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Zmiany trasy linii 102 i 243
Wydział Transportu Urzędu Miasta informuje, że w
związku z oddaniem do ruchu nowego połączenia
drogowego ulicy Wojanowskiej z Fieldorfa, od 2
września (sobota) planowane jest wprowadzenie
zmiany trasy przejazdu linii autobusowej 102 oraz
kursów nocnych linii 243.
Linia 102 zostanie przedłużona od ulicy Wojanowskiej przez ulicę Fieldorfa, obok Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka, ulicę Kosmonautów, do
pętli "Grabowa" przy skrzyżowaniu Kosmonautów z
Grabową.
Kursy linii 243 zostaną w obu kierunkach przedłużone od pętli "Pilczyce" przez ulicę Kosmonautów,
Fieldorfa, Wojanowską, Starogajową, Jeleniogórską i
Średzką, do pętli w Leśnicy, zapewniając obsługę
komunikacyjną osiedla Stabłowice, które dotychczas
nie było obsługiwane w porze nocnej.
Źródło: Rada Osiedla Leśnica

DNI DZIEDZICTWA W LEŚNICY
Centrum Kultury "Zamek" we współpracy z Kołem Przewodników Dolnośląskiej Izby Turystycznej zapraszają wszystkich chętnych na niezwykłą podróż w czasie śladami dawnych mieszkańców najbardziej wysuniętego na zachód osiedla Wrocławia. Wspólnie wyruszą na spacer, który będzie niezwykle rzadką okazją by dowiedzieć się więcej o Leśnicy, dawnym miasteczku, którego niegdysiejsi mieszkańcy pozostawili tak wiele
śladów nie tylko w naszej pamięci i krajobrazie kulturalnym Śląska, ale również tych namacalnych, które do
dziś możemy podziwiać.
Spacer po naszym osiedlu będzie prowadzony przez przewodników z koła przy Dolnośląskiej Izbie Turystycznej. Start spod zamku.
Europejskie Dni Dziedzictwa w Leśnicy
"Śladami dawnych leśniczan - Zamek Leśnicki w krajobrazie Śląska".
16 września (sobota) godz. 12:00
wstęp wolny
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Nowy strażnik Osiedla Leśnica
W związku z przeprowadzoną reorganizacją Straży
Miejskiej Wrocławia, jej Komendant Zbigniew Słysz
informuje, że z dniem 1 lipca br. stanowisko Strażnika Osiedla Leśnica obejmuje str. str. Agnieszka Smułka, tel. 600 908 518. Strażnik ten przypisany jest do
Oddziału Prewencyjno-Patrolowego mieszczącego się
przy ul. Wysokiej 6 we Wrocławiu. W wyznaczone
przez Zarząd Osiedla Leśnica dni miesiąca strażnik
będzie pełnił dyżur w siedzibie Osiedla Leśnica przy
ul. Płońskiego 13. Mieszkańcy Osiedla mogą kierować do niego swoje wnioski osobiście bądź telefonicznie. Szczegółowe dane zostaną zamieszczone na
stronie RO (lesnica.org) oraz w kolejnym wydaniu
gazety. Jednocześnie, w związku z dużymi brakami
kadrowymi (ok. 60 etatów), str. Agnieszka Smułka
będzie również wykonywała doraźne czynności
strażnika osiedla Jerzmanowo – Jarnołtów – Strachowice – Osiniec.
II nabór wniosków do Wrocławskiego Funduszu
Małych Inicjatyw
Fundacja „Umbrella” otworzyła II nabór wniosków
do Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw finansowanego ze środków Gminy Wrocław. Jego celem
jest wzmocnienie lokalnych wspólnot , pogłębienie
relacji między ich członkami oraz zaktywizowanie
mieszkańców Wrocławia. W obecnym dofinansowanych zostanie minimum 40 inicjatyw. Wnioski mogą
składać wyłącznie grupy nieformalne złożone z
trzech, niespokrewnionych osób. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 5000 zł. Przykładowe
działania to festyny, pikniki, warsztaty edukacyjne,
działania dla seniorów, projekty dla dzieci i młodzieży, inicjatywy proekologiczne. Więcej informacji na
www.wfmi.pl. Wnioski można składać do 11 września do godz. 17:00.
Młodzieżowy Budżet Obywatelski – II nabór do 8
września
Fundacja Umbrella oraz Urząd Miejski Wrocławia
serdecznie zapraszają młodzież do udziału w Konkursie, dzięki któremu można skorzystać ze środków
publicznych na realizację autorskich projektów o
charakterze edukacyjnym, ekologicznym, kulturalnym, sportowym lub społecznym. Udział w konkursie mogą wziąć minimum 3-osobowe nieformalne
grupy młodzieży do 21 roku życia, mieszkającej i/lub
uczącej się na terenie Wrocławia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia każda z
grup może ubiegać się o dofinansowanie projektu w
kwocie maksymalnej 1.000,00 złotych. Nabór wniosków trwa do 8 września! Wszystkie informacje (w
tym formularz wniosku aplikacyjnego) dostępne na
www.sektor3.wroclaw.pl/mbow
Konsultacje projektów uchwał antysmogowych
Zarząd województwa dolnośląskiego przyjął uchwałę
w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W uchwale
dotyczącej Gminy Wrocław zakłada się między innymi całkowitą rezygnację ze spalania węgla i drewna
na rzecz wykorzystania paliw płynnych i gazowych
od 2024 r. Do końca września 2017 r. można zgłaszać uwagi i wnioski do projektów uchwał – w formie pisemnej, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław, za pomocą

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: konsultacje@irt.wroc.pl oraz
ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu. Uwagi i
wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia - decyduje data wpływu. Wszystkie projekty
dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego
bip.umwd.dolnyslask.pl i Instytutu Rozwoju Terytorialnego irt.wroc.pl.
Azyl dla pieszych na Rytowniczej
Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że koncepcja RO w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Rytowniczej i Średzkiej
uzyskała
pozytywną
opinię
Wydziału.
Po wykonaniu projektu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień, zostanie przekazana do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta celem wyniesienia w
terenie.
Realizacja projektów Ratyń I i Ratyń IIa
Na ulicach objętych projektem budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Ratyń I, w miesiącu lipcu, przedstawiciele MPWiK
oraz ZDIUM przeprowadzili odbiór wykonania tego
zadania przez firmę AG System. W tym przedsięwzięciu wzięli również udział przedstawiciele RO,
którzy zgłosili szereg usterek do poprawy przez
wykonawcę. Aktualnie ZDIUM realizuje bezpośredni nadzór nad ich wyeliminowaniem przez firmę AG
System. Czekamy na oficjalną notatkę z tego odbioru i z usunięcia wszystkich usterek. Ponadto informujemy, że firma Skanska zakończyła realizację
projektu Ratyń IIa. I w tym przypadku również
zgłosiliśmy swoich przedstawicieli do udziału w
odbiorze ww. inwestycji, co zostało potwierdzone
przez MPWiK.
Poczekamy na połączenie Arachidowej z Wojanowską
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że
obecnie dysponuje koncepcją budowy brakującego
odcinka ulicy Arachidowej oraz umową z firmą Elasbud - Salwirak na realizację tego zadania. Termin
realizacji to 30 czerwca 2018 r. Jednocześnie wybudowana zostanie brakująca część nawierzchni ulicy
Arbuzowej. ZDiUM opracował i zatwierdził projekt
zmian zasad zatrzymywania się na ulicy Arachidowej, nastąpiło to w związku z licznymi wnioskami
dotyczącymi wyłączenia możliwości parkowania w
tym rejonie. Znaki zakazu już zostały ustawione.
Nareszcie otworzono ul. Kościańską
Zarząd Osiedla oraz mieszkańcy Złotnik, kilkakrotnie od początku roku, zgłaszali do UM konieczność
dopuszczenia do ruchu nowego odcinka ulicy Kościańskiej i zaprzestania obsługiwania budowy firmy JAKON poprzez stary odcinek tej ulicy (od ul.
Rawickiej).
W końcu decyzja zapadła, od kilku dni można swobodnie przemieszczać się tą ulicą, a samochody ciężarowe już nie dewastują zamieszkałej jej części.
Ponadto jak informuje ZDIUM, inwestor budowy
oraz wykonawca drogi dokonają naprawy zniszczonego odcinka ww. ulicy.
Postępowanie środowiskowe Szczecińska 13
Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że prowadzi postępowanie dowodowe w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu za-

kładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego przy ul. Szczecińskiej 13, (działki
47/, 47/2, 49/33, 49/34, AM6, obręb Żerniki). Ponieważ 17 sierpnia wpłynął uzupełniony raport o środowisku, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania ww.
decyzji. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pok. 505, w godzinach urzędowania. Wnioski można składać do 29 września – pisemnie, ustnie do protokołu lub pocztą elektroniczną na
adres wsr@um.wroc.pl.
Postępowanie środowiskowe dot. nowej instalacji
w Kemipol Sp. Z o.o.
Trwa postępowanie administracyjne prowadzone z
udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji otrzymywania wodorotlenków żelaza, w procesie neutralizacji kwaśnych soli żelaza oraz z procesu regeneracji
„topnika” zanieczyszczonego jonami żelaza w procesach galwanicznych w zakładzie Kemipol Sp. z o.o.
przy ul. Żwirowej 73 we Wrocławiu, planowanego do
realizacji na działkach nr 4/17, 4/26, 4/7, 4/18, 4/27
AM 4 obręb Jerzmanowo. Z dokumentacją sprawy
można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pok. 505, od
8.00 do 15.00 oraz złożyć uwagi i wnioski do dnia
11.09.2017 r.
Kontenery na odpady wielkogabarytowe we wrześniu br.
Informujemy, że kontenery na odpady wielkogabarytowe będą rozstawione w Leśnicy w dniach - 8 i
29.09, w Stabłowicach - 13.09, Mokra, Ratyń, Żar –
15.09 a w Złotnikach - 19.09., br. Przypominamy, że
na stronie internetowej spółki Ekosystem zostały
również wskazane miejsca i podane terminy ustawienia kontenerów zaproponowane przez spółdzielnie i
duże wspólnoty mieszkaniowe np. TBS. Szczegółowe
dane w odniesieniu do poszczególnych ulic znajdziecie Państwo na stronie internetowej spółki Ekosystem (ekosystem.wroc.pl), Sektor 3 - Fabryczna. Do
precyzyjnego zlokalizowania miejsca rozmieszczenia
ww. kontenerów można wykorzystać wirtualną mapę.
Dyżur radnego RM Wrocławia 4 września
Na dyżur radnej RM Wrocławia Grażyny Kordel zapraszamy 4 września br. w siedzibie RO przy ul.
Płońskiego 13.
Porady budowlane 11 września
W każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godz.17:00 –
18:00, w RO udzielane są porady budowlane, architektoniczne i urbanistyczne. Uzyskacie Państwo pomoc i doradztwo z zakresu architektury, administracji budowlanej, ochrony zabytków, planowania i zagospodarowania przestrzennego, estetyki oraz ogólnie geodezji i ochrony środowiska. Zapraszamy!
Porady prawne 18 września
Zapraszamy również na bezpłatne porady prawne,
które udzielane są w trzeci poniedziałek miesiąca, w
siedzibie RO, w godzinach 17.00 - 18.00.

SKAŁY I PIASKI Z 7 KONTYNENTÓW
51 zjawiskowych fotografii szwajcarskiego podróżnika - Andreasa Hürlimanna - ukazujących detale
formacji skalnych z siedmiu kontynentów będzie
można oglądać w galerii wrocławskiego Centrum
Kultury "Zamek". Na wernisaż organizatorzy zapraszają we wtorek 5 września o godz. 19:00. Wystawa
będzie czynna do 19 września, wstęp wolny.
Andreas Hürlimann, pochodzący ze Szwajcarii lekarz, podróżnik, od niemal 40 lat fotografuje wybrane motywy ogromnych formacji skalnych, pochodzących z różnych miejsc, na siedmiu kontynentach
świata. Jest autorem ponad 10 tys. zdjęć, z których
większość motywów stanowią w wyjątkowy sposób fotografowane skały. Na wystawie będzie można zobaczyć 51 prac fotograficznych, charakteryzujących twórczość Andreasa Hürlimanna. Najczęściej wybierane
przez autora motywy, to znaczne powiększenia faktury skał, „tkanki wierzchniej”, bogatej kolorystycznie
i walorowo. Spośród niezwykłych kształtów, feerii pigmentowych barw, wybiera te, których jedynym reżyserem jest światło – wydobywające plastyczne formy natury. Fotografie Andreasa Hürlimanna są więc obrazami rzeczywistości jak najbardziej realnej, ujętej okiem obiektywu, niezwykle wrażliwego na piękno artysty.
Tę umiejętność dostrzeżenia niezwykłej chwili, czasami bardzo krótkiej, definiuje się jako impresjonistyczne
przeżycie twórcy, który przekłada nam realistyczny język natury na plastyczne, abstrakcyjne obrazy, niekiedy subtelnie modelowane światłocieniem głębokiej perspektywy. Obrazy te, choć ujęte okiem obiektywu,
stają się malarskimi obrazami, dającymi się interpretować językiem sztuki.
Wystawa według autorskiego projektu kuratora Henryki Milczanowskiej, jest organizowana we współpracy
Fundacji Polskiej Sztuki Emigracyjnej oraz Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu.

Andreas Hürlimann "Skały i piaski.
Fotografie z siedmiu kontynentów"
Wernisaż 5 września (wtorek) godzina 19:00
Wystawa czynna do 19 września, wstęp wolny
Centrum Kultury „Zamek”

DNI FANTASTYKI - FOTORELACJA
W pierwszej połowie lipca w Centrum Kultury „Zamek” oraz w otaczającym go parku odbyły się 13. Dni Fantastyki. Poniżej przedstawiamy małą fotorelację z tego wydarzenia.

INFORMACJA PZERiI
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Wrocław - Fabryczna uprzejmie informuje, że Zarząd Koła nr 1 rozpoczyna
swoją działalność od 6 września 2017
roku.
Kontynuacja dyżurów w każdą środę
w godzinach od 15:30 do 18:00 w Centrum Kultury „Zamek” we wrocławskiej
Leśnicy.

Wolontariat
w CK "Zamek"
Wraz z początkiem jesieni startujemy z cyklicznymi
spotkaniami, w czasie których pojawią się tematyczne projekcje najważniejszych dla popkultury filmów.
Interesujesz się kinem i kulturą popularną? Lubisz oglądać filmy i chciałbyś się zaangażować
w projekt stworzenia w Leśnicy klubu filmowego?
Zgłoś się do nas! Jeżeli chcesz mieć wpływ na
kształt projektu, wyślij zgłoszenie na adres fantastyka@zamek.wroclaw.pl.
W treści maila napisz kilka słów o sobie oraz o swoim pomyśle na formułę klubu.

Zakończyła się weryfikacja
projektów WBO

Centrum Rozwoju i Aktywności „Źródełko”,
działające przy Parafii św. Jadwigi zaprasza na finał akcji NARODOWE CZYTANIE

2 września 2017
Zachęcamy wszystkich Państwa do wspólnego czytania Wesela.
Spotkanie rozpoczynamy o godz. 11.00, w wyjątkowej scenerii,
w leśnickim parku w Pawilonie ESK.
Wolontariusze „Źródełka”, Seniorzy i chętne osoby czytać będą fragmenty lektury do godz. 15.00!

Ostateczne wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do WBO 2017 zostały już opublikowane. Można
się z nimi zapoznać, wchodząc na kartę zadania na
stronie wroclaw.pl. Z Osiedla Leśnica do głosowania
dopuszczono następujące projekty: 67 Wyciszenie
nawierzchni na ul. Złotnickiej, 103 Mokrzański Plac
zabaw, 197 Wśród drzew, krzewów i ptaków. Budujemy plac zabaw dla naszych dzieci na terenie SP 95,
248 Remont peronów przystankowych na pętli Leśnica oraz montaż tablicy elektronicznej, 343 Bezpieczeństwo na Złotnikach część II, 363 Przebudowa
ciągu komunikacyjnego na terenach gminnych w celu
poprawy warunków zamieszkiwania na odcinku drogi ul. Łososiowickiej, 419 Poprawa bezpieczeństwa
na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu: Wojanowska/Starogajowa, 462 Stawy Leśnickie, 506 Plac
zabaw integracyjny od przedszkola do seniora „Złota
integracja”, 610 Oświetlenie drogowe przy ulicy Mokrzańskiej, 629 Wrocław na dotknięcie ręki – tyflograficzne mapy wybranych rejonów Wrocławia, 631
BIOpark Stabłowice, 728 Rewitalizacja miejsca wypoczynku na terenach między ulicą Lewą a szpitalem
wojewódzkim. Głosowanie odbędzie się w dniach 15
września – 2 października. Głosować mogą wszyscy
mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat – elektronicznie,
poprzez prosty formularz, który znajdzie się na stronie WBO oraz tradycyjnie - papierowo. Kartę do głosowania będzie można pobrać ze strony www oraz
w punktach głosowania w Centrach Obsługi Mieszkańca, wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i w siedzibach blisko połowy rad osiedli,
również w siedzibie Rady Osiedla Leśnica. Szczegółowe zasady głosowania zostaną opublikowane we
wrześniu.

Co nowego na obwodnicy?

Już tylko przez miesiąc w parku leśnickim, podobnie jak w ośmiu innych miejskich parkach, będzie funkcjonował Pawilon ESK. Miejsce weekendowych spotkań i zabaw udostępnione bezpłatenie mieszkańcom naszego miasta. Przezcałe wakacje można było korzystać zezgromadzonych w nich leżaków, kolorowanek, czy też
sprzętu sportowego. Jest to już trzecia edycja tego projektu.
Dotychczasowe edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego też Parki ESK pozostają z nami. Wprowadziliśmy niewielką modyfikację nazwy: Parki ESK Emocje-Sport-Kultura, by oddać charakter wydarzeń, które dzieją się w parkach. Jednocześnie zachowujemy skrót ESK, bo jeszcze długo będziemy pamiętać o roku 2016 i Europejskiej Stolicy Kultury, którą był Wrocław.
Tak jak w poprzednich edycjach to wrocławianie są gospodarzami pawilonów kultury, od nich zależy, czy
miejsca te wypełnią się spotkaniami, koncertami, wystawami, wykładami, teatrami, będą czytelnią pod
chmurką czy plenerowym miejscem do aktywnego spędzania wolnego czasu. Funkcje, jakie będą pełnić,
przypiszą im sami mieszkańcy i osoby odwiedzające parki! Projekt nie ma z góry narzuconego harmonogramu, jest tworzony spontanicznie, ale oczywiście pewne wydarzenia można zaplanować z wyprzedzeniem.
Jeśli macie Państwo pomysł na wykorzystanie pawilonów kultury zachęcamy do kontaktu: parki.esk@wroclaw2016.pl - wystarczy krótki opis wydarzenia i preferowane miejsce, przekażemy wiadomość
koordynatorowi wskazanego parku.

SENSOPLASTYKA
Warsztaty z sensoplastyki to podróż w krainę zmysłów oraz wolnego wyboru. To zajęcia na których zarówno
dzieci jak i dorośli uwolnią twórczą energie. Na warsztatach wykorzystujemy materiały spożywcze o różnych
strukturach i konsystencjach. Czujemy dotykiem, wąchamy i...brudzimy do woli. Rodzic i dziecko współtworzą zajęcia. Uczymy się wspólnie szanować swój wybór oraz stymulujemy sensorycznie wszystkie zmysły.
Dziecko brudne to dziecko szczęśliwe! Metoda według których prowadzone są zajęcia została stworzona
przez Izabelę Annę Stefańską. Osoba prowadząca - trener sensoplastyki Kalina Tomkowiak Kozak Na zajęcia
zabieramy koniecznie ubrania na zmianę
BILETY: Zakup biletów przez stronę StrefaZajec.pl. Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych
Należy założyć konto/zalogować się na stronie: strefazajec. Następnie zapisać się na wybrane zajęcia
(klikając Centrum Kultury ZAMEK, wyświetlą się wszystkie zajęcia oferowane przez nasze Centrum, należy
wybrać Sensoplastyka Zgłoszenie musi zostać opłacone przez system PayU lub gotówką w kasie CK Zamek..
Dopiero opłacone zgłoszenie gwarantuje miejsce na zajęciach. Przypominamy, że bilet kosztuje 20 zł. Nie ma
możliwości zwrotu opłaty w przypadku nie przybycia na zajęcia. Płatność ze zniżką UrbanCard Premium wymaga okazania aktywnej karty w recepcji CK Zamek

Skanska SA, po otrzymaniu zezwolenia ZRID na
ostatni odcinek obwodnicy Leśnicy od ulicy Piołunowej do Osinieckiej, rozpoczęła prace przygotowawcze
– archeologiczne, saperskie i wycinkę drzew. Na pozostałych odcinkach układana jest masa bitumiczna,
trwają prace wykończeniowe, humusowanie i obsiewanie trawą. Na skrzyżowaniu Piołunowej z Jerzmanowską i Osiniecką obowiązuje zmieniona organizacja ruchu, są tam przebudowywane wszystkie sieci
i układ drogowy.
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