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Podziękowania od Zarządu Osiedla 

Leśnica 

Szanowni Państwo, 23 kwietnia br., dobie-

gła końca VIII kadencja Rady Osiedla Leśni-

ca.  

Od tego czasu zadania Osiedla zgodnie z 

uchwała Rady Miejskiej Wrocławia realizo-

wał tylko pięcioosobowy Zarząd. Jesteśmy 

zaszczyceni, że mogliśmy służyć mieszkań-

com naszego Osiedla. Przepraszamy za na-

sze niedoskonałości i ubolewamy z powodu 

niezałatwienia wszystkich  oczekiwanych 

spraw, niestety wynikało to w głównej mie-

rze z powodu ograniczonych kompetencji i 

skromnych możliwości budżetowych oraz 

ograniczeń wynikający z trwającej pande-

mii. Podkreślamy, że mieszkańcy i ich pro-

blemy zawsze leżały nam na sercu i były 

rozpatrywane w pierwszej kolejności. Ser-

decznie dziękujemy wszystkim instytucjom, 

organizacjom, służbom oraz przedsiębior-

com za wsparcie, dotychczasową współpra-

cę i okazaną nam życzliwość w upływającej 

kadencji. Nowo wybranym radnym, w wy-

borach 17 października br., życzymy dużo 

wytrwałości, wszelkiej pomyślności, uda-

nych pomysłów i spełnienia założony pla-

nów. 

Bardzo zachęcamy Państwa do udziału w 

tych wyborach. Od nas zależy kto będzie 

miał wpływ na realizowane przedsięwzięcia 

w naszym osiedlu przez następne lata. Idź-

my do urn wyborczy! 

Przewodniczący Zarządu  

Osiedla Leśnica 

Jan A. Kułacz 

Jubileusz  30-lecia Samorządów Osie-

dla Wrocławia 

16.09 odbyła się uroczystość uhonorowania 

zasłużonych Radnych Osiedlowych z okazji 

jubileuszu 30-lecia Samorządów Osiedli 

Wrocławia. W Sali Wielkiej Ratusza medala-

mi „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla 

Wrocławia” Prezydent Wrocławia Jacek Su-

tryk i Przewodniczący Rady Miejskiej Wro-

cławia Sergiusz Kmiecik odznaczyli blisko 50 

radnych osiedlowych, którzy swą wieloletnią 

pracą budowali od podstaw i rozwijali samo-

rząd osiedlowy we Wrocławiu. 

Wśród nagrodzonych z Osie-

dla Leśnica znaleźli się Stanisław Kibało 

(poprzedni Przewodniczący Zarządu - 4 ka-

dencje, Ryszard Modliszewski (wcześniejszy 

Przewodniczący RO - 2 kadencje) i obecny 

Przewodniczący Zarządu Jan A. Kułacz. Gra-

tulujemy. Dyrektor Wrocławskiego Centrum 

Rozwoju Społecznego Dorota Feliks, podzię-

kowała odznaczonym i przekazała podzięko-

wania wszystkim radnym osiedlowym, którzy 

przez trzy dekady współpracowali ze sobą dla 

wrocławskich osiedli, dla Wrocławia. Zarząd 

Osiedla Leśnica z całego serca składa wielkie 

podziękowania wszystkim byłym radnym za 

trud, wysiłek oraz poświęcony czas i zdrowie 

dla naszego osiedla oraz jego mieszkańców 

przez 30 lat sprawowania tej funkcji spo-

łecznej. Otrzymane wyróżnienia dedykuje-

my wszystkim Państwu. Wspomnijmy na-

sze koleżanki  i kolegów radnych, którzy 

odeszli. Cześć ich pamięci!  

Wybory do Rad Osiedli Wrocławia 

2021  

Przypominamy, że Miejska Komisja Wy-

borcza w związku z wyborami do rad osie-

dli planowanymi na 17 października utwo-

rzyła w Osiedlu Leśnica trzy okręgi wybor-

cze oraz cztery obwody głosowania: 

• okręg wyborczy nr 1, obwód głosowa-

nia 76, Lokal wyborczy – Centrum Kul-

tury „ZAMEK”,  

pl. Świętojański 1. Liczba mandatów – 

8 (możemy dokonać maksymalnie 8 

zakreśleń). 

• okręg wyborczy nr 2, obwód głosownia 

77, Lokal wyborczy – Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 14, ul. Częstochowska 

42 oraz obwód głosowania 78, Lokal 

wyborczy – Dolnośląski Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13, 

ul. Kamiennogórska 16. Liczba manda-

tów –5 (możemy dokonać maksymal-

nie 5 zakreśleń). 

• okręg wyborczy nr 3, obwód głosowa-

nia 79, Lokal wyborczy – Szkoła Pod-

stawowa nr 95, ul. Starogajowa 66-68. 

Liczba mandatów – 8 (możemy doko-

nać maksymalnie 8 zakreśleń). 

14 października – Dzień Edukacji 

Narodowej 

Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji 

Narodowej, Rada Osiedla Leśnica na ręce 

dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków 

oraz placówek wychowawczych w naszym 

Osiedlu, składa najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim nauczycielom i pracownikom 

oświaty oraz dzieciom i młodzieży. Życzy-

my Państwu dużo zdrowia i wytrwałości w 

odpowiedzialnej pracy edukacyjno-

wychowawczej, a uczniom uzyskiwania jak 

najlepszych wyników w nauce oraz wielu 

nowych doświadczeń w poszerzaniu swo-

ich horyzontów. 

18 października - Święto Wojsk Łącz-

ności i Informatyki 

Rada Osiedla Leśnica, w związku ze zbliża-

jącym się Świętem Wojsk Łączności i In-

formatyki, składa na ręce Dowódcy 10 

Wrocławskiego Pułku Dowodzenia Pana 

płk Dariusza Dejneki, wszystkim żołnie-

rzom i pracownikom jednostki, najlepsze 

życzenia. Życzymy Państwu przede wszyst-

kim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym, awansów 

i odznaczeń, spełnienia marzeń oraz przy-

słowiowego żołnierskiego szczęścia. Życze-

nia nasze kierujemy również do byłych 

żołnierzy i pracowników tej zasłużonej dla 

naszego regionu jednostki. 

18 i 25 września - udana akcja sprzą-

tania Lasu Mokrzańskiego 

W soboty 18 i 25 września br. w ramach 

akcji "Sprzątania Świata" zbieraliśmy 

śmieci w Lesie Mokrzańskim. Niestety 

zebraliśmy bardzo dużo worków z różnymi 

odpadami, worki zostały zabrane przez 

Ekosystem. Na zakończenie był grillowy 

poczęstunek, a członkowie Zarządu Osiedla 

przeprowadzili konkurs ekologiczny z na-

grodami dla dzieci i młodzieży. „Wszyscy 

wygraliśmy bo posprzątaliśmy nasze wiel-

kie dobro osiedlowe - Las Mokrzański” - 

pożyteczna inicjatywa  i świetny pomysł 

proekologiczny i edukacyjny. Serdecznie 

dziękujemy Parafii pw. Jadwigi Śl. w Le-

śnicy, Centrum Rozwoju i Aktywności 

Dzieci i Młodzieży „Źródełko” za tę cenną i 

bardzo potrzebną inicjatywę, a Nadleśnic-

twu Miękinia oraz spółce Ekosystem za jej 

wsparcie. Liczymy na kontynuację tej akcji 

w kolejnych latach.  

Imprezy osiedlowe na Złotnikach 

W piątkowy wieczór 24.09 w ramach pro-

jektu Fundusz Czasu Wolnego 

(finansowanie Wrocławskie Centrum Roz-

woju Społecznego), na parkingu SP nr 24, 

odbyła się projekcja kina samochodowego. 

Organizatorem był Zarząd Osiedla Leśnica 

oraz liderka tego projektu Pani Aldona 

Zając, której serdecznie dziękujemy za 

zaangażowanie. Mamy nadzieję, że film się 

Państwu podobał. Na kolejną projekcję 

zapraszamy za tydzień, 01.10, nad Stawami 

w Leśnicy. 

Natomiast w sobotę 25.09, Zarząd Osiedla 

również na terenie tej szkoły zorganizował  

Rodzinny Flomark Osiedlowy (projekt 

dofinansowany przez WCRS). Pogoda do-

pisała, odbyły się między innymi pokazy 

szkółki Taekwondo, były bezpłatne atrak-

cje dla dzieciaków oraz konkurs ekologicz-

ny z nagrodami. Dziękujemy dyrektorowi 

ZSP 14 Panu Robertowi Siwemu oraz 

wszystkim, którzy  wsparli nas w przygoto-

waniu obu imprez. Uwagi i wnioski zgła-

szane przez mieszkańców podczas dyżuru 

zostały przyjęte do realizacji przez Zarząd 

Osiedla. Mamy nadzieję, że nowi radni 

wybrani w październikowych wyborach 

wniosą też interesujące pomysły.  

Szkolna Ulica na Złotnikach 

 

Z początkiem października przy trzech 

wrocławskich szkołach ruszy program 

„Szkolna Ulica”. Wzorem poprzedniego 

roku, fragmenty ulic przed wybranymi 

placówkami na pół godziny przed pierwszą 

lekcją będą wyłączone z ruchu samochodo-

wego. Jedną z tych szkół jest Szkoła Pod-

stawowa nr 24 przy ul. Częstochowskiej. 

Pomysł ograniczania ruchu samochodowe-

go pod szkołami nie jest nowy, z powodze-

niem funkcjonuje w innych krajach Euro-

py. Najbardziej upowszechniony jest w, 

słynącym z przyjazności pieszym, Wiedniu. 

Główne cele projektu to: 

- zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na 

ostatnim odcinku drogi do szkoły; 

- zachęcenie dzieci i młodzieży do dociera-

nia do szkoły pieszo, rowerem lub na hulaj-

nodze; 

- wyrabianie nawyku codziennej aktywno-

ści fizycznej, a także zmniejszenie zanie-

czyszczenia  powietrza tlenkami azotu w 

bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. 

Jak to będzie dokładnie wyglądało? 

Od 1 października br., w dni szkolne na pół 

godziny przed pierwszą lekcją, w godz. 

7:00-7:30, na fragmencie ul. Częstochow-

skiej bezpośrednio przy szkole, dopuszczo-

ny będzie tylko ruch pieszy i rowerowy. Na 

ul. Częstochowskiej przy skrzyżowaniu z 

ul. Kielecką pojawi się znak „zakaz ru-

chu” (B-1) oraz przestawna bariera rozkła-

dana przez Straż Miejską. O godz. 7:30 

barierki zostaną usunięte, a przejazd sa-

mochodem będzie z powrotem możliwy. 

Nad zmienioną organizacją ruchu będzie 

czuwać Straż Miejska. 

Dzięki zmianie ostatni odcinek drogi do 

szkoły dzieci będą mogły swobodnie 

przejść lub przejechać na rowerze, bądź 

hulajnodze, w otoczeniu wolnym od ruchu 

samochodowego. W ten sposób powstanie 

przestrzeń, która będzie przedłużeniem po-

dwórka szkolnego – miejscem spotkań przed 

lekcjami i rozmów, w którym dzieci poczują 

się swobodnie i bezpiecznie. 

Projekt ma charakter pilotażowy, jego założe-

niem jest przetestowanie zmienionej organi-

zacji ruchu w zaproponowanej lokalizacji. W 

związku z tym w ramach „Szkolnej Ulicy” 

będą prowadzone badania ruchu w okolicy 

szkoły oraz badania ankietowe wśród rodzi-

ców i dzieci. Przed końcem października na 

podstawie zebranych informacji podjęta zo-

stanie decyzja o kontynuacji bądź zakończe-

niu programu. 

Od początku września w szkole przeprowa-

dzono akcję informacyjną, aby rodzice nie 

byli zaskoczeni zmianami w organizacji ru-

chu. Rodzice, którzy dowożą swoje dzieci 

powinni, zwłaszcza w pierwszych dniach paź-

dziernika, zachować szczególną ostrożność 

oraz dostosować 

godziny przyjazdu do zmienionej organizacji 

ruchu. Również mieszkańcy ul. Częstochow-

skiej zostali poinformowani o zmianie. 

Projekt jest  prowadzony przez Biuro Zrów-

noważonej Mobilności Urzędu Miejskiego 

Wrocławia. Jest elementem miejskiego pro-

gramu “Bezpieczna droga do szkoły” realizo-

wanego we współpracy z Zarządem Dróg i 

Utrzymania Miasta oraz Strażą Miejską Wro-

cławia. 

 

Kanalizacja na Osiedlu 

MPWiK poinformowało o stanie prac inwe-

stycyjnych na Osiedlu Leśnica. 

Kanalizacja w ul. Trójkątnej - sieć została 

wybudowana, do wykonania pozostało od-

tworzenie nawierzchni, które będzie możliwe 

po robotach związanych z budową sieci gazo-

wej. Rozpoczęcie prac związanych z ułoże-

niem sieci gazowej planowane jest na połowę 

października, a w związku z tym odtworzenie 

nawierzchni możliwe będzie najszybciej z 

początkiem listopada. 

Kanalizacja w ul. Lewej - w połowie paździer-

nika planowane jest rozpoczęcie budowy 

sieci w ul. Lewej, a prace mają zakończyć się 

do końca roku 2021. Po wybudowaniu kanału 

sanitarnego możliwa będzie budowa sieci 

gazowej. Przesunięcia terminów wynikały z 

konieczności przeprojektowania sieci sani-

tarnej, co z kolei wymagało pozwolenia za-

miennego na budowę. Prawdopodobny ter-

min umożliwienia wykonywania podłączeń 

do sieci kanalizacyjnej to wiosna 2022 r. 

Kanalizacja w rejonie ul. Skoczylasa - ogło-

szono przetarg na realizację inwestycji w 

formie zaprojektuj i wybuduj. Przyjmowanie 

ofert do 13.10.2021. Termin wykonania zada-

nia - 17 miesięcy, licząc od dnia zawarcia 

umowy.  

Kanalizacja w rejonie ul. Mokrzańskiej 

(Leśnica II) – obecnie trwa wybór wykonaw-

cy realizacji inwestycji. Termin wykonania 

zadania wyniesie 20 miesięcy licząc od dnia 

przekazania terenu budowy. 

 

Ławki w Parku Złotnickim 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, ze 

wniosek o ustawienie ławeczek po południo-

wej części Parku Złotnickiego jest uzasadnio-

ny, jednak w obecnej chwili niemożliwy do 

zrealizowania ze względu na ograniczone 

środki finansowe. Ławeczki zostaną ustawio-

ne po pozyskaniu środków. 

 

Wycinki drzew  

 

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że na 

przełomie września i października planuje 

wycinkę 1 drzewa, robinii akacjowej zagraża-

jącej bezpieczeństwu przy ul. Bojanowskiej 

oraz dwóch jesionów wyniosłych przy ulicy 

BIULETYN 
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Na wystawie pokonkursowej pokazujemy 

prace 12 uczestników konkursu (48 plansz) 

oprócz zwycięzców: Konrada Kondratowicza, 

Pawła Garwola i Krzysztofa Gawronkiewi-

cza będą to prace: Edyty Bystroń, Kacpra 

Kowalczuka, Bartłomieja Sita, Wojtka Zieliń-

skiego, Pauliny Rudel, Piotra Marca, Bogny 

Rumianowskiej, Michała Wiśniewskiego, 

Małgorzaty Grączewskiej. 

HANNA TRICOIRE 
Ściana dla ilustratora 

29.09 – 31.10.2021 

Hol, 1 piętro CKzamek 

Hanna Tricoire to wrocławska artystka zaj-

mująca się ilustracją i ceramiką. W jej pra-

cach graficznych przewagę stanowią ilustra-

cje akwarelowe w naiwnym stylu przedsta-

wiające z reguły postać kobiecą otoczona 

przez naturę.  

Ilustracje na wystawę to cykl drobnych ilu-

stracji przedstawiającej „bestiariusz kobiet” 

czyli obrazy kobiety w mitologii, legendach, 

podaniach i baśniach, w których ma ona 

cechy zwierzęce.  

Ściana dla ilustratora to projekt urucho-

miony w roku 2019 promujący polskich 

ilustratorów i rysowników. 

 

Dziękujemy pani Emilii za ogromny wkład 

w zamkowe projekty, dobrą energię  i spo-

kój, na które zawsze  liczyć. W nowym eta-

pie życia składamy życzenia zdrowia, 

szczęścia i licznych podróży!   

WIERSZ W DYMKU   

WYSTAWA  
Wiersz w dymku. Konkurs na adaptację 

wierszy Tadeusz Różewicza w komiks za-

kończony pokonkursową wystawą.  

Zapraszamy na uroczysty finisaż wystawy 

8 października (piątek) o godz. 19:00, w 

przededniu urodzin Tadeusza Różewicza. 

W czerwcu 2021 r. z okazji obchodów Roku 

Tadeusza Różewicza ogłosiłosiliśmy kon-

kurs „Wiersz w dymku” na adaptację wier-

szy Tadeusza Różewicza w komiks. Zapro-

siliśmy grafików, ilustratorów, twórców 

komiksów i powieści graficznych, a także 

wszystkich tych, którzy potrafią myśleć 

obrazami aby zmierzyli się z trudnym za-

daniem adaptacji czy tez interpretacji wier-

sza na komiks. 

Czy poezja da się zamknąć w komiksowej 

planszy? Jak dalece zmieni się wiersz pod 

wpływem komiksowej ilustracji, jakie nowe 

pola do interpretacji otworzy mariaż poezji 

z komiksem? 

O tym przekonamy się już podczas wysta-

wy pokonkursowej (otwartej od 17 wrze-

śnia do 8 października) w Galerii Tymcza-

sem w CK Zamek, gdzie zaprezentowane 

zostały prace laureatów konkursu. Autorzy 

najlepszych trzech prac otrzymali nagrody 

finansowe. 

Starogajowej.  ZZM posiada prawomocne 

decyzje Marszałka Województwa Dolnoślą-

skiego na usunięcie drzew. Zarząd został 

zobowiązany do wykonania kompensacyjne-

go nasadzenia dwóch klonów polnych i 

dwóch jesionów wyniosłych. 

Ponadto w październiku i listopadzie zapla-

nowano wycinkę 61 martwych i zamierają-

cych drzew z terenu Parku Leśnickiego. De-

cyzją wojewody w ich miejsce nasadzonych 

zostanie 58 drzew ozdobnych.   

 

Jak zazieleniać Wrocław 

 

Do 10 października trwają konsultacje Planu 

Zazieleniania miasta Wrocławia, który wska-

zywać będzie drogę prowadzącą do zwiększa-

nia ilości i różnorodności zieleni w mieście. 

Plan zbierze działania, które będą prowadziły 

do zwiększania ilości i różnorodności zieleni 

w mieście. Przede wszystkim poprzez jej 

ochronę i utrzymanie, realizację nowych 

nasadzeń czy angażowanie różnych podmio-

tów oraz mieszkańców i mieszkanek w zazie-

lenianie miasta. Ma pomóc w realizacji celu 

wynikającego z dyrektywy unijnej.  Formu-

larz konsultacji dostępny jest na stronie 

www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-zazieleniac-

wroclaw  

 

Jak założyć ogród społeczny? 

 

Do 24 października trwają konsultacje spo-

łeczne w sprawie procedury zakładania ogro-

dów społecznych. 

 

Ogrody społeczne to zielone przestrzenie 

(ogródki warzywne, owocowe, ziołowe, kwia-

towe) w miastach, np. na osiedlach, między 

blokami. Dzięki nim mieszkańcy i mieszkan-

ki mogą cieszyć się smakiem warzyw czy 

owoców prosto z ogrodu. Miejsca te wyróż-

nia wspólnotowy charakter – pieczę nad 

nimi sprawują członkowie określonej spo-

łeczności. Miasto chce wspólnie z przyszłymi 

ogrodnikami i ogrodniczkami zastanowić się 

nad tym, jak zakładać ogrody społeczne we 

Wrocławiu. Każda opinia będzie miała 

wpływ procedurę powstawania ogrodów 

społecznych w naszym mieście. Więcej infor-

macji, e-formularz opinii i linki do spotkań 

na: www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-zakladac

-ogrody-spoleczne  

 

Nie będzie świateł przy Miodowej-

Kaczorowskiego 

Wydział Inżynierii Miejskiej przeprowadził 

analizę, która wykazała, że skrzyżowanie 

ulicy Miodowej z aleją Kaczorowskiego nie 

kwalifikuje się do wprowadzenia sygnalizacji 

świetlnej. Na taki wynik miały wpływ nastę-

pujące czynniki: znikomy ruch pieszy i rowe-

rowy, dobra widoczność na skrzyżowaniu, 

wyposażenie przejść dla pieszych w azyle 

porządkujące i uspokajające ruch oraz liczba 

zdarzeń drogowych. Na przestrzeni trzech lat 

na skrzyżowaniu odnotowano jeden wypadek 

oraz 13 kolizji, w tym brak najechań prosto-

padłych. Fakty naruszania przepisów przez 

kierowców poruszających się obwodnicą 

WIM przekazał i zaleca zgłaszać do Wydziału 

Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Poli-

cji przy ul. Hubskiej 29/33.  

 

WBO 2021 - głosowanie 

Głosowanie WBO trwa do11 października 

2021 r. Zachęcamy do głosowania na projek-

ty z Osiedla Leśnica, osiedlowe: 

99 Promenada, plac zabaw w Leśnicy  

277 Powrót do normalności poprzez aktyw-

ności – Stabłowice i ich okolice  

170 Psi Skarb – Miejsce Psich Spotkań  

330 Pumptrack z Górką Saneczkową Dla 

Stabłowic  

i ponad osiedlowe: 

132 Park Leśnicki – Ogród Zachodniego 

Wrocławia 

201 Ekopark Stabłowice – ścieżka biegowo-

BIULETYN 

 

edukacyjna, rozbudowa placu zabaw 

269 Las Przy ul. Kosmonautów – miejsce 

wypoczynku, sportu i rekreacji! 

280 Żyjmy zdrowo na sportowo – Wielo-

funkcyjne Boisko sportowe przy Szkole 

Podstawowej nr 24 

Kampania do RO 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społeczne-

go przypomina o braku możliwości wyko-

rzystywania narzędzi komunikacyjnych 

pozostających do dyspozycji Rad Osiedli - 

tablice, strony www, profile w mediach 

społecznościowych itd. - do prowadzenia 

kampanii wyborczej i promowania kon-

kretnych kandydatów i/lub komitetów 

wyborczych w wyborach do Rad Osiedli 

zaplanowanych na 17 października 2021 r. 

LIMERYK O TADEUSZU 

RÓŻEWICZU 
Miło nam poinformować, że nauczycielka 

Przedszkola nr 15 im. Kardynała Joachima 

Meisnera, przy ulicy Wolskiej 9, Anna 

Dziubek została jedną z czterech laureatek 

konkursu literackiego dla nauczycieli wro-

cławskich szkół i placówek oświatowych 

"Limeryk o Tadeuszu Różewiczu". Limeryk 

pochodzi z angielskiej poezji ludowej.  Jest 

utworem o dowcipnym charakterze i spe-

cyficznej budowie. Zbudowany jest z pięciu 

wersów o rymach aabba. Zawiera żarto-

bliwe aluzje w stosunku do przedstawia-

nych osób, czy miejscowości. Konkurs zo-

stał zorganizowany w ramach obchodów 

Roku Różewicza przez Wrocławskie Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli, a współor-

ganizatorem była Dolnośląska Biblioteka 

Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocła-

wiu. Laureaci odebrali nagrody podczas 

Czytania Różewicza po wrocławsku w 

Ogrodach Botanicznych w dniu 22 wrze-

śnia.  

T. Różewicz w ZOO 

Już idzie przy murze. O! 

Tak skrada się cicho do ZOO. 

Tygrysek swój wąsik unosi, 

Nosorożec: O co Ci chodzi? 

Poeta nadchodzi, ot co! 

Inspiracją limeryka były częste wizyty poe-

ty we wrocławskim Zoo. 

Nagrodzone i wyróżnione limeryki zostały 

wydane w formie mapy, na odwrocie której 

zostały zaznaczone miejsce związane z Ta-

deuszem Różewiczem.  

Tekst: A.D. 

ZASŁUŻONA EMERYTURA 

Po 13 latach pracy w Centrum Kultury 

„Zamek, na zasłużoną emeryturę odchodzi 

Emilia Dwilewicz, dobry duch działu ob-

sługi i całej instytucji. 



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 

1 strona –44 zł netto 

4 strona - 33,50 zł netto 

2 i 3 strona - 25 zł netto 

Moduł II - 6,5 x 8 cm 

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. 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. 

JARMARK JADWIŻAŃSKI 

2021  
PROGRAM 

Jak co roku, w pierwszą niedzielę październi-

ka, zapraszamy na rodzinny piknik histo-

ryczny inspirowany czasami średniowiecza. 

Patronką Jarmarku jest Św. Jadwiga Śląska, 

która będąc żoną Henryka I Brodatego, prze-

bywała w Leśnickim Zamku w pierwszej po-

łowie XIII w. 

Od g. 11:00 – Jarmark 

Nieodłącznym elementem Jarmarku Jadwi-

żańskiego jest Jarmark Kupiecki, na który 

zapraszamy licznych rzemieślników, produ-

centów lokalnej żywności, produktów regio-

nalnych, artystów oferujących oryginalne, 

ręcznie wytwarzane ozdoby, biżuterię, za-

bawki, akcesoria. Pomiędzy kramami i sta-

nowiskami warsztatowymi przechadzał się 

będzie Błazen Jajosz, który opowie jak ba-

wiono się w wiekach dawnych, przypomni 

legendy Dolnego Śląska i Wrocławia 

Od g. 11.00 – Obozowisko Bractwa 

Zamku Grodno 

Na zielonej trawie dookoła Zamku swoje 

obozowisko rozbije Bractwo Zamku Grodno. 

Będzie można z bliska poznać elementy ry-

cerskiego uzbrojenia, posłuchać opowieści o 

dawnych strojach i sposobach ich wytwarza-

nia, zobaczyć walki wojów i rycerzy, poznać 

tajniki dawnych rzemiosł. Jarmark Jadwi-

żański zakończy się wielką bitwą o Zamek. 

Od g. 12:00 – Warsztaty: 

1) Koniki i jednorożce na patyku | Cena: 30 

zł, 1 gr. 10 os., 3 grupy: g. 12:00, 14:00, 

16:00 

2) Pracownia stolarska dla dzieci - robimy 

miecze | Cena: 30 zł, 1 gr. 8 os., 3 grupy: g. 

12:00, 15:00, 18:00 

3) Pracownia stolarska dla dzieci – robimy 

tarcze | Cena: 30 zł, 1 gr. 8 os., 2 grupy: g. 

13:30, 16:30 

4) Smoki z papieru | Cena: 15 zł, 1 gr. 10 

os., 2 grupy: g. 12:00, 13:30, 15:00 

5) Warsztaty robienia musujących kul do 

kąpieli | Cena: 20 zł, 1 gr. 10 os., 3 grupy: 

12:00, 13:30, 15:00 

6) Warsztaty robienia dżemów myjących 

do ciała | Cena: 49 zł, 1 gr. 15 os., 1 grupa: 

17:00 

7) Warsztaty robienia lawendowych wo-

reczków zapachowych | Cena: 15 zł, gr. 10 

os., 2 grupy: 14:00, 15:00 

Amfiteatr : 

12:00 - 12:30 – Belgijka - rodzinne tańcze-

nie na amfiteatrze - Żniwa  

12:30 – Potyczki rycerskie 

13:00 – 13:30 – Błazen Jajosz – opowieści 

o wiekach dawnych 

13:30 – 14:00 – Średniowieczny pokaz 

mody  

14:00 – 14:30 – Nauka tańców dawnych - 

Fleur De Lis  

14:30 – Otwarcie Jarmarku i pokaz walk 

rycerskich 

14:45 – Turniej dla publiczności prowa-

dzony przez rycerzy  

15:00 – 16:15 - Koncert Żniwa 

Żniwa to duet-małżeństwo grający pagan 

folk – elementy muzyki dawnej i współcze-

snej. Muzyka to ich życie i najgorętsza pa-

sja: wspólnie, w wielu zespołach takich jak 

Dziwoludy, Roderyk, Huskarl, Mitlos czy Z 

Resztą Rejda. Pytanie o gatunek jest jed-

nym z najtrudniejszych, jednak powstałe 

niedawno określenie – pagan folk – chyba 

najlepiej ich opisuje. Zawiera się w nim 

muzyka słowiańska i wikińska, ale też folk 

celtycki, średniowieczny, bałkański, ir-

landzki i utwory inspirowane fantastyką. 

W Żniwach wykorzystywane są takie in-

strumenty jak: lutnia, harfa, didgeridoo, 

skrzypce, altówka, różne flety, kobza, cajon 

i wiele innych. 

16:30 – 17:45 – Koncert Fleur de Lis  

Fleurdelis – Kwiat Lilii. Zespól folkowy, 

założony w natchnieniu krakowskich ka-

mienic, w maju 2015r. Troje przyjaciół 

postanowiło połączyć swoje doświadczenia 

oraz pasje, aby stworzyć projekt oparty na 

muzyce dawnej oraz ludowej, z wpływami 

współczesnych gatunków muzycznych. 

Przełomem okazał się koncert na olsztyń-

skim festiwalu filmowym Bluebox, podczas 

którego zespół zaprezentował program z 

muzyką filmową we własnych aranżacjach 

– bardzo dobrze przyjęty przez krytyków. 

Obecnie każdy sezon, to ponad trzydzieści 

koncertów, turniejów i festiwali średnio-

wiecznych w całej Polsce. Pod koniec 2016 

roku, Fleurdelis wydało debiutancki al-

bum, na którym znalazły się utwory, za-

równo z czasów średniowiecza i renesansu, 

jak i własne kompozycje. 

 

18:15 – Legenda o powstaniu zamku w 

Leśnicy – bitwa finałowa 

Pod figurą (10 minutowe impresje) 

g. 12 – Błazen Jajosz 

Jak na jarmark przystało pojawią się na 

nim również wędrowni błaznowie i opo-

wiadacze historii, w tym roku zabawiał 

Was będzie Błazen Jajosz. Nie dajcie się 

zwieść, to tak naprawdę dr hab. Michał 

Wróbel, który pod przebraniem Błazna 

Jajosza, w lekki i humorystyczny sposób 

opowiada o średniowiecznej części historii 

i kultury Polski na tle barwnej epoki rycerzy. 

Spotkacie go na Jarmarku Jadwiżański krą-

żącego pomiędzy straganami kupieckimi i 

obozowiskiem rycerskim. Przygotował dla 

Was garść opowieści o dolnośląskich legen-

dach, jarmarkach, regionalnych książętach i 

rozrywce w wiekach dawnych. 

g. 13 - Fleur de Lis  

Historyczny plac zabaw 

Pamiętacie nasz historyczny plac zabaw, 

drewniany, rzemieślniczy i oczywiście bez-

pieczny? Pojawi się również w tym roku na 

znajdziecie w nim m.in. średniowieczną ka-

ruzelę, mini piekarnię, zamek do burzenia, 

strzelanie z bezpiecznych kusz, warsztaty kukie-

łek, turniej dla dzieci. 


