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Kiedy otwarcie pierwszego odcinka obwodnicy

dzielone równo pomiędzy 14 rejonów, co oznacza

21-09-2018; ul. Trójkątna 36 : 13-04-2018, 03-08-

Leśnicy?

kwotę 1,5 mln zł na każdy rejon, w tym 750 tys. zł

2018, 21-12-2018; ul. Lewa 1: 02-02-2018, 15-06-

na projekty małe i 750 tys. zł na projekty duże. Ce-

2018, 05-10-2018; ul. Lewa 53: 09-03-2018, 27-07-

lem podziału jest równomierne rozłożenie inwesty-

2018, 30-11-2018; ul. Marszowicka / Wilkszyńska: 19

cji na mapie miasta oraz zachęcenie do współpracy

-01-2018, 09-03-2018, 25-05-2018, 20-07-2018, 28-

mieszkańców, zawiązywania koalicji oraz tworze-

09-2018, 30-11-2018; ul. Marszowicka 30: 09-02-

nia lokalnych strategii i partnerstw. Na projekty

2018, 13-04-2018, 08-06-2018, 03-08-2018, 05-10-

ogólnomiejskie przeznaczono 4 mln zł, przy czym

2018, 07-12-2018; ul. Lutyńska / Lubska przy trans-

maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to

formatorze: 19-01-2018, 09-03-2018, 18-05-2018, 20

1 mln zł; budżet na zabytki to 250 tys. zł. Projekty

-07-2018, 07-09-2018, 23-11-2018; ul. Miodowa /

w rejonach podzielone są na dwa progi kwotowe:

Batorego, ul. Gromadzka przy transformatorze, ul.

projekty małe do 250 tys. zł i projekty duże do 750

Chobieńska / Mojęcicka: 09-02-2018, 13-04-2018, 08

tys. zł.

-06-2018, 03-08-2018, 05-10-2018, 07-12-2018; ul.

Wrocławskie Inwestycje złożyły wnioski o dopuszczenie do ruchu odcinka nowej drogi od Średzkiej do
Piołunowej. Zostanie otwarta, kiedy zakończą się
prace na ulicach sąsiadujących z wylotem obwodnicy. Powstanie chodnik wzdłuż Jerzmanowskiej do
skrzyżowania z Rdestową, na której zamontowane
zostaną progi zwalniające. Fragment Średzkiej, przy
wjeździe na obwodnicę, będzie jednokierunkowy.
Urzędnicy szacują, że jeśli warunki pogodowe pozwolą, pojedziemy obwodnicą jeszcze w lutym, na
pewno jednak w pierwszym kwartale br.
Kanalizacja Żernik Nowych
MPWiK informuje, że przy wykonywaniu przewiertu
przez ul. Kosmonautów, na wysokości ul. Białodrzewnej, wystąpiły przeszkody w gruncie uniemożliwiające ułożenie kanału w zakładanym terminie.
Konieczne było wybudowanie dodatkowej komory
ratunkowej, w pasie zieleni pomiędzy jezdnią i toro-

Szkolenie liderów WBO w Leśnicy – 1 luty br.

Gromadzka przy pętli autobusowej, ul. Gromadzka
49: 19-01-2018, 09-03-2018, 25-05-2018, 20-07-

Informujemy, że w czwartek, 1 lutego br., zostanie
przeprowadzone szkolenie z zasad składania wniosków na projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w edycji 2018. Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych na godz. 17.00 do
siedziby RO przy ul Płońskiego 13.

2018, 28-09-2018, 30-11-2018; ul. Świerkowa / Ulowa: 19-01-2018, 09-03-2018, 18-05-2018, 20-072018, 07-09-2018, 23-11-2018. Szczegółowe dane w
odniesieniu do poszczególnych ulic znajdziecie Państwo na

stronie

internetowej spółki

–

ekosys-

tem.wroc.pl, Sektor 3 - Fabryczna. Na stronie tej zo-

wiskiem. Przewiert pod jezdnią ulicy Kosmonautów

Kontenery wielkogabarytowe na naszym osiedlu

stały również wskazane miejsca i podane terminy

został wykonany, przewiert pod torowiskiem ma

w 2018 roku

ustawienia kontenerów zaproponowane przez spół-

zostać wkrótce zrealizowany. Jeśli ponownie nie wystąpią problemy techniczne, to całość robót, tj. połączenie rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków,
z kanalizacją grawitacyjną w ul. Kosmonautów, wraz
z próbami i kamerowaniem, powinna się zakończyć
do połowy lutego. Mieszkańcy ul. Bukowej i Grabowej będą mogli podłączać się do kanalizacji sanitarnej po wykonaniu opisanego wyżej zakresu prac i ich
pozytywnym odbiorze.

W bieżącym roku Ekosystem ustawi kontenery na
odpady wielkogabarytowe w następujących lokalizacjach i terminach: ul. Krępicka / Junacka, ul. Junacka / Dolnobrzeska, ul. Krępicka 17, ul. Wolska /
Średzka, ul. Jajczarska 3, ul. Płońskiego 20, ul. Promenada / Stroma, ul. Kącka, ul. Mokrzańska: 16-03
-2018, 18-05-2018, 17-07-2018, 21-09-2018, 23-112018; ul. Jajczarska / Platanowa: 13-04-2018, 0510-2018; ul. Serowarska: 22-06-2018, 21-12-2018;
ul. Serowarska 12: 16-02-2018, 03-08-2018; ul. Małoszyńska / Niepierzyńska: 09-02-2018, 22-062018, 12-10-2018; ul. Niepierzyńska / Niemkińska:
20-04-2018, 10-08-2018, 28-12-2018; ul. Sosnowa:
12-18 27-04-2018, 03-08-2018, 21-12-2018; ul. Sosnowa / Szczepanowska: 13-04-2018, 05-10-2018;
ul. Woronowicka 4, 7 przy ścieżce: 08-06-2018, 0712-2018; ul. Zakopiańska / Kamiennogórska, ul.

dzielnie i duże wspólnoty mieszkaniowe np. TBS.
Kontrole Ługowiny i Stabłówki
W ubiegłym roku, w wyniku zgłoszeń mieszkańców
Maślic, dotyczących dużych uciążliwości związanych
z zanieczyszczeniem Ługowiny i Stabłówki, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził szereg kontroli ww. cieków wodnych. Wykazały one, że w wodzie rzeki Ługowiny znajdują się
znaczne ilości żelaza i związki organiczne pochodzące ze ścieków bytowych zrzucanych do rzeki, a rdzawe zabarwienie wody powoduje rów wpływający do
niej od strony ulic Grabowej i Konińskiej. Badania
wody w Stabłówce wykazały, że zanieczyszczenia nie
mają pochodzenia organicznego. DWIOŚ zobowiązał
Prezydenta Wrocławia do podjęcia niezwłocznych
działań, które ograniczą ww. negatywne oddziaływania na środowisko.

Halicka / Kamiennogórska, ul. Kielecka / PrzemyWBO 2018 - składanie projektów
Do 18 lutego można składać projekty do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, tradycyjnie na formularzu dostępnym na stronie WBO oraz poprzez
formularz elektroniczny.
W ramach WBO 2018 zgłaszać można projekty ogólnomiejskie – dotyczące więcej niż jednego rejonu i
rejonowe – zlokalizowane i adresowane do mieszkańców konkretnego osiedla lub kilku osiedli znajdujących się w jednym z rejonów WBO, a także zabytkowe – dotyczące obiektów dawnych na terenie całego Wrocławia. O tym, czy projekt jest ogólnomiejski
czy rejonowy decyduje lider, kategoria może być jednak zmieniona w drodze weryfikacji projektu. Środki
przeznaczone na realizację projektów zostaną roz-

ska, ul. Kielecka / Zakopiańska, ul. Rawicka / Wielkopolska, pl. Ciesielski, pl. Kaliski: 19-01-2018, 02-

Strzeblowska, Jaźwińska, Będkowska, Sulistrowska - decyzja

03-2018, 15-05-2018, 20-07-2018, 18-09-2018, 27-

Wydano decyzję o udzieleniu spółce MPWiK S.A. po-

11-2018; ul. Śnieżna, ul. Jeleniogórska / Śnieżna, ul.

zwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie

Ananasowa / Stabłowicka, ul. Chwałkowska / Gó-

z wód w zakresie odwodnienia wykopów budowla-

recka (koło transformatora), ul. Samotna / Wełnia-

nych za pomocą igłofiltrów, w związku z planowaną

na, ul. Żółta / Biała, ul. Starogajowa 6, ul. Staroga-

budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Będkow-

jowa / Przesiecka, ul. Olbrachtowska / Piotrkow-

skiej, Sulistrowskiej, Jaźwińskiej i Strzeblowskiej.. Z

ska, ul. Jeleniogórska / Kruszcowa, ul. Rychła /

treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapo-

Dziarska, ul. Lazurowa / Boguszowska: 16-02-2018,

znać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W.

20-04-2018, 12-06-2018, 31-08-2018, 05-10-2018,

Bogusławskiego 8-10, pok. 422.

28-12-2018; ul. Grabowa 48-50: 26-01-2018, 09-03

Dyżur radnego RM Wrocławia 5 lutego

-2018, 11-05-2018, 27-07-2018, 21-09-2018, 30-112018; ul. Białodrzewna / Bukowa: 02-02-2018, 1304-2018, 15-06-2018, 03-08-2018, 05-10-2018, 2112-2018; ul. Trójkątna 16 : 26-01-2018, 11-05-2018,

Zapraszamy do siedziby RO w poniedziałek 5 lutego,
od 17.00 do 19.00, na dyżur radnej RM Wrocławia
Grażyny Kordel.

21-22 STYCZNIA—WYJĄTKOWY DZIEŃ W ROKU
Z okazji Dnia Babci i Dziadka razem z dziećmi ze Źródełka odwiedziliśmy
mieszkańców. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej, z którymi współpracujemy od ponad 10 lat. Przygotowaliśmy dla Nich prezenty z życzeniami,
ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest przecież spotkanie, uścisk
dłoni i świadomość, że Ktoś na nas czeka.
Spotkania międzypokoleniowe są bardzo ważne w naszej pracy wychowawczej. Uczą szacunku dla starszych, umożliwiają wzajemne poznanie się oraz
zrozumienie drugiej osoby. W swoich działaniach stawiamy na wzmocnienie
poczucia, że dialog międzypokoleniowy jest możliwy i daje wiele korzyści obu
stronom.
Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich Święta
życzymy dużo zdrowia, radości i spełnienia marzeń!
Ula Karkocha
www.zrodelko.parafia.info.pl

Wystawa poplenerowa
02-02-04.03.2018
Wystawa jest prezentacją obrazów poplenerowych
uczniów czwartej klasy Ogólnokształcącej Szkoły
Sztuk Pięknych im. Stanisława Kopystyńskiego we
Wrocławiu. Dwutygodniowy plener miał miejsce w
Jagniątkowie- malowniczo położonej dzielnicy Jeleniej Góry, tuż przy granicy Karkonoskiego Parku
Narodowego.

LIST DO BRYTYJSKIEJ RODZINY KRÓLEWSKIEJ
20.11.2017r. podczas koła języka angielskiego napisaliśmy list do brytyjskiej rodziny królewskiej. Do listu
dołączyliśmy zrobione przez nas kartki świąteczne.
W styczniu 2018r. otrzymaliśmy odpowiedź. Książę
i księżna Cambridge dziękowali za nasz list oraz
kartki i życzyli nam szczęśliwego Nowego Roku. Do
odpowiedzi dołączone było zdjęcie księżnej Kate i
księcia Williama wraz z dziećmi – George’m i Charlotte. To już drugi rok z rzędu kiedy wysyłamy list do
rodziny królewskiej i otrzymujemy odpowiedź. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i planujemy kolejny list – tym
razem do samej królowej.
Andżelika Cała

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów serdecznie zapraszana spotkania
przy kawie i herbacie
w każdą środę
od godz. 16:00 do 18:00

REKLAMA

SPOTKANIE SENIORÓW
17 stycznia gościliśmy w zamkowych murach seniorów, którzy przybyli na koncert naszego zamkowego
chóru Ballada oraz na spotkanie leśnickiego koła PZERiI. Poniżej krótka fotorelacja.

CENNIK REKLAM
Moduł I - 8 x 4 cm

Moduł II - 8 x 8 cm

1 strona –45 zł netto
4 strona - 35 zł netto
2 i 3 strona - 25 zł netto

1 strona –90 zł netto
4 strona - 70 zł netto
2 i 3 strona - 50 zł netto

Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.
Pełna oferta dla reklamodawców na stronie
www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka

HARLENDER – RETROSPEKTYWA. FOTORELACJA
w obiektywie Justyny Mróz

ZDZISŁAW SMEKTAŁA - POŻEGNANIE
1951 - 2018
Zdzisław Smektała, wrocławski dziennikarz, wieloletni współpracownik "Gazety Robotniczej" i
"Wieczoru Wrocławia", pomysłodawca i organizator Blues Brother Festival, twórca i kierownik Blues Brothers Day, zmarł 17 stycznia z powodu choroby. W lutym skończyłby 67 lat.

KULT CIAŁA - SEANS Z MUZYKĄ NA ŻYWO

Od lat był mieszkańcem Pracz, a wielu Leśniczan
miało
okazję
poznać
go
jako
autora
"Smektałyków" - felietonów, które przed długi
czas ukazywały się w naszej gazecie. Dla swoich
czytelników był kopalnią anegdot o wrocławskim
środowisku artystów i dziennikarzy. Dzieląc się
swoimi opowieściami na naszych łamach, zachwycał swym kunsztem dziennikarskim.
Zdzisław Smektała debiutował jako poeta, krótko
później, w latach 80' został dyrektorem "Piwnicy
Świdnickiej" i kilku innych wrocławskich klubów.
W tym samym czasie zaczął pracę jako dziennikarz "Gazety Robotniczej" i kilku miesięczników.
Maił również związki z filmem. Ukończył szkołę
dla scenarzystów przy łódzkim PWSFTviT oraz
zagrał kilka ról filmowych.
Jego pogrzeb odbył się we wtorek 23 stycznia na
cmentarzu parafialnym na Praczach Odrzańskich.

ZMIANY NA LINI 245
Zapraszamy wieczór z niezwykłym kinem i muzyką w dniu Święta Kobiet. Już marca zaprzentujemy nagrodzony Złotym Medalem na Festiwalu Filmowym w Nicei film Kult Ciała. Powstał 3 lata po światowej premierze pierwszego filmu dźwiękowego. Kręcony m.in. w Wiedniu, w koprodukcji polsko-austriackiej, został
wprawdzie udźwiękowiony, ale w Polsce, ze względu na wysokie ceny nowej aparatury, pokazywany był w
wersji niemej. Film został zrealizowany w Warszawie (Polska), Wiedniu (Austria), Budapeszcie (Węgry)
oraz Nicei (Francja)
"Kult Ciała"
Czesław jest rzeźbiarzem. Poszukuje modelu do swej rzeźby „Nowa Wenus”. Poznaje piękną Hankę. Uważa
ją za idealny model i skłania do pozowania. Wkrótce zakochuje się w niej, a ona w nim, miłością gwałtowną,
niezrównaną… Pewnego dnia jego przyjaciel baron Stumberg przedstawia mu Hankę jako swoją narzeczoną.
Zrozpaczony Czesław szuka zapomnienia w alkoholu. Kiedy Stumberg dowiaduje się o ich miłości, postanawia wyjechać z Hanką, by zapomniała o Czesławie. Odbywają podróż po Europie. Boże Narodzenie spędzają
na Riwierze. Hanka wyznaje Stumbergowi, że nie może zapomnieć Czesława, który tymczasem stacza się
coraz niżej, choć jego wystawiona w Zachęcie rzeźba zostaje nagrodzona i uznana za arcydzieło. Nikt nie
rozpoznaje w obdartym, zarośniętym mężczyźnie jej autora… Kiedy Czesław idzie do swojego atelier, zastaje w nim Hankę, czekającą na niego z utęsknieniem i miłością. /za filmpolski/
Zespół CZERWIE:
Niezależna polska formacja prezentująca alternatywne dźwięki z pogranicza folku, etno, sceny absurdu,
teatru i filmu. Muzycy są twórcami i wykonawcami muzyki do wielu projektów teatralno-filmowoplastycznych. W ciągu ostatnich lat tworzą głównie muzykę do arcydzieł kina niemego. O tym, jak wspaniale
grają mogliśmy się przekonać podczas wcześniejszych występów w CK ZAMEK, gdzie zagrali muzykę do filmów: „Nosferatu”, „Mumia”, Metropolis” czy „Mania”. W skład grupy wchodzi obecnie 4 muzyków – Wojtek
Zaborowski, Maciek Kudłacik, Paweł Zawarus, Piotrek Bogunia – operujących następującym instrumentarium: perkusja, ksylofon, Instrumenty perkusyjne, Instrumenty etniczne, bas, gitara, Mandolina, akordeon,
syntezatory.

Na wniosek Rady Osiedla Maślice i Rady Osiedla Pracze
Odrzańskie, od nocy z 13 na 14 stycznia 2018 roku (sobota/
niedziela) zostanie wprowadzona stała zmiana trasy linii
autobusowej 245.
Kursy autobusów linii 245 realizowane z pętli na Praczach
Odrzańskich będą realizowane przez ulicę Stabłowicką i
Główną do ulicy Maślickiej z pominięciem przystanków
zlokalizowanych przy ulicy Brodzkiej tj. przystanku
"Zbożowa" i "Lubelska".
W kierunku przeciwnym tj. z centrum miasta do pętli Pracze Odrzańskie, trasa linii 245 pozostanie bez zmian.

Zapraszamy na spotkanie

„Kult ciała” pokaz filmu (wyst. Eugeniusz Bodo) z muzyką na żywo zespołu Czerwie
8 marca 2018 (czwartek) godz. 19:00
BILETY: 20zł (UrbanCard Premium 16zł) do nabycia w recepcji CK ZAMEK oraz przez system biletyna.pl.

z Grupą Filmową Darwin
Centrum Kultury Zamek
10 lutego o godzinie 19:00

