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PUNKTY DYSTRYBUCJI GAZETY LEŚNICKIEJ:
Leśnica, Marszowice, Mokre, Ratyń, Pustki, Żar: 1. Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 2, ul.
Eluarda 51-55, 2. Centrum Zdrowia „Ogrodowa” ul. Eluarda 9, 3. WSRH „Hermes”, stoisko AGD na
Ip., ul. Średzka 32/34, 4. Hutownia „Agrobud”, ul. Średzka 49 , 5. Apteka „Pod św. Antoni”, ul.
Średzka 33, 6. Centrum Kultury Zamek portiernia, pl. Świętojański 1 , 7. Kiosk prasowy, zbieg ul.
Dolnobrzeska/Średzka, 8. Gabinet stomatologiczny, ul. Wolska 8-10, 9. Sklep spożywczy, ul. Ślepa
12 ,10. Plac targowy-kiosk prasowy, ul. Skoczylasa , 11. Sklep spożywczy, ul. Trzmielowicka/Miodowa,
12. Sklep „Żabka” ul. Pustecka 3, 13. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44, 14. Sklep „Żabka” TBS, ul.
Krępicka, 15. Osiedle Żar, sklep spożywczy, ul. Lutyńska 20, 16. Sklep spożywczy ul. Dolnobrzeska 36
A, 17. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska, 18. Osiedle Marszowice – Malownicze, Fresch Market, ul.
Hartmana; Stabłowice: 1. Sklep spożywczy „Anna” ul. Stabłowicka 57, 2. Sklep PSS Społem ul.
Wełniana 31, 3. Market spożywczy „Dino” ul. Boguszowska 38, 4. Apteka Stabłowicka ul. 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.
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Biuletyn redagowany przez Radę Osiedla Leśnica

Notatka z konsultacji Funduszu Osiedlowego 2022-23

cych przy ul. Grzybowej w stronę
Brzeziny.

Zarząd Osiedla Leśnica informuje, że konsultacje społeczne dotyczące programu Fundusz
Osiedlowy w latach 2022-23 na Osiedlu Leśnica trwały od 1 do 31 maja 2022 roku. Zawiadomienia o konsultacjach ukazały się na
stronie Wrocławia, na stronie i Facebooku
Rady Osiedla, na tablicach osiedlowych oraz
w Gazecie Leśnickiej. Mieszkańcy otrzymali
również informacje gdzie mogą zapoznać się
ze szczegółowymi zasadami FO.

13. Budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Mokrzańskiej w
stronę Brzeziny do ul. Grzybowej.

W czasie konsultacji wnioski można było
składać na dedykowany adres e-mail, w formie pisemnej lub ustnej (do protokołu) w
siedzibie Rady Osiedla Leśnica przy ulicy
Płońskiego 13, w czasie dyżurów radnych, na
dyżurach wyjazdowych (Stabłowice, Złotniki,
Nowe Żerniki) oraz na spotkaniach warsztatowo-konsultacyjnych 9 i 23 maja w siedzibie
RO Leśnica. W konsultacjach wzięło udział
łącznie 12 osób.
Podczas konsultacji wpłynęły następujące
wnioski inwestycyjne:
1.

2.

3.

4.

Postawienia ławek z oparciem na
plecy i funkcją przewijaka dla dziecka i daszkiem, na osiedlu Stabłowice
w rejonie ulic Górecka, Starobielawska i okolic, w pięciu lokalizacjach
(część poza obszarem Osiedla Leśnica)
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
wzdłuż ul. Dolnobrzeskiej od przystanku autobusowego Dolnobrzeska
do wysokości nr 69, bądź do skrzyżowania z ul. Smolną lub Grzybową
- w zależności od posiadanych funduszy.
Budowa chodnika/drogi rowerowej
wzdłuż ulicy Miodowej, od alei Kaczorowskiego do ulicy Pusteckiej.
Budowa kładki spacerowej nad Ługowiną w lesie przy ul. Kosmonautów.

5.

Oświetlenie ulic na Złotnikach, dwa
odcinki po 150 m: Kościańska od nr
10 do 26 i Mieroszowska, sięgacz od
21a do 23f .

6.

Budowa chodnika przy ulicy Mieroszowskiej: od Małopolskiej do sięgacza i od Rajskiej do Łukowej.

7.

Przebudowa skrzyżowania Główna/
Stabłowicka, budowa pasa do skrętu
w prawo, dodatkowych pasów do
jazdy na wprost (poza obszarem
Osiedla Leśnica)

8.

Siłownia na skwerze Sharouna,
ustawienie min. 8 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

9.

Budowa fragmentu chodnika przy
Kieleckiej przy skrzyżowaniu z Częstochowską, wyznaczenie przejść
dla pieszych, przesunięcie hydrantu.

10. Wyniesienie tarczy skrzyżowania
Kielecka/Częstochowska do poziomu chodników, budowa fragmentu
chodnika przy Kieleckiej, wyznaczenie przejść dla pieszych, przesunięcie hydrantu.
11. Ustawienie koszy na śmieci na Stabłowicach, pięć lokalizacji.
12. Budowa przystanku dla wysiadają-

Za pomoc przy organizacji wydarzenia
dziękujemy PZW Koło Astra, Nadleśnictwu
Miękinia, Ekosytem, Straży Miejskiej oraz
Klubowi Seniora Fantazja.

14. Naprawa drogi ul. Dolnobrzeskiej.

16. Zasadzenie drzew od okolic skrzyżowania ulicy Zajazdowej i Średzkiej do Komisariatu Policji Wrocław-Leśnica.

X sesja RO Leśnica

17. Złotnicki Pumptrack - tor rowerowy doskonalący umiejętność jazdy dla dzieci i dorosłych.
18. Psi Wybieg na terenie Złotnik.

20. Zielone Bramy Na Osiedlu - stworzenie mini zielników przy granicach osiedla.
21. Budowa Boiska do Lacrosse'a - w
okolicy Kosmos Areny lub w innym miejscu.
22. Dodatkowe ławki w Parku Złotnickim - na ścieżce równoległej
do ulicy Żwirowej.
23. Wybudowanie letniej sceny na
działkach od torów lub w innym
miejscu.
24. Park kieszonkowy na Opoczyńskiej.
WBO 2022
Po wstępnej ocenie wniosków opinie negatywna otrzymało 8 projektów z 23 złożonych z Osiedla Leśnica. 5 lipca zakończą
się konsultacje z liderami i rozpocznie się
kolejny etap oceny projektów, a publikacja
wyników nastąpi 23 sierpnia. Zespół WBO
w RO kontynuuje spotkania i rozmowy z
liderami o tym jak wygrać projekty dla
naszych osiedli oraz przygotowuje prawybory, które zostaną przeprowadzone w
czasie wakacji. Głosowanie na projekty
WBO 2022 odbędzie się w terminie 23.09 10.10.2022.

W CH Magnolia Park przy ul. Legnickiej 58.
rozpoczęło działalność nowe Centrum Obsługi Mieszkańca VI. COM znajduje się na I piętrze, tuż obok schodów ruchomych.
Centrum będzie czynne dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 18.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 –
16.00. W COM VI będzie można załatwiać
sprawy dotyczące dowodów osobistych, meldunków, rejestracji pojazdów, praw jazdy.
Dostępnych jest 31 nowych stanowisk.

15. Instalacja czterech ławek na Złotnikach przy ulicy Dębickiej, Zakopiańskiej i przy skrzyżowaniu
Złotnickiej z Wielkopolską.

19. Budowa Parku Motyli u zbiegu
ulicy Dębickiej i Rzeszowskiej –
nasadzenia, oświetlenie, domki
dla owadów, ławki, tablice edukacyjne, mała pergola.

Nowe Centrum Obsługi Mieszkańca

4 czerwca odbył się uroczysty finał osiedlowego konkursu Mój Pojazd Przyszłości.
Rozdanie nagród nastąpiło na Dniu Dziecka w Domu Samochodowym Germaz przy
ul. Strzegomskiej. Dziękujemy sponsorom i
partnerom - Grupie Germaz, MPK Wrocław oraz Grupie Badawczej DSC za wsparcie
przy
realizacji
projektu.
11 czerwca na Złotnikach zrealizowaliśmy
kolejne zadanie społeczne finansowane
przez WCRS - Partnerski Festyn Osiedlowy
- wydarzenie od lat z powiedzeniem realizowane przez Radę Osiedla Leśnica oraz
partnerów z Partnerstwo dla Leśnicy i okolic i z entuzjazmem przyjmowane przez
małych i dużych mieszkańców Osiedla.
Dziękujemy wszystkim, bez których realizacja festynu nie byłaby możliwa - MOS Nr
2 we Wrocławiu, MOPS ZTPS Nr 2, CAiRDiM "Źródełko", Przedszkolu Nr 66
"Bajkolandia", SP Nr 22, Centrum Kultury
Zamek, Klubowi Seniora Fantazja i wolontariuszom oraz gościom - Straży Miejskiej,
Policjantom z Komisariatu WrocławLeśnica, 10 Wrocławskiemu Pułkowi Dowodzenia, MPK Wrocław - za uczestnictwo
i uatrakcyjnienie naszej imprezy.

20 czerwca odbyła się nadzwyczajna sesja RO
Leśnica. Została zwołana w związku z zamiarem połączenia Centrum Kultury "Zamek" z
Ośrodkiem Postaw Twórczych na Osiedlu
Gaj, z pominięciem głosu Rady Osiedla Leśnica, który powinien zostać uwzględniony w
procesie opiniowania uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia w zakresie łączenia lub przekształcania publicznych jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym - w tym instytucji kultury. Projekt połączenia wyżej
wymienionych instytucji nie został skonsultowany z Radą Osiedla Leśnica, ani też nie
przedstawiono nam koncepcji funkcjonowania Centrum Kultury "Zamek" w nowej strukturze organizacyjnej. O zamiarze połączenia
jednostek kultury dowiedzieliśmy się z informacji prasowych. Mając powyższe na uwadze, Rada Osiedla zaopiniowała negatywnie
ww. projekt uchwały Rady Miejskiej
i rekomendowała Radzie Miejskiej niepodejmowanie uchwały.
Rada Miejska Wrocławia na sesji 23
czerwca podjęła uchwałę o zamiarze
połączenia Centrum Kultury "Zamek"
z Ośrodkiem Postaw Twórczych.
XI sesja RO Leśnica
30 czerwca odbyła się kolejna sesja RO. Radni podjęli następujące uchwały: w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania zadania
społecznego pn. „Flomark Osiedlowy”, w
sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
zadania społecznego pn. „Partnerski Festyn
Osiedlowy” oraz w sprawie wniosku o realizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulicy Miodowej i alei Kaczorowskiego. Ponadto podsumowany został konkurs plastyczny Pojazd Przyszłości oraz omówione
zostały konsultacje Funduszu Osiedlowego
2022-23.

Wycinki na osiedlu
Rada Osiedla Leśnica

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że w
lipcu br. planowana jest wycinka dwóch lip
drobnolistnych przy ulicy Serowarskiej.
ZZM posiada prawomocną decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w
której nakazano wykonanie nasadzeń kompensacyjnych pięciu drzew tego samego
gatunku.

ul. M. Płońskiego 13, 54-002 Wrocław
Tel.: 71 349 44 96, 571 511 646
e-mail: lesnica@osiedla.wroclaw.pl
Dyżury radnych 17.00 – 18.30:

– każdy poniedziałek i druga środa miesiąca siedziba RO

Podsumowanie wiosennych projektów
28 maja odbył się III Rodzinny Flomark
Osiedlowy, zadanie społeczne finansowane
przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Podczas gdy dorośli uczestniczyli
w targu, dzieci korzystały z bezpłatnego
dmuchanego zamku oraz brały udział w
konkursach z nagrodami.

Dłuższe godziny pracy PSZOK
Ekosystem informuje, że w lipcu nastąpi
zmiana godzin pracy PSZOK przy ul. Michalczyka 9. W każdy lipcowy poniedziałek
i piątek, PSZOK będzie czynny od godziny 8.00 do 19.00.

– pierwsza środa miesiąca Stabłowice, restauracja Fabryka ul. Wełniana 31
– trzecia środa miesiąca Złotnickie Centrum
Spotkań ul. Wielkopolska 3-5
– czwarta środa miesiąca Nowe Żerniki
Klub Fundacji ECDiE ul. M. Berga 9

PODRÓŻ PO ZASADZIE
TRÓJEK
Tomasz Spell
01.07.2022 – 11.09.2022

odwiedzał nasze przedszkole i był przyjacielem dzieci i pracowników.
W uroczystości odsłonięcia pamiątkowej
tablicy uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący Wrocławską Edukację, dzieci
z Rodzinami oraz Dyrekcja i pracownicy
przedszkola.

Tomasz Spell - Urodzony w Gdańsku artystasamouk. Na poważnie za rysowanie komiksów wziął się w wieku 15 lat zaczynając swój
pierwszy webkomiks. Obecnie na koncie ma
cztery autorskie albumy komiksowe, w tym
niedawno wydaną "Zasadę Trójek". Jego
"Przygody Stasia i Złej Nogi" doczekały się
adaptacji teatralnej w Teatrze Śląskim w
Katowicach oraz w teatrze LUDUS w Bratysławie. Obecnie mieszka w Krakowie z kotką
Franią. Lubi piec ciasta.

Dzieci wraz z nauczycielami przygotowali
część artystyczną, podczas której zaprezentowali
piosenki "Ekologiczne reggae"
i "Bajkowe marzenia", przedstawienie proekologiczne “Krasnal” oraz tańce tradycyjne i współczesne.

Wystawa została przygotowana w oparciu
o komiks "Zasada Trójek" autorstwa Tomasza Spella. Stworzyliśmy ekspozycje, która
tym którzy nie znają komiksu da doskonałe
wprowadzenie, a tym, którzy znają dostarczy
wielu dodatkowych smaczków, które nie są
ujawnione w komiksie. Wystawa jest oparta
na wizji świata wykreowanego przez autora
komiksu Tomasza Spella.
Witajcie w Zasadzie Trójek, mieście ciągnącym się nieskończenie we wszystkie strony
i wymiary!
Nawet najstarsi nieśmiertelni nie zwiedzili
każdego zakątka Zasady Trójek. Dlatego też
niniejsza trasa to jedynie skromny fragment
Jedynego Miasta, za to pełna niezapomnianych widoków i wrażeń! Wycieczka obejmuje
m.in. wspaniałą panoramę na Wielkie Koło,
po którym niestrudzenie chodzą Dobre Ciotki, wizytę w Gildii Laufrów, gdzie można
wysłać pocztówkę do dowolnego wymiaru,
a nawet krótki wypad do Dzielnicy Mięsa,
która być może w końcu pożre nas wszystkich!
Cześć i chwała Imperatorce Turystyki, niech
mota nasze ścieżki i maluje je widokami.
Zapraszamy w podróż!

XX-LECIE NADANIA IMIENIA KARDYNAŁA JOACHIMA MEISNERA - PIKNIK
MIĘDZYPOKOLENIOWY,
PRZEDSZKOLE NR 15
W dniu 04.06.2022 odbyła się w
Przedszkolu nr 15 uroczystość XXlecia nadania imienia Kardynała Joachima Meisnera.
Kardynał Joachim Meisner urodził się i spędził dzieciństwo w Leśnicy. Jako Kardynał

Niespodzianką dla przedszkolaków i gości
był Bajkowóz, który przedstawił Teatr Lalek w sztuce “Złota kaczka”. Dzieci uczestniczyły wraz z artystami w bajkowych zabawach tanecznych, puszczaniu baniek mydlanych i w tworzeniu postaci z balonów.
Nauczyciele poprowadzili wyjątkowe Rodzinne Warsztaty: “Plener Malarski”,
“Warsztat o Wartościach” , “Rodzinne
Ogrody" oraz malowali fantazyjne wzory na
twarzach dzieci.
W ogrodzie przedszkolnym było przygotowane piknikowe menu, przy którym uczestnicy uroczystości mogli odpocząć chwilę od
intensywnych wrażeń. Serdecznie dziękujemy Wszystkim za udział w naszej wyjątkowej uroczystości XX -lecia nadania imienia Kardynała Joachima Meisnera.
Tekst: A. Dziubek , K. Majcher

TULIPANOWIEC ZAKWITŁ
W czerwcu nasz leśnicki (i jeden z dwóch
wrocławskich) tulipanowców amerykańskich zakwitł. Pięknie, prawda?

PARKI ESK W LEŚNICY
W dziesięciu zielonych miejscach we Wrocławiu pełno jest kultury, sportu i najlepszych
emocji. W weekendy pawilony ożywają za
sprawą samych wrocławianek i wrocławian.
Tu każdy może tworzyć wydarzenie dla innych, dzielić się swoimi talentami i pasjami.
Parki ESK Emocje-Sport-Kultura czekają na
Ciebie! Jeśli nie masz pomysłu na weekend
radzimy – nie siedź w domu! Przyjdź do Parku.
Zapraszamy na lipcowe atrakcje w kontenerze Parków ESK w Parku Leśnickim. Jesteśmy dostępni w każdy weekend (soboty
i niedziele) od 15 do 20. Do zobaczenia!

Co nas czeka w lipcu?
2 lipca - Zajęcia dla rodzin z Fundacją Miasto Demeter, Trening piłkarski AS Fenomen
9 lipca - Spacer historyczny z przewodnikiem
Jackiej Myszkowskim, Zajęcia Kundalini
Joga, Trening Piłkarski AS Fenomen
16 lipca - Zajęcia dla rodzin z Fundacją Miasto Demeter.
23 lipca - Spacer historyczny z przewodnikiem Jackiej Myszkowskim, Zajęcia Kundalini Joga,
Więcej informacji na temat programu na FB
Stowarzyszenia Leśnica Bliska - facebook.com/LesnicaBliska
Realizowane działania są finansowane ze
środków Gminy Wrocław.

JOGA W PARKU LEŚNICKIM
Zapraszamy na zajęcia Kundalini Joga
w ramach projektu Parki ESK z Ewą
Jurneczko. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny i nie wymaga zapisów.

w naturalny sposób pobudza nasz twórczy
potencjał i daje bezpośrednie doświadczenie świadomości. Energia Kundalini jest
ukrytym duchowym potencjałem, którą
można dzięki praktyce jogi rozwijać
i wznosić poprzez ośrodki energetyczne,
określane jako czakry.

Kundalini joga jest jogą świadomości która
obejmuje zestaw ćwiczeń tak zwaną kriję,
techniki oddechowe pranajamę, intonowanie
mantr i głęboką relaksację. Ta dynamiczna
forma jogi a zarazem medytacyjna, koi
i wzmacnia układ nerwowy, zwiększa pojemność płuc, harmonizuje pracę gruczołów,
trenuje i stymuluje umysł, czyniąc go mocnym i giętkim w obliczu zmian i stresu. Daje
nam spokój, odprężenie i pewność siebie.
Dąży do dogłębnego poznania i akceptacji
siebie, traktując potrzeby duszy, ciała i umysłu jako równie ważne dla szczęścia i spełnienia w życiu. Jest to ścieżka miłości, która

Joga Kundalini według nauk Yogi Bhajana
jest techniką, która może być stosowana
przez każdego, niezależnie od wieku czy
sprawności fizycznej. Yogi Bhajan podkreślał, że joga kundalini jest stworzona dla
współczesnego człowieka – zabieganego
i zestresowanego, który codziennie musi
godzić wiele obowiązków, ale nie chce przy
tym stracić łączności z samym sobą.
Kiedy odbywają się treningi?
9 i 23 lipca, 6 i 13 sierpnia o godzinie
17:00. Zbiórka na polanie przy kontenerze
ESK za CK Zamek.

