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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. 

Wciąż trwają zapisy na wybrane za-

jęcia artystyczne i edukacyjne w 

Zamku. Poniżej przedstawiamy ofer-

tę tych, na które wciąż są wolne 

miejsca. Zapisy i dokładniejsze in-

formacje znajdziecie na 

www.zamek.wroclaw.pl w zakładce 

„Zajęcia”. 

Zajęcia umuzykalniające dla nie-

mowląt 

Niemowlęta i maluchy (w wieku od 0 do 3 

lat) zapraszamy wraz z opiekunami na 

cotygodniowe zajęcia umuzykalniające, 

prowadzone zgodnie z założeniami teorii 

uczenia się muzyki (MLT) prof. E.E. Gor-

dona. 

Podczas 45-minutowych spotkań dzieci 

wsłuchają się w różnorodne śpiewanki i 

rytmiczanki, poznają bogactwo skal i zróż-

nicowanych rytmów. Podstawowym in-

strumentem, jaki wykorzystujemy  jest 

naturalny głos ludzki – wszystkie utwory 

wykonywane są „na żywo”. Ponieważ zaję-

cia skierowane są do dzieci już od naro-

dzin, to dorośli śpiewają i ruszają się w 

rytm muzyki, oddziałując na najmłod-

szych. Poprzez wspólną zabawę zachęcamy 

maluchy do swobodnych wypowiedzi mu-

zycznych oraz reakcji ruchowych. Wpro-

wadzając dziecko w różnorodne, bogate w 

bodźce środowisko muzyczne rozwijamy 

jego naturalne zdolności muzyczne, z któ-

rymi przyszło na świat. 

Prowadząca zajęcia: Magdalena Szmaj-

dzińska – instruktorka zajęć umuzykalnia-

jących i gry na pianinie, teoretyk muzyki. 

Absolwentka studiów I i II st. poznańskiej 

Akademii Muzycznej oraz Uniwersytetu 

Muzycznego im. Fryderyka Chopina w 

Warszawie. Swoje umiejętności doskonali-

ła pod okiem wybitnych pedagogów: prof. 

Barbary Ostrowskiej, prof. Francoise Lom-

bard, prof. Michaela Martina, prof. Janiny 

Tatarskiej, Arnolfo Borsacchi, dr Agnieszki 

Maciejewskiej. W pracy wykorzystuję in-

nowacyjną Teorię Uczenia się Muzyki 

(MLT) prof. Edwina E. Gordona 

(ukończyła liczne szkolenia, w tym kurs II 

st. „Improwizuję czyli audiuję” PTEEG), a 

także inne uznane metody, m.in. E.J. 

Dalcroze’a, C. Orffa, Z. Kodaly’a. Ostatnio 

w ramach swojej działalności realizuje 

projekt „Śpiewajmy Dzieciom” i online 

popularyzuje umuzykalnianie najmłod-

szych w duchu gordonowskim. Po pracy 

aktywnie działa w klubie Biznes Toastma-

sters Wroclove. Z pochodzenia kaliszanka, 

z wyboru mieszkanka urokliwej Trzebnicy. 

Wokal: zajęcia grupowe (6-14 lat) 

Zapraszamy na zajęcia wokalne. Będziemy 

pracować w grupie, ale także indywidual-

nie, tak żeby każdy mógł spróbować swo-

ich sił, przełamać poczucie tremy, wypró-

bować siłę swojego głosu. Znajomość nut 

nie jest konieczna, ale zaangażowanie i 

pozytywne nastawienie zdecydowanie tak. 

Zapraszamy do świata pięknych dźwięków 

i muzycznych podróży po najskrytszych 

zakątkach wyobraźni. 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i mło-

dzieży w wieku szkoły podstawowej. 

Arcydzieciaki – warsztaty plastycz-

ne, grupy dla dzieci (5-9 lat), mło-

dzieży (10-14 lat) i młozieży (15+) 

Zapraszamy na nowe zajęcia plastyczne z 

Zuzanną Tokarską. Na zajęciach z cyklu 

Arcydzieciaki będziemy bawić się formą i 

poznawać najbardziej szalone techniki pla-

styczne. Zobaczycie, że plastyka, to coś wię-

cej niż rysunek na kartce Poznamy technikę 

sitodruku i zrobimy nadruki na materiałach, 

wypróbujemy metodę szablonu, stworzymy 

swój własny magazyn. Na zajęciach poznamy 

też elementy sztuki nowych mediów. Razem 

stworzymy gry planszowe i narysujemy to, 

na co mamy ochotę! Zajęcia są przeznaczone 

dla dzieci w wieku 5-9 lat. 

Prowadząca: Zuzanna Tokarska – studentka 

grafiki na Akademii Sztuk Pięknych we Wro-

cławiu, specjalizacja sitodruk. Fanka prostej 

ilustracji i nadruku na tkaninach. Technik 

ceramik. Od jakiegoś czasu zajmuje się recy-

klingowym projektem OdPodszewki, w któ-

rym wykorzystuje używane tkaniny do two-

rzenia plecaków, dając materiałom drugie 

życie. Jej prace ilustracyjne można zobaczyć 

na stronie ztokarska.pl, a projekty worków 

na portalu instagram.com/odpodszewki 

Warsztaty plastyczne dla dorosłych 

Zajęcia plastyczne przeznaczone dla osób 

chcących rozwijać swoje talenty manualne, a 

także dla młodzieży przygotowującej się do 

egzaminów na uczelnie artystyczne. Uczest-

nicy pracują w różnych technikach: ołówek, 

pastele, akryle, collage. Grupę tworzą osoby 

w różnym wieku –  łączy ich pasja do sztuki. 

Do zajęć można dołączyć w każdym terminie. 

Raz w roku grupa prezentuje swoje prace na 

wystawie w Galerii Zamek. 

Prowadzący: Michał Marek, adiunkt wro-

cławskiej ASP, długoletni malarz-rezydent 

Centrum Kultury Zamek 

Zapisy: na sekcje prowadzone w CK 

„Zamek” obowiązują zapisy online. 

Więcej na ten temat znajdziecie na 

stronie www.zamek.wroclaw.pl  



14 października – Dzień Edukacji Na-

rodowej 

Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Naro-

dowej, Rada Osiedla Leśnica na ręce dyrekto-

rów szkół, przedszkoli i żłobków oraz placó-

wek 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 nau-

ce oraz wielu nowych doświadczeń w posze-

rzaniu swoich horyzontów. 

18 października - Święto Wojsk Łącz-

ności i Informatyki 

Rada Osiedla Leśnica, w związku ze zbliżają-

cym się Świętem Wojsk Łączności i Informa-

tyki, składa na ręce Dowódcy 10 Wrocław-

skiego Pułku Dowodzenia Pana płk Dariusza 

Dejneki, wszystkim żołnierzom i pracowni-

kom jednostki, najlepsze życzenia. Życzymy 

Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 

i zawodowym, sukcesów, awansów i odzna-

czeń, spełnienia marzeń oraz przysłowiowego 

żołnierskiego szczęścia. Życzenia nasze kie-

rujemy również do byłych żołnierzy i pracow-

ników tej zasłużonej dla naszego regionu 

jednostki. 

Podziękowanie dla pracowników CK 

Zamek  

Rada Osiedla Leśnica serdecznie dziękuje 

Pani Dyrektor Elżbiecie Lenczyk oraz całemu 

zespołowi CK „Zamek” za profesjonalne przy-

gotowanie i przeprowadzenie tegorocznego 

„Jarmarku Jadwiżańskiego”, ostatniej w tym 

roku w naszym osiedlu imprezy plenerowej. 

Dzięki dużemu zaangażowaniu organizato-

rów, w minioną niedzielę 4-go października, 

w średniowiecznej atmosferze w plenerach 

Leśnickiego Zamku mogliśmy podziwiać 

pokazy walk rycerskich, obozowisko rozwi-

nięte na podzamczu, stroje i uzbrojenie, hi-

storyczne pracownie rzemieślnicze oraz 

uczestniczyć w różnych warsztatach. Przy 

dźwiękach średniowiecznej muzyki mogliśmy 

również zachwycać się występami artystów, 

zakupić interesujące pamiątki oraz obejrzeć 

przedstawienie teatralne. Organizatorzy do-

łożyli starań, żebyśmy czuli się bezpiecznie w 

związku z epidemią COVID-19. Jednak nie 

wszyscy odwiedzających tę imprezę nosili 

maseczki i przestrzegali dystansu społeczne-

go.    

WBO 2020  

Głosowanie na projekty WBO 2020 zakoń-

czyło się 5 października. Frekwencja była 

wyraźnie wyższa niż w zeszłym roku, na pro-

jekty WBO 2020 oddano ponad 95 tysięcy 

głosów. Oficjalne wyniki podane będą przed 

15 października. Znajdziecie je na stronie 

www Wrocławia i na Facebook-u WBO. Dzię-

kujemy za wszystkie głosy. 

Przebudowa Dolnobrzeskiej 

Zakończenie prac nad dokumentacją projek-

tową przebudowy ulicy Dolnobrzeskiej od 

ulicy Krępickiej do łącznika z ulicą Owczar-

ską zaplanowano na I kwartał 2021 r. Go-

towa natomiast jest dokumentacja odcinka 

od Średzkiej do Krępickiej. Po opracowa-

niu dokumentacji i oszacowaniu kosztów 

budowy, zadanie będzie analizowane pod 

kątem możliwości ujęcia go w polanach 

inwestycyjnych miasta, podczas prac nad 

budżetem na kolejne lata. Projekty obej-

mują budowę przejść dla pieszych z azyla-

mi i przejazdami dla rowerów, budowę 

chodników i ścieżek rowerowych. Zastoso-

wane rozwiązania znacząco poprawią bez-

pieczeństwo użytkowników ruchu drogo-

wego, przede wszystkim pieszych. 

Chodniki na Serowarskiej w remon-

cie 

Jak już informowaliśmy, w ramach zapla-

nowanych zadań z „Programu Inwestycyj-

nego Rad Osiedli 2017-2019”, od kilku 

tygodni trwa remont chodnika w ul. Sero-

warskiej. Nadzór nad tym zadaniem pro-

wadzi  ZDIUM i ZZM. W piątek 2.X br. 

przedstawiciel RO wraz inspektorem ze 

ZDIUM i w obecności kierownika budowy 

sprawdzali zakres i sposób prowadzenia 

prac, przekazując też swoje uwagi oraz 

wnioski zgłoszone przez mieszkańców uli-

cy. Ponawiamy apel o zachowanie szcze-

gólnej ostrożności przy poruszaniu się tą 

ulicą oraz zwracanie uwagi czy nie zostały 

uszkodzone przez maszyny Państwa ogro-

dzenia. Przypominamy, że wszelkie uwagi 

należy zgłaszać do kierownika budowy. 

Zmiany w programie KAWKA Plus 

i Termo KAWKA 

Termin składania wniosków o bezzwrotną 

dotację - od 19 października beztermino-

wo. 

Czas na realizację wymiany pieca od mo-

mentu podpisania umowy i rozliczenie 

dotacji - 6 miesięcy. 

Adresy stron internetowych, gdzie można 

uzyskać szczegółowe informacje o dopła-

tach dla osób, które zdecydują się skorzy-

stać z programu Zmień Piec: 

- Strona internetowa dedykowana Wrocła-

wianom, na której można narzędzia doty-

czące wymiany ogrzewania oraz termomo-

dernizacji budynków – zmienpiec.pl 

- KAWKA Plus – program dopłat do wy-

miany systemu ogrzewania – nawet 15 000 

zł (do 100% poniesionych kosztów) -

 https://zmienpiec.pl/kawka-plus 

- Termo KAWKA - program dopłat do wy-

miany starych drewnianych okien – nawet 

5000 zł (do 100% poniesionych kosztów) -

 https://zmienpiec.pl/termo-kawka 

- Dopłaty do rachunków za ogrzewanie - 

czyli Lokalny Program Osłonowy. Program 

dedykowany w szczególności dla tych 

mieszkańców Wrocławia, którzy po wymia-

nie pieca obawiają się wzrostu rachunków 

za ogrzewanie. Na stronie internetowej 

znajduje się kalkulator dzięki któremu 

można oszacować poziom dofinansowania 

- https://zmienpiec.pl/lokalny-program-

oslonowy 

- Zwolenia z czynszu - czyli miejski pro-

gram zwolnień z czynszu dla najemców 

komunalnych, którzy we własnym zakresie 

lub z programu KAWKA Plus zlikwidują 

piec na paliwa stałe i zamontują proekolo-

giczny system ogrzewania - https://

zmienpiec.pl/zwolnienia-z-czynszu 

- Doradztwo energetyczne – darmowe po-

rady dla wrocławian rozważających wymia-

nę ogrzewania, termomodernizację i obni-

żenie rachunków za energię - https://

zmienpiec.pl/doradztwo-energetyczne-

zmien-piec-wroclaw 

- Asystenci Zmień Piec – pomogą w zapla-

nowaniu wymiany ogrzewania i termomo-

dernizacji oraz w zebraniu potrzebnej do-

kumentacji- https://zmienpiec.pl/

asystenci-zmien-piec-na-kolejnych-

wroclawskich-osiedlach 

- Miasto wraz z partnerami przygotowało 

również szereg ciekawych, krótkich filmów 

i audycji radiowych: 

Ekspert radzi: Zmień piec - https://

zmienpiec.pl/spotkania-online-ekspert-

radzi-zmien-piec-wroclaw 

 

Zmień Piec – TVP Wrocław - https://

wroclaw.tvp.pl/49063511/zmien-piec 

Audycje Ekspert Radzi: Zmień Piec w Ra-

dio Rodzina - https://

www.radiorodzina.pl/wszystkie-audycje/

ekspert-radzi-zmien-piec/ 

Prosimy pamiętać, że piec możemy wymie-

nić bez wkładu własnego, korzystając jedy-

nie z dofinansowania od miasta. Dodatko-

wo, decydując się na wymianę ogrzewania 

unikniemy kary grzywny nawet do 5000 zł, 

ponieważ od 1 lipca 2024 r. korzystanie 

z „kopciuchów” będzie karane zgodnie 

z przepisami uchwały antysmogowej. 

Warto się pospieszyć, bo dotacje w kolej-

nych latach będą mniejsze: 2020-21 – 15 

tys. zł; 2022 – 12 tys. zł; 2023 – 10 tys. zł; 

2024 – 8 tys. zł. 

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 

8 do 18, doradcy energetyczni Urzędu Mia-

sta Wrocławia udzielają informacji o dota-

cjach: tel.71 799 6 799, e-

mail zmienpiec@um.wroc.pl 

Trwają prace nad mpzp nr 623 

Biuro Rozwoju Wrocławia informuje, że 

trwa opracowywanie koncepcji funkcjonal-

no-przestrzennej, która będzie podstawą 

do sporządzenia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Średzkiej, Władysława Skoczylasa i Rytow-

niczej we Wrocławiu oraz rozpatrzenia 

złożonych do niego wniosków. Każdy wnio-

sek jest starannie analizowany i zgodnie 

z obowiązującą formułą zostanie rozpa-

trzony przez Prezydenta Wrocławia sto-

sownym zarządzeniem.  

PSZOK otwarty 24 października 

W sobotę 24.10.20, w godz. od 7.00 do 

15.00, czynny będzie PSZOK przy ulicy 

Janowskiej 51. 

Do Punktów Selektywnego Zbierania Od-

padów Komunalnych mieszkańcy Wrocła-

wia mogą bezpłatnie oddać papier i tektu-

rę; tworzywa sztuczne; tekstylia; drewno; 

metale; opakowania ze szkła; odpady zielo-

ne 6 worków pojemności od 60 do 120l

(liście, skoszona trawa, drobne gałęzie)

zużyte opony; zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny; zużyte baterie i akumulato-

ry; przeterminowane leki; oleje silnikowe, 

farby, kleje, lepiszcza; środki ochrony ro-

ślin; dpady wielkogabarytowe; odpady 

remontowe i budowlane do 200l (gruz 

betonowy i ceglany). 

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpa-

dy komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą 

PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów po-

chodzących z prowadzonej przez Ciebie dzia-

łalności gospodarczej. 

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują 

przywiezionych odpadów z pojazdu, ale 

wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, 

i w którym pojemniku lub koszu umieścić. 

Z równo transport, załadunek, jak i rozładu-

nek leży po Twojej stronie. Z uwagi na bez-

pieczeństwo mieszkańców oraz pracowników 

PSZOK, jednorazowo na teren PSZOK może 

wjechać jeden samochód. Osoby bez masecz-

ki i rękawiczek nie zostaną wpuszczone na 

teren PSZOK. Prosimy o zaopatrzenie się 

w te środki bezpieczeństwa osobistego. 

Ogrzewane namioty dla czekających 

przed urzędami 

Z powodu pandemii w Centrach Obsługi 

Mieszkańca może przebywać ograniczona 

liczba osób. Reszta na swoją kolej oczekuje 

na zewnątrz. Aby w okresie jesienno-

zimowym poprawić komfort oczekiwania, 

miasto postawiło ogrzewane namioty przed 

urzędami na pl. Nowy Targ oraz ul. Zapol-

skiej. W COM-ach może przebywać   jednora-

zowo liczba interesantów odpowiadająca 

liczbie czynnych okienek. Wpuszczane są 

tylko osoby, u których nie zosta-

nie stwierdzona gorączka. Namioty będą stać 

do końca zimy – są ogrzewane, oświetlone 

oraz oklejone piktogramami przypominają-

cymi o zachowaniu reżimu sanitarnego, 

w tym noszeniu maseczki. Przy wejściu 

umieszczono środki do dezynfekcji, z których 

obowiązkowo muszą skorzystać wszyscy 

wchodzący do środka. W środku znajduje się 

kilka stołów do wypełniania dokumentów 

i zamontowano system nagłośnieniowy. 

Mieszkańcy są na bieżąco informowani 

o postępach przyjęć. Namioty są otwarte 

w godzinach działalności Centrum Obsługi 

Mieszkańca, czyli od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00-15.15. 

Wszystkie aktualne informacje związane 

z epidemią Covid-9, bieżące raporty, infor-

macje dla przedsiębiorców, punkty wykony-

wania testów znajdziecie Państwo w specjal-

nym serwisie Wrocławia - www.wroclaw.pl/

portal/koronawirus-we-wroclawiu-serwis-

specjalny 

Nie trujmy się – zdrowie mamy tylko 

jedno! 

Zarząd Osiedla, w związku z rozpoczynają-

cym 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 zna-
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pieszego, rozwój strefy płatnego parkowa-

nia? 

Paneliści w zdecydowany sposób, na pozio-

mie 87% poparcia, powiązali ograniczanie 

obecności samochodów w centrum i śród-

mieściu z poprawą jakości życia. O ile panel 

nie zarekomendował wprost wprowadzenia 

we Wrocławiu strefy czystego transportu, o 

tyle dał miastu silny mandat (88%) dla 

wprowadzenia wyższych opłat za parkowanie 

w centrum miasta w celu lepszego wykorzy-

stania parkingów kubaturowych. Oznacza to, 

że do świadomości uczestników panelu prze-

biła się konieczność ograniczenia liczby 240 

tys. samochodów, które wjeżdżają codziennie 

do miasta. 

Zmiana przepisów, potem zmiana w prze-

strzeni 

Wśród rekomendacji do rozważenia z wyso-

kim poparciem 65% pojawiło się wskazanie o 

lobbowanie na poziomie rządowym o wpro-

wadzenie przepisów umożliwiających proce-

dowanie w mieście stref ograniczonego wjaz-

du dla pojazdów o określonym typie silnika, 

a w ślad za tym wprowadzenie strefy ograni-

czonego ruchu na obszarze wyznaczonym 

przez Promenadę Staromiejską (73%). 

Będziemy się przygotowywać do tego, by 

przeprowadzić badania realnej emisji spalin. 

W Krakowie tego typu analizy wykazały, że 

za blisko połowę zanieczyszczeń komunika-

cyjnych odpowiada kilka procent pojazdów o 

najgorszych parametrach emisji. Jeśli udało-

by się, np. wspólnie z Polskim Alarmem 

Smogowym pozyskać zewnętrzne dofinanso-

wanie do badań, moglibyśmy je przeprowa-

dzić już w 2021 roku - mówi Katarzyna 

Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departa-

mentu Zrównoważonego Rozwoju. 

Centrum dla wszystkich, ale nie zaw-

sze samochodem 

Przy poparciu na poziomie 75% Panel wska-

zał potrzebę wprowadzenia strefy ograniczo-

nego ruchu w obrębie Promenady Staromiej-

skiej. Panelistki i paneliści podkreślili jed-

nakże potrzebę konsultacji społecznych w tej 

sprawie, dlatego koncepcja funkcjonowania 

centrum z wykorzystaniem idei tzw. ostatniej 

mili, którą planujemy przygotować, nie obę-

dzie się bez konsultacji społecznych. Doku-

ment ten może pokazać nowe strefy piesze, 

wprowadzić nową organizację ruchu na da-

nej ulicy, terenie, regulować sposób dostaw, 

rekomendować jako pojazdy dostawcze ro-

wery cargo. 

Atrakcyjna przestrzeń z zielenią 

Równocześnie panel w swoich rekomenda-

cjach do wdrożenia (88%), rekomenduje 

corocznie zadanie polegające na tworzeniu w 

obszarze centrum i śródmieścia atrakcyjnych 

przestrzeni wyposażonych w zieleń, małą 

architekturę oraz elementy małej retencji. 

Będziemy pracować, aby takich miejsc było 

więcej. Taką przykładową przestrzenią w 

centrum miasta, którą chcielibyśmy zaziele-

nić i „rozszczelnić” jest skwer przy pomniku 

Bolesława Chrobrego. 

Zeroemisyjność wskazana jako wy-

zwanie 

Kolejnym bardzo silnym i czytelnym wskaza-

niem w kontekście zmian klimatycznych jest 

oczekiwanie, aby komunikacja publiczna we 

Wrocławiu do 2035 zasilana była z OZE i aby 

już rozpocząć analizowanie sposobu realiza-

cji takiego celu. Podejmiemy się więc rów-

nież takich analiz. 

Źródło: wroclaw.pl 

 

 

 

 

CHÓR OSIEDLOWY.  

LEŚNICA Z POLĄ RAKSĄ 
Zapraszamy do chóru osiedlowego! Próby 

w każdy wtorek! 

Niezależnie od wieku i umiejętności, wy-

starczą zapał, dobre chęci i otwarte na mu-

zykę głowy! Będziemy spotkać się w paź-

dzierniku i listopadzie, a na koniec damy 

koncert z muzyką z filmów z Polą Raksą. 

Dołącz do nas! Wspólnie przygotujemy 

koncert z polską muzyką filmową. 

Zapisy: 

lesnicazpolaraksa@gmail.com 

Zapraszamy wszystkie osoby muzykalne 

oraz muzykujące, a w szczególności osoby 

śpiewające do udziału w inicjatywie ” Le-

śnica z Polą Raksą ” Muzyczna podróż 

przez kino. Jej celem jest utworzenie ze-

społu wokalnego lub wokalno – instru-

mentalnego oraz przygotowanie koncertu 

finałowego inspirowanego polską muzyką 

filmową. Wstęp wolny! 

Wydarzenie „Muzyczna podróż przez kino. 

Leśnica z Polą Raksą” organizowane jest w 

ramach projektu „Leśnicki mikrokosmos”. 

Dofinansowano ze środków Narodowego 

Centrum Kultury w ramach programu 

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020. 

HURRA LEŚNICA 
Jeżeli jedziemy „do Leśnicy”, a nie „na 

Leśnicę”, nadajmy Leśniczankom i Leśni-

czanom oddzielną, lokalną identyfikację 

osiedla. Leśnica posiada własne archiwum 

społeczne, willową architekturę, historię 

uzdrowiska. To osiedle (a raczej mieszkań-

cy, bywalcy) starają się dbać o lokalność, 

historię i pamięć. W oparciu o materiały 

archiwalne, stare historie i rzemiosło, po-

móżmy Leśnicy stać się bardziej nowocze-

sną. 

Zapraszamy na cykl warsztatów artystycz-

nych: 

10/10 – pocztówka z Leśnicy – warsztaty 

kolażu z Lidią Zajdzińską 

17//10 – proporczyk z Leśnicy – warsztaty 

sitodruku z Zuzą Tokarską 

Wydarzenie wymyśliły wrocławskie artyst-

ki młodego pokolenia, a sfinansowało Na-

rodowe Centrum Kultury w ramach pro-

gramu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 

2020. 

CO DALEJ PO PANELU 

OBYWATELSKIM? 

Rok temu rozpoczęliśmy przygotowania do 

pierwszego wrocławskiego Panelu Obywa-

telskiego. Plany pierwotne pokrzyżowała 

nam pandemia. Wbrew trudnościom, mie-

siąc temu rozpoczęły się spotkania paneli-

stek i panelistów. 

Organizacji panelu podjęły się Fundacja 

Dom Pokoju, przy wsparciu Fundacji na 

rzecz Studiów Europejskich. Wzięło w nim 

udział 75 panelistek i panelistów. Pracowa-

liśmy 5 kolejnych sobót. Zadanie koszto-

wało nas 200 tys. złotych. 

Panel wsparło merytorycznie 13 ekspertów 

i ekspertek z kraju,  a nawet zagranicy. W 

proces zaangażowało się 21 stron reprezen-

tujących organizacje pozarządowe, ruchy 

miejskie oraz Rady Osiedli. Ze strony 

Urzędu Miejskiego Wrocławia w panel na 

różnych jego etapach zaangażowanych było 

ponad 30 osób. 

Dużo rekomendacji 

- Paneliści wypracowali ostatecznie 63 

rekomendacje. Tych z bardzo silnym po-

parciem mamy 50, dodatkowo 13 do roz-

ważenia. ⅓ spośród wiążących wskazań 

uzyskała powyżej 95% poparcia – mówi 

Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Depar-

tamentu Spraw Społecznych. 

– Widać, że przy zbudowaniu dobrego kli-

matu do dyskusji, wrocławianie i wrocła-

wianki potrafią dojść do konsensusu w 

ważnych dla nich sprawach. Robi wrażenie 

stanowczość panelu. Na tym tle wrocław-

skie badanie wybija się spośród innych 

tego typu procesów realizowanych w ostat-

nich latach w Polsce – dodaje Świerczew-

ski. 

Rekomendacje transportowe 

Panel miał przynieść odpowiedzi na pyta-

nie: Jaki środek transportu publicznego 

powinien połączyć centrum miasta z osie-

dlami: Jagodno, Maślice, Muchobór Wiel-

ki, Ołtaszyn, Psie Pole – autobus czy tram-

waj? Generalna odpowiedź brzmi: Tram-

waj! 

Priorytet dla tramwaju to główne wskaza-

nie Panelu. Pomimo tego, że jest to duże 

wyzwanie organizacyjne i inwestycyjne 

będziemy iść nadal w tym kierunku, dlate-

go jeszcze w tym roku rozpoczniemy wery-

fikację Wrocławskiego Programu Tramwa-

jowego z 2016 roku. 

Tramwaj, ale nie tylko 

- Jako rozwiązanie opcjonalne panel wska-

zał również autobus we wszystkich kierun-

kach, które wziął pod rozwagę, czyli Jagod-

no, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn, 

Psie Pole – mówi Monika Kozłowska-

Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej 

Mobilności. 

– W ślad za Jagodnem, gdzie pracujemy 

już nad wariantem przejściowym z wydzie-

loną drogą dla autobusu, przystąpimy do 

analizy takich opcji na innych wskazanych 

kierunkach. Dlatego wiosną 2021 roku 

przedstawiona zostanie nowa odsłona Pro-

gramu Tramwajowego. Przedstawimy plan 

na ekologiczne, korytarze transportowe. 

Będzie on dostosowany do nowego okresu 

programowania Unii Europejskiej na lata 

2021-2027, żeby przygotować się do pozy-

skiwania funduszy unijnych. Równocze-

śnie mamy świadomość, że musimy brać 

pod uwagę możliwości miejskiego budżetu 

i etapowanie poszczególnych tras – dodaje 

Monika Kozłowska-Święconek. 

Ponadto w 2021 roku przedstawiona zosta-

nie do dyskusji z mieszkańcami Koncepcja 

nowego układu linii tramwajowych i auto-

busowych. A także rozpoczęta zostanie 

aktualizacja Planu transportowego 2016-

2022, aby mieć aktualny dokument do 

organizowania transportu zbiorowego we 

Wrocławiu i aglomeracji po 2022. 

Rekomendacje ws. jakości życia 

Drugim istotnym zagadnieniem podniesio-

nym w panelu było: Czy – dla podniesienia 

jakości życia i w trosce o środowisko – 

wprowadzić w mieście strefy o szczegól-

nych zasadach poruszania się – np. ograni-

czenia wjazdu pojazdów o określonym ty-

pie silników, opłaty za wjazd, strefy ruchu 

cząco 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 powie-

trzu. Śmieci powinniśmy segregować i wy-

rzucać je do odpowiednich pojemników. 

Tym bardziej – że płacimy podatek niezależ-

nie od tego, ile wyprodukujemy odpadów 

w naszych gospodarstwach domowych. Przy-

pominamy też o zakazie palenia odpadów 

zielonych, w tym liści, na terenie naszego 

miasta. Odpady takie powinniśmy umiesz-

czać w brązowych pojemnikach lub workach. 

Szczegółowy harmonogram odbioru takich 

worków z poszczególnych ulic znajdziemy na 

stronie ekosystem.wroc.pl . 

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, prosimy mieszkańców osiedla o zgła-

szanie 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.or, radalesnica@gmail.com 

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 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 2020 r. i wnioski zło-

żone w terminie późniejszym będą miały 

niewielką szansę na rozpatrzenie. Ponadto 

przypominamy, że w budżecie Rady Osiedla 

nie przewiduje się dofinansowania osób fi-

zycznych i organizacji pozarządowych – 

współpraca RO z organizacjami pozarządo-

wymi nie może mieć formy finansowej. 

 

BIULETYN 
 



 

JARMARK JADWIŻAŃSKI - FOTORELACJA 
Pierwsza niedziela października, to tradycyjnie Jarmark Jadwiżański w CK Zamek.  W tym 
roku mimo pandemii, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, udało nam się  ponow-

nie gościć Was na naszym podzamczu. Choć motywem przewodnim imprezy byli rzemieślnicy 
i ich wyroby, to nie zabrakło pokazów walk rycerskich, koncertu muzyki dawne, czy tajemni-
czych pokazów mistrza alchemii. W gazecie przedstawiamy Wam małą fotorelacje z tego wy-

darzenia.  

Fot:  Bozhena Zvytsevich  

RETWÓRSTWO 
Zapraszamy! Wspólne warsztaty recyklingo-

we (17 i 24 października), czyli jak wykorzy-

stać reklamówki i zakrętki do zrobienia uży-

tecznych przedmiotów. Kino plenerowe 

i wspólne tworzenie muralu przy kinie „Stary 

Robotnik” czekają na Leśniczan. Zapraszamy 

po więcej informacji na nasze wydarzenie na 

fb: https://fb.me/e/1zPEDcDNS”  

Podczas realizacji działań będziemy spotykać 

się na podwórku przy ul. Średzkiej, wspomi-

nać dawne kino Robotnik, ale też rozmawiać 

o ważnym problemie nadprodukcji śmieci. 

Będziemy się uczyć jak można twórczo wyko-

rzystać materiały recyclingowe czerpiąc przy-

jemność z tworzenia nowych rzeczy. Projekt 

zakończy się projekcją filmu oraz odsłonię-

ciem nakrętkowego muralu. Mamy nadzieję, 

że podwórko zyska nowe życie, podkreśli 

"kinowy charakter dzielnicy", a także zapo-

czątkuje nowe, miłe miejsce spotkań miesz-

kańców Leśnicy.  

Projekt ReTwórstwo. Tu żyje kino jest reali-

zacją inicjatywy osiedlowej Aleksandry Ha-

bowskiej w ramach projektu "Leśnicki mi-

krokosmos", dofinansowanego ze środków 

Narodowego Centrum Kultury w ramach 

programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 

2020. 

WYBIERZMY  

WROCŁAWIANKĘ ROKU 
Wrocławska Rada Kobiet zaprasza do udziału 

w konkursie na Wrocławiankę Roku. Kandy-

datki można zgłaszać do 28 października br. 

Głównym celem akcji jest m.in. promowanie 

idei zaangażowania zawodowego i społeczne-

go oraz przedstawienie pozytywnego przykła-

du działań kobiet oraz na rzecz kobiet. 

– Poprzez wyróżnienie „Wrocławianka Roku” 

chcemy dostrzec i docenić postawy oraz dzia-

łania wrocławianek zaangażowanych w roz-

wój naszego miasta. Chcemy zachęcić inne 

kobiety do aktywności w życiu politycznym, 

społecznym i ekonomicznym, ponieważ pro-

mowanie takiej aktywności stawiamy sobie 

jako jeden z naszych celów. Przy okazji wrę-

czenia wyróżnień będziemy chciały opowie-

dzieć indywidualne historie, a właściwie 

„herstorie” naszych laureatek, które – mamy 

nadzieję – staną się inspiracją dla innych, 

zarówno tych stojących na progu dorosłego 

życia, jak i tych już dojrzałych kobiet mówi 

Joanna Nyczak przewodnicząca Wrocław-

skiej Rady Kobiet i dyrektorka Wydziału 

Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miej-

skiego Wrocławia. 

Dla kogo tytuł? 

Tytuł WROCŁAWIANKA ROKU przyznany 

zostanie w kategoriach: 

Działalność równościowa, 

Działalność społeczna i edukacyjna, 

Działalność pro-ekologiczne, 

Działalność naukowo-badawcza, 

Działalność small biznes (mała przedsię-

biorczość), 

kategoria specjalna: Teraz młodość – siła 

młodości. 

– Szczególnie chciałabym zwrócić uwagę 

na kategorię „Teraz młodość – siła młodo-

ści”. Wrocławianką roku może zostać bar-

dzo młoda dziewczyna, która już aktywnie 

działa na rzecz społeczności, rozpoznaje 

potrzeby otoczenia i czyni niemożliwe. 

Zachęcamy do udziału w konkursie, aby 

można było poznać, wyróżnić i wesprzeć 

wspaniałe mieszkanki naszego miasta – 

dodaje Katarzyna Turkiewicz, członkini 

WRK. 

Zgłoszenia 

Swoje kandydatki mogą zgłaszać osoby 

fizyczne, osoby prawne i jednostki organi-

zacyjne nieposiadające osobowości praw-

nej. Czas jest do 28 października br. Zgło-

szenia za pośrednictwem platformy ePUAP 

(Elektronicznej Platformy Usług Admini-

stracji Publicznej, na adres: umwroclaw/

SkrytkaESP); elektronicznie (skan podpi-

sanego formularza zgłoszeniowego na ad-

res e-mail: wzd@um.wroc.pl, listownie na 

adres Organizatora: Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych, 50-032 Wrocław, ul. 

G. Zapolskiej 4, osobiście, w kancelarii 

Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 

Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, parter, sala 

nr 4, stanowiska nr 6 i 7 (wejście od ul. 

Bogusławskiego 8,10). W każdym zgłosze-

niu należy dopisać: „Wrocławianka Roku". 

– Zależy nam, aby wpłynęło jak najwięcej 

kandydatur dziewczyn i kobiet działających 

lokalnie na rzecz innych. We Wrocławiu 

jest tyle wspaniałych aktywistek, które 

realizują ciekawe projekty dla społeczności 

lokalnie. Mamy nadzieję, że dzięki wyróż-

nieniu całe miasto pozna ich dokonania – 

dodaje Magdalena Rozwadowska z Wro-

cławskiej Rady Kobiet. 

Jedno zgłoszenie może zawierać tylko jed-

ną kandydaturę. 

Źródło: wroclaw.pl 

Naszej Drogiej Koleżance  

Iwonie Glaser 

Głównej Księgowej Centrum Kultury „Zamek”  

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Taty 

Stanisława Glasera 

składają 

Dyrektor i zespół Centrum Kultury „Zamek” 


