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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. 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. Kosmo-
nautów 280/282. 

lokomotywy spalinowe. Jedne z pierwszych 
budowanych dla PKP po drugiej wojnie 

światowej. Ponadto wśród eksponatów będą 
prezentowane zabytkowe, drewniane, kryte 

wagony towarowe z początku XX wieku a w 
nich wystawy archiwalnych fotografii człon-

ków klubu - ukazujące kolej sprzed lat. Dużą 
ciekawostkę stanowi wystawa zdjęć Barbary 

Zegarlickiej pod tytułem "Ludzki wymiar 
ratowania zabytków kolejnictwa", a także 

ekspozycja różnego rodzaju pamiątek kole-
jowych. Klub posiada jedną z największych 

kolekcji zabytkowych wagonów towarowych 
w Europie - ponad 100 jednostek. Na wysta-

wie będzie obecny przewodnik, który opro-
wadzi chętnych o wyznaczonych godzinach. 

Wstęp wolny! Wszelkie szczegóły już wkrót-
ce na stronach klubu: kskwroclaw.pl oraz 
www.facebook.com/kskwroclaw.  

 
Michał Wychodil 

180 LAT KOLEI NA     

ZIEMIACH POLSKICH 

 

 Z okazji okrągłego jubileuszu 
otwarcia pierwszej na obecnych          

ziemiach polskich  linii  kolejowej  Wro-
cław – Oława, Klub Sympatyków Kolei 
we Wrocławiu zaprasza serdecznie 9 paź-

dziernika 2022 roku na unikalną wysta-
wę zabytkowego taboru kolejowego,  

która odbędzie się na stacji Wrocław 
Leśnica, w godzinach: 10:00 – 17:00. 

Ekspozycja wpisuje się w cykl wydarzeń 
organizowanych przez stowarzyszenie 

dla uczczenia tej szczególnej rocznicy. 
Dużą atrakcją tego dnia będą sprawne      

i wzorowo utrzymane zgodnie z odwzoro-
wywaniem historycznym zabytkowe   

http://www.facebook.com/kskwroclaw


Wrocławski Budżet Obywatelski 2022 

 
 Na ostatniej sesji Rady Osiedla podję-
liśmy uchwałę popierającą projekty, które 
wystartują w tegorocznej edycji. Następujące 
projekty zostały wybrane w prawyborach 
zorganizowanych przez RO Leśnica wspólnie 
z liderami projektów z Osiedla Leśnica oraz 
na podstawie porozumienia między liderami. 

 
–Ponadosiedlowy: 
Nr 19 – Na zielono, na sportowo! Parki           
i pumptruck dla Stabłowic, Złotnik, Leśnicy     
i Nowych Żernik 

 
–Osiedlowe: 
Nr 119 – Jump Park Stabłowice 

 
Nr 260 – Darmowe zajęcia, warsztaty,  spek-
takle teatralne i seanse filmowe dla każdego 
– Leśnica, Złotniki, Nowe Żerniki! 

 
Nr 125 – Żerniczanin – plac zabaw, który 
“rośnie” razem z dzieckiem 

 
Nr 148 – Bezpieczne osiedle, bezpieczny 
Wrocław. Chodnik i oświetlenie na ul. Gro-
madzkiej  

-EtapI   
Zachęcamy do głosowania od 23.09 do 
10.10.2022 

 

XII sesja Rady Osiedla 

 
 29 sierpnia odbyła się XII sesja Rady 
Osiedla Leśnica. Radni podjęli następujące 
uchwały:  

W sprawie wydania opinii umożliwiających 
sprzedaż alkoholu w Sklepie Spożywczo-
przemysłowym przy ul. Śnieżnej 31, w Zakła-
dzie gastronomicznym „Stara Garbarnia  
Imprezy” przy ul. Wielkopolskiej 72,             w  
Sklepie monopolowym przy ul. Średzkiej 
13/1B - opinie pozytywne;  

w sprawie stanowiska RO co do funkcjono-
wania obiektów sportowo-rekreacyjnych przy 
ul. Wojanowskiej;  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki 
nr 10/12, obręb Żerniki, AM 17 i podjęcia 
rozmów z KOWR w sprawie jej wykupienia 
przez Miasto; 

 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmia-
ny przeznaczenia „Zielonego Klina  Południa 
Wrocławia”;   

w sprawie opinii RO co do projektów WBO 
2022.  

Ponadto omówiono nowe zasady współpracy 
komórek organizacyjnych UMW oraz miej-
skich jednostek organizacyjnych z jednostka-
mi pomocniczymi Gminy Wrocław wchodzą-
ce w życie 1.09.2022. oraz spotkania w związ-
ku z wprowadzeniem zastępczej organizacji 
ruchu na skrzyżowaniu ul. Kosmonautów       
i Grabowej oraz Żernickiej    i Halickiej, z 
MPWiK w sprawie ul. Lewej,      z ZZM, 
ZDiUM i DSS w sprawie projektów w ramach 
FO, z BRG UMW w sprawie     targowiska 
przy ul. Skoczylasa.  

 

Światła na Miodowej 

 
 Wydział Inżynierii Miejskiej odpowie-
dział na naszą uchwałę w sprawie ustawienia 
świateł na skrzyżowaniu ulicy Miodowej i alei 
Kaczorowskiego. Zdaniem WIM wprowadze-
nie sygnalizacji świetlnej w tym miejscu    nie 
ma uzasadnienia. Na skrzyżowaniu przepro-
wadzono wizję lokalną, stwierdzono prawi-
dłowe i zgodne z projektem oznakowanie 
pionowe i poziome, wszystkie urządzenia 
techniczne są w dobrym stanie, widoczność 

na skrzyżowaniu jest bardzo dobra w każ-
dym kierunku. Stwierdzono, że pojazdy 
jadące aleją    Kaczorowskiego poruszają    
się z podobną prędkością na całej drodze,    
nie zwalniając w obrębie skrzyżowania, 
jednak       UM nie posiada kompetencji  
ani urządzeń do pomiarów, nie wykonano 
więc szczegółowych badań. WIM informu-
je,   że fakty łamania przepisów prawa              
o ruchu drogowym należy zgłaszać do   
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji we Wrocławiu ul. Hubska 
29/33.  

 

Informacja Wydziału Środowiska      
i Rolnictwa w spr. hałasu z obiektów 
rekreacyjnych przy ulicy Wojanow-
skiej 

 WŚiR poinformował, że hałas emi-
towany przez dzieci, młodzież i mieszkań-
ców korzystających z obiektów użyteczno-
ści publicznej, takich jak plac zabaw              
i boisko sportowe, jest emitowany w ra-
mach powszechnego korzystania ze środo-
wiska, gdyż obejmuje korzystanie        ze 
środowiska bez użycia instalacji w celu 
zaspokojenia potrzeb osobistych, w tym 
wypoczynku oraz uprawiania sportu. 

W myśl tych przepisów – art. 2 ust. 2a. 
Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, prze-
pisów ustawy nie stosuje się w zakresie 
hałasu powstającego w związku z po-
wszechnym korzystaniem ze środowiska. 
W związku z powyższym brak jest podstaw 
prawnych do podejmowania przez WŚiR 
działań związanych z wykonaniem kontrol-
nych badań pomiaru hałasu        jak rów-
nież budowy ekranów akustycznych. 

 

Złotnickie Kino Plenerowe 

 
 Za nami kolejne kino w plenerze, 
projekt społeczny RO zrealizowany ze 
środków Wrocławskiego Centrum Rozwoju 
Społecznego. Pokazy kina odbyły się jak   
co roku na Złotnikach przy SP 24 oraz nad 
stawami w Leśnicy. Dziękujemy bardzo 
wszystkim uczestnikom i wszystkim,     
którzy dodali swoją cegiełkę do zorganizo-
wania pokazów - szczególnie społecznej 
liderce projektu p. Aldonie Zając, WCRS, 
SP 24, ZZM, JRG PSP nr 7, Klubowi Senio-
ra Fantazja. 

 

 

Modernizacja targowiska w Leśnicy 
– miasto poszukuje inwestora 

 Plac targowy przy ul. Skoczylasa 
wymaga innego spojrzenia, nowej koncep-
cji zagospodarowania i dostosowania do 

zmieniających się warunków rynkowych. 
Na nową jakość i ciekawą ofertę liczą prze-
de wszystkim mieszkańcy - także  sąsied-
nich osiedli.  

Miasto szuka przedsiębiorcy lub organiza-
cji do prowadzenia działalności odpowia-
dającej potrzebom mieszkańców. 

 Po wykonaniu przez miasto         
niezbędnych prac przygotowawczych,   
możliwa będzie dalsza inwestycja ze strony 
przyszłego operatora. Sposobów     zaaran-
żowania przestrzeni jest wiele, oprócz han-
dlu, dopuszczona będzie także działalność 
gastronomiczna oraz inne usługi centro-
twórcze. Miejsce ma zatem szanse na duże 
zmiany, może stać się   strefą wielofunkcyj-
ną – miejscem spotkań. Zainteresowanych 
zagospodarowaniem placu i poznaniem 
warunków      uruchomienia działalności   
zapraszamy do kontaktu z Biurem Rozwo-
ju Gospodarczego Urzędu Miejskiego  
Wrocławia, tel. 71 777 71 74, 

 

Wrocławskie Dni Seniora 2022 

 Już na początku września rozpoczy-
na się wyjątkowa edycja Dni Seniora    
Wrocław 2022 w Roku Dobrych Rela-
cji oraz w jubileuszowym roku 15-lecia 
Wrocławskiego Centrum Seniora.        Spo-
tkajmy się 10 września od godz. 14:00 na 
pl. Solnym, prezentując pięknie udekoro-
wane kapelusze i stylizacje z lat 70-tych.  

Inauguracja Wrocławskich Dni Seniora 
2022  

plan wydarzenia: 
- godz. 14:00 – 14:30 Zbiórka Seniorów na 
pl. Solnym, stanowiska partnerskie,      
pokazy taneczne; 
- godz. 14:30 – 15:00 Marsz Kapeluszy 
wokół Ratusza; 
- godz. 15:00 – 16:00 Uroczysta Inaugura-
cja Dni Seniora Wrocław 2022 z udziałem 
Prezydenta Wrocławia oraz Senioralnej 
Pary Królewskiej; 
- godz. 16:00 – 17:00 Koncert pt. „Szalone 
lata 70”. 

 
 W programie również wręczenie 
statuetek dla „Przyjaciół Seniorów” oraz 
certyfikatów „Miejsc Przyjaznych Senio-
rom”, wręczenie nagród dla laureatów  
konkursów „Rodzina to skarb” oraz 
„Kapelusze mają dusze”. Zachęcamy do 
kolorowych stylizacji nawiązujących do   
lat 70. Wstęp bezpłatny. Harmono-
gram różnorodnych wydarzeń, w ramach 
Wrocławskich Dni Seniora, jest              
dostępny na stronie  
www. seniorzy.wroclaw.pl/Harmonogram-
Dni-Seniora-2022. 
 
  Zapraszamy do odwiedzin nowej 
strony WCS i specjalnie przygotowanej 
zakładki dedykowanej Wrocławskich Dni 
Seniora: www.seniorzy.wroclaw.pl/
wds_2022. Szczegółowe dane i terminy 
przedsięwzięć można znaleźć również na 
Facebooku Klubu Seniora Fantazja przy 
RO Leśnica.  

Plan Transportowy Wrocławia - kon-
sultacje 

 Zapraszamy do udziału w konsulta-
cjach społecznych dotyczących Planu zrów-
noważonego rozwoju publicznego trans-
portu zbiorowego Wrocławia na lata 2023
–2027, które potrwają do 25      września 
2022 r. 

Zakres konsultacji:  

 
- planowana sieć komunikacyjna,  
 
- zasady organizacji informacji pasażer-
skiej,  
 
- pożądany standard usług w przewozach,  
 
- preferencje dot. wyboru środków         
transportu,  
 

- kierunki rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego. 

 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 
14.09.2022 r, godz. 17.30, pl. Nowy Targ         
1-8, s. 215 
 
Dyżury telefoniczne - 5–25.09.2022 r. tele-
fon: 606 189 622 w terminach: 5–18.09 w 
godz. 8:00–10:00 oraz 19–25.09 w godz. 
14:00– 16:00. 
 
Więcej informacji i e-formularz opinii do-
stępny na stronie konsultacji 
www.wroclaw.pl/rozmawia/jaki-bedzie-plan
-transportowy-wroclawia  

 

CO SŁYCHAĆ NA 
OSIEDLACH 
 
To był naprawdę fantastyczny dzień 
pełen radości, energii i zabawy!   
 
 3 września odbył się drugi Festyn  
„Budzimy Stabłowice”. W Ekoparku szaleli-
śmy podczas koncertów - najmłodsi wyko-
nawcy pokazali, co znaczy dobra improwiza-
cja; animacji - uwolniona energia dzieci   
mogłaby zasilić sporej wielkości miasteczko; 
warsztatów - dla dzieci nie ma rzeczy nie-
możliwych. Młodzi przedsiębiorcy wykazali 
się inicjatywą, pokazali jak wygląda racjonal-
ny przepływ środków i ekologiczne podejście 
do rzeczy już używanych. Pokazy Zumby - 
uwolniły energię, a skoki wprawiły w ryt-
miczne drgania całe osiedle  
Organizatorzy festynu (Budzimy Stabłowice   
i Stabłowickie Mamuśki) dziękują wszystkim 
darczyńcom, którzy wsparli to wydarzenie. 
To dzięki Wam takie inicjatywy mogą się 
odbywać i dawać wiele radości całej          
naszej osiedlowej społeczności. 
 
W szczególności dziękujemy‼️ 
Edward Eddie Łysuniec 
Dorota Łaskarzewska 
Beata Warecka  
FORMA Klub Fitness   
KOZA LAB  
Entalpia  
Bombowe ludki- animacje&warsztaty dla 
dzieci  
Akademia Rugby Wrocław  
Bartek Ryś  
Eryk Buraczewski,  
Michał Adamski 
Kacper Fiuk 
Rafał Doniec 
Alina sarniak "Ekolinki warsztaty Alinki" 
Karolina Segiet 
Animatorka Nastazja  
Red Dywan Band  
DepilConcept Polska  
Baby Revolution   
Wrocławskie Stowarzyszenie Nordic Walking  
FeminaCORE Centrum Mocy Kobiety Fizjo-
terapia i Terening Kobiet  
Madog - psi mediator   
oraz Panu Tomaszowi dzięki, który ponownie 
udostępnił swój prąd, co pozwoliło, by       
powstało całe to przyjemne zamieszanie. 

BIULETYN 

 
Biuletyn redagowany przez Radę Osiedla Leśnica 

WWW.LESNICA.ORG 

Rada Osiedla Leśnica 

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 miesią-

ca siedziba RO 

– pierwsza środa miesiąca Stabłowice, re-

stauracja 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 



„BALLADY I ROMANSE” W 

ŹRÓDEŁKU  
 Dziękujemy wszystkim, którzy przyłą-
czyli się do tegorocznej akcji NARODOWE 
CZYTANIE 2022. To już 11.  edycja wspólne-
go czytania ważnych dla Polaków utworów 
literackich. Przy Centrum Rozwoju   i Aktyw-
ności Dzieci i Młodzieży „Źródełku” ballady 
Adama Mickiewicza czytali Seniorzy, Nau-
czyciele i Uczniowie SP 51 oraz SP 86!  

 Tegoroczne dzieło zostało wybrane w 
związku z 200. rocznicą ukazania się tego 
utworu         w Wilnie. Adam Mickiewicz wy-
znaczył początek epoki romantyzmu, dlatego 
rok 2022 został ogłoszony ROKIEM RO-
MANTYZMU W POLSCE.   

U.K. 

 

ZAJĘCIA  I 

PROWADZĄCY 

GRUPA         
WIEKOWA 

ILOŚĆ ZAJĘĆ W 

TYGODNIU 

TERMINY  

Szachy 

MARIA LEKS 

4-6 lat—początkujący 

5-9 lat—zaawansowani 

1 x 30/45 min Śr. 17:00  

Śr. 17:30  

 

Pianino 

AGNIESZKA PULKOWSKA 

Dzieci, młodzież, dorośli 1 x 45 min Pn, Wt, Śr  14:00  

Wokal 

AGNIESZKA PULKOWSKA 

Dzieci, młodzież, dorośli 1 x 45 min Pn, Wt, Śr  14:00  

Pianino 

TETIANA VERESKUN  

Dzieci, młodzież  1 x 45 min Pn. 14:00   

Gitara - grupy 

ŁUKASZ SZYMAŃSKI 

Od 8 lat 1 x 55 min Wt. 17:00—
początkujący  

Wt. 18:00—
kontynuacja 

 

Ukulele -grupy 

ŁUKASZ SZYMAŃSKI 

Od 8 lat 1 x 45 min Wt. 16:00—
początkujący 

 

Gitara -
indywidualne 

ŁUKASZ SZYMAŃSKI 

Od 8 lat 1 x 30 min Wt, Śr. 14:00   

Plastyka -
przedszkolaki 

MARTYNA ZARADKIEWICZ 

Do 5 lat 1 x 60 min Śr. 16:00  

Plastyka  

MARTYNA ZARADKIEWICZ 

6-7 lat 1 x 60 min Śr. 17:00   

Plastyka dzieci -
rysunek i malarstwo 

MARTYNA ZARADKIEWICZ 

9-12 lat 1 x 60 min Śr. 18:00  

Plastyka 

KATARZYNA KLUPA 

6-9 lat 1 x 60 min Czw. 16:00  

Plastyka 

KATARZYNA KLUPA 

10-12 lat 1 x 60 min Czw. 17:00  

Plastyka 

KATARZYNA KLUPA 

13-16 lat 1 x 90 min Czw. 18:00  

Grupy taneczne  - 
Początkujący 
 
PLEJADA—CENTRUM 

KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZ-

NEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 

4 –18 lat  2 x w tygodniu Różne terminy  

Grupy taneczne  - 
Zaawansowani 
 
PLEJADA—CENTRUM 

KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZ-

NEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 

4 –18 lat  2 x w tygodniu Różne terminy  

Gimnastyka 

PLEJADA—CENTRUM 

KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZ-

NEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 

4 –18 lat  1 x w tygodniu Różne grupy  

Przedszkole  

Baletowe 
 
PLEJADA—CENTRUM 

KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZ-

NEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 

4-6 lat  1 x 45 min Śr.  

Gr. 1:  16:45 

Gr. 2:  17:30 

 

Rekreacja 

AGATA RUDNICKA 

dorośli 1 x 60 min  Pn. 19:15 Brzuch, 
biodra, pośladki 

Pn. 20:15 Pilates 

Wt. 9:00 Pilates 

Śr. 19:00 Pilates 

Czw. 9:00 Pilates 
Czw. 20:15 Pilates 
  
Pt. 19:30 Szape 

 

Robotyka 

GO4ROBOT 

5-6 lat 1 x 60 min  Pn. 16:00   

Robotyka 

GO4ROBOT 

7-8 lat 1 x 60 min  Pn. 17:00  

Robotyka 

GO4ROBOT 

8-9 lat 1 x 60 min  Pn. 18:00  

Robotyka 

GO4ROBOT 

9-10 lat  1 x 75 min  Pn. 19:00  

Gordonki  

MAGDA TRUSZKOWSKA—
REUT 

0- 3 lata 1 x 60 min  Śr. 10:00 i 11:15  

Fitness 

AGNIESZKA ZALEWSKA– 
BOUREHLA 

dorośli 2 x 60 min  Pn. Wt. Śr. 18:00  

ZAJĘCIA I WARSZTATY W ZAMKU ROZPOACZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 51  

 Rozpoczynamy kolejny rok szkol-

ny. Po raz sześćdziesiąty siódmy w histo-
rii naszej placówki uczniowie przekro-

czyli progi szkoły. W tym roku do Szkoły 
Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II 

będzie uczęszczało prawie 900 uczniów i 
pięćdziesiątka dzieci przedszkolnych. 

Gościmy także siedemdziesiąt osiem 
dzieci przybyłych  z Ukrainy. 

 1 września 2022 r. uroczyście wi-
taliśmy dzieci w naszych progach. Dzień 
ten był szczególnym przeżyciem dla  
dzieci z oddziałów przedszkolnych 
i ,,pierwszaków”, które rozpoczynają 
naukę w naszej szkole. Teraz z niecier-
pliwością czekamy na nasze doroczne 
Święto Szkoły – 16 września, a dzieci z 
klas pierwszych na ,,Pasowanie na 
ucznia”. 

P. Staniów 



PODZIĘKOWANIE ZA XVII 

EDYCJĘ DNI FANTASTYKI 
 

Za nami kolejne zrealizowane Dni 

Fantastyki. To wspaniałe wydarze-

nie, jak co roku przyciągnęło rzesze 

młodych,  wspaniałych ludzi.  

 W imieniu Pani Dyrektor Centrum 

Kultury Zamek Elżbiety Lenczyk  przesyła-

my ogromne podziękowania wszystkim 

artystom, sponsorom,     wolontariuszom, 

pracownikom, wystawcom, a przede 

wszystkim drogim uczestnikom i gościom 

XVII edycji Dni Fantastyki. To dla nas 

zaszczyt, że po raz kolejny mogliśmy     

gościć was w naszym parku i Zamku.  

 Dziękujemy za starania i waszą pra-

cę, która sprawiła, że mogliśmy przeżyć 

fantastyczną przygodę. Gratulujemy rów-

nież wszystkim laureatom gali Kryształo-

wych Smoków, cosplayerom i artystom z 

nadzieją, że  zobaczymy się już za rok w 

jeszcze większym gronie i jeszcze bardziej 

magicznej aurze. 

 

LESZEK BUDREWICZ 
DZIENNIKARZ, PISARZ, POETA  

BOHATER SOLIDARNOŚCI 

Ten niezwykły człowiek urodzony we Wrocła-

wiu to niewątpliwie autorytet artystyczny         

i historyczny. Dlatego, na przestrzeni najbliż-

szych egzemplarzy Gazety Leśnickiej prezen-

tować będziemy cykl biograficzny i fragment 

dorobku poetyckiego Leszka Budrewicza. 

"Za drugim razem" 

wszystko było gotowe 

ale na chwilę 

zasnąłem zmęczony 

wtedy wszystko samo 

albo z czyjąś pomocą 

ułożyło się w przegraną 

a przecież gotowa już 

była wygrana 

można ułożyć  

jeszcze raz ale 

jeszcze raz trzeba 

przejść po linie 

 

 


