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REKLAMA 



 

15 lutego br. - spotkanie dotyczące prowadzenia 

deratyzacji 

 

Informujemy, że z inicjatywy Straży Miejskiej Wro-

cławia, w czwartek 15.02.18r. o godz. 17.00,  

w siedzibie RO przy ul. Płońskiego 13 odbędzie się 

spotkanie z zakresu prowadzenia deratyzacji. Spo-

tkanie to będą prowadzić funkcjonariusze Oddziału 

Patrolowo-Prewencyjnego, na które  zapraszamy za-

rządców terenów i wspólnot, właścicielami posesji 

oraz mieszkańców osiedla. 

 

Czekamy na propozycje dotyczące komunikacji 

zbiorowej 

 

W związku z planowanym w I kwartale br., spotka-

niem, przedstawicieli osiedli skupionych w ramach 

porozumienia Wrocław Zachód, dotyczącym komuni-

kacji zbiorowej, prosimy mieszkańców o zgłaszanie 

swoich wniosków i propozycji. Państwa sugestie zo-

staną wykorzystane do przygotowania koncepcji 

usprawnienia komunikacji zbiorowej w zachodniej 

części naszego miasta. Swoje propozycje prosimy 

zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą mailowa 

do siedziby Rady Osiedla przy ul. Płońskiego 13. 

 

Okresowe utrudnienia na ul. Średzkiej 

 

Do 17 lutego na ulicy Średzkiej na odcinku pomiędzy 
Zajazdową a Trzmielowicką występować będą utrud-

nienia w ruchu. Dla potrzeb budowy przyłącza kana-

lizacyjnego zajęta będzie część jezdni i chodnika na 

części wlotowej do miasta. Inwestorem robót jest 
spółka KBZM.  

Prace będą punktowo ingerować w część jezdni ul. 

Średzkiej z zachowaniem płynnego ruchu dwukie-

runkowego i bez zmian w oprogramowaniu sygnali-
zacji świetlnej, nie są też przewidywane żadne ob-

jazdy ani specjalne trasy dla dojazdu sprzętu budow-

lanego.   

 
Monitoring miejski w Leśnicy 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

po analizie możliwości instalacji kamer monitoringu 
wizyjnego na Osiedlu Leśnica, konsultacjach z Ko-

mendą Miejską Policji i Strażą Miejską Wrocławia 

oraz weryfikacji warunków technicznych i planowa-

nych inwestycji miejskich informuje, że w 2018 roku 
zostaną podjęte działania zmierzające do objęcia 

monitoringiem wizyjnym, w pierwszej kolejności 

obszaru pętli autobusowo-tramwajowej oraz parkin-

gu park & ride przy ulicy Snycerskiej. Inne punkty 
osiedla, zgłoszone przez Zarząd Osiedla, poddawane 

będą analizie w zależności od pojawiających się 

możliwości technicznych, dostępnych przy realizacji 

kolejnych inwestycji miejskich, związanych z budo-
wą między innymi następnego etapu obwodnicy Le-

śnicy, czy przebudowy ulicy Kosmonautów. 

 

Oświetlenie Bojanowskiej 
 

Wydział Inżynierii Miejskiej i ZDiUM, odpowiadając 

na pisma mieszkańców i RO w sprawie oświetlenia 

ulicy Bojanowskiej informują, że wykonanie linii 

kablowej oraz latarni nie jest ujęte w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym miasta Wrocławia na lata 

2017-19. Zadanie to zostało przyjęte na listę zgło-

szeń dotyczących budowy lub rozbudowy urządzeń 

oświetleniowych w mieście i będzie analizowane 
przy tworzeniu budżetu na kolejne lata. 

 

Szkolenie liderów WBO 

 
W czwartek 1 lutego br. w siedzibie RO odbyło się 

szkolenie z zasad składania wniosków na projekty 

WBO w edycji 2018. W spotkaniu tym uczestniczyło 

kilkanaście osób. Mamy nadzieję, że zaowocuje to 
poprawnym skonstruowaniem wniosków oraz zło-

żeniem ciekawych propozycji do budżetu obywatel-

skiego. Przypominamy wszystkim zainteresowa-

nym, że termin składania wniosków upływa 18 lu-
tego. 

 

Kolejne przesunięcie otwarcia OL 

 
Departament Infrastruktury i Gospodarki UM odpo-

wiedział na zapytanie w sprawie terminu otwarcia 

alei Kaczorowskiego na odcinku Średzka - Piołuno-

wa. Warunkiem puszczenia ruchu na zrealizowa-
nych odcinkach obwodnicy Leśnicy jest budowa 

przedłużenia chodnika na ul. Jerzmanowskiej do 

Rdestowej. Wykonanie chodnika wymagało opraco-

wania pełnej dokumentacji, ponieważ teren ten 
znajduje się pod ochroną Konserwatora Zabytków. 

Obecnie dokumentacja jest uzgadniana, następnie 

dokonane zostanie zgłoszenie robót, wdrożona tym-

czasowa organizacja ruchu i rozpoczęte prace. Wy-
konawca na wykonanie tego zadania potrzebuje ok. 

sześciu tygodni. Biorąc pod uwagę porę roku, uzy-

skanie ostatecznych uzgodnień, trzeba założyć, że 

termin ich zakończenia wypadnie w II kwartale 
bieżącego roku. Aleja Prezydenta Kaczorowskiego 

na całym nowym odcinku będzie drogą z pierw-

szeństwem przejazdu. Zmieni się też organizacja 

ruchu na skrzyżowaniu ulicy Piołunowej z Jerzma-
nowską – ulica Jerzmanowska od strony Żernik bę-

dzie drogą podporządkowaną. Zarząd Osiedla, głę-

boko zaniepokojony otrzymanymi informacjami, 

skierował do departamentu wniosek o podjęcie 
działań, które przyspieszą otwarcie obwodnicy. 

 

Droga przy stacji kolejowej 

 
Zarząd Osiedla zwrócił się do PKP SA, Oddział Go-

spodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, z 

prośbą o wyrównanie drogi wewnętrznej leżącej na 

terenie kolejowym, łączącej ulice Trzmielowicką i 
Wojska Polskiego.  

 

Azyl dla pieszych na Rytowniczej 

 
Zarząd Osiedla Leśnica zwrócił się do Wydziału Inży-

nierii Miejskiej z prośbą o podanie terminów wynie-

sienia azylu na ulicy Rytowniczej, przy wjeździe na 

Średzką oraz zainstalowania słupków zabezpieczają-
cych ciąg pieszo-rowerowy przed sklepem monopolo-

wym przy ulicy Kosmonautów 248. Wykonanie po-

wyższych elementów infrastruktury drogowej miało 

nastąpić w ubiegłym roku i miało na celu poprawę 
poziomu bezpieczeństwa pieszych na naszym Osie-

dlu. 

 

Remont chodników ul. Serowarskiej 

 

Informujemy, że w ramach działań mających na celu 

poprawę stanu technicznego zdewastowanych chod-
ników  ul. Serowarskiej, w dniu 23.01. br. odbyła się 

wizja w terenie z udziałem przedstawicieli Działu 

Drogowo - Torowo - Inżynieryjnego ZDIUM. Następ-

nie na spotkaniu w UM, ustalono, że prace te będą 
miały charakter etapowy a najskuteczniejszym spo-

sobem ich poprawy będzie przebudowa chodników w 

jednym ciągu, a nie remonty cząstkowe. W związku z 

powyższym, zostanie opracowana dokumentacja pro-
jektowa uwzględniająca remont chodników po obu 

stronach wraz ze sposobem odwodnienia. Realizacja 

projektu będzie podzielona na etapy. Kolejność robót 

zostanie ustalona po opracowaniu dokumentacji. Ma-
my nadzieję, że całe zadanie to uda się zrealizować w 

ciągu najbliższych 2 lat. 

 

Szukamy miejsca na paczkomaty 
 

Zarząd Osiedla, w oparciu o bardzo liczne wnioski 

mieszkańców, zwraca się do zarządców nieruchomo-

ści i indywidualnych właścicieli osiedla Leśnica, z 
propozycja ewentualnego posadowienia na swoim 

terenie paczkomatów. Swoje propozycje prosimy 

zgłaszać osobiście lub drogą mailowa do siedziby Ra-

dy Osiedla przy ul. Płońskiego 13.  
 

Porady budowlane – 12.02.18 

 

W każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godz.17:00 – 

18:00, w RO udzielane są porady budowlane, archi-

tektoniczne i urbanistyczne. Uzyskacie Państwo po-

moc i doradztwo z zakresu architektury, administra-

cji budowlanej, ochrony zabytków, planowania i za-

gospodarowania przestrzennego, estetyki oraz ogól-

nie geodezji i ochrony środowiska. Zapraszamy! 

 

Porady prawne – 19.02.18 

 

Na bezpłatne porady prawne zapra-

szamy do siedziby RO 19 lutego w 

godzinach 17.00 - 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 

SPROSTOWANIE 

Informujemy, że w numerze 2/2018 błędnie podali-

śmy miejsce pochówku Zdzisława Smektały. Pogrzeb 

odbył się na cmentarzu Grabiszyńskim.  

Przepraszamy za pomyłkę.  

KULTURY ŚWIATA - KIRGISTAN 

KONNO I PIESZO PRZEZ NIEBIAŃSKIE GÓRY 

15 lutego 2018 godzina 18:30 

Centrum Kultury „Zamek” 

Polski Związek Emerytów, Rencistów  i  Inwalidów  

serdecznie zapraszana spotkania  

przy kawie i herbacie  

w każdą środę  

od godz. 16:00 do 18:00 

NOWE LATARNIE W 

PARKU LEŚNICKIM 

W pobliżu Centrum Kultury 

„Zamek” trwa montaż nowych, sty-

lowych latarni. Zapewne już nie-

długo będziemy mogli w ich świe-

tle spacerować między bramami 

parkowymi.   

WYSTAWA POPLENEROWA - FOTORELACJA 
Z przyjemnością prezentujemy fotorelację z zamkowej wystawy prac młodych artystów z wrocławskiego 

Liceum Sztuk Pięknych.  

POŻEGNANIE  
Jack Ketchum, amerykański pisarz, autor literatury 

grozy zmarł w Nowym Yorku 24 stycznia 2018 ro-

ku. W 2010 roku był gościem specjalnym Wrocław-

skich Dni Fantastyki, które odbywają się w leśnic-

kim zamku. Zapamiętaliśmy go jako błyskotliwego 

i niezwykle otwartego człowieka, który bardzo ła-

two nawiązywał kontakt z gośćmi naszej imprezy. 

Autor był synem niemieckich imigrantów, świato-

wą sławę przyniosły mu opowiadania i powieści, 

ale również liczne scenariusze filmowe. Stephen 

King powiedział o nim, że był najbardziej przeraża-

jącym autorem Ameryki.   



 

EKOLOGICZNY 

BRZDĄC NA ZAMKU 

Zajęcia poświęcone będą odpadom oraz idei recy-

klingu. Dowiemy się dlaczego powtórne wykorzysta-

nie surowców jest takie ważne i jak możemy je sto-

sować w naszym codziennym życiu. Skupimy się tak-

że na twórczym wykorzystaniu przedmiotów co-

dziennego użytku. Wykorzystamy naszą wyobraźnię, 

żeby przemienić puste butelki, kartonowe pudełka 

oraz rozmaite opakowania w przedmioty dla nas 

pożyteczne. 

Na zajęcia prosimy przynieść różnorodne puste opa-

kowania.  

Segregacje odpadów możemy ćwiczyć  dziećmi na co 

dzień. Warto uczyć rozpoznawania plastiku, papieru 

czy szkła i ćwiczyć grupowanie śmieci i przyporząd-

kowywanie ich do określonych kolorów pojemników. 

Każdy mały krok ekologiczny, który stawiamy razem 

z dzieckiem, działa na korzyść kolejnych pokoleń. 

Spotkanie poprowadzi Aneta Sikora ze Stowarzysze-

nia Natura i Człowiek. 

Aneta Sikora -ukończyła doktorat badając trzmiele w 

zielonych siedliskach Wrocławia. Zainteresowania 

skupione wokół miejskiej ekologii, pszczelej botaniki 

i edukacji przyrodniczej, szczególnie wśród najmłod-

szych. Prezes Stowarzyszenia Natura  i Człowiek, 

którego nadrzędnym celem jest ochrona środowiska.  

http://naturaiczlowiek.org/ 

Partner Projektu BLACK PIONT CAFE  

Brzdąc na Zamku „Mali ekolodzy_Tworzymy z ni-

czego coś pożytecznego”. 24 lutego 2018, sobota, 

godziny 11:00 i 12:30* 

Wstęp 15 zł 

Zapisy na www.strefazajec.pl. Czas trwania 60 mi-

nut. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 4 do 8 

lat 

*jeśli nie uzbiera się wystarczająco duża ilość 

chętnych nie odbędzie się spotkanie o godzinie 

12:30 

PRZEBUDOWA PĘTLI 

LEŚNICA 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na 

przebudowę peronów na naszej leśnickiej pętli 

tramwajowej. Do końca maja mają zostać przedłużo-

ne obszary dla wysiadających oraz stworzony peron 

awaryjny.  

Oferty na inwestycję realizowaną na wniosek Rady 

Osiedla można składać do 20 lutego.  

Tekst za tuwroclaw.pl 


