będziemy robić ramki, 

dywaniki, mozaiki, a finałem naszych działań 

będzie pierwszy nakrętkowy mural-mozaika 

w Leśnicy! 

Ceremonie dźwięku - 28 października, g. 

20:30-21:30 

Koncert na gongach i misach tybetańskich 

jest swoistą kąpielą dźwiękową, która działa 

korzystnie na cały organizm, zarówno pod 

względem fizycznym, jak i mentalnym. 



Aktualne zasady obowiązujące w stre-

fie żółtej 

Wrocław pozostaje w strefie żółtej, w któ-

rej obowiązują następujące ograniczenia: 

· lokale gastronomiczne mogę być otwarte w 

godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi 

stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość 

zamówienia posiłków na wynos; 

· ograniczenie liczba osób w transporcie pu-

blicznym – zajętych może być 50 proc. 

miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszyst-

kich miejsc; 

· ograniczona liczba osób na weselach i in-

nych uroczystościach – max. 20 osób, bez 

możliwości zabawy tanecznej; 

· w uroczystościach religijnych może uczest-

niczyć max. 1 osoba na 4m2; 

· w zgromadzeniach publicznych może 

uczestniczyć max. 25 osób; 

· w szkołach wyższych oraz ponadpodstawo-

wych obowiązuje nauczanie hybrydowe; 

· wydarzenia sportowe bez udziału publicz-

ności; 

· w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. 

miejsc zajętych przez publiczność; 

· zawieszona działalność basenów, aquapar-

ków i siłowni. 

Rada Osiedla zobowiązana jest do przestrze-

gania obowiązujących obostrzeń i ograniczeń 

oraz śledzenia zmieniającej się sytuacji, w 

szczególności w zakresie informacji przeka-

zywanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz 

służby sanitarno-epidemiologiczne. Apeluje-

my o ograniczenie kontaktów społecznych i 

zachowanie dystansu społecznego, noszenie 

maseczek oraz dezynfekcję i częste mycie 

dłoni. Kontakty z mieszkańcami nadal odby-

wają się zdalnie, poprzez pocztę elektronicz-

ną i telefonicznie. Wszystkie aktualnie obo-

wiązujące ograniczenia zamieszczane są na 

stronie Ministerstwa Zdrowia - www.gov.pl/

web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-

przeciw-covid-19 

Co można załatwić w urzędzie zdalnie? 

Od początku pandemii miasto Wrocław udo-

stępnia narzędzia, które pozwalają i ułatwiają 

załatwienie sprawy bez konieczności albo 

zminimalizowaniu wizyt w urzędach. Zanim 

wybierzemy się do urzędu warto sprawdzić, 

co możemy załatwić przez internet. Pamiętaj-

my również, że obowiązują obostrzenia doty-

czące limitu interesantów przebywających w 

Centrach Obsługi Mieszkańca, zasłaniamy 

usta i nos, a przed wejściem do budynku 

mierzona jest temperatura. Bez wychodzenia 

z domu i dodatkowych kosztów sprawy urzę-

dowe, m.in. podatki i inne opłaty można re-

gulować za pośrednictwem platformy ePU-

AP. Urząd Miejski Wrocławia przyjmuje for-

mularze złożone za pośrednictwem platformy 

ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej. Złożenie podpisu 

elektronicznego lub podpisanie formularza 

za pomocą profilu zaufanego sprawi, że bę-

dzie on traktowany jako podstawa do prze-

prowadzenia postępowania administracyjne-

go. Osoby posiadające kwalifikowany podpis 

elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobi-

sty mogą załatwić sprawy za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej – ePU-

AP: 

zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, 

wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego, 

zgłoszenie emigracji stałej i czasowej, za-

świadczenia o zameldowaniu lub wymeldo-

waniu, złożenie wniosku o wydanie dowodu 

osobistego, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia 

dowodu osobistego, zaświadczenia z Rejestru 

Dowodów Osobistych lub dokumentacji do-

wodowej, złożenie wniosku o wydanie prawa 

jazdy, zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu, 

złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w 

sprawach związanych z rejestracją pojaz-

dów i praw jazdy, złożenie wniosku o wpis 

do Centralnej Ewidencji i Informacji Dzia-

łalności o Gospodarczej (CEIDG), złożenie 

deklaracji śmieciowej.  

Wszelkie należności wobec Gminy Wro-

cław można wpłacać bez prowizji we 

wszystkich oddziałach PKO BP w grani-

cach administracyjnych Wrocławia. Jedy-

nie w Dziale Rejestracji Pojazdów oraz 

Dziale Uprawnień Kierowców są czynne 

kasy, gdzie można uiścić opłaty wyłącznie 

kartą płatniczą. Nie ma natomiast możli-

wości zapłaty gotówką ani blikiem. 

Centrum Informacji Urzędu Miejskiego 

Dzwoniąc pod siedem siódemek 71 777 77 

77 połączymy się z konsultantami, którzy 

odpowiedzą na pytania lub skieruje do 

kompetentnej osoby. W miejskim call cen-

ter pracują osoby specjalnie przeszkolone. 

Warto sprawdzić to rozwiązanie, zanim 

udamy się do urzędu.  

Konsultanci są do dyspozycji we wszyst-

kich sprawach obsługiwanych przez Urząd 

Miejski Wrocławia, m.in. dotyczących wy-

miany dowodów osobistych, dowodów 

rejestracyjnych, wymeldowania, rejestro-

wania działalności gospodarczej, sprzedaży 

nieruchomości, podatków od nieruchomo-

ści i użytkowania wieczystego. Udzielą 

także informacji dotyczących obowiązują-

cych opłat, w sprawach merytorycznych 

prawa budowlanego, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Przyj-

mą również zgłoszenie lub wskażą właści-

we organy do zawiadomienia o awariach, 

zagrożeniach, uszkodzeniach mienia pu-

blicznego, braku oświetlenia, wulgarnych 

graffiti itp. Czas pracy konsultantów - po-

niedziałek-piątek 8:00-18:00. 

Zasady pracy ZDiUM, MPWiK, ZZK  

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przypo-

mina, że wiele spraw w ZDiUM można 

załatwić drogą elektroniczną lub telefo-

niczną, bez wychodzenia z domu. W związ-

ku rosnącą liczbą zachorowań na COVID-

19 i obowiązującym nadal stanem epide-

micznym warto skorzystać właśnie z takiej 

możliwości. Kontakt mailo-

wy: zdium@zdium.wroc.pl, telefonicz-

ny:Biuro Obsługi Interesanta 71 376 07 34 

lub 71 376 07 92. 

Biuro Obsługi Interesanta, jest czynne w 

każdy dzień roboczy od 8.30 do 14:00, 

biuro jednocześnie może przyjąć 2 osoby. 

Kasa jest nieczynna do odwołania z uwagi 

na gotówkowy obrót transakcji, płatności 

można zrealizować przelewem bankowym. 

Zakup abonamentów parkingowych wyma-

ga dokonania przedpłaty na rachunek: 

PKO BP SA 81 1020 5226 0000 6402 0416 

7193 przed wizytą w biurze obsługi; w mo-

mencie odbioru abonamentu opłata musi 

być zaksięgowana (w zależności od banku 

trwa to do 2 dni). Potwierdzenie zaksięgo-

wania można uzyskać pod nr. 71 376 08 

28. Abonamenty niewymagające weryfika-

cji prosimy nabywać za pośrednictwem e-

sklepu. Biuro Rzeczy Znalezionych - prze-

kazywanie i odbieranie depozytów wymaga 

uprzedniego uzgodnienia drogą telefonicz-

ną 71 376 08 96. Magazynu materiałów 

kamiennych i stalowych w zakresie sprze-

daży nadwyżek - osoby zainteresowane 

kupnem prosimy o kontakt telefoniczny 71 

376 07 21. 

Biuro Obsługi Klientów MPWiK jest za-

mknięte do odwołania. MPWiK Wrocław 

zachęca do kierowania pytań 

do wirtualnego doradcy oraz kontaktu z 

doradcami w kanale live chat. 

Można skorzystać z eBOKa, strony www, 

albo skontaktować się za pośrednictwem 

infolinii pod numerem 71 34 09 655, którą 

obsługują konsultanci MPWiK Wrocław. 

Linia alarmowa do zgłaszania awarii: 994. 

Istnieje także możliwość umówienia się na 

wideokonferencję z konsultantem.  

We wszystkich siedzibach i Biurach Obsłu-

gi Klienta Zarządu Zasobu Komunalnego 

do odwołania zostaje zawieszona bezpo-

średnia obsługa najemców i interesantów. 

Pracownicy Biur Obsługi Klienta ZZK cze-

kają na telefony i wiadomości e-mail od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 

7:30 do 15:30. W przypadku awarii poza 

godzinami pracy BOK do dyspozycji są 

telefony alarmowe. Numery telefonów do 

biur i adresy e-mail na stronie interneto-

wej. W sprawach związanych z saldem 

kont zgłoszenia na adres en@zzk.wroc.pl. 

Odpowiedzi będą przekazywane listownie. 

W sprawach związanych z działalnością 

gospodarczą w gminnych lokalach użytko-

wych widomości na adres e-

mail: wu@zzk.wroc.pl (umowy, przetargi) 

lub wn@zzk.wroc.pl (windykacja, lokale 

użytkowe, garaże, tereny zewnętrzne). 

Przesyłając dokumenty pocztą tradycyjną 

lub elektroniczną należy podawać numer 

telefonu. We wszystkich siedzibach i Biu-

rach Obsługi Klienta działają specjalne 

skrzynki, w których można zostawić doku-

menty dla naszych pracowników.  

Wrocławskie Mieszkania w związku z za-

grożeniem koronawirusem, zachęcają do 

załatwiania spraw w drodze kontaktów 

telefonicznych i mailowych z pracownika-

mi spółki. Telefony: 71 326 41 10 , 71 321 13 

24, 71 325 37 57. Awarie i usterki należy 

zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub 

poprzez formularz kontaktowy: https://

www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/  

Biura TBS są zamknięte do odwołania. 

Dokumenty można przekazywać do spe-

cjalnych skrzynek na pocztę, które stoją 

przed wejściem do biur TBS Wrocław, przy 

ul. Przybyszewskiego 102/104 i przy ul. 

Tylnej 14. Awarię lub usterkę do naprawie-

nia można zgłosić z pomocą usługi iMiesz-

kaniec.pl. Dla najemców mieszkań TBS 

Wrocław jest dostępna pod adre-

sem www.tbswroclaw.imieszkaniec.pl oraz 

jako aplikacja mobilna na urządzenia z 

systemem Android oraz iOS.  Kontakt mai-

lowy i telefoniczny: administracja przy ul. 

Tylnej: 71 345 70 82, 502 996 204, ema-

il: tbs.tylna@tbs-wroclaw.com.pl. Biuro 

Obsługi Klienta: 71 325 28 95, 502 996 

242, email: bok@tbs-wroclaw.com.pl 

Biuro Obsługi Pasażera MPK Wrocław przy 

ulicy Bolesława Prusa 75-79 działa. Pod-

czas wizyty obowiązują dodatkowe środki 

ostrożności, takie jak obowiązkowe umycie 

rąk płynem do dezynfekcji przed podej-

ściem do okienka oraz posiadanie masecz-

ki. Kontrolowana jest także liczba osób w 

pomieszczeniu. Sprawy załatwiać można 

także mailowo - reklamacje@mpk.wroc.pl, 

bop@mpk.wroc.pl. lub telefonicznie przez 

infolinię: 71 321 72 71 lub 71 321 72 70. 

Budowa Osi zachodniej 

14. października nastąpiło otwarcie ofert w 

drugim przetargu na Budowę Osi Zachod-

niej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej 

nr 94. Miasto planuje przeznaczyć na zada-

nie 201 914 941,94 brutto. Złożono osiem 

ofert, w tym sześć poniżej ww. kwoty. Cze-

kamy na informację o wyborze najkorzyst-

niejszej oferty oraz podpisanie umowy z wy-

konawcą. 

Zbiórka bioodpadów na Osiedlu 

Rozpoczęła się zbiórka bioodpadów na tere-

nie dawnej dzielnicy Fabryczna. Na Osiedlu 

Leśnica rozstawiane są specjalne, brązowe 

pojemniki. Należy do nich wrzucać bioodpa-

dy kuchenne (resztki pochodzenia roślinne-

go, fusy po kawie czy herbacie, skorupki jaj) 

oraz bioodpady ogrodowe (skoszona trawa, 

liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty). Nieru-

chomości jednorodzinne nadal będą otrzy-

mywać brązowe worki, przeznaczone na dużą 

ilość zielonych odpadów ogrodowych. Należy 

do nich wrzucać bioodpady ogrodowe, w 

przypadku ich znacznej ilości, np. dużo sko-

szonej trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi, 

kwiatów. Do czasu otrzymania pojemnika, 

bioodpady kuchenne powinny być wrzucane 

do pojemnika na odpady zmieszane, a odpa-

dy ogrodowe do brązowych worków. 

Kontenery na odpady wielkogabaryto-

we w 2021 roku 

W związku z tworzeniem przez spółkę Eko-

system harmonogramu rozstawiania konte-

nerów na odpady wielkogabarytowe w 2021 

roku, przypominamy mieszkańcom osiedla o 

zgłaszaniu swoich propozycji (lokalizacji) do 

dnia 30.10.2020 r.  Powinno to być miejsce 

utwardzone, łatwo dostępne, na terenie 

gminnym w zarządzie ZDiUM, niekolizyjne w 

zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wnioski należy składać telefonicznie w po-

niedziałki od 16.30 do 18.00 i czwartki od 

17.00 do 18.30 lub mailowo na adres: ra-

da@lesnica.org, radalesnica@gmail.com 

Do połowy listopada br. czekamy na 

wnioski finansowe 

Zarząd Osiedla przypomina, 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 obowiązującym 

stanem epidemii w realizacji tych przedsię-

wzięć należy wziąć pod uwagę obowiązujące 

ograniczenia w organizacji imprez z dużym 

udziałem uczestników. Do końca listopada 

br. Zarząd Osiedla musi przygotować prowi-

zorium budżetowe na 2021 r. i wnioski złożo-

ne w terminie późniejszym będą miały nie-

wielką szansę na rozpatrzenie. Ponadto przy-

pominamy, że w budżecie Rady Osiedla nie 

przewiduje się dofinansowania osób fizycz-

nych i organizacji pozarządowych – współ-

praca RO z organizacjami pozarządowymi 

nie może mieć formy finansowej. 

BIULETYN 
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we. Inwestycja jest zgodna z planem zago-

spodarowania przestrzennego osiedla, 

który zaopatrzy obszar m. in. w oświetle-

nie, stojaki na rowery, pergolę, plansze 

edukacyjne, tablice ogłoszeniowe. 

Rowerowe Maślice etap II  

 Projekt ma na celu budowę infrastruktury 

rowerowej lub pieszo-rowerowej na osie-

dlu Maślice. Przebieg ścieżki zaplanowano 

wzdłuż ul. Koziej; od skrzyżowania z ul. 

Łomżyńską w kierunku północnym do 

skrzyżowania z ulicą asfaltową, nieposia-

dającą nazwy. Zapewnia ona rekreację oraz 

bezpieczne przemieszczanie się do szkół 

przy ul. Suwalskiej oraz ul. Lubelskiej.  

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. 

Idzikowskiego wraz z infrastrukturą towa-

rzyszącą - progi spowalniające, zieleń -  

Problemy z brakiem miejsc parkingowych 

oraz niszczonej zieleni przez samochody 

przyczyniły się do powstania projektu, któ-

rego celem jest realizacja bieżących po-

trzeb parkingowych przy ul. Idzikowskiego 

oraz ul. Szybowcowej. Inwestycja zaopa-

trzy ulice w progi zwalniające, nowe miej-

sca parkingowe z nawierzchnią asfaltową, 

kostki lub kratek trawnikowych, montaż 

krawężników, które uniemożliwią wjazd na 

trawniki. 

Statystyki głosowania WBO 2020 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców zosta-

ło łącznie zrealizowanych 20 projektów, 

które dzielą się na trzy kategorie: zieleń/

rekreacja, drogowe oraz piesze/rowerowe. 

Największe zainteresowanie zdobyły inwe-

stycje dotyczące zagospodarowania prze-

strzennego, które dotyczą strefy ekologicz-

nej. Wrocławski budżet partycypacyjny 

staje się coraz bardziej popularnym i doce-

nianym procesem wśród lokalnej społecz-

ności. Tegoroczna edycja uzyskała najwięk-

szą frekwencję. Liczba głosów przekroczyła 

90 tysięcy, z czego ponad 15 tysięcy należa-

ło do mieszkańców w wieku 31-40 lat. 

M.B. 

KOLEJNY ETAP  

OBWODNICY LEŚNICY 

Oś zachodnia to kolejna inwestycja drogo-

wa we Wrocławiu. Ma ona na celu obciąże-

nie ruchu drogowego w Leśnicy, który zo-

stanie skierowany z drogi krajowej 94 na 

trasę omijającą osiedle Leśnica lub dopro-

wadzenie go do ul. Granicznej, która pro-

wadzi do Autostradowej Obwodnicy Wro-

cławia. W jej ramach powstanie Aleja Sta-

błowicka, która połączy obwodnicę Leśnicy 

z ul. Kosmonautów. Po zakończeniu pro-

jektu, ul. Kosmonautów będzie posiadać 

dwa pasy w kierunku centrum Wrocławia 

oraz dwa pasy do Leśnicy, które umożliwią 

szybszy i bezpieczny przejazd dla kierow-

ców oraz rowerzystów. Na przebudowa-

nym odcinku Kosmonautów powstaną 

nowe przystanki autobusowe oraz tramwa-

jowe. 

M.B. 

ZBIÓRKA BIOODPADÓW 
14 października ruszyła zbiórka bioodpa-

dów na zachodzie Wrocławia. Rozstawiono 

ok 25 tyś. brązowych pojemników, które 

służą do odpadów kuchennych takich jak 

resztki pochodzenia roślinnego, skorupki 

jaj, fusy po kawie, herbacie. Mieszkańcy 

również otrzymują brązowe worki przezna-

czone do segregacji odpadów ogrodowych. 

Brązowe pojemniki będą ustawiane do 4 

listopada. 

M.B. 

NAGRODA SILESIUSA 

DLA LEŚNICZANINA 
W sobotę 17 października we Wrocławiu 

wręczono Literacką Nagrodę Europy Środ-

kowej ANGELUS, a także – podczas tej 

samej gali – Wrocławską Nagrodę Poetyc-

ką SILESIUS. Ta druga, ze względu na 

pandemię, została przeniesiona z maja na 

październik. Tym samym doszło w tym 

roku również do symbolicznego połączenia 

nagród, którym patronuje ta sama postać – 

Angelus Silesius, czyli Anioł Ślązak – śląski 

poeta doby baroku. Dzięki temu podczas 

jednego wieczoru poznaliśmy aż sześcioro 

znakomitych laureatów. 

Wrocławska Nagroda Poetycka SILESIUS 

to jedno z najważniejszych wyróżnień poe-

tyckich w Polsce przyznawane w trzech 

kategoriach: Całokształt pracy twórczej, 

Książka roku i Debiut.  W sobotę 17 paź-

dziernika a do grona tegorocznych laurea-

tów dołączył Konrad Góra, autor 

„Kalendarza majów” (Książka roku), poeta 

związany z Leśnicą.  

 

WYCHOWANIE PRZEZ  

CZYTANIE 
Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Mło-

dzieży „Źródełko”, którego celem jest udział 

w wychowaniu dobrego człowieka,  zawsze z 

radością bierze udział w akcjach i kampa-

niach społecznych promujących czytelnic-

two! Dziękujemy wszystkim, którzy uczestni-

czą w akcjach „Źródełka”  w ramach działań 

Partnerstwa dla Leśnicy i Okolic. We wrze-

śniu i październiku zorganizowaliśmy wspól-

nie m.in.: „Narodowe Czytanie” i  zbiórkę 

książek           do szpitalnych bibliotek 

„Zaczytani.org”. Od kilku lat dbamy o leśnic-

ką skrzynkę boockrosingową, w której każdy 

może znaleźć książkę dla siebie,              a już 

wkrótce zaprosimy Państwa na wystawę prac 

plastycznych do Biblioteki Miejskiej przy ul. 

P. Eluarda, gdzie prezentować będziemy 

ulubione postacie z bajek w ramach akcji 

„Czas na książkę”! Pamiętajmy, że „czytanie 

książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 

ludzkość wymyśliła” – Wiesława Szymbor-

ska. 

Z wielką radością załączmy kopię listu, który 

otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospoli-

tej Polskiej Andrzeja Dudy i jeszcze raz dzię-

kujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w 

„Źródełkowej” akcji „Narodowe Czytanie – 

2020”! 

U.K. 

WBO 

Wrocławski Budżet Obywatelski jest projek-

tem, który umożliwia mieszkańcom decydo-

wanie o ważnych dla nich inwestycjach. Ma 

on za zadanie zachęcić lokalną społeczność 

do aktywizacji i zaangażowania we wspólne 

działanie na rzecz dobra miasta. W tym roku 

wybrano 8 ponadosiedlowych i 12 osiedlo-

wych projektów.  Żaden projekt z Leśnicy nie 

został wybrany, jednak kilka z nich zostanie 

zrealizowanych z naszej najbliższej okolicy.  

Park Leonarda da Vinci na Gądowie 

Małym etap III  

 Celem projektu jest przekształcenie terenu 

w park tworzący labirynt z krzewów. Jest on 

zainspirowany twórczością włoskiego rene-

sansowego malarza oraz historią osiedla 

Gądów Mały. Obszar położony jest na dział-

kach w okolicy Bulwar Dedala, Bajana, Drze-

wieckiego i Bulwar Ikara. Na obszarze po-

wstanie skwer wraz ze zjazdem z ul. Szybow-

cowej, wzdłuż którego będą miejsca postojo-



zamkowe  
warsztaty  

i zajęcia 

Warsztaty z eksplozją kolorów!! Stworzymy 

nasze własne, eksperymentalne koszulki, 

które będziemy mogli dumnie założyć na 

każdą wybuchową okazję. Mając taką ekspe-

rymentalną koszulkę trafiasz do drużyny 

Koza Lab, która eksperymentuje, gra i cu-

downie spędza czas w radosnym towarzy-

stwie! ! 

12:00-13:00-Błyszczący Slime Power! 

(5-7 lat) 

Warsztat Slimowy to idealny warsztat dla 

każdego miłośnika gluutków! Glutoligia to 

nauka którą, Koza Lab lubi najbardziej. Jakie 

gluty są najlepsze? Z jakich materiałów zro-

bić wytrzymałego Slima? Tego wszystkiego 

dowiecie się na naszych zajęciach. Każdy z 

Was zabiera ze sobą pięknego Slima do do-

mu! 

14:00-15:00-Eksperymenty cytrynowe 

(5-7 lat) 

Eksperymenty i cytryna! Dlaczego cytryna 

jest tak fantastycznym owocem? Co ma 

wspólnego z prądem ? I dlaczego powoduje 

wybuchy? Tego dowiecie się na naszych zaję-

ciach eksperymentalnych z cytryną w roli 

głównej 

16:00-17:00 Dymiące eksperymenty!-

Suchy lód! (8-12 lat) 

Najbardziej wybuchowe i znane warsztaty, 

które kochają wszystkie dzieci. Suchy lód i 

eksperymenty z nim to zawsze niesamowite 

przeżycia. Każdy z uczestników otrzymuje 

próbówkę w której zabiera tworzone prepa-

raty. 

WARSZTATY Z KOZA LAB 
Eksperymentalny maraton warsztatowy to 

wyjątkowy dzień w trakcie którego będzie-

cie mogli eksperymentować, tworzyć i cie-

szyć się z tego że możemy być razem! Każ-

dy po warsztatach wychodzi z kolorowymi 

eksperymentami oraz mini upominkami 

od Koza Lab! 

Zapisy trwają do 26 października na stro-

nie biletyna.pl. Aby warsztaty się odbyły 

musi być 15 uczestników. Ilość miejsc jest 

jednak ograniczona. Poniżej przedstawia-

my listę proponowanych zajęć: 

10:00-11:00-Fabryka eksperymental-

nych koszulek (8-12 lat) 

 


