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OGŁOSZENIE
Rzęśnianie i potomkowie Rzęśnian!
Troje z nas Barbara Szumigraj, Edward Jastrzębski i Henryk Peszko przystąpiliśmy do
realizacji wielkiego przedsięwzięcia. Chcemy
postawić tablicę pamiątkową dla naszych
przodków pochowanych na cmentarzu Rzęsna Polska. Tablica będzie zawierała nazwiska naszych przodków pochowanych tam do
roku 1946.

Zgłoszenia przyjmują:
Barbara Szumigraj e-mail: bpszumi@gmail.com
Maria Pych tel 694041758
Grupa na FB: Rzęsna Polska i okolice Lwowa
CENNIK REKLAM
Redakcja nie przygotowuje projektów reklam. Pełna oferta dla reklamodawców na stronie
www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka

Moduł I - 6,5 x 4 cm

Moduł II - 6,5 x 8 cm

1 strona –44 zł netto
4 strona - 33,50 zł netto
2 i 3 strona - 25 zł netto

1 strona –88 zł netto
4 strona - 67 zł netto
2 i 3 strona - 50 zł netto

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. Boguszowska 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 ogólnospożywczy, ul. Częstochowska 40/1A, 7. Market Perła, ul. Wielkopolska 14, 8. Wulkanizacja ul.
Rawicka 5, 9. Sklep ogólnospożywczy, ul. Przemyska 17, 10. „Zdrowa Kobieta” ul. Kamiennogórska 10,
11. Kwiaciarnia „Magdalena” ul. Małopolska 36a/2, 12. Sklep ogrodniczy Kwiaton-3, ul. Kosmonautów
280/282.

REKLAMA

Chór Seniorów Ballada przy Centrum Kultury Zamek w Leśnicy
wznawia swoją działalność.
Zapraszamy wszystkich chętnych Emerytów i Rencistów do spędzenia czasu w miłej i przyjemnej atmosferze z piosenką. W programie piosenki biesiadne, sentymentalne, okolicznościowe i wojskowe.
Profesjonalne prowadzenie przez dyrygenta.
Zapraszamy serdecznie na cotygodniowe próby chóru
w każdy poniedziałek o godz. 10:00 w sali nr 106.

BIULETYN

WWW.LESNICA.ORG

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

7 czerwca br.- 27 - lecie sformowania 10
WPD
Informujemy, że 7 czerwca br. mija 27 lat od
czasu sformowania 10 Wrocławskiego Pułku
Dowodzenia, jednostki stacjonującej na naszym
osiedlu. Z tej okazji na ręce Dowódcy pułku,
Pana Pułkownika Dariusz Dejneki, składamy
kadrze i pracownikom jednostki moc najlepszych życzeń, dużo zdrowia, sukcesów w służbie
i pracy, wszelkiej pomyślności i zadowolenia w
życiu osobistym i rodzimym oraz przysłowiowego „żołnierskiego szczęścia”. Życzenia nasze
kierujemy również do byłych żołnierzy i pracowników tej jednostki licznie zamieszkujących
nasze osiedle.

Nowe Żerniki. Linia zapewni mieszkańcom
wygodny dojazd do linii tramwajowej i pętli
autobusowej przy ulicy Grabowej. Autobus na
trasie pętla Grabowa – Kosmonautów – Architektów – Brzozy – pętla Grabowa, w szczycie będzie kursował co 12 minut, poza szczytem co 15-30 minut.
Fundusz Osiedlowy - projekty zakwalifikowane do realizacji
Wydział Partycypacji Departamentu Spraw
Społecznych potwierdził zakwalifikowanie
następujących projektów do realizacji w ramach Funduszu Osiedlowego 2020-21:

Zarząd Osiedla Leśnica

a)
Uporządkowanie i zagospodarowanie
skweru przy ul. Arbuzowej – 140 000,00 zł;

Spotkaniu online z Prezydentem Wrocławia

b)
Budowa strefy zabaw dla malucha w
Parku Złotnickim – 350 000,00 zł;

W piątek 28.05.2021 r. o godz. 15:30 odbyło się
spotkanie online Prezydenta Wrocławia Jacka
Sutryka oraz przedstawicieli DSS i WCRS,
z osobami, które do końca minionej kadencji
Rad Osiedli (2017-21) pełniły mandaty radnych.
Spotkanie to zbiegło się z 30 – leciem funkcjonowania w przestrzeni publicznej rad osiedli
oraz półmetkiem kadencji obecnego Prezydenta.
Jacek Sutryk podziękował wszystkim radnym za
dotychczasową pracę społeczną, podsumował
współpracę instytucji Miasta z radami osiedli,
przeprowadzone inwestycje na osiedlach, działania zespołu ds. reformy ustrojowej RO a następnie wskazał kierunki działania oraz zachęcił do
aktywności społecznej. Przypominamy, że kadencja dotychczasowych rad osiedli zakończyła
się 23 kwietnia br. Rada Miejska Wrocławia
wyznaczyła kolejne wybory na 17 października
2021 r. Do rozpoczęcia kolejnej kadencji i ukonstytuowania nowych organów osiedli, działać
będą dotychczasowe 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 pandemicznymi uwagi i wnioski przyjmowane są mailowo i telefonicznie:
lesnica@osiedla.wroclaw.pl, 71 349 44 96,
571511646.

c)
Oświetlenie ul. Mokrzańskiej od Młodzieżowej do Dolnobrzeskiej – 240 000,00 zł;

Oś zachodnia - spotkanie w WI
28 maja w siedzibie Wrocławskich Inwestycji
odbyło się spotkanie przedstawicieli porozumienia Wrocław-Zachód z inwestorem i wykonawcą.
Omówiono plany organizacji ruchu, plan obsługi
komunikacyjnej budowy oraz ustalono sposób
komunikacji między miastem a zainteresowanymi osiedlami. Budowa drogi łączącej ulicę Kosmonautów z aleją Kaczorowskiego oraz przebudowa ulicy Kosmonautów od Glinianek do Fieldorfa nie będzie powodować większych trudności dla mieszkańców. Nie będzie też zmian tras
linii komunikacji miejskiej. Na Kosmonautów
najpierw zostanie wybudowane nowe torowisko,
a następnie po przełożeniu ruchu tramwajów na
nowe tory, rozpocznie się budowa nowej jezdni
południowej. Dojazd do placu budowy będzie
odbywał się tylko drogami krajowymi oraz po
śladzie nowej drogi.
Wycinka na Boheńskiej i Zakopiańskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że w terminie do 30. czerwca planuje zrealizować wycinkę
drzew przy ul. Boheńskiej i Zakopiańskiej. Drzewa - brzozy brodawkowate - ze względu na swój
stan sanitarny stwarzają podwyższone ryzyko
wywrotu. Rosną w bezpośrednim sąsiedztwie
jezdni i zagrażają bezpieczeństwu użytkowników
tych terenów oraz ich mieniu. ZZM posiada
prawomocne decyzje na wycinkę, wydane przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, które
zobowiązują ZZM do wykonania nasadzeń kompensacyjnych trzech grusz drobno owocowych,
w terminie do 30 kwietnia 2023 r.
Nowa linia 722
Departament Infrastruktury i Transportu informuje, że od 26 czerwca rozpocznie funkcjonowanie nowa linia autobusowa obsługująca osiedle

d)
Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Lutyńskiej – 125 000,00 zł;
e)
Plac zabaw na Żernikach Nowych –
230 000,00 zł;
f)
Budowa przystanku na ulicy Dolnobrzeskiej – 394 000,00 zł.
Kolejne zgłoszone projekty pozostają w rezerwie. Ich realizacja zależeć będzie od budżetu
pozostałego po realizacji ww. zadań.
Spotkanie przedstawicieli Miasta z Radą Osiedla
3 marca 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się
spotkanie z inicjatywy Prezydenta Wrocławia,
w ramach cyklu spotkań przedstawicieli administracji samorządowej z radami Osiedli Wrocławia. Przedstawiamy Państwu odpowiedzi
na zgłoszone przez RO zagadnienia - przedstawiciele UM odpowiedzieli na część zapytań
w trakcie tego spotkania, odpowiedzi na kolejną część uzupełnione zostały w treści notatki.
O uzupełnienie odpowiedzi na wszystkie zgłoszone przez nas sprawy poprosimy w oddzielnym trybie. Po pełną informację zapraszamy
na stronę lesnica.org
Budowa szkoły i domu kultury na Nowych
Żernikach. Zwiększenia wsparcia finansowego
na zakup wyposażenia oraz na remont Szkoły
Podstawowej nr 24. Plany budowy kolejnych
przedszkoli na obszarze Osiedla Leśnica oraz
rozbudowa szkół podstawowych - budowa
szkoły będzie realizowana dopiero po roku
2025. Budowa domu kultury znajduje się w
planach inwestycyjnych, aczkolwiek nie jest to
zadanie, które zostanie zrealizowane w najbliższych latach, z uwagi na ilość środków
finansowych niezbędnych do finalizacji takiej
inwestycji. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
14, po rozbudowie (przedszkole ul. Dębicka),
wystąpił o zwiększenie środków na wyposażenie. W odpowiedzi na wniosek przyznano 600
tys. W związku ze złożeniem kolejnego wniosku, obecnie rozpatrywany jest wniosek
o przyznanie dodatkowych 100 tys. W przypadku Szkoły nr 51, DEU pracuje nad ewentualną możliwością rozbudowy. Szacowany
koszt tej inwestycji to ok. 14 mln zł. Rozważana jest rozbudowa tej szkoły w kontekście
całego rejonu edukacyjnego, co będzie się być
może wiązało ze zmianą obecnych rejonów.
W chwili obecnej prowadzone są stosowne
analizy.
Remont lewej części placu Świętojańskiego parking i postój taksówek - rewitalizacja tego
obszaru będzie możliwa dopiero po zakończeniu prac związanych z budową Osi Zachodniej
i zdjęciem z tego odcinka ul. Średzkiej statusu
drogi krajowej.
Utwardzenie ulicy Jajczarskiej, naprawa ulicy
Stefana Batorego, plan poprawy stanu dróg

gruntowych na osiedlu - nie ma teraz w planie
inwestycji związanych z wykonaniem nawierzchni trwałej na ulicy Jajczarskiej.
Wykonanie parkingu typu Park &Ride przy
dworcu PKP Leśnica, zagospodarowanie terenu kolejowego od stacji PKP do przejazdu obecnie UM jest w trakcie procedur związanych z przejęciem tego terenu od PKP, będzie
planować P&R - na działce pomiędzy linią
kolejową, ul. Rubczaka i ul. Trzmielowicką.
Jednak, aby rozpocząć realizację inwestycji,
konieczna jest zmiana Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniająca funkcję parkingową działki. MPZP jest
w trakcie sporządzania.

bowiem nakazać określonego zachowania
w przypadku dokonania sprzedaży nieruchomości, poza nadrzędnymi przepisami ogólnymi, tj.
zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Remont drugiej części budynku przy ul. Skoczylasa 8 z myślą o powstaniu CAL oraz lokalizacji
Klubu Seniora - nie ma i nie było takich planów,
żeby w tamtym miejscu został zrealizowany
CAL, ani ulokowany klub seniora. Budynek jest
pod ochroną konserwatorską, ma specyficzną
konstrukcję. Po ewentualnym remoncie mógłby
w tym miejscu funkcjonować MOPS. Na chwilę
obecną UM nie dysponuje żadną salą, którą
można przekazać na potrzeby klubu seniora.

Remont trakcji tramwajowej oraz przebudowa
pętli tramwajowej w Leśnicy - kompleksowy
remont pętli wraz z torowiskiem do ul. Fieldorfa jest planowany w roku 2022.

Plany budowy kanalizacji sanitarnej:

Plany kompleksowego czyszczenia, renowacja
rowów melioracyjnych w Leśnicy - w zeszłym
roku zostało wyczyszczonych ponad 7 km
rowów systemem zleconym, ponad 6 km rowów systemem własnym. W tym roku również
zostały przewidziane prace konserwacyjnoczyszczące.

Ul. Mokrzańska, Małoszyńska, Niepierzyńska,
Niemkińska, Sosnowa, Woronowicka, Szczepanowska - planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji w roku 2023.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Średzkiej,
Dolnobrzeskiej i Trzmielowickiej oraz remont
Mostów Średzkich - przebudowa skrzyżowania Średzka - Trzmielowicka była nałożony na
inwestora, który nie wywiązał się z tego zdania. Obecnie ZDIUM prowadzi rozmowy
o terminie realizacji układu drogowego
z obecnym właścicielem – firmą ALDI.
Remont Mostów Średzkich - przewidziany do
realizacji w latach 2023-2024, po zakończeniu
budowy Osi Zachodniej.
Budowa chodników przy ul. Lutyńskiej, Lubskiej i Mokrzańskiej - w zakresie ul. Lutyńskiej został zgłoszony projekt do Funduszu
Osiedlowego – budowa progów zwalniających. Realizacja tej inwestycji powinna przynieść dobry skutek jeżeli chodzi o poprawę
bezpieczeństwa. Nie ma w planie budowy
chodnika na ul. Lubskiej. UM rekomenduje
utworzenie tam strefy zamieszkania.
Remont ul. Trzmielowickiej, uwzględnienie
petycji mieszkańców w planach inwestycyjnych Miasta - na stronie internetowej Wrocławia znajduje się odpowiedź na złożoną w tej
sprawie petycję, ulicy Trzmielowickiej nie ma
w planach przebudowy.
Wniosek mieszkańców o likwidację progu
zwalniającego na ulicy Małopolskiej, plany
przebudowy pozostałych progów na tej ulicy progi zwalniające zostały wykonane zgodnie
z wszelkimi procedurami, ich lokalizacja odpowiada przepisom prawa. Były one również
kilkakrotnie sprawdzane przez Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta i nie ma tam mowy
o żadnych naruszeniach przepisów techniczno
-budowlanych, dlatego nie ma w planach likwidacji progów na ul. Małopolskiej.
Centrum Handlowe Leśnica niszczeje i zagraża bezpieczeństwu. Szanse na uporządkowanie parkingu i udostępnienie obiektu mieszkańcom - w 2003 roku powstało Centrum
Handlowe Leśnica przy ul. Średzkiej. Przyjmowano wówczas zasadę, że jeśli podmiot,
który wybudował infrastrukturę, w trakcie
obowiązującej umowy dzierżawy wnioskował
o wykup, to po okresie dzierżawy wykup
umożliwiano, jeżeli nie było ku temu przeszkód natury formalno-prawnej czy planistycznej. Wykup był realizowany na warunkach rynkowych i tak się stało w przypadku
Centrum Handlowego Leśnica. Sprzedaży
dokonano w roku 2008, na rzecz Dolnośląskiego Biura Inwestycyjnego Sp. z o. o, za
rynkową cenę prawie 3,5 mln zł i w związku
z powyższym, w tej chwili UM nie ma żadnej
możliwości ingerencji w sposób zagospodarowania sprzedanej nieruchomości. Nie można

Ul. Promenada, Skoczylasa, Ślepa, Stroma rozpoczęcie realizacji inwestycji w roku 2023.

Ratyń II b (ulice Wyboista, Ekonomiczna) - jest
tam bardzo mała gęstość zaludnienia. Parametry
nie pozwalają na obecną chwilę na wpisanie tej
inwestycji do planów skanalizowania.
Ratyń III (ulice Gromadzka Szkolna, Miodowa) roboty zaplanowano w okresie 2023-2025.
Ul. Kosmonautów nr 289-297 - realizację inwestycji zaplanowano na przyszły rok.
Osiedle Żar - w najbliższych pięciu latach, nie
ma w planach realizacji tego przedsięwzięcia.
Będzie można je zrealizować po wykonaniu kanalizacji w Jerzmanowie, zatem najwcześniej
w roku 2026 lub 2027.
Świerkowa, Modrzewiowa - zadanie jest w planie, ale jest wstrzymane do czasu wykonania
kanalizacji na ul. Dolnobrzeskiej. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2021-2025.
Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej, poprawa bezpieczeństwa przechodniów na ul. Wolskiej została wykonana dokumentacja projektowa dla
fragmentu od ul. Wolskiej do ul. Średzkiej. Sama
budowa powinna zostać skoordynowana z budową ronda. Na pozostały odcinek ul. Dolnobrzeskiej w chwili obecnej opracowywana jest, na
zlecenie Spółki Wrocławskie Inwestycje, dokumentacja projektowa, która powinna być gotowa
do końca kwietnia br. Dokumentacja zostanie
przekazana do spółki TBS. Spółka planuje budowę kolejnego etapu zabudowy po stronie
wschodniej, w związku z tym jednocześnie prowadząc powstającą zabudowę, będzie zobowiązana do przebudowy ul. Dolnobrzeskiej.
W związku z przebudową ul. Dolnobrzeskiej
zaplanowano również przebudowę skrzyżowania
z ulicą Wolską.
Zagrożenia na osiedlu, w tym w obrębie Stawów
Leśnickich oraz obiektów szkół podstawowych
nr 24, 51 i 95, szanse na zwiększenie działań
Straży Miejskiej - mimo sytuacji pandemicznej
i trudnej sytuacji kadrowej, nieprzerwanie pracuje zespół strażników miejskich, który obsługuje również sąsiednie osiedla Maślice, Pracze
Odrzańskie, Żerniki. Na samym obszarze Leśnicy realizowano ponad 1000 interwencji.
W styczniu tego roku już 150 interwencji. Zgłoszenia dotyczą terenów rekreacyjnych przy
Średzkiej, Stawów Leśnickich, gdzie występuje
niszczenie roślinności, rozjeżdżanie przez pojazdy. W tym obszarze Straż Miejska komunikuje
się z Zarządem Zieleni Miejskiej, aby trwale
zabezpieczyć wjazdy. Pozostałe tematy zgłaszane
przez RO, są i będą w zainteresowaniu SM.
W ubiegłym roku na terenie Leśnicy przeprowadzono 296 kontroli dotyczących spalania, 824
kontrole utrzymywania czystości, ujawniono 60
wykroczeń, wystawiono mandaty na ponad 15
tysięcy zł.

NOWY MURAL W LEŚNICY
Kolejna praca niebagatelnego twórcy
związanego z Wrocławiem

W wyniku współpracy Centrum Kultury Zamek i artysty Skonta ponure przejście między intensywnie uczęszczaną ulicą Śremską,
a Parkiem Leśnickim zostało upiększone
malowniczym muralem. Wewnętrzne ściany
korytarza budynku nieopodal pętli tramwajowej stanowią teraz schronienie dla surrealistycznych wizerunków ptaków i antropomorficznej postaci zatopionej wśród finezyjnych miraży wijących się od kostki brukowej
aż po sam sufit. Nad wyjściem prowadzącym
w stronę terenów zielonych na tyłach budynku widnieją słowa “wiatr i kochanek ptaków”. Dzieło w całej okazałości oraz z racji
swojego usytuowania jest dostępne dla
wszystkich osób przechodzących przez rzeczony korytarz przy ulicy Śremskiej 8 we
Wrocławiu.
Autorem muralu jest Filip Skont Niziołek,
artysta uliczny z Wrocławia, którego twórczość związana jest ze sprawami mieszkańców, z tym co lokalne, bliskie i autentyczne,
zwalczając przy tym posępną, industrialną
aurę wielkiego miasta. Jak twierdzi sam Niziołek, jego pseudonim artystyczny nie ma
żadnego konkretnego znaczenia – kluczowy
tutaj był wygląd samych liter, układających
się w graficznie estetyczny wzór. Jako twórca
związany z Zakrzowem umieszcza swoje murale głównie w północnej części Wrocławia –
między innymi na Psim Polu, czy też w Leśnicy. Uważa, że te niedocenione części aglomeracji i zamieszkujący je ludzie zasługują
na sztukę, fantazję i przełamujące monolit
szarości jaskrawe kolory, a tworząc swoje
dzieła zawsze stara się być szczery ze sobą
i swoimi odbiorcami. Jak sam twierdzi, tworzy dla przestrzeni publicznej, utożsamianej
bezpośrednio ze swoimi odbiorcami. W tego
rodzaju działalności ważnym aspektem technicznym jest wielkość pracy. Celem jest wywołanie niecodziennych wrażeń wizualnych,
a pośrednio także ekspresja buntu wobec
komercjalizacji wspólnej przestrzeni za pomocą billboardów i reklam. Murale stanowią
również przejaw sprawdzenia się jako rzemieślnik, dbający o swoją formę i dążący do
doskonalenia swojego kunsztu. Nie bez znaczenia jest także ciekawość związana z rezultatem końcowym i reakcją odbiorców, ponieważ autor jest zaintrygowany nieograniczonymi możliwościami interpretacji jego poszczególnych prac przez kolejnych obserwatorów. Styl, jak twierdzi Skont, nie ma szczególnego znaczenia – wpływy innych twórców
są zjawiskiem całkowicie naturalnym, a sam
charakter twórczości nie potrzebuje tu intencji i namysłu, ponieważ pojawia się on na
muralach Filipa poniekąd samoistnie i nie
wymaga to wcześniejszego planowania. Tematami prac artysty są zazwyczaj wizualizacje pewnego stanu emocjonalnego doświadczanego na konkretnym etapie życia, a także
prezentacja psychologiczna określonej postaci i jej wnętrza. Jak twierdzi Filip, potrzeba
ekspozycji nawet niewygodnej prawdy skłania go do pewnej selektywności przy doborze
modeli podczas pracy nad portretami. Jego
najbardziej rozpoznawalne prace to między
innymi "Głodomory" przy Wyszyńskiego,
tramwaj w barwach Śląska Wrocław, "Poczet
LN" przy Wilanowskiej, "Aleja Filarów" pod
wiaduktem przy al. Jana III Sobieskiego, czy
też "Różowe okulary" przy Okulickiego. Zdaniem autora większość tych prac została wykonana przy użyciu narzędzi dosyć tradycyjnych, czyli pędzli, wałków i farby emulgują-

cej, podczas gdy farby w sprayu, tak charakterystyczne dla wczesnych etapów twórczości Skonta, stanowią obecnie niewielką
część udziału w jego aktywności. Wspomniane wcześniej "Głodomory" zdają się
budzić strach i przerażenie, jednakże zdaniem Skonta taka praca dobrze pasuje do
gmachu przy ulicy Wyszyńskiego i jej najbliższych okolic, ponieważ otaczający nas
świat niestety nie zawsze jest piękny i zachwycający.
Tworząc mural przy ulicy Śremskiej 8 we
Wrocławiu Skontowi niezaprzeczalne towarzyszyła idea wyzwalania przestrzeni
należącej do mieszkańców z uścisku pochmurnej i monotonnej panoramy szarzyzny na blokowiskach oraz zakusów bezdusznej korporacyjnej prywatyzacji na
potrzeby komercyjne. Przejście korytarzem
na drugą stronę leśnickiej kamienicy prawdopodobnie jeszcze nigdy wcześniej nie
dostarczało podobnych wrażeń estetycznych czy też artystycznych. Znamienne jest
tu zejście z ruchliwej ulicy do parku, będącego domem dla ptaków unoszących się w
powietrzu, a wrażenie bliskości człowieka z
szybującym ptactwem i wiejącym wiatrem
zostały doskonale ukazane na zielonym
muralu namalowanym na wewnętrznych
ścianach korytarza starego gmachu. Potrzeba ekspresji i wprowadzenia oddolnych
zmian, przejawiająca się w dynamicznej
kompozycji i wyrazistości kolorów, zdaje
się udzielać także lokalnej ludności, która
pozytywnie komentuje w sieci działalność
twórcy.

ków, profesjonalistów i amatorów
· Wybierz jeden wiersz z przygotowanego
przez Organizatora zbioru wierszy i narysuj na jego podstawie komiks. Od 1 do 6
plansz.
· Komiks rozumiany jest szeroko, może nie
zawierać tekstu, może zawierać fragmenty
wiersza, może zawierać teksty związane
z interpretacją wiersza.
· Technika dowolna, ogranicza ją tylko
konieczność zeskanowania pracy
· Nagrody finansowe: 2500 tysiąca
(pierwsze miejsce), 1500 złotych (drugie
miejsce), 1000 złotych (trzecie miejsce)
· Więcej szczegółów w regulaminie na stronie www.zamek.wroclaw.pl

· Wyniki ogłaszamy 10.09.2021
·
Finisaż
08.10.2021

wystawy

pokonkursowej

· Konkurs dla osób 16 + grafików, rysowni-

W każdą sobotę zapraszamy Po-Wolne Soboty, podczas których zadbamy o dedykowany
program warsztatów, spotkań tematycznych,
wycieczek szlakiem okolicznej przyrody
i architektury oraz mini koncertów. Przyjazna okolica, nastrojowe otoczenie zabytkowego parku i pałacu, położonych w samym
sercu osiedla tworzą niezrównany klimat,
w sam raz na sobotnie chillowanie!

5 czerwca – Dzień Dziecka: warsztaty
i spektakl muzyczny dla dzieci „Muzyka między drzewami”
12 czerwca – Czworonożni Pupile – Sobota
dla miłośników psów i kotów

Konkurs startuje w czerwcu!

· Na wasze prace czekamy od 2.06 do
22.08.2021

Dni powszednie: 12:00 – 21:00, weekendy
i święta: 10:00 – 21:00

Tematy czerwcowych Po-Wolnych Sobót:

„WIERSZ W DYMKU”

Z pośród nadesłanych prac jury w składzie:
Sebastian Frąckiewicz, Paweł Mackiewicz,
Dobrawa Lisak – Gębala, Julia Różewicz
wybierze najlepsze prace biorąc pod uwagę
zarówno niebanalna interpretację, walory
estetyczne, artystyczne jak i oryginalność
podejścia do zadania. Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa prac laureatów
w Centrum Kultury Zamek

Do Strefy Relaksu Zamek zapraszamy
w godzinach:

POWOLNE SOBOTY

M.M.

Zadaniem uczestników jest podjęcie próby
zilustrowania wiersza Tadeusza Różewicza
przy pomocy środków stylistycznych właściwych komiksowi. Czy słowo potrafi
stworzyć formę ikoniczną, a obraz umie
wchodzić w dialog ze słowem? Komiks
pozwala na interpretacje wierszą poprzez
zabawę z typografią, zintegrowanie słów
z ilustracjami, wpisanie wiersza w formę
grafiki często w nieszablonowy, oniryczny
sposób.

Strefa Relaksu Zamek, w której będzie można nie tylko miło spędzić czas, ale też posilić
się wyjątkowo smacznym menu i ochłodzić
oryginalnymi napojami.

19 czerwca – Uzdrowisko Leśnica – tu warto
zamieszkać
Zamieniamy teren wokół leśnickiego Zamku w zieloną strefę relaksu, dobrego jedzenia i działań kreatywnych!
Od maja do końca września w fosie przy
Centrum Kultury Zamek działać będzie

26 czerwca – Ziołowa Noc Świętojańska
Szczegóły programu:
zamek.wroclaw.pl, FB:@ckzamekwro

20 LAT MINĘŁO, JAK JEDEN DZIEŃ….

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Źródełko” (dawniej Świetlica Środowiskowa Źródełko) obchodzi w tym roku 20.
Rocznicę działalności. I choć dokładnie 20
lat od zorganizowania pierwszych zajęć minęło 2 kwietnia br. to oficjalne obchody zostały przeniesione na początek czerwca.
Wspólne świętowanie Międzynarodowego
Dnia Dziecka jest odpowiednim czasem, by
podziękować Dzieciom, Rodzicom i Sponsorom za zaufanie jakim od dwóch dekad obdarzają parafialną Świetlicę. Jeszcze raz życzymy wszystkim Dzieciom, tym małym
i tym dużym, żeby nigdy nie zatraciły dziecka
w sobie! Życzymy dużo prawdziwej radości,
miłości i spełnienia marzeń, a wszystkim,
którzy wspierają działalność „Źródełka” bardzo dziękujemy!
U.K.

KLUB INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
Zapraszamy mieszkańców Wrocławia, szczególnie Leśnicy i okolic, do udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej przy ul
Skoczylas 8 we Wrocławiu.
W Klubie organizujemy atrakcyjne, bezpłatne zajęcia dla niezatrudnionych i nieposiadających dochodów mieszkańców Wrocławia.

Celem zajęć, prowadzonych w przyjaznej
i miłej atmosferze, jest pomoc w powrocie na
rynek pracy, a także udzielenie wsparcia
w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu rodzinnym lub
w życiu społeczności lokalnej.
Pomagamy w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.
Umożliwiamy również podwyższenie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zdobycia
pracy.
Jaką pomoc oferujemy?
Uczestnicy Klubu mogą bezpłatnie skorzystać z: konsultacji prawnych, doradztwa zawodowego, poradnictwa rodzinnego, wsparcia psychologa, warsztatów umiejętności
społecznych, kursów zawodowych, wyjść
integracyjnych (np. kino, teatr), warsztatów
kulinarnych i prozdrowotnych, zajęć informatycznych, krawieckich oraz z zajęć terapii
ruchem.
Zapewniamy: ubezpieczenie NNW i OC,
zwrot kosztów dojazdu, pomoce szkoleniowe
oraz dostęp do komputerów z Internetem.
Uczestnikom oferujemy również środki higieny osobistej, stroje i sprzęt sportowy.
Umożliwiamy korzystanie z pracowni krawieckiej, pralni i dostępu do prysznica.
Zajęcia prowadzone są codziennie, w dni
powszednie, w godzinach dopołudniowych
i trwają od 1 do 4 miesięcy.
Jeśli jesteś zainteresowana/y, zgłoś się
w godzinach 8.00-16.00 do pracowników
projektu „Klub Integracji Społecznej we
Wrocławiu” przy ul. Strzegomskiej 49, we
Wrocławiu, I piętro, pok. 15 (budynek Wrocławskiego Centrum Integracji) lub do siedziby Klubu Integracji Społecznej przy ul.
Skoczylasa 8 we Wrocławiu (budynek przy
pętli tramwajowej w Leśnicy).
Informacji udzielamy pod numerami telefonu: 504 799 147 (w godzinach 8 - 14:30).
Zadzwoń! Oddzwonimy do Ciebie. Projekt
„Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu”,

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy!

KONKURS CZAS NA
KSIĄŻKĘ 2021 – „BAJKI
ROBOTÓW”
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Leśnicy, Stabłowic, Złotnik, itd. do udziału
w konkursie plastycznym, którego organizatorem jest Partnerstwo dla Leśnicy
i Okolic. Konkurs zorganizowany jest
z okazji 100. Rocznicy Urodzin Stanisława
Lema. Zostanie przeprowadzony w IV kategoriach wiekowych: I – do lat 7, II – od 8
lat do 13 lat, III – od 14 lat do 18 lat, IV –
open. Przygotowane prace plastyczne
w formacie A4 lub A3 (w formie płaskiej
bez użycia materiałów sypkich) można
składać w Placówkach biorących udział
w konkursie m.in. w Centrum „Źródełko”
przy ul. Wolskiej 9a do dnia 14 czerwca
2021. Finał konkursu wraz z wręczeniem
przyznanych nagród odbędzie się w CK
ZAMEK podczas otwarcia wystawy pokonkursowej dnia 17 czerwca 2021 o godz.
12.00. Szczegółowy regulamin konkursu
wraz z załącznikami znajduje się m.in. na
stronach
www.zrodelko.wroclaw.pl/
konkursy/
lub
FB/Partnerstwo-dlaLeśnicy-i-okolic
U.K.

BUDOWA OSI
ZACHODNIEJ
29 kwietnia podpisano umowę na budowę
Osi Zachodniej. Powstanie zielone torowisko, nowa pętla autobusowa, a przede
wszystkim al. Stabłowicka oraz dwa pasy
jezdni na odcinku 2 km od ul. Kosmonautów do centrum. Prace za prawie 181,5 mln
zł wykona konsorcjum firm: Bickhardt Bau
Polska, Bickhardt Bau AG, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI, Zakład

Sieci i Zasilania oraz Instal Lech. Od momentu podpisania umowy wykonawca ma
24 miesiące na wykonanie zadania.

Prawnik poprowadzi nieodpłatnie sprawę
potrzebującego lub zgłoszonej przez niego
osoby.

Przebudowa ul. Kosmonautów będzie składać się z 3 etapów. Na początku zostanie
przebudowane torowisko, które zostanie
przesunięte na południe, w stronę budowanego szpitala onkologicznego. Następnie
powstanie jezdnia południowa, a na koniec
północna. Wzdłuż całej drogi będzie prowadzić ścieżka rowerowa.

M.M.

– Dodatkowo posadzimy ponad 900
drzew, krzewów oraz traw ozdobnych. Powstanie ścieżka rowerowa o długości 5,5
km, dwa przejścia tunelowe, 6 km chodników, ponad 1 km ciągów pieszorowerowych oraz 2,2 km zielonego torowiska tramwajowego – zapowiedział Jacek
Sutryk, prezydent Wrocławia.
Przy budowie al. Stabłowickiej nie będzie
utrudnień w komunikacji. Inaczej będzie
przy przebudowie ul. Kosmonautów.

M.M.

“IGLICA”
DOLNOŚLĄSKI TELEFON
ANTYREPRESYJNY
Od kilkunastu dni na Dolnym Śląsku działa
“Iglica”, czyli Dolnośląski Telefon Antyrepresyjny. Podobna inicjatywa działa już
w Krakowie i Warszawie. Każda osoba,
która po obywatelskich protestach doświadcza represji, takich jak mandaty, bezpodstawne zatrzymania przez policję i wezwania na komisariat może zadzwonić pod
numer 718 810 325 i otrzymać bezpłatną
pomoc prawną. Na numer “Iglicy” można
się zgłaszać niezależnie od dnia, ale organizatorzy zapowiadają szczególną czujność
podczas demonstracji kobiecych, antyfaszystowskich, równościowych, ekologicznych czy pracowniczych. Co dzieje się po
zadzwonieniu na dany numer? Osoba pełniąca dyżur skontaktuje się z osobami
prawniczymi celem ustalenia formy pomocy. Następnie kontakt zostanie przekazany
osobie dzwoniącej.

WYPADEK W POBLIŻU
LEŚNICY
Na ul. Jeleniogórskiej motocyklista zderzył
się najpierw z samochodem osobowym,
a następnie z autobusem. Do wypadku doszło 29 kwietnia około godziny 17:00. Kobieta kierująca skodą, wyjeżdżając ze strefy zamieszkania nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. Mężczyzna ten najpierw uderzył
w osobowe auto, a potem przesunął się po
jezdni i wbił w autobus podmiejski o numerze 923. Wypadek spowodował korek w obu
kierunkach.
Motocyklista został przewieziony do szpitala,
lecz jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
M.M.

MURAL EKOLOGICZNY

Zauważyliście już, że mamy w Leśnicy nowy
mural? Ma przypominać, że Leśnica to piękne, zielone osiedle znajdziecie go na fasadzie
kamienicy przy ul. Średzkiej 2.
Mural powstał w ramach inicjatywy Roślinodzielnia w Leśnicy, projekt C - Change Kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu.
Autorką muralu jest Zuza Tokarska.

