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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 

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 at-

mosferze z piosenką. W programie piosenki biesiadne, sentymentalne, okolicznościowe i wojskowe. 
Profesjonalne prowadzenie przez dyrygenta.  

 
Zapraszamy serdecznie we wrześniu, na pierwsze po wakacjach próby chóru. 



Zostań rachmistrzem spisowym 

Do 17 sierpnia przedłużono nabór uzupełnia-

jący na rachmistrzów spisowych. Kandydat 

na rachmistrza spisowego powinien spełniać 

następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, 

cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać 

co najmniej średnie wykształcenie, posługi-

wać się językiem polskim w mowie i piśmie, 

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem 

za umyślne przestępstwo lub umyślne prze-

stępstwo skarbowe. Do głównych zadań rach-

mistrza spisowego należeć będzie przeprowa-

dzenie wywiadów bezpośrednich lub telefo-

nicznych w zależności od aktualnej sytuacji 

związanej z pandemią COVID-19 z wykorzy-

staniem urządzenia mobilnego wyposażone-

go w oprogramowanie dedykowane do prze-

prowadzenia spisu (interaktywną aplikację 

formularzową), które zostanie mu przekaza-

ne na podstawie protokołu przekazania sta-

nowiącego załącznik do umowy zlecenia; 

zebranie danych według ustalonej metodolo-

gii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji for-

mularzowej; przejęcie części zadań innych 

rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryj-

nej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmi-

strzów w gminie (np. w przypadku rezygna-

cji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie termi-

nu realizacji spisu będzie zagrożone. Infor-

macje jak wziąć udział w naborze oraz wzór 

oferty można znaleźć na stronie wroclaw.pl/

portal/jak-zostac-rachmistrzem-nabor-

uzupelniajacy 

Punkt spisowy w Przestrzeni Trzeciego 

Wieku 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

zaprasza do udziału w Narodowym Spisie 

Powszechnym w punkcie spiso-

wym Przestrzeni Trzeciego Wieku – pl. Soli-

darności 1/3/5, pok. 319. 

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie 

wywiązali się z obowiązku i nie przekazali 

danych przez Internet, aby uczynili to, nie 

czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. 

Zapraszamy Państwa do Biura Spisowego 12 

i 26 sierpnia od godziny 9.00 do 15.00. 

W celu uniknięcia wzmożonego ruchu, na 

spotkania obowiązują zapisy pod nr tel. 739 

194 102 od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 9.00 – 15.00. 

Zapraszamy do udziału w społecznych 

projektach realizowanych na Nowych 

Żernikach 

 

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii 

i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, w Klubie na 

osiedlu Nowe Żerniki przy ul. Maxa Berga 9 

(budynek TBS), realizuje dwa projekty, do 

uczestniczenia w których serdecznie zachęca-

my również mieszkańców pozostałych na-

szych osiedli. 

 

Projekt 1: „Klub seniora jako odpowiedź na 

potrzeby mieszkańców m. Wrocławia”. 

Przedsięwzięcia są finansowane ze środków 

unijnych. 

W ramach działalności Klubu Seniora prowa-

dzone są następujące aktywności: 

 

1. Zagospodarowanie czasu wolnego i działa-

nia zwiększające aktywność i uczestnictwo w 

życiu społecznym – wspólne przygotowanie 

przedstawienia teatralnego. 

2. Działania prozdrowotne – spotkania profi-

laktyczne z lekarzami wybranych specjaliza-

cji. 

3. Działania zwiększające uczestnictwo 

w obcowaniu z kulturą i sztuką – wspólne 

wyjścia do kina, teatru, opery. 

4. Zajęcia ruchowe i sportowe – joga oraz 

nordic walking. 

5. Poradnictwo specjalistyczne – spotkania 

z psychologiem oraz prawnikiem. Realizo-

wane w formie dyżuru, konsultacji. 

6. Bieżące funkcjonowanie – 4 dni w tygo-

dniu, po 5 godz. dziennie. 

Do uczestniczenia w projekcie zapraszamy 

kobiety w wieku 60+ oraz mężczyzn w wie-

ku 65+. 

 

Projekt 2: „Prowadzenie działań aktywizu-

jących mieszkańców na osiedlu Nowe Żer-

niki – Pilotaż”. Działania współfinansowa-

ne są ze środków gminy Wrocław. 

Zaplanowane działania skierowane są do 

mieszkańców Wrocławia, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób zamieszkujących 

osiedle Nowe Żerniki. Realizowane aktyw-

ności obejmują wszystkie grupy docelowe 

– dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby 

niepełnosprawne oraz osoby w wieku se-

nioralnym (powyżej 60 r.ż.). 

 

W ramach zadania zaplanowano szereg 

działań w tym m.in.: 

– zajęcia ruchowe; 

– zajęcia artystyczne i rękodzielnicze; 

– szkolenia z zakresu obsługi komputera; 

– warsztaty kulinarne; 

– szkolenia z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

 

Kontakt z Fundacją tel. 71 798 26 00, 

sekretariat@diakonia.pl 

WBO 2021 

Trwa drugi etap oceny projektów. 23 sierp-

nia zostanie opublikowana wstępna lista 

projektów poddanych pod głosowanie. 

Możliwość składania odwołań zaplanowa-

no na okres od 23 do 30.08.2021. Publika-

cja ostatecznej listy projektów nastąpi do 3 

dni po rozpatrzeniu wszystkich ewentual-

nych odwołań. Głosowanie na projekty 

WBO 2021 odbędzie się w terminie 24.09 

– 11.10.2021 r. 

Wycinka drzewa przy Marszowickiej 

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że w że 

w lipcu br. planowana jest wycinka suche-

go drzewa – brzozy brodawkowatej zagra-

żającego bezpieczeństwu przy ul. Marszo-

wickiej. ZZM posiada prawomocną decyzję 

na wycinkę wydaną przez Marszałka Woje-

wództwa Dolnośląskiego. Na jej podstawie 

ZZM zobowiązany jest do wykonania nasa-

dzenia kompensacyjnego lipy drobnolist-

nej. 

Ławeczka mieszkańca – realizacja 

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że 

w programie Ławeczka mieszkańca, w ra-

mach którego mieszkańcy mogli składać 

wnioski o ustawienie ławek, z Osiedla Le-

śnica spłynęły dwie propozycje dotyczące 

lokalizacji ławeczek: na placu Ciesielskim 

obok krzyża upamiętniającego przesiedleń-

ców ze Lwowa oraz przy chodniku na ulicy 

Wełnianej, na wysokości posesji nr 18. 

Obie lokalizacje uzyskały pozytywne opinie 

ZZM oraz ZDiUM i zostały wytypowane do 

realizacji przez Oficera Pieszego Wrocła-

wia. 

 

Łącznik Beskidzka-Gromadzka 

Wydział Inżynierii Miejskiej poinformo-

wał, że w związku z ograniczonymi środka-

mi finansowymi Miasta oraz niską gęsto-

ścią zabudowy na terenach położonych 

przy ulicach Beskidzkiej i Babiogórskiej, 

nie jest planowana budowa łącznika ulicy 

Beskidzkiej z Gromadzką. 

 

Pojemniki na odzież  

ZDiUM poinformował, że usunął pojemni-

ki na odzież używaną zlokalizowane w pa-

sie drogowym przy ulicach Bieńkowskiego 

i Tawryczewskiego na Nowych Żernikach. 

Oś zachodnia – stan prac  

Wykonawca zadania Budowa Osi Zachod-

niej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej 

nr 94 przekazał informacje odnośnie po-

stępu prac oraz planowanych robót: 

W dniu 28.06 Wykonawca oficjalnie prze-

jął teren Placu Budowy oraz rozpoczął Pra-

ce Przygotowawcze związane z grodzeniem 

terenu budowy, ustawieniem Tablic Infor-

macyjnych na terenie Inwestycji, wykona-

nie przeglądów przedinwestycyjnych 

z Gestorami sieci oraz przygotowaniem 

zaplecza budowy. 

Zgodnie z informacją z dnia 7.07 zawartą 

na Facebook’u Wrocławskich Inwestycji, 

w dniu 6.07 ruszyły prace przy budowie 

Osi Zachodniej w pobliżu ul. Kosmonau-

tów związane z rozpoczęciem odhumuso-

wania terenów pod nowe torowisko tram-

wajowe oraz badania archeologiczne na 

stanowisku nr 145. W dn. 7.07 została 

wprowadzona Organizacja Ruchu Zastęp-

czego cz. I, która nie powoduje żadnych 

utrudnień w ruchu dla mieszkańców – 

wszystkie prace prowadzone są na terenie 

niezagospodarowanym. O wprowadzeniu 

kolejnych etapów Organizacji Ruchu Za-

stępczego, powodującego utrudnienia 

w ruchu, Wykonawca niezwłocznie poin-

formuje Mieszkańców z odpowiednim wy-

przedzeniem. 

Na chwilę obecną prowadzone są prace na 

sześciu frontach: 

– odhumusowanie terenów pod nowe toro-

wisko wraz z przygotowaniem wykopu na 

ułożenie kabli trakcyjnych na ul. Kosmo-

nautów w rejonie rzeki Ługowina w stronę 

projektowanej pętli autobusowej, 

– wykonywanie prac archeologicznych na 

stanowisku nr 147 w rejonie ul. Kosmonau-

tów, 

– rozpoczęcie formowania nasypu pod 

nowe torowisko tramwajowe na ul. Ko-

smonautów, 

– rozbiórka elementów kubaturowych 

i ogrodzeń na terenie ogródków działko-

wych R.O.D. Złotniki, 

– przebudowa oświetlenia na terenie firmy 

RADPOL wraz z przestawieniem ogrodze-

nia (kolizja z projektowaną przebudową ul. 

Jerzmanowskiej), 

– odhumusowanie i korytowanie pod pro-

jektowany objazd ul. Jerzmanowskiej, 

Planowane roboty na przełom lipca i sierp-

nia: 

– formowanie nasypu pod nowe torowisko 

ul. Kosmonautów, 

– zakończenie prac archeologicznych na 

stanowisku 147, 

– Montaż Osadnika i Separatora kanaliza-

cji deszczowej DN600 po zachodniej stro-

nie rzeki Ługowina – ul. Kosmonautów, 

– rozpoczęcie prac związanych z budową 

oświetlenia na projektowanej pętli autobu-

sowej, 

– kontynuacja prac związanych z przesta-

wieniem ogrodzenia firmy RADPOL, 

– kontynuacja prac związanych z odhumu-

sowaniem i korytowaniem pod projekto-

wany objazd – ul. Jerzmanowska. 

Wszelkie prace prowadzone są pod ścisłym 

nadzorem Zespołu Przyrodniczego oraz In-

spektorów Nadzoru dla danych branż.  

Zarząd Osiedla informuje, że wydał negatyw-

ną opinię w sprawie poprowadzenia ulicą 

Kamiennogórską obsługi komunikacyjnej 

budowy przyczółka północnego pod wiadukt 

nad linią kolejową.   

Rozpoczęła prace MKW w wyborach 

do Rad Osiedli Wrocławia w 2021 roku 

Informowaliśmy już, że uchwałą Rady Miej-

skiej Wrocławia została powołana Miejska 

Komisja Wyborcza w wyborach do Rad Osie-

dli. Aktualnie trwają prace dotyczące weryfi-

kacji okręgów wyborczych, obwodów wybor-

czych oraz ustalania liczby mandatów. Po 

zakończeniu ww. prac, szczegółowe dane 

w tym zakresie przedstawimy Państwu w 

kolejnym wydaniu GL.     

 

Udany koncert w ramach Vertigo Sum-

mer Jazz Festival 

W słoneczne, niedzielne popołudnie, 25 lipca 

br. nad Stawy Leśnickie przybyła ciężarówka 

„JAZZMAN” ze sprzętem i muzykami. Wi-

dzowie całymi rodzinami rozlokowali się na 

trawie, a Zarząd Osiedla zapewnił słodki po-

częstunek. O godzinie 18.00  w ramach Verti-

go Summer Jazz Festival, na łonie natury 

rozpoczął się koncert. Muzycy chcąc trafić do 

jak największej liczby mieszkańców 

„podróżują po Wrocławiu, zarażając wszyst-

kich miłością do jazzu”. Festiwal Vertigo to 

próba przełamania „zamkniętych” form mu-

zyki jazzowej i pokazania jej szerokiej pu-

bliczności. Zarząd Osiedla Leśnica serdecznie 

dziękuje organizatorom festiwalu za przepro-

wadzenie tego niezapomnianego koncertu 

w Leśnicy. Przybyli mieszkańcy byli zadowo-

leni i pytają już o następny koncert. A co 

Państwo sądzicie o organizacji takich imprez 

muzycznych na wolnym powietrzu? 

Wrocławska Potańcówka Wolności 

W sobotni wieczór 31 lipca br. odbyła się 

kolejna Wrocławska Potańcówka Wolności, 

tym razem na tarasach Centrum Kultury Za-

mek. Zarząd Osiedla Leśnica serdecznie dzię-

kuje Stowarzyszeniu Osiedla dla Wrocławia 

za zorganizowanie tego udanego przedsię-

wzięcia, a Pani dyrektor CK Zamek za udo-

stępnienie obiektu i wsparcie logistyczne. 

Uczestnicy potańcówki wyrazili pozytywne 

opinie i wnioskowali o częstsze tego typu 

spotkania przy muzyce w naszym osiedlu. 

A co Państwo o tym myślicie? 

Kolejne inwestycje na stawami w Le-

śnicy – obwieszczenie 

 

Na wniosek inwestora, Gminy Wrocław, zo-

BIULETYN 
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leśnickiego oraz w Centrum Kultury „Zamek” 

będą odbywać się Po-Wolne soboty, czyli 

klimatyczne spotkania sąsiedzkie na świe-

żym powietrzu. Wszyscy zainteresowani bę-

dą mogli skorzystać ze specjalnie przygoto-

wanych stref relaksu, lepiej poznać pobliską 

przyrodę lub wciąć udział w tematycznych 

zajęciach i warsztatach.  

Program na sierpniowe soboty: 

7 sierpnia: układanie puzzli oraz warsztaty 

owocowe dla dzieci. Wstęp wolny. 

14 sierpnia: obchody roku Różewicza, w 

tym gdy i zabawy terenowe. 

21 sierpnia: Dni Fantastyki. 

28 sierpnia: plenerowe czytanie wierszy 

Różewicza. 

Więcej szczegółów na temat przygotowanych 

warsztatów i wydarzeń na zamek.wroclaw.pl 

A.Ł. 

KLUB INTEGRACJI  

SPOŁECZNEJ 

Zapraszamy do KlubU Integracji Spo-

łecznej przy ul. SKOCZYLASA 8 WE 

Wrocławiu ( Leśnica) 

Zapraszamy mieszkańców Wrocławia, szcze-

gólnie Leśnicy i okolic, do udziału w zaję-

ciach Klubu Integracji Społecznej przy ul 

Skoczylas 8 we Wrocławiu. 

W Klubie organizujemy atrakcyjne, bezpłat-

ne zajęcia dla niezatrudnionych i nieposiada-

jących 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 umiejęt-

ności uczestnictwa w życiu rodzinnym lub w 

życiu społeczności lokalnej.  

Pomagamy w wychodzeniu z izolacji i osa-

motnienia.  

Umożliwiamy również podwyższenie kwalifi-

kacji zawodowych niezbędnych do zdobycia 

pracy.  

Jaką pomoc oferujemy? 

Uczestnicy Klubu mogą bezpłatnie skorzy-

stać z: konsultacji prawnych, doradztwa za-

wodowego, poradnictwa rodzinnego, wspar-

cia psychologa, warsztatów umiejętności 

społecznych, kursów zawodowych, wyjść 

integracyjnych (np. kino, teatr), warsztatów 

kulinarnych i prozdrowotnych, zajęć infor-

matycznych, 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 hi-

gieny osobistej, stroje i sprzęt sportowy.  

Umożliwiamy korzystanie z pracowni kra-

wieckiej, 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 pro-

jektu „Klub Integracji Społecznej we Wrocła-

wiu” przy ul. Strzegomskiej 49, we Wrocła-

wiu, I piętro, pok. 15 (budynek Wrocławskie-

go Centrum Integracji) lub do siedziby Klubu 

Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 

we Wrocławiu (budynek przy pętli tramwajo-

wej w Leśnicy). 

Informacji udzielamy pod numerami telefo-

nu: 504 799 147 (w godzinach 8 - 14:30). 

tysfakcję 

Podstawowym celem prowadzonej rekruta-

cji jest zarażenie wrocławian i wrocławia-

nek sympatią do tego wyjątkowego sportu, 

ale i rozszerzenie zespołu, w którym rekru-

tacja jest kluczowym punktem dalszego 

rozwoju. Lacrosse jest połączeniem róż-

nych dyscyplin sportowych, w tym m.in. 

hokeja, koszykówki czy biegania, dlatego 

każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Mecz 

rozgrywany jest na murawie, natomiast 

punkt zdobywa ta drużyna, która za pomo-

cą trójkątnej rakiety umieści piłkę w bram-

ce przeciwnika. Panthers Lacrosse liczy 16 

zawodniczek. Każda z nich na co dzień 

zajmuje się czymś innym – nie przeszkadza 

to jednak w zdobywaniu prestiżowych tytu-

łów. Zespół w tym roku zajął II miejsce 

w Polskiej Lidze Lacrosse Kobiet.   

- W drużynie Panthers Lacrosse łączy nas 

zamiłowanie do sportu, chęć rozwoju, ry-

walizacji i współzawodnictwa. Próbując 

osiągnąć wspólne cele, zbliżamy się do 

siebie – budujemy relacje, często nawiązu-

jemy przyjaźnie, uczymy się też współpra-

cy, ale przede wszystkim świetnie się bawi-

my! Mamy także świadomość jak duży 

wpływ na zdrowie ma regularna aktywność 

fizyczna. Tym wszystkim chcemy przeko-

nać wrocławianki, by przyszły na jeden 

z naszych treningów i pokochały lacrosse – 

tę zdumiewającą dyscyplinę sportu - mówi 

Agata Tutak, zawodniczka Panthers La-

crosse. 

Zasady rekrutacji do drużyny Pan-

thers Lacrosse 

Wrocławianki, które chcą wziąć udział 

w rekrutacji muszą mieć ukończone 16 lat. 

Trenerzy nie określają wymogów dotyczą-

cych sprawności fizycznej.  

- Oczywiście przeszłość sportowa od no-

wych, potencjalnych członkiń klubu lub 

aktualne uprawianie jakiejś dyscypliny 

będzie atutem, jednak nikogo nie skreśla-

my na starcie. W Panthers Lacrosse nie 

wymagamy również znajomości zasad – 

zapewniamy naukę od podstaw. Jeśli mia-

łabym zmotywować do przyjścia na tre-

ning, to – poza dobrą zabawą – na pewno 

powiedziałabym o możliwości polepszenia 

kondycji, udziale w polskich i zagranicz-

nych turniejach, uczestnictwie w zgrupo-

waniach, czy dostępie do wykwalifikowa-

nych fizjoterapeutów - mówi Joanna Waw-

rzynów, Trenerka Panthers Lacrosse. 

Rekrutacja prowadzona jest w dwóch eta-

pach. Na początek treningi otwarte, a na-

stępnie decyzja  o ewentualnym przyjęciu 

do wrocławskiej drużyny, którą podejmuje-

my po miesiącu zmagań zawodniczek na 

boisku. Więcej informacji o klubie i zespole 

Panthers Lacrosse  na pantherswroc-

law.com.  

DNI FANTASTYKI 
W dniach 20 - 22 sierpnia, zamek leśnicki 

znów stanie miejscem podróży w świat 

wyobraźni, a to za sprawą kolejnej edycji 

najstarszej imprezy fantastycznej na Dol-

nym Śląsku. Dni Fantastyki już od 2004 

roku zrzeszają zarówno miłośników, jak 

i twórców szeroko pojętego świata fantasy, 

a także entuzjastów popkultury. Podczas 

festiwalu pasjonaci gier planszowych, ksią-

żek oraz filmów, będą mieli okazję wziąć 

udział w licznych wykładach, warsztatach 

i pokazach dotyczących nie tylko literac-

kich i filmowych światów, ale również te-

matów związanych z science fiction, a na-

wet życiem pozaziemskim. Przewidziano 

też atrakcje dla dzieci. Najmłodsi uczestni-

cy festiwalu będą mogli aktywnie spędzić 

czas na warsztatach plastycznych, jak 

i również zagłębić się w świat robotyki 

i programowania. Pierwsze wykłady roz-

poczną się w piątek o godzinie 14, a punk-

tem kulminacyjnym programu na scenie 

głównej będzie wybór najlepszego kostiu-

mu w konkursie Cosplay. Dokładny pro-

gram i regulamin Dni Fantastyki dostępny 

jest na stronie internetowej Centrum Kul-

tury „Zamek” – www.zamek.wroclaw.pl. 

Bilety można zakupić na stronie biletyna.pl 

oraz w kasach na terenie festiwalu. W naj-

bliższym otoczeniu zamku będą odbywać 

się także bezpłatne pokazy i koncerty. 

A.Ł. 

DZIENNIKI LEMIADY 

2021 – QUIZ ANALO-

GOWY 
Podczas wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, 

wszyscy miłośnicy twórczości Stanisława 

Lema będą mieli okazję sprawdzić swoją 

wiedzę w analogowej grze organizowanej 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Aby 

dołączyć do zabawy, wystarczy odebrać 

w dowolnej z wrocławskich filii kartę zadań 

– Dzienniki LEMiady 2021. Następnie 

w każdej z bibliotek, na czytelnika będzie 

czekało pytanie związane z twórczością 

i życiorysem Stanisława Lema. Za każdą 

poprawną odpowiedź, uczestnik otrzymuje 

punkty na swojej karcie zadań, które nale-

ży przekazać do 8 września dowolnej filii 

MBP. Na najlepszych czekają specjalnie 

przygotowane upominki i niespodzianki. 

Aby wziąć udział w zabawie wystarczy po-

siadać kartę biblioteczną oraz mieć ukoń-

czone 15 lat. Szczegółowe informacje oraz 

regulamin wydarzenia dostępny jest na 

stronie www.biblioteka.wroc.pl. 

A.Ł. 

KONKURS NA FILM 

PROMOCYJNY  

O WROCŁAWIU 
Ruszyła 9 edycja konkursu na krótki film o 

Wrocławiu pod hasłem „Kręci Cię Wro-

cław? Kręć Wrocław”. Wydarzenie jest 

skierowane zarówno do osób zawodowo 

zajmujących się tworzeniem spotów i fil-

mów, jak i do amatorów. Głównym zada-

niem uczestników jest przekazanie w nie-

trwającym dłużej niż minutę klipie, ich 

własnej interpretacji głównego hasła kon-

kursu oraz ukazanie co inspiruje ich we 

Wrocławiu. Na twórców najbardziej krea-

tywnych filmów czeka wiele nagród, mię-

dzy innymi zaproszenia na staże i nawet 7 

tysięcy złotych. Więcej informacji na temat 

konkursu można odnaleźć na stronie: 

www.wroclaw.pl/krecwroclaw. 

A.Ł. 

SIERPNIOWE SOBO-

TY PRZY ZAMKU 
Przez cały okres wakacji, na terenie parku 

stało wszczęte postępowanie administracyjne 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokali-

zacji inwestycji celu publicznego dla zamie-

rzenia inwestycyjnego pod nazwą: zagospo-

darowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami: 

Średzką, Jajczarską, Serowarską i Trzmielo-

wicką we Wrocławiu (m.in.: budowa ciągów 

pieszych, pomostu, podestu rekreacyjnego, 

przepustu) na działkach nr: 4/4, 12/2, 13, 

20, AR_14, obręb Leśnica. Zgodnie z art. 49 

§2 Kodeksu postępowania administracyjne-

go dzień 21.07.2021 r. wskazuje się jako ten, 

w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wro-

cławia oraz w Biuletynie Informacji Publicz-

nej Urzędu. Niniejsze zawiadomienie uważa 

się za dokonane po upływie czternastu dni 

od wskazanego powyżej terminu. Stronom 

postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, przysługu-

je prawo czynnego udziału w każdym sta-

dium niniejszego postępowania. Z aktami 

sprawy, strony postępowania mogą zapoznać 

się w Informacji Wydziału Architektury 

i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocła-

wia (pl. Nowy Targ 1-8, parter, pok. 1c stano-

wisko 5, 6, 7, godz. 8:00-15:00). Ze wzglę-

dów organizacyjnych wskazane jest uprzed-

nie zawiadomienie Wydziału o zamiarze za-

poznania się z dokumentami, tel. 

71 777 77 77, co usprawni realizację przysłu-

gującego stronie uprawnienia. 

BIULETYN 

 

OD CZYTELNIKÓW 

REKORDOWA KLASA 
Rok szkolny za nami. I w tych trudnych wa-

runkach, jakie nam przyniósł, dzieci musiały 

zmierzyć się z trudem nauki zdalnej i wyka-

zać się ogromną samodzielnością.  

Dla wszystkich uczniów było to nie lada wy-

zwanie. 

Chciałabym zwrócić uwagę, iż mamy w na-

szej leśnickiej społeczności, naszej leśnickiej 

okolicy, w naszej leśnickiej szkole podstawo-

wej nr 51 szczególne dzieciaki. Chciałabym 

wspomnieć i dać zauważyć wszystkim pewną 

klasę, która pod względem wyników w nauce 

staje na najwyższym podium szkolnym. Kla-

sa jest niedościgniona, 96% dzieci w klasie 

dostało trzeci rok z rzędu świadectwa z czer-

wonym paskiem, co jest nie lada osiągnię-

ciem! Klasa wspólnie uzyskała w tym roku 

średnią z ocen 5,37 W tej genialnej klasie jest 

i, rzecz jasna „przodowniczka”, która ma 

najwyższą średnią w całej szkole! 

Chciałabym pogratulować wszystkim dzie-

ciakom oraz wychowawczyni klasy Pani Kin-

dze Pietrusiak i życzyć dalszych sukcesów.  

Dyrekcja SP51 może być dumna z takiej kla-

sy! My, Leśniczanie również . 

Życzę wszystkim uczniom SP51, nauczycie-

lom i rodzicom – udanych i słonecznych wa-

kacji 

A.K-K. 

WROCŁAWIANKO  

PRZYJDŹ NA TRENING 
Panthers Lacrosse – jedna z żeńskich sekcji 

klubu Panthers Wrocław – zaprasza na 

otwarte treningi damskiej drużyny, które 

mogą stać się początkiem przygody w  czoło-

wej polskiej organizacji sportowej. W ten 

sposób klub chce promować się wśród wro-

cławian, ale także poszerzyć zespół, dając 

jednocześnie kobietom możliwość rozpoczę-

cia profesjonalnej, sportowej przygody na 

boisku. Jedyne czego potrzeba, by spróbo-

wać swoich sił w tym amerykańskim sporcie, 

to odpowiedni strój, butelka wody i… dużo 

uśmiechu! 

Lacrosse - dyscyplina, która daje sa-



 Zadzwoń! Oddzwonimy do Ciebie. Projekt 

„Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu”, 

współfinansowany jest przez Unię Europej-

ską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-

skiego 2014-2020. 

Serdecznie zapraszamy !  

RĘKODZIEŁO W PAR-

KU LEŚNICKIM 
7 sierpnia, w ramach projektu „Parki Esk” w 

parku leśnickim, odbędą się ekologiczne 

zajęcia poświęcone naturalnej technice bar-

wienia materiałów. Każdy uczestnik pozna 

metody roślinnego farbowania na kawałkach 

bawełnianych tkanin, a następnie będzie 

miał możliwość wykonania naturalnego na-

druku na przyniesionych przez siebie ubra-

niach. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 

17:00 i będzie trwało około 2 godziny. Szcze-

gółowe informacje dostępne są na Faceboo-

ku – Leśnica Bliska. Wydarzenie finansowa-

ne jest ze środków Gminy Wrocław. 

A.Ł. 

 

W sierpniu w leśnickim pawilonie Par-

ków ESK: 

07.08  

16:00 Wymiana ubrań - przynieś swoje 

stare ubrania i wymień je na coś nowego! Te 

które zostaną po wymianie oddamy na cele 

charytatywne! 

16:00 Warsztaty makramy - zrób własne 

nosidełko na butelkę.  

17:00 Ekoprint - farbowanie tkanin za 

pomocą roślin  

14.08  

Dzień Sportowy - trening piłkarski z Feno-

menem, quidditch, wyzwania sportowe 

z trenerem oraz Akademia Pierwszej Pomo-

cy!  

28.08 

Joga na trawie—zajęcia z Magdaleną Grzy-

bowską  

Trening Piłkarski z Fenomenem 

Więcej informacji o harmonogramie 

wydarzeń w leśnickim pawilonie na 

fanpage’u stowarzyszenia Leśnica Bli-

ska.  

KONKURS  

„WIERSZ W DYMKU”! 
Zadaniem uczestników jest podjęcie próby 

zilustrowania wiersza Tadeusza Różewicza 

przy pomocy środków stylistycznych wła-

ściwych 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.  

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 kon-

kursu będzie wystawa prac laureatów 

w Centrum Kultury Zamek  

· Na wasze prace czekamy od 2.06 do 

22.08.2021 

· Wyniki ogłaszamy 10.09.2021 

· Finisaż wystawy pokonkursowej 

08.10.2021 

· Konkurs dla osób 16 + grafików, rysowni-

ków, profesjonalistów i amatorów 

· Wybierz jeden wiersz z przygotowanego 

przez Organizatora zbioru wierszy i nary-

suj 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 stro-

nie www.zamek.wroclaw.pl 

NIEZWYCIĘŻONY 
Wystawa Rafała Mikołajczyka w ra-

mach projektu Ściana dla ilustratora 

hol, 1 piętro CK Zamek 

Wystawa plansz Rafała Mikołajczyk z ko-

miksu Niezwyciężony, na podstawie po-

wieści Stanisława Lema. 

Rafał Mikołajczyk: grafik, malarz, sitodru-

karz, ilustrator, rysownik i komiksiarz. 

Urodził się w 1977 w Jastrzębiu-Zdroju. 

Nauka w Państwowym Liceum Sztuk Pla-

stycznym w Bielsku Białej. Studia w Aka-

demii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale 

Grafiki i Malarstwa, dyplom w Pracowni 

Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskiego. 

Po studiach pracował w agencjach rekla-

mowych na stanowisku grafik komputero-

wy, od kilku lat pracuje we własnym studio 

graficznym. „Niezwyciężony” to debiut 

Rafała Mikołajczyka, a równocześnie 

pierwsza publikacja własnego wydawnic-

twa Booka, które autor prowadzi wraz ze 

swoją partnerką życiową. 

Laureat nagrody „Orient men” Polskiego 

Stowarzyszenia Komiksowego za rok 2019 

w kategorii Najlepszy Debiut. 

EKSPOZYCJA CZYNNA od 20 sierp-

nia do 26 września 2021 r., ponie-

działek – piątek 12:00 – 20:00, sobo-

ta – niedziela 10:00 – 18:00 

ZOSTAŃ  

WOLONTARIUSZEM 

na Wrocławskim Festiwalu Dobrego 
Piwa 

Zapraszamy do uczestnictwa w wolontariacie 

na 11. Wrocławskim Festiwalu Dobrego Pi-

wa.  

 

Festiwal odbywa się w tym roku w dniach 3-

5 września na Stadionie Wrocław.  

 

Zgłoszenia na wolontariat przyjmujemy do 

22 sierpnia.  

 

Wolontariat na festiwalu to min. 18 godzin 

(ok 6 godzin dziennie). Na wolontariuszy 

czekają festiwalowe upominki, specjalna 

festiwalowa koszulka oraz codziennie ciepły 

posiłek! 

 


