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REKLAMA 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Osiedla na II Wigilię Leśnicką, która odbędzie się w niedzielę 17 grud-

nia, od 14.00 do 17.00, na tarasach Zamku. Spotkanie jest otwarte i adresowane do wszystkich mieszkańców 

naszych osiedli – Leśnicy, Stabłowic, Złotnik, Mokrej, Marszowic, Ratynia, Żaru i Żernik Nowych, a szczegól-

nie do osób starszych, samotnych, potrzebujących. W świątecznej atmosferze, przy choince, będzie można 

posłuchać kolęd, skosztować wigilijnych potraw oraz wspólnie i radośnie spędzić czas. Wigilię realizuje 

Partnerstwo dla Leśnicy i Okolic, tj. MPOS, CK Zamek, Rada Osiedla, placówki oświatowe, PZERiI, lokalne 

kluby, chóry, stowarzyszenia i świetlice środowiskowe, wolontariaty oraz lider projektu, radny VI kadencji 

RO, Roman Tarnowiecki i lokalny biznes. Trwają już przygotowania i spotkania organizacyjne. Projekt jest 

finansowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Radę Osiedla Leśnica. Zapraszamy do 

współpracy wszystkich chętnych z naszego Osiedla, każda pomoc i wsparcie są mile widziane.  

Serdecznie zapraszamy na zajęcia matematycz-

ne dla dzieci. Ich celem jest rozwijanie myśle-

nia matematycznego, poznawanie i utrwalanie 

pojęć matematycznych, a także zastosowania 

matematyki w życiu.  

Dzieci uczą się matematyki poprzez zabawy 

muzyczne, plastyczne i ruchowe. Na naszych 

zajęciach wzmacniamy koordynację wzrokowo

-ruchową. Mamy dużo ćwiczeń manipulacyj-

nych, które doskonalą sprawność motoryki ma-

łej. Zachęcamy dzieci do koncentracji w trakcie 

wykonywanych zadań. 



 

Osiedlowe imprezy mikołajkowe 

Informujemy Państwa, że zgodnie z uchwałą Rady 

Osiedla, w grudniu br. został sfinansowany zakup 

paczek świątecznych dla 152 dzieci i młodzieży, bę-

dących pod opieką trzech Centrów Rozwoju i Aktyw-

ności Dzieci  Młodzieży: „Źródełko” przy parafii pw. 

św. Jadwigi w Leśnicy; „Andrzejówka” przy parafii 

pw. św. Andrzeja Apostoła w Stabłowicach oraz An-

tynarkotycznego Stowarzyszenia Katolickiego 

„KARAN” przy ul. Skoczylasa 8 . Paczki te zostały 

wręczone w ramach przygotowanych i przeprowa-

dzonych przez ww. ośrodki uroczystości mikołajko-

wych, za co dziękujemy ich kierownictwu i pracow-

nikom. Szczególnie, dziękujemy Wrocławskiemu 

Centrum Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta za 

wspaniałomyślność i wsparcie naszego przedsię-

wzięcia – projektu zgłoszonego przez Radę Osiedla – 

dodatkową kwotą 2080 zł. Ponadto, funduszami na-

szej rady, wsparliśmy uroczystości mikołajkowe or-

ganizowane przez CK „Zamek”. Łączna wartość tych 

obu świątecznych akcji (wraz z dotacją) wyniosła w 

tym roku 6380 zł. Przy tej okazji zwracamy się do 

mieszkańców Osiedla, w tym szczególnie potencjal-

nych sponsorów i darczyńców, o niezapominanie 

podczas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia o 

osobach potrzebujący, samotnych i chorych, dla któ-

rych każdy dar serca może być niezapomnianą  

„gwiazdką z nieba”.  

Pomóżmy kotom przetrwać zimę 

Ustawa o ochronie zwierząt stanowi, że zwierzęta 

wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i po-

winny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobod-

nego bytowania. Każde zwierzę należy traktować w 

sposób humanitarny oraz zapewniać mu odpowied-

nią opiekę i ochronę. Taką troską powinny być obję-

te również koty wolno żyjące, zwłaszcza zimą, którą 

ciężko im przeżyć bez ciepłego i suchego pomiesz-

czenia, gdzie będą miały zapewnione pożywienie i 

wodę. Koty są naszymi sprzymierzeńcami, gdyż ich 

obecność w miejskim ekosystemie zapobiega roz-

przestrzenianiu się gryzoni, które są nosicielami 

wielu groźnych dla człowieka chorób. Koty potrzebu-

ją pomocy człowieka, a człowiek, aby uniknąć plagi 

gryzoni, potrzebuje kotów. 

Zwracamy się z apelem do mieszkańców, zarządców 

i administratorów nieruchomości o humanitarną 

postawę w stosunku do wolno żyjących kotów, w 

tym o aktywny i przyjazny udział w zapewnieniu im 

ochrony i opieki. Prosimy o udostępnianie im cie-

płych i suchych miejsc schronienie w budynkach, np. 

poprzez uchylenie, w okresie występowania niskich 

temperatur, okienek w piwnicach lub innych odpo-

wiednich do tego pomieszczeniach. Takie postępo-

wanie przyczyni się do ratowania tych zwierząt i 

pomoże im przeżyć zimę. Należy zaznaczyć, że zwie-

rzęta te znajdują się pod stałą opieka wrocławskich, 

społecznych opiekunów kotów, którzy kontrolują 

wielkość i stabilność kociej populacji oraz dbają o jej 

dobrą kondycję zdrowotna. Przypominamy, że agre-

sywne działania wobec kotów miejskich zmierzające 

do zmiany miejsca bytowania kotów wolno żyjących 

naruszają ich naturalne potrzeby życiowe, które są 

chronione prawem. Utrudnianie, straszenie, zamyka-

nie dostępu do dotychczasowych schronień, umyślne 

ranienie czy trucie, jest formą znęcania się nad tymi 

zwierzętami, sankcjonowaną prawem. 

Wyrażamy nadzieję, że realizacja niniejszego apelu 

spotka się z Państwa zrozumieniem i akceptacją, a 

jego realizacja, podobnie jak w latach ubiegłych, po-

może zwierzętom przetrwać trudny, zimowy okres. 

Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom wynika z 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwie-

rząt. Ponadto działania takie są zgodne z intencją 

Uchwały nr XXXVII/791/17 Rady Miejskiej Wrocła-

wia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-

ganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wro-

cław w 2017 roku. 

Co z monitoringiem osiedla? 

Zarząd Osiedla Leśnica, w oparciu o składane od 

kilkunastu lat wnioski mieszkańców oraz po omó-

wieniu tej sprawy na spotkaniu w dniu 7.09. br. z 

Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem 

ponownie zwrócił się do Dyrektor Wydziału Bezpie-

czeństwa i Zarządzania Kryzysowego, o podjęcie 

radykalnych działań związanych z objęciem moni-

toringiem wizyjnym newralgicznych punktów na-

szego Osiedla. W pierwszej kolejności, zależy nam 

na monitorowaniu następujących miejsc: pętla 

tramwajowo-autobusowa; skrzyżowanie ulic Średz-

ka (DK94)/ Dolnobrzeska/ Trzmielowicka; rejon 

parkingu „park & ride” przy ul. Promenada; pl. 

Świętojański; skrzyżowanie ul. Kosmonautów/

Złotnickiej; rejon ul. Boguszowskiej na wysokości 

SP nr 95 i kościoła oraz skrzyżowanie ul. Wielko-

polska/ Małopolska/Złotnicka. 

Zwróć się do dzielnicowego KP Wrocław Leśnica! 

Należy pamiętać, że w sprawach zagrożenia bezpie-

czeństwa i porządku publicznego w pierwszej ko-

lejności należy kontaktować się ze swoimi dzielni-

cowymi. Podajemy do nich kontakt oraz zakres od-

powiedzialności: asp.szt. Paweł Gillert  71 340 28 

74, kom. 601 813 026, dzielnicowy.lesnica6 

@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Obszar działania obej-

muje: ul. Kosmonautów - numery nieparzyste, Po-

rębska, Lazurowa, Jeżowska, Piechowicka, Miłkow-

ska, Jagniątkowska, Głuszycka, Mysłakowicka, 

Przesiecka, Przechodnia, Niebieska, Perłowa, 

Szkarłatna, Purpurowa, Seledynowa, Granatowa, 

Niecała, Boguszowska, Biała, Zielona, Fioletowa, 

Szara, Żółta, Źródlana, Śnieżna, Amarantowa, Błę-

kitna, Złota, Jesiennicka, Skałeczna, Jeleniogórska, 

Cieplicka, Sobieszowska, Iwonicka, Ciechocińska, 

Kruszcowa, Pienińska, Bieszczadzka, Trójkątna, 

Tatrzańska, Starogajowa, Staroleska, Wojanowska, 

Drogosławicka, Staroleska, Lewa, Fieldorfa, ROD 

Cicha Dolina, ROD Spokojna Dolina, ROD Zielona 

Dolina, ROD Fantazja, ROD Malwa. Mł. asp. Włady-

sław Pióro, 71 340 28 77, kom. 797 306 237, dziel-

nicowy.lesnica5@wroclaw. wr.policja.gov.pl. Ob-

szar działania obejmuje: ul. Stabłowicka 93-143 

oraz 112-146, Towarowa, Polonii Wrocławskiej, 

Juszczaka, Osmańczyka, Łomnicka, Marszowicka, 

Bojanowska, Krzelowska, Małomicka, Wilkszyńska, 

Gwizdanowska, Mydlarskiego, Wąsowicza, Ślebo-

dzińskiego, Łanowskiego, Czaplińskiego, Jahna, 

Haisiga, Modelskiego, Hartmana, Wereszyckiego, 

Bąka, Jaworskiego, Wolfkego, Łososiowicka, Ma-

lownicza, Dolnobrzeska 5-57, Główna 1-151, ROD 

Marszowice, ROD Włókniarz. 

St. asp. Jolanta Skłodowska 71 340 28 75, kom. 

601813104, dzielnicowy.lesnica4@wroclaw. 

wr.policja.gov.pl. Obszar działania obejmuje: ul. 

Białodrzewna, Białogardzka, Bocheńska, Bukowa, 

Chęcińska, Częstochowska, Czorsztyńska, Grabowa, 

Grybowska, Jasielska, Kamiennogórska, Kielecka, 

Konińska, Kosmonautów (numery parzyste), Ko-

ściańska, Krzeszowska, Limanowska, Łukowa, Ma-

łopolska, Mieroszowicka, Nowosądecka, Nowotarska, 

Olkuska, Pl. Ciesielski, Pl. Kaliski, Podhalańska, Prze-

myska, Rabczańska, Radomska, Rajska, Rawicka, 

ROD Aronia, ROD Słonecznik, ROD Złotniki, Ryżowa, 

Rzeszowska, Solińska, Szczecińska, Tarnowska, Wiel-

kopolska, Wschowska, Zakopiańska, Złotnicka, Żwi-

rowa, Żywiecka.  

W następnym wydaniu gazety podamy dane i obszar 

działania kolejnych dzielnicowych z KP Wrocław Le-

śnica.  

Obwodnica Leśnicy 

Na początku grudnia br., Wrocławskie Inwestycje 

planują złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie 

dla gotowego odcinka obwodnicy Leśnicy – fragmen-

tu alei Prezydenta Kaczorowskiego od ulicy Średzkiej 

do Piołunowej. Po jego uzyskaniu będzie można udo-

stępnić drogę do eksploatacji. Wg aktualnych usta-

leń, obwodnicą pojadą samochody osobowe, a braku-

jący odcinek obwodnicy (od Piołunowej do Osiniec-

kiej), tymczasowo zastąpią fragmenty ulic Piołuno-

wej, Jerzmanowskiej i Rdestowej. 

Kontenery na odpady wielkogabarytowe – 12 i 15 

grudnia br. 

W grudniu, ostatni raz w tym roku, będą rozstawiane 

kontenery na odpady wielkogabarytowe. 12 grudnia 

w Stabłowicach, w następujących lokalizacjach: zbieg 

ulic Ananasowa – Stabłowicka; Chwałkowska – Gó-

recka (koło transformatora); Jeleniogórska – Krusz-

cowa; Jeleniogórska – Śnieżna; Lazurowa – Bogu-

szowska; Samotna – Wełniana; Starogajowa – Prze-

siecka; Starogajowa 6; Śnieżna (z tyłu pawilonu han-

dlowego Dino); ul. Żółta (naprzeciw ulicy Białej). 

Natomiast 15 grudnia w Żernikach Nowych: ul. Lewa 

(na końcu) , ul. Trójkątna 36 (w pobliżu stacji tra-

fo), ul. Grabowa między nr 48-50 i przy zbiegu ulic 

Bukowa – Białodrzewna (obok bunkra) oraz w Mar-

szowicach: ul. Marszowicka 30 i przy zbiegu ulic 

Marszowicka – Wilkszyńska (od strony Bystrzycy).  

Czas na świąteczne porządki, prosimy o wcześniejsze 

przygotowanie rzeczy, których chcemy się pozbyć. 

Przypominamy, że na stronie internetowej sp. Eko-

system, zostały również wskazane miejsca i podane 

terminy ustawienia kontenerów zaproponowane 

przez spółdzielnie i duże wspólnoty mieszkaniowe 

np. TBS. Do precyzyjnego zlokalizowania miejsca 

rozmieszczenia ww. kontenerów można również wy-

korzystać wirtualną mapę. Prosimy o przesyłanie do 

RO swoich propozycji nowych lub zmienionych loka-

lizacji kontenerów na odpady wielkogabarytowe w 

2018 roku. Jak zwykle, pod koniec roku, Zarząd Osie-

dla będzie składał do spółki Ekosystem wniosek w 

sprawie harmonogramu podstawień na kolejny rok. 

Porady budowlane 11 grudnia  

W każdy drugi poniedziałek miesiąca, od 17:00 do 

18:00, w siedzibie RO, udzielane są porady budowla-

ne, architektoniczne i urbanistyczne. Uzyskacie Pań-

stwo pomoc i doradztwo z zakresu architektury, ad-

ministracji budowlanej, ochrony zabytków, planowa-

nia i zagospodarowania przestrzennego, estetyki 

oraz ogólnie geodezji i ochrony środowiska. Zapra-

szamy! 

Porady prawne 18 grudnia  

Zapraszamy również na bezpłatne porady prawne, 

które udzielane są w trzeci poniedziałek każdego 

miesiąca od 17.00 do 18.00.  

RADA OSIEDLA INFORMUJE: 
Rubryka redagowana przez Radę Osiedla Leśnica 

DYŻURY RADNYCH OSIEDLA LEŚNICA: Ul. Płońskiego 13/1 w każdy poniedziałek od 16:30 do 18:00 i w czwartek od 17:00 do 18:30 tel: 71 349 44 96 email: rada@lesnica.org 
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Moduł I - 8 x 4 cm 

1 strona –45 zł netto 

4 strona - 35 zł netto 

2 i 3 strona - 25 zł netto 

 

Moduł II - 8 x 8 cm 

1 strona –90 zł netto 

4 strona - 70 zł netto 

2 i 3 strona - 50 zł netto 

CENNIK REKLAM 

Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.  

Pełna oferta dla reklamodawców na stronie 

www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka 

REKLAMA 

Polski Związek Emerytów, Rencistów   

i  Inwalidów 

serdecznie zaprasza 

na spotkania  

przy kawie i herbacie  

w każdą środę  

od godz. 16:00 do 18:00 

FERIE W AQUAPARKU 
Ferie zimowe w naszym województwie wypadają tym razem bardzo wcześnie – trwają od 15.-28. stycznia 

2018. Już dziś warto zastanowić się, jak zagospodarować ten okres naszym dzieciom. Jeśli nie uda się wypad 

w góry, można sięgnąć po którąś z propozycji zorganizowanego wypoczynku. I tu godne polecenia są wszelki 

formy łączące zabawę z aktywnością fizyczną. To świetna alterna-

tywa wobec dwóch tygodni spędzonych przez nasze pociechy 

przed ekranem telewizora lub komputerowym monitorem.  

Ciekawą formę zajęć proponuje wrocławski Aquapark. Aquaferie 

to wyjątkowa oferta. Organizatorzy proponują bowiem program 

zabaw w wodzie połączonych z nauką pływania dostosowaną do 

umiejętności dziecka. Wszystko to utrzymane w konwencji szalo-

nej, pirackiej przygody. Aquaferie co roku cieszą się ogromną po-

pularnością – mówi Anna Hejno, rzeczniczka Aquaparku – poleca-

my je wszystkim rodzicom, którym leży na sercu zdrowy, aktywny 

styl życia ich dzieci. Zwłaszcza, że zajęcia mają bardzo atrakcyjną 

dla nich formę. To cały tydzień zabawy w wodzie, przygód, zadań 

i konkursów. Nasi podopieczni sami nie wiedzą kiedy zarażają się 

pływackim bakcylem.  

Atutem tej propozycji jest możliwość wykupienia zarówno poje-

dynczych dni, jak i pełnego cyklu. Dzieciaki pozostają pod opieką 

doświadczonych instruktorów pływackich i animatorów, codzien-

nie w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00. Koszt pojedynczego 

dnia to 110 zł, cena pełnego pakietu wynosi 500 zł. Rezerwacji 

można dokonać pod numerem: 71 77 11 511.  

TEKST SPONSOROWANY 

KULTURY ŚWIATA—CHADAR 
W styczniu 2017 roku dziennikarz National Geographic Polska Mateusz 

Waligóra wraz z fotografem Michałem Dzikowskim rozpoczęli nowy 

reporterski projekt. Dokumentują kultury, tradycje i miejsca, które wła-

śnie teraz - dzisiaj ulegają nieodwracalnym zmianom. W ramach wypra-

wy Chadar Aztorin Expedition przemierzali zamarzniętą himalajską rze-

kę Zanskar, która zimą stanowi jedyne połączenie między północnoin-

dyjskimi regionami Ladakh i Zanskar. Chadar - bo tak nazywa się wyjąt-

kowy, praktykowany od wieków rytuał marszu lodowym szlakiem - nie-

długo zniknie. Dlaczego? Odpowiedź w trakcie prelekcji. 

„Chadar - koniec lodowej drogi”  spotkanie z Mateuszem Waligórą 

14 grudnia 2017, czwartek, godzina 18:30 

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław 

Wstęp wolny! 

IDĄ ŚWIĘTA - LAUREACI KONKURSU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGA MUSZYŃSKA SAMUEL SZYLUK 

INGA ŻABNICKA 

Pozostali wyróżnieni: 

Tymoteusz Wilanowski, Jaśmina Grabias, Michał 

Borowiec, Jagoda Adamska, Izabela Puzicka, Kasia 

Nowacka, Artur Żabnicki, Nina Boral, Aniela Jasz-

czyk, Milen Belczyk 

 

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie 

gratulujemy. Dziękujemy również sponsorom na-

gród: Wrocławskiemu Teatrowi Lalek, Aquaparko-

wi Wrocław oraz cukierni Czary Mary.  

WARSZTATY ZIMOWE 2018 - MAGICZNA ZIMA  

22 - 26 stycznia 2018 g. 8-16 Cena warsztatów: 250 zł (5 dni), 65 zł (1 dzień) 

Zapraszamy dzieci w wieku 7- 11 lat na warsztaty artystyczne w Centrum Kultury „Zamek” W tym roku 

zabierzemy dzieci w magiczny świat alchemików, magii i starych zimowych opowieści. Uczestnicy we-

zmą udział w eksperymentach i zajęciach plastycznych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów 

oraz wolontariuszy z innych którzy przyjadą do nas z innych krajów i kontynentów. W programie warsz-

tatów znajdą się również wyjścia, a uczestnikom zapewniony zostanie ciepły posiłek. 



 

Zielone WBO – głosujemy do 

13 grudnia 

Głosowanie na zielone projekty odbywa się wyłącz-

nie elektronicznie, od 6 do 13 grudnia (do 23.59). 

Głosować może każdy mieszkaniec Wrocławia, nie-

zależnie od wieku i miejsca zameldowania. Głosuje-

my na  jeden projekt mały – do 250 tys. zł oraz jeden 

duży – do 500 tys. zł. Na liście przeznaczonej pod 

głosowanie znajduje się 39 zielonych projektów. Ze-

spół roboczy, złożony z ekologów, aktywistów miej-

skich, naukowców, urzędników zajmujących się zie-

lenią i WBO, wytypował 39 projektów. Jako baza 

służyła lista pozytywnie zweryfikowanych projek-

tów WBO 2017, które nie zostały wybrane przez 

mieszkańców do realizacji. Na naszym Osiedlu są 

dwa małe projekty: 631- EKOpark Stabłowice, który 

przewiduje nasadzenia drzew na terenie przyszłego 

parku między ulicami Jeleniogórską a Starogajową 

oraz 594 - Drzewa i krzewy owocowe dla Stabłowic i 

Oporowa, zakładający nowe nasadzenia drzew i 

krzewów owocowych w miejscu powstających 

dwóch parków - Mamuta na Oporowie i EKOparku 

na Stabłowicach. Zwycięskie projekty zostaną wyko-

nane w ich „zielonym zakresie” (więcej zieleni – 

mniej infrastruktury).  Szczegółowe ustalenia co do 

zakresu prac będą wynikiem konsultacji społecz-

nych, które zostaną zorganizowane w roku 2018 -  

oddzielnie dla każdej wybranej przez mieszkańców 

inwestycji. W 2018 r. opracowana zostanie również 

dokumentacja projektowa. Budowa nowych skwe-

rów i parków zacznie się w 2019 r. Lista projektów 

na www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/

wbo2016/projekty-zielone-wbo-2017. 

TEKST: Rada Osiedla Leśnica 

3 grudnia dzięki współpracy Centrum Kultury „Zamek”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-

dów koło nr 1 w Leśnicy oraz Koła Przewodników przy Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oprowadzili-

śmy mieszkańców Wrocławia śladami Bitwy pod Lutynią, które wciąż są obecne na naszym osiedlu. Wyciecz-

kę oprowadzał Jacek Myszkowski, natomiast my mamy niewielką fotogalerię z tego wydarzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możemy już zaprosić na kolejne wycieczki i spacery, które będą organizowane w przyszłym roku w związku 

z 90. rocznicą przyłączenia zachodnich osiedli do Wrocławia.  

Mój dom, mogę palić, czym chcę?  

Niezupełnie. Tak jak w całej Polsce, we Wrocławiu 

też obowiązuje zakaz spalania odpadów w instala-

cjach grzewczych budynków. Każdy, kto widzi (i czu-

je), że ktoś spala odpady, ma prawo zwrócić właści-

cielowi uwagę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem 

odpowiednim służbom. Kara to mandat w wysoko-

ści do 500 zł. Jeśli sprawa trafi na wokandę, sąd 

może orzec grzywnę w wysokości nawet 5000 zł. 

Dziękuję, nie palę! 

- bo to może być przyczyną poważnych chorób płuc 

i układu oddechowego u mnie i moich bliskich, 

- bo szkodliwe substancje roznoszą się wokół domu 

nawet na kilkaset metrów, 

- bo gromadząca się smoła i sadza mogą doprowa-

dzić do pożaru w kominie lub niepotrzebnych wydat-

ków, 

- bo zatruwam okolicę, 

- bo nie chcę narazić się na mandat, 

- bo jestem eko. 

Zgłoś łamanie prawa! 

Straż Miejska Wrocławia – Oddział Ochrony Środo-

wiska – tel. alarmowy 986 (całodobowy) lub 71 310 

06 46 (w godzinach 7:00 - 14:00) 

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 

Wrocławia tel. 71 777 91 00 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska + tel. 

71 372 13 06 ( tylko w przypadkach spalania odpa-

dów przez podmioty prowadzące działalność gospo-

darczą). 

Źródło: www.wroclaw.pl 

NIE TRUJ SĄSIADÓW 

Co roku spalamy w Polsce nawet 2 mln ton odpadów w domowych piecach – alarmu-

je Ministerstwo Środowiska. Z każdym kilogramem spalonych śmieci emitujemy tok-

syczne substancje, które szkodzą nam i osobom w naszym otoczeniu. W dodatku 

wcale na tym nie oszczędzamy, a nawet możemy narazić się na wysoką karę. 


