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REKLAMA 

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. 

OGŁOSZENIE 

Rzęśnianie i potomkowie Rzęśnian! 

Troje z nas Barbara Szumigraj, Edward Ja-

strzębski i Henryk Peszko przystąpiliśmy do 

realizacji wielkiego przedsięwzięcia. Chcemy 

postawić tablicę pamiątkową dla naszych 

przodków pochowanych na cmentarzu Rzę-

sna Polska. Tablica będzie zawierała nazwi-

ska naszych przodków pochowanych tam do 

roku 1946. 

Zgłoszenia przyjmują:  

Barbara Szumigraj e-mail: bpszu-

mi@gmail.com 

Maria Pych tel 694041758  

Grupa na FB: Rzęsna Polska i oko-

lice Lwowa 



4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka  

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka oraz 

29-lecia utworzenia Państwowej Straży Pożarnej, 

składamy na ręce st. kpt. – Tomasza Szwajnosa 

Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 

7 we Wrocławiu przy ul. Kosmonautów 274, po-

dziękowania i słowa najwyższego uznania funk-

cjonariuszom i pracownikom tej jednostki. Dzię-

kujemy za pełną poświęcenia służbę niesienia 

pomocy, ratowania życia, zdrowia i mienia 

mieszkańców naszego osiedla. Życzymy dużo 

zdrowia i wytrwałości w odpowiedzialnej służbie, 

a w życiu prywatnym szczęścia rodzinnego 

i wszelkiej pomyślności. 

Zarząd Osiedla Leśnica 

26 maja – Dzień Matki  

Drogie Mamy, w związku z przypadającym 

w maju świętem, dziękujemy Wam za pełen po-

święcenia trud opieki rodzicielskiej, wychowanie 

i opiekę, otwarte serce, uśmiech na co dzień oraz 

łzy. Składamy najwspanialsze życzenia, dużo 

zdrowia, miłości i szczęścia rodzinnego 

oraz wszelkiej pomyślności. 

Zarząd Osiedla Leśnica 

Podziękowanie od Rady Osiedla  

Szanowni Państwo, 23 kwietnia br., dobiegła 

końca VIII kadencja Rady Osiedla Leśnica. Jeste-

śmy zaszczyceni, że przez ostatnie cztery lata 

mogliśmy sprawować mandat radnego naszego 

Osiedla i mieliśmy sposobność reprezentowania 

swoich mieszkańców. 

Przepraszamy za nasze niedoskonałości i ubole-

wamy z powodu niezałatwienia wszystkich  ocze-

kiwanych spraw, niestety wynikało to w głównej 

mierze z powodu ograniczonych kompetencji 

i skromnych możliwości budżetowych oraz ogra-

niczeń wynikający z trwającej pandemii. Podkre-

ślamy, że mieszkańcy i ich problemy zawsze leża-

ły nam na sercu i były rozpatrywane w pierwszej 

kolejności. Serdecznie dziękujemy wszystkim 

instytucjom, organizacjom, służbom oraz przed-

siębiorcom za wsparcie, dotychczasową współ-

pracę i okazaną nam życzliwość w upływającej 

kadencji Rady.  

Nowo wybranym radnym, w wyborach 17 paź-

dziernika br., życzymy dużo wytrwałości, wszel-

kiej pomyślności, udanych pomysłów i spełnienia 

założony planów. 

Przewodniczący RO Leśnica 

Koniec kadencji Rad Osiedli 

Kadencja dotychczasowych rad osiedli zakończyła 

się 23 kwietnia. Rada Miejska Wrocławia wyzna-

czyła kolejne wybory na 17 października 2021r. Do 

rozpoczęcia kolejnej kadencji i ukonstytuowania 

nowych organów osiedli, działać będą dotychcza-

sowe zarządy. Zarząd Osiedla Leśnica pełni dyżury 

w poniedziałki od 16.30 do 18.00 i w czwartki od 

17.00 do 18.30. W związku z ograniczeniami pan-

demicznymi uwagi i wnioski przyjmowane są mai-

lowo i telefonicznie: lesnica@osiedla.wroclaw.pl, 

71 349 44 96, 571511646. 

Oś zachodnia – umowa podpisana 

Wrocławskie Inwestycje informują, że podpisana 

została umowa na budowę drogi łączącej ulicę 

Kosmonautów z aleją Kaczorowskiego oraz prze-

budowę Kosmonautów od Glinianek do ulicy Fiel-

dorfa. Wykonawca będzie miał 24 miesiące na 

realizację inwestycji. 

W ramach Osi Zachodniej powstanie 4,2 kilometra 

nowych dróg, 5,7 km dróg rowerowych, 5,9 km 

chodników, ponad kilometr ciągu pieszo-

rowerowego, 5 skrzyżowań, dwa przejścia tunelo-

we dla pieszych i rowerzystów. Wiadukt nad linią 

kolejową będzie miał ponad 140 metrów. 

Na ulicy Kosmonautów od ul. Fieldorfa do Glinia-

nek torowisko tramwajowe zostanie przesunięte na 

południe. Wykonawca zamierza ograniczyć utrud-

nienia dla mieszkańców. Najpierw zostanie wybu-

dowane nowe torowisko, a po przełożeniu na nie 

ruchu tramwajów, rozpocznie się budowa nowej 

jezdni południowej.  

II Rodzinny Flomark Osiedlowy nie odbę-

dzie się w zaplanowanym terminie 

 

Szanowni Państwo, informujemy, że Rada Osie-

dla Leśnica, planowała zorganizować w sobotę  

15 maja br., II Rodzinny Flomark Osiedlowy - 

w wydzielonej części terenu przy ul. Średzkiej, 

obok Stawów Leśnickich. Niestety obecnie obo-

wiązujące obostrzenia związane ze stanem epi-

demii, uniemożliwiają przeprowadzenie tego 

przedsięwzięcia. W związku z tym, przedsięwzię-

cie to zostaje przeniesienia na dogodniejszy 

termin. Zarząd Osiedla rozważa zorganizowanie 

tego flomarku na przełomie sierpnia i września 

br. Mamy nadzieję, że dojdzie on do skutku. 

Dodatkowo nadmieniamy, że planowany na 5 

czerwca br. Osiedlowy Festyn Rodzinny, od lat 

organizowany przez członków Partnerstwa dla 

Leśnicy i okolic, Radę Osiedla Leśnica oraz go-

spodarza terenu 10 Wrocławski Pułk Dowodze-

nia, nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. 

Zarząd Osiedla analizuje inne warianty zorgani-

zowania tego przedsięwzięcia na terenie Osiedla, 

ale niestety w terminie późniejszym, jeśli sytua-

cja epidemiologiczna na to pozwoli.  

 

Gdzie stacje ładowania we Wrocławiu? 

Różnicowanie mobilności i zielone, ekologiczne 

przemieszczanie się po mieście to ważny temat 

i wyzwanie dla Wrocławia. Mieszkańcy mogą 

mieć wpływ na to, jak zostanie rozbudowana 

infrastruktura ładowania dostosowana do nisko 

i zero-emisyjnych pojazdów. 

Przedmiotem konsultacji jest plan budowy ogól-

nodostępnych stacji ładowania na obszarze mia-

sta w zakresie lokalizacji planowanych do wybu-

dowania stacji ładowania pojazdów elektrycz-

nych. 

Konsultacje potrwają do 20 maja. Formularz 

opinii jest dostępny na stronie www Wrocław 

Rozmawia oraz w BIP. 

Konsultacje uchwały krajobrazowej 

Do 24 maja można składać uwagi do projektu 

uchwały Rady Miejskiej Wrocławia ustanawiają-

cej zasady i warunki sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 

standardów jakościowych oraz rodzajów mate-

riałów budowlanych, z jakich mogą być wykona-

ne (tzw. uchwała krajobrazowa). 

Formy zgłaszania uwag: 

– e-mail: wab@um.wroc.pl, 

– list tradycyjny do Prezydenta Miasta Wrocła-

wia: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Archi-

tektury i Budownictwa, pl. Nowy Targ 1-8, 50-

141 Wrocław, 

– platforma ePUAP. 

W zgłoszonych uwagach konieczne jest podanie 

imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu za-

mieszkania albo adresu siedziby. Projekt uchwa-

ły dostępny jest na stronie BIP Wrocławia. 

Mikrogranty 1-15 maja 

Strefa Kultury Wrocław od 1 do 15 maja prowa-

dzi drugi w tym roku nabór do Mikrograntów. 

W tej edycji szczególnie skupiamy się na inicja-

tywach plenerowych, które będziemy współorga-

nizować od czerwca/lipca do końca październi-

ka. Optymistycznie patrzymy w przyszłość 

i wierzymy, że lato i wczesna jesień będą do-

brym czasem na organizację lokalnych, sąsiedz-

kich plenerowych działań, w mniejszych gru-

pach – informuje SKW. Więcej informacji zna-

leźć można w wydarzeniu: https://

www.facebook.com/

events/498325744875554 lub na stro-

nie: Majowe Mikrogranty już za moment!  

Szykujcie swoje pomysły na lato w mieście. – 

Strefa Kultury Wrocław  

Kontrole na Nowych Żernikach 

Straż Miejska Wrocławia przeprowadziła kon-

trole parkowania na Nowych Żernikach. Po-

twierdziła znaczne zniszczenie trawników przy 

ulicy Frydeckiego. Kierowcy nieprawidłowo 

parkujący swoje pojazdy doprowadzili tam do 

całkowitego zniszczenia zieleni. Naczelnik Od-

działu Patrolowo-Prewencyjnego wystąpił do 

zarządcy terenu z wnioskiem o rekultywację 

zieleńca oraz montaż słupków lub inną formę 

zabezpieczenia trawników.  

Spis powszechny 2021 

Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszech-

ny Ludności i Mieszkań 2021. Zebrane w jego 

ramach dane będą przez najbliższe 10 lat pod-

stawą wiedzy statystycznej o Polsce i jej miesz-

kańcach. Powszechne spisy ludności przeprowa-

dzane są raz na 10 lat, ostatni miał miejsce 

w 2011 roku. Udział w spisie jest obowiązkowy 

dla wszystkich mieszkańców Polski. Odmowa 

udziału w spisie powszechnym wiąże się z możli-

wością nałożenia kary grzywny, o czym mówi 

art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Formu-

larz spisowy, przy pomocy którego można spisać 

się samodzielnie, jest dostępny na stro-

nie spis.gov.pl. Aby zalogować się w aplikacji 

spisowej należy znać swój numer PE-

SEL oraz nazwisko rodowe matki. Dodatko-

wo spisując inne osoby w mieszkaniu należy 

znać numery PESEL tych osób i inne informa-

cje, zawarte w pytaniach.  

W razie wątpliwości i pytań należy dzwonić na 

infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99, 

która działa od poniedziałku do piątku od 8:00 

do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników 

statystyki publicznej. Więcej informacji o tym 

jak się spisać, znajduje się na stronie Wrocławia.  

W maju luzujemy obostrzenia 

Od 1 maja - jednolite zasady bezpieczeństwa 

w całym kraju; otwarte salony fryzjerskie i ko-

smetyczne; sport na świeżym powietrzu - max. 

50 osób; sport w krytych obiektach sportowych 

oraz na basenach dla zorganizowanych grup 

dzieci i młodzieży max. 50 % obłożenia obiektu. 

Od 4 maja - łagodniejsze restrykcje związane 

z kulturą, handlem, kultem religijnym i eduka-

cją przy utrzymującym się niskim poziomie 

zachorowań. 

Otwarte galerie sztuki i muzea, limit 1 osoby na 

15 m2, działalność w ścisłym reżimie sanitar-

nym. 

Otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie 

handlowe, limit 1 osoby na 15 m2, działalność 

w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Nabożeństwa z limitem 1 osoby na 15 m2 

w świątyniach, rekomendacja odprawiania cere-

monii na świeżym powietrzu. 

Szkoły podstawowe - nauka stacjonarna dla klas 

1-3 szkoły podstawowej, ścisły reżim sanitarny 

m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezyn-

fekcja placówek w weekendy. 

Od 8 maja  - hotele otwarte dla gości, max 50 % 

obłożenia obiektu, zamknięte restauracje oraz 

strefa welness&spa. 

Od 15 maja, jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. 

osób spadnie poniżej 15 możliwe będzie zniesie-

nie obowiązku noszenia maseczek na świeżym 

powietrzu. Bez zmian pozostanie obowiązek 

zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki 

w pomieszczeniach zamkniętych. 

Ogródki restauracyjne działalność w ścisłym 

reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bez-

pieczny dystans między stolikami oraz limit 

osób na stolik 

Otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu, 

max 50 % obłożenia, działalność w ścisłym reżi-

mie sanitarnym. 

Imprezy okolicznościowe na zewnątrz - możli-

wość zorganizowania m.in. wesela i komunii, 

limit do 25 osób, w ścisłym reżimie sanitarnym 

– m.in. zachowany bezpieczny dystans między 

stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje 

takie same jak w przypadku gastronomii ze-

wnętrznej). 

Nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawo-

wych, nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół śred-

nich, ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas 

przerw, dezynfekcja placówek w weekendy. 

Uprawianie sportu w obiektach sportowych na 

świeżym powietrzu, max 25% publiczności. 

Od 29 maja łagodniejsze restrykcje związane 

z gastronomią, imprezami okolicznościowymi, 

kulturą, edukacją i sportem przy utrzymującym się 

niskim poziomie zachorowań. 

Otwarte restauracje - max obłożenie 50 % lokalu, 

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – zacho-

wany bezpieczny dystans między stolikami, limit 

osób na stolik. 

Imprezy okolicznościowe wewnątrz - możliwość 

zorganizowania m.in. wesela i komunii, limit do 50 

osób, w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zacho-

wany bezpieczny dystans między stolikami oraz 

limit osób na stolik (regulacje takie same jak 

w przypadku gastronomii wewnętrznej). 

Otwarte kina i teatry - max obłożenie 50 % placów-

ki, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Uprawianie sportu na krytych obiektach sporto-

wych i basenach - obiekty dostępne dla wszystkich 

· max obłożenie do 50 % (z widownią). 

Siłownie, fitness, solaria - limit 1 osoby na 15m2, 

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Szkoły podstawowe i średnie - nauka stacjonarna 

dla wszystkich uczniów, ścisły reżim sanitarny, 

wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placó-

wek w weekendy. 

 

Nabór kandydatów na członków Miejskiej 

Komisji Wyborczej w wyborach do Rad 

Osiedli Wrocławia w 2021 roku 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osie-

dli i Partycypacji RMW informuje, o możliwości 

zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komi-

sji Wyborczej w wyborach do Rad Osiedli Wrocła-

wia w 2021 roku. W skład Miejskiej Komisji Wy-

borczej powoływani są: radni Rady Miejskiej Wro-

cławia oraz inne osoby zgłoszone przez radnych, 

organizacje społeczne i polityczne, a także przez 

Prezydenta. 

Termin zgłoszenia kandydatów upływa 17 maja 

2021 r. 

Do zgłoszenia kandydatów należy wykorzystać 

wzór formularza dostępnego na stronie BIP Wro-

cławia. Przedstawiciele organizacji społecznych 

i politycznych powinni załączyć stosowne upoważ-

nienie do reprezentacji. Zgłoszenia należy kierować 

do Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycy-

pacji Rady Miejskiej Wrocławia: osobiście do se-

kretariatu Biura Rady Miejskiej Wrocławia, Su-

kiennice 9, pok. 202, od godz. 8.00 do 15.30; na 

skrzynkę e-mailową Biura Rady Miejskiej Wrocła-

wia brm@um.wroc.pl - skan dokumentu własno-

ręcznie podpisanego 

z wypełnionymi wszystkimi polami; listownie na 

adres: Biuro Rady Miejskiej Wrocławia, 

50-107 Wrocław, Sukiennice 9 z dopiskiem „Nabór 

do MKW” oraz z wykorzystaniem platformy ePU-

AP: /umwroclaw/SkrytkaESP.  

 

Przebudowa Dolnobrzeskiej 

Wydział Architektury i Budownictwa informuje, że 

została wydana decyzja nr 1310/2021 o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pod nazwą 

„Rozbudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krępickiej 

do ul. Polkowickiej we Wrocławiu”, której to decy-

zji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapo-

znać się w Informacji Wydziału Architektury 

i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, 

pl. Nowy Targ 1-8, parter, pok. 1c stanowisko 5, 6 

i 7, w godz. 8:00-15:00. Ze względów organizacyj-

nych wskazane jest uprzednie zawiadomienie Wy-

działu, z co najmniej jednodniowym wyprzedze-

niem, o potrzebie zapewnienia dostępu do akt 

sprawy. 

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 



Patriotyzm to dla nas powstania, danina 

krwi, odwaga, godne naśladowania wzorce 

tych, którzy oddali za Ojczyznę życie. Czy 

jednak zastanawialiśmy się kiedykolwiek, 

dlaczego bohaterska młodzież przemawia do 

nas tylko swą męczeńską śmiercią, nie zaś 

przykładem harcerskiego życia, wytężonej 

nauki i pracy? Wieszanie flag, zapalenie zni-

czy to gesty ważne, ale nie powinny być jedy-

nymi. Polakiem czy Polką nie jest się prze-

cież jedynie w dni świąt państwowych i ko-

ścielnych. 

Być może niektórym znany pisarz Zygmunt 

Miłoszewski postanowił pokazywać w swoich 

książkach, że patriotyzm jest bardzo prosty, 

bo wynika z przestrzegania pewnych reguł. 

Jeden z jego bohaterów mówi o tym, że nie 

trzeba mieć flagi lub godła na koszulce, wy-

starczy bowiem nie śmiecić. Wystarczy prze-

strzegać przepisów ruchu drogowego, nie 

parkując swojego auta „na chwilę”, tarasując 

chodnik lub drogę. Wystarczy tego samego 

auta nie zostawiać na trawniku, często jedy-

nie po to, by zaoszczędzić kilka złotych. Wy-

starczy uczciwie płacić podatki i na co dzień 

nie kaleczyć języka polskiego. Niby niewiele, 

ale te normy współżycia sąsiedzkiego w prak-

tyce często wyglądają inaczej. 

Szanować należy bohaterskie postawy prze-

szłości, ale trzeba pamiętać, że patriotyzm 

gotowości do zrywu w godzinie próby wyrósł 

na gruncie wychowania w domu, szkole, har-

cerstwie, innych ośrodkach. Co więcej, pa-

miętać należy, że śmierci te pozwoliły nam 

dziś nie tylko wywiesić biało-czerwoną, ale 

przede wszystkim mówić po polsku bez stra-

chu. Czy powtarzamy to dzieciom, czy sami 

język polski traktujemy jako jeden z wyróżni-

ków naszej tożsamości? Być może dawnym 

bohaterom i bohaterkom byłoby znacznie 

lepiej na duszy, gdyby, patrząc z góry na uko-

chaną Ojczyznę, słyszeli język wolny od błę-

dów, widzieli lasy wolne od śmieci, ludzi 

umiejących spojrzeć nieco dalej niż ogrodze-

nie własnego podwórka? Być może warto 

przemyśleć te sprawy, zanim trafi się kolejna 

okazja do wciągnięcia flagi na maszt.  

Krzysztof Mroczko (lesnica.info.pl) 

kursowym quizie wiedzy o Rodzinie, który 

odbędzie się online - 14 maja 2021. Do 

wygrania rodzinne gry planszowe. Szczegó-

łowe informacje znajdą się wkrótce na 

stronie www.zrodelko.wroclaw.pl.  

U.K. 

NOWY MURAL  

W LEŚNICY 

Na sam koniec realizacji zamkowego pro-

jektu „Leśnicki Mikrokosmos” w tunelu 

łączącym ulicę średzką z podwórkiem ka-

mienic naprzeciwko pętli autobusowej 

powstał zadziwiający mural „Wiatr i Ko-

chanek ptaków”. Porozmawialiśmy z jego 

autorem Filipem „Skontem” Niziołkiem 

o jego związkach z Leśnicą, twórczości 

i pomyśle stojącym za najnowszym dzie-

łem.  

Z czym kojarzy Ci się Leśnica? 

Leśnica to dla mnie dzieciństwo w parku 

i u babci, bieganie z dzieciakami po ruin-

kach podziemi zamku, zbieranie kasztanów 

na zamówienie dziadka i smak najlepszego 

placka drożdżowego z owocami wypieka-

nego przez babcię. W Leśnicy jest część 

moich korzeni.  

Wiele osób kojarzy mural z Babcią 

Stasią, ale nie zna jej historii. Czy 

mógłbyś przybliżyć ją naszym czytel-

nikom? 

Babcia Stasia zarządzała domem rodzin-

nym mego ojca. W małym mieszkanku 

w oficynie na przeciwko pętli spotykało się 

niekiedy kilkanaście osób, gwarno było. 

Z czasem spotkań było coraz mniej i coraz 

węższe grono, młodzi dorastali a starsi 

umierali. Kiedy przyszedł czas na babcię 

wszystko się skończyło i pozostały jedynie 

wspomnienia. 

Z tych wspomnień zrodził się mój pomysł 

na wymalowanie portretu Stanisławy z lat 

młodości a kwadratowy kawałek ściany 

przy pętli tramwajowej idealnie do tego 

pasował. 

Dlaczego murale są ważne, czy mają 

moc zmieniania rzeczywistości? 

Dla mnie mural jest ważny z dwóch powo-

dów - Poprzez mój talent malarski mogę 

powiedzieć światu o czymś istotnym dla 

mnie, może to być myśl, stan ducha lub 

często osoba. 

Mam też w sobie chęć rewitalizacji, chcę 

tworzyć nie niszczyć, chce dać coś zie-

miom, z którym pochodzę i przyczynić się 

do lepszego jutra. Praca w terenie orzeźwia 

umysł, a przede wszystkim ciało, czuję że 

jestem wtedy elementem miasta  i mam 

realny wpływ na jego wygląd. 

Jaki pomysł stał za twoim ostatnim 

muralem, który powstał w Leśnicy? 

Ostatnia praca, którą stworzyłem wraz 

z Bartkiem Podgórniakiem (Studentem III 

roku grafiki na wrocławskiej Akademii 

Sztuk Pięknych) pt.  "Wiatr i Kochanek 

ptaków”  jest próbą stworzenia portalu 

między ulicą Średzką a parkiem Leśnickim. 

Chcieliśmy aby wchodząc z głośnej ulicy 

w tunel widz poczuł się trochę w innym 

świecie. Lubię tą pracę, mimo iż samo two-

rzenie nie było łatwe, odczuwaliśmy hałas 

i chłód więc mam nadzieję, że choć trochę 

udało nam się ocieplić to miejsce. 

Rozmawiała A.L.  

PATRIOTYZMU NASZEGO 

POWSZEDNIEGO 
Dzień Flagi obchodziliśmy 2 maja, ale sta-

ropolskim zwyczajem zarządcy nierucho-

mości wywiesili je na cały długi weekend. 

Dzięki temu miałem okazję patrzeć na 

dumnie powiewające na kilku okolicznych 

blokach barwy Marynarki Wojennej. Mając 

świadomość powszechności braku wiedzy 

na temat odpowiedniego honorowania 

barw narodowych pomyślałem o tym, że 

pewne wzorce patriotyzmu wynieśliśmy ze 

szkół i dotąd niesiemy. Niesiemy od lat, 

niekiedy pamiętając te nauki równie do-

kładnie, jak inne tematy pojawiające się w 

szkolnych murach - budowę pantofelka, 

epoki od kambru do plejstocenu i zasady 

termodynamiki. 

WIOSNA POD OKNAMI 

DPS 
Kilka dni temu mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Mącznej zostali zaskocze-

ni wiosenną niespodzianką, którą przygoto-

wali dla nich Wolontariusze z Centrum 

„Źródełko”. Młodzież postanowiła sprawić 

Seniorom radość i powitać wiosnę w niety-

powy sposób – pod ich oknami. Przy dźwię-

kach popularnych piosenek o wiośnie udeko-

rowali trawnik papierowymi dywanami 

kwiatów i balonami wykonując przy tym 

układy taneczne. Podarowali także miesz-

kańcom palmy wielkanocne z życzeniami 

świątecznymi. 

Ze względu na sytuację epidemiczną i wpro-

wadzone obostrzenia nie są możliwe osobiste 

spotkania, dlatego Wolontariusze wybrali 

taką formę, aby zapewnić Seniorów o swojej 

pamięci, życzliwości i sympatii.  

„Podobno dzień, w którym Bóg stworzył na-

dzieję, był tym samym dniem, w którym 

stworzył wiosnę”! Z wielką nadzieją Dzieci 

i Młodzież ze „Źródełka” oczekują powrotu 

do czasów wspólnych spotkań z Seniorami 

i powrotu do życia bez izolacji i ograniczeń!  

U.K. 

RODZINA, ACH RODZINA! 
W tym roku, już po raz 28 na całym świecie 

– 15 maja -  obchodzić będziemy Międzyna-

rodowy Dzień Rodziny. Święto zostało usta-

nowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

w roku 1993. 

Tegoroczne obchody są o tyle ważne, że Pa-

pież Franciszek ogłosił 19 marca rozpoczęcie 

ROKU RODZINY - Amoris Laetitia – 

„Radość miłości”! Zachęcamy do zapoznania 

się z dokumentem Ojca Świętego oraz cało-

rocznego – rodzinnego świętowania! 

Jest to dobra okazja, by przypomnieć sobie 

jak ważną rolę w społeczeństwie pełni Rodzi-

na. To również wspaniała okazja, by podzię-

kować za obecność swoim najbliższym – 

dzieciom, rodzicom, dziadkom.  

Już dzisiaj wychowawcy „Źródełka” zapra-

szają wszystkie Rodziny do udziału w kon-



POMIESZCZENIE DO WYNAJĘCIA 

Wyjmiemy pomieszczenia w baszcie pół-

nocno-zachodniej z osobnym wejściem. 

Dwa pomieszczenia biurowe 

o  łącznej powierzchni 62,8m2 

(pomieszczenie nr 1– 17,2 m2, po-

mieszczenie nr 2 – 34,5 m2, toaleta 

z umywalką – 3,30 m2, korytarz 7,8 

m2) 

Cena wynajmu 2500 zł brutto wraz z 

mediami. 

Kontakt:  

administracja@zamek.wroclaw.pl 

 

WYSTAWA JOANNY  

BOJANOWSKIEJ 

Wystawa w ramach projektu Ściana 

dla ilustratora 

Artystka mieszkająca na stałe w Berlinie za-

prasza Was w podróż do swojego świata 

emocji i doznań. Jej twórczość to opowieść 

o życiu, wzlotach i upadkach w „obcym kra-

ju“ oraz o odważnym poszukiwaniu własnej 

drogi w zgodzie z samą sobą. 

Mimo, że opowiedziane pędzlem historie 

podejmują bardzo różne tematy  to w tych 

pełnych barw tajemniczych obrazach kryje 

się pozytywny przekaz i odwaga w mierzeniu 

się z przeciwnościami losu. Obrazy malarki 

są pełne ukrytych szczegółów i zapraszają 

odbiorców do zatrzymania się oraz zwolnie-

nia szybkiego tempa życia. To impuls do  

przejrzenia się w tych historiach, sięgnięcia 

do własnych przeżyć  i odnalezienia w sobie 

odwagi do dążenia drogą własnych potrzeb. 

Joanna Bojanowska  

Wrocławianka mieszkająca i tworząca od 20 

lat w Berlinie. Zajmuje się malarstwem, ilu-

stracją, projektowaniem m.in. okładek płyt. 

W swojej twórczości podejmuje tematy roz-

woju człowieka oraz jego drogi w poszukiwa-

niu własnych pasji. Swoimi pracami stara się 

inspirować do zaufania i wsłuchiwania się 

w swoje potrzeby i pragnienia. 

Chętnie bierze udział się projektach zaanga-

żowanych społecznie. Swoim malarstwem 

lubi też odmieniać oblicze zwykłych przed-

miotów zamieniając je w dzieła sztuki. Ceni 

sobie kooperacje z innymi artystami, muzy-

kami i instytucjami zaangażowanymi spo-

łecznie. 

Od 2014 roku wystawia swoje prace na festi-

walach artystycznych w Berlinie. Ma wielo-

letnie doświadczenie pedagogiczne w prowa-

dzeniu międzynarodowych warsztatów pla-

stycznych dla młodzieży oraz szkoleniu przy-

szłych leaderów pracujących z młodzieżą. 

Autorka książek pedagogicznych z zakresu 

wymiany międzynarodowej m.in. „Animacja 

językowa” (2008). 

PLAKAT LUBI SKAKAĆ 

Zapraszamy do Galerii Tymczasem na nową 

wystawę. Od początku maja gościmy w Zam-

ku wystawę plakatów Przemysława Szydłow-

skiego. Sam autor pisze o swojej wystawie 

tak: „plakat jest dla mnie wyzwaniem, nieza-

leżnie od tego, czy jest to moja wersja do 

filmu Spielberga, czy afisz na występ zespołu 

tanecznego w domu kultury. W prostym 

przekazie, znaku chcę ująć doświadczenie 

jak w soczewce. Ale przede wszystkim zain-

trygować, żeby odbiorca był ciekawy, co 

dalej? Wystawa jest podzielona na trzy 

części. Pierwsza składa się z plakatów, któ-

re wykonałem na zamówienie do wydarzeń 

kulturalnych, druga część to plakaty moje-

go autorstwa do ulubionych filmów i trze-

cia jest zbiorem prac przedstawiających 

różnego rodzaju święta, jakie obchodzimy 

w ciągu roku.” 

Przemysław Szydłowski – Absolwent Ma-

larstwa oraz Wydziału Edukacji Artystycz-

nej Uniwersytetu Artystycznego w Pozna-

niu. Zajmuje się malarstwem, edukacją 

artystyczną, grafiką. Obecnie pracuje jako 

nauczyciel w Młodzieżowym Domu Kultu-

ry nr 2 w Poznaniu. Współpracuje ze sto-

warzyszeniami i fundacjami, prowadząc 

warsztaty artystyczne, uczestnicząc w mię-

dzynarodowych projektach wymiany mło-

dzieży. 

ROŚLINODZIELNIA 

Zielone warsztaty, spacery przyrod-

nicze i wspólne malowanie muralu 

Serdecznie zapraszamy do udziału 

w warsztatach i spacerach po Leśnickim 

parku. Wydarzenia są częścią Festiwalu C-

Change Kultura i sztuka w walce ze zmia-

nami klimatu w miastach. Chcielibyśmy 

wraz z mieszkańcami przypomnieć, że Le-

śnica była dawniej zielonym osiedlem, 

o charakterze miasta-ogrodu, słynęła 

z „dobrego powietrza”. Obecnie zaś cen-

trum osiedla rozjeżdżane jest przez ciężki 

ruch kołowy, a osiedle stało się podmiejską 

stolicą smogu. Oprócz warsztatów i space-

rów zapraszamy do wspólnego sadzenia 

roślin w donicach przy parkinku na Placu 

Świętojańskim i malowania muralu na 

ścianie przy Średzkiej 2. 

Wszystkie wydarzenia są otwarte, ze wzglę-

du na ograniczoną liczbę miejsc prosimy 

o zapisy pod adresem:   

info@zamek.wroclaw.pl 

8 maja (sobota) 

12:00 Warsztaty cyjanotypii roślinnej 

(prowadzi Dominika Chochołowska) 

Cyjanotypia to jedna z najstarszych technik 

fotograficznych. Odbitki wywoływane tą 

metodą przybierają piękny odcień błękitu 

pruskiego. Fotogramy (czyli zdjęcia, które 

możemy wykonać bez użycia aparatu), 

możemy swobodnie łączyć z techniką cyja-

notypii. Powstałe w ten sposób obrazy, 

przedstawiające np. ususzone przez nas 

rośliny, koronki czy inne wybrane przed-

mioty, możemy odbijać na różnych podło-

żach: kartkach, drewnie czy tkaninach, 

uzyskując tym samym niezwykłe niebieskie 

obrazy.  Warsztaty odbędą się na świeżym 

powietrzu, w fosie przy CK Zamek. 

16:00 Spacer przyrodniczy po Parku le-

śnickim: szlakiem grzybów (prowadzi An-

na Ulewicz) 

Grzyby zasiedlają wiele środowisk na Zie-

mi – grzyby naziemne (mikoryzujące) 

i nadrzewne (saprotrofy). Na naszym spa-

cerze naucz się wskazywać, gdzie i w jakich 

warunkach żyją grzyby. Wśród grzybów 

nauczymy się rozpoznawać gatunki jadal-

ne, niejadalne i trujące. Zobaczymy jakie 

grzyby wyrastają na wiosnę w Leśnickim 

parku. Spacer zaczynamy na zamkowych 

tarasach 

9 maja (niedziela) 

12:00 Warsztaty: Domowy ogrodnik: jak 

nie zabić swoich roślin? (prowadzi Agata 

Białkowska) 

Na warsztatach zajmiemy się budowaniem 

więzi z roślinami. Poszukamy odpowiedzi 

na pytanie dlaczego takie a nie inne rośliny 

zauważamy i dlaczego właśnie nimi chce-

my przebywać. Trafny wybór to podstawa 

dobrej relacji, która może trwać wiecznie. 

Idąc w świat roślin z taką świadomo-

ścią jesteśmy w stanie stworzyć przyjazne 

i bezpieczne miejsce, które będziemy dzie-

lić razem z naszym z zielonym przyjacie-

lem. Czy to będzie egzotyczna palma 

w mieszkaniu, drzewo za oknem czy cała 

masa roślin zielnych w parku to najważ-

niejsze jest to, że są nam bliskie i czujemy 

się za nie odpowiedzialni. Warsztat prze-

znaczony jest zarówno dla dzieci jak i doro-

słych. Mile widziane teamy rodzinne lub 

przyjaciół. Będziemy tworzyć ogrody senty-

mentalne, artystyczne zapiski dotyczące 

pielęgnacji roślin i najważniejsze: będzie-

my się dotykać z roślinami i z ziemią  

14:00 Wspólne sadzenie roślin na placu 

Świętojańskim, przy parkingu 

Zapraszamy na wspólne sadzenie roślin 

w donicach na Palcu Świętojańskim, przy 

parkingu przed Zamkiem. Razem zaziele-

niamy Leśnicę, zabierzcie ubranie robocze 

i rękawiczki, dzieci mile widziane  

16:00 Spacer przyrodniczy po Parku le-

śnickim: szlakiem roślinności rzecznej 

(prowadzi Małgorzata Piszczek) 

Kilka kilometrów od Parku Leśnickiego 

rzeka Bystrzyca kończy swój bieg w wo-

dach Odry. Na znacznej długości swojego 

nurtu ma ona niemal naturalny charakter, 

jednak na terenie miasta i parku jest ujęta 

w wyraźne wały. Przyjrzymy się, jak By-

strzyca została wykorzystana do utworze-

nia układu wodnego parku, jakie rośliny jej 

towarzyszą, jak dostępność wody kształtuje 

ekosystem parku. 

Komponowana strefa parku przechodzi 

w dziką, a ta w użytkowane niegdyś łąki 

nadrzeczne, zalewane i koszone, obecnie 

częściowo porośnięte odtwarzającymi się 

łęgowymi zaroślami. Zapraszam na spacer 

tą ścieżką! 

15 maja (sobota) 

12:00 Warsztaty leśne dla dzieci (prowadzi 

Ewa Sommer) 

Leśne warsztaty – w planie mamy natural-

ny tor przeszkód, wspinanie się po drze-

wach, zabawy z użyciem lin i niecodzienny 

spacer po pozornie znanym parku. Zapew-

niamy dużą dawkę ruchu! Ubierzcie dzieci 

tak, żeby mogły się pobrudzić, zabierzcie 

środek przeciwkleszczowy. Zbiórka na 

zamkowych tarasach. Zapraszamy całe 

rodziny z dziećmi w wieku 3-7 lat. 

16:00 Spacer przyrodniczy po Parku le-

śnickim: szlakiem dzikich ziół (prowadzi 

Dani Rodziewicz) 

16 maja (niedziela) 

14:00 Malowanie muralu roślinnego przy 

Średzkiej 2 (prowadzi Zuzanna Tokarska) 

Zapraszamy Was do stworzenia roślinnego 

muralu na jednej z osiedlowych kamienic. 

Mural będzie nową wizytówką Leśnicy, 

stwórzmy go razem, pod okiem artystki 

Zuzanny Tokarskiej. Zabierzcie ubrania 

robocze i rękawiczki, może się zdarzyć, że 

ubranie pochlapie się farbą. Jeżeli możecie 

to zabierzcie ze sobą rękawiczki. Zaprasza-

my Leśniczan w każdym wieku! Zbiórka 

o godz. 14:00 przy Mostach Średzkich. 

Na pierwszym piętrze  Zamku znaj-

dziecie również Roślinodzielnię, spe-

cjalne miejsce dla miłośników roślin 

na sąsiedzką wymianę  sadzonek, 

szczepek, rośli. Jeżeli chcielibyście się 

podzielić nadmiarowymi sadzonkami 

lub szukacie roślin do swojego domu, 

to jest to miejsce właśnie dla Was. 

Projekt C-Change Kultura i sztuka w walce ze 

zmianami klimatu w miastach jest realizowany 

w ramach programu Operacyjnego URBACT III i 

finansowany ze środków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego. 

RÓŻOWA SKRZYNECZKA 

CK Zamek bierze udział w ogólnopolskiej 

akcji walki z ubóstwem menstruacyjnym. 

W damskiej toalecie na parterze Zamku od 

niedawna wisi Różowa skrzyneczka, czyli 

szafka, w której znajdują się podpaski i tam-

pony dla kobiet i dziewcząt, które zaskoczył 

okres. Menstruacja to naturalny proces, 

wszystkie przez niego przechodzimy, nawet 

do 480 razy w ciągu życia, mimo to wciąż 

stanowi silne tabu, temat wstydliwy i pomi-

jany. Czy wiecie, że wg badań ponad 1/5 

dziewczynek w Polsce ze względu na brak 

dostępu do środków higieny osobistej opusz-

cza zajęcia w szkole, a 10% nie wychodzi 

w tym czasie z domu. Oznacza to, że nawet 

4% kobiet w Polsce doświadcza ograniczenia 

podstawowego prawa do edukacji i wolności! 

chcemy zmieniać świat! Korzystajcie z Różo-

wej skrzyneczki w Zamku, a jeżeli macie nad-

miar środków higienicznych, to śmiało uzu-

pełniajcie naszą skrzyneczkę. 


