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Wielkanocna Manufaktura Świąteczna to już zamkowa tradycja!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, mieszkanki Leśnicy i okolic. Wpadnijcie na rodzinne warsztaty artystyczne, podczas których będziecie mogli przygotować wielkanocne ozdoby i prezenty dla najbliższych. Manufakturze towarzyszyć będzie mini Jarmark Wielkanocny.
25 marca (niedziela) między 11.00 a 16.00 (ostatnie wejście na warsztaty o 15.00). 15 zł, za jeden warsztat,
materiały są już wliczone.
Wiek i umiejętności nie grają roli, wystarczy być!

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów informuje, że najbliższe spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku. Zapraszamy!

WWW.LESNICA.ORG
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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

Inicjatywy lokalne w 2017 roku
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, dużo
zdrowia i szczęścia, wszelkiej pomyślności w pracy
i życiu prywatnym oraz radości i rodzinnego ciepła.
Niech chwile spędzone w gronie najbliższych sprzyjają świątecznemu odpoczynkowi i nastroją nas
wszystkich pozytywną energią.
Radni Osiedla Leśnica
Cd relacji ze spotkanie sygnatariuszy porozumienia
Wrocław Zachód
Jak już wspominaliśmy 1 marca br., w siedzibie RO Leśnica, odbyło kolejne spotkanie przedstawicieli zachodnich osiedli Wrocławia, w ramach podpisanego w XI
2017 r. porozumienia Wrocław Zachód. Na spotkaniu
rozpatrywana była między problematyka komunikacji
zbiorowej w naszych osiedlach. Przeanalizowaliśmy
alternatywne rozwiązania z podziałem na te, podlegające bieżącemu rozpatrzeniu, te które chcielibyśmy aby
zostały realizowane przez instytucje Miasta w następnej kolejności oraz te do wprowadzenia w dalszej pespektywie. Szczegółowe dane dotyczyły wprowadzenia
poprzecznych rozwiązań komunikacyjnych oraz korekty istniejących tras autobusowych, a w tym konieczna
zmiana trasy linii 123, która do niedawna dowoziła
dzieci do SzP nr 22 przy ulicy Stabłowickiej. Po zmianie
siedziby tej placówki na ul. Towarową, dzieci, które
dojeżdżają do szkoły z Marszowic, nie mają z nią bezpośredniego połączenia. Ponad sto osób z tego osiedla
wystąpiło o poprowadzenie linii 123 przez ulicę Główną. Przedstawiciele Osiedla Pracze Odrzańskie poparli
propozycję przekierowania linii 123 na ulicę Główna i
dojazd do pętli autobusowej w Praczach przez ulicę
Brodzką.
Kolejna propozycja to nowa trasy linii „0” (tzw. okólnej): Stacja Wrocław Stadion – al. Śląska – Stadion –
Dokerska – Hutnicza – Metalowców – Hermanowska –
Żernicka – Małopolska – Złotnicka – Boguszowska– Starogajowa – Stabłowicka – Brodzka – Królewiecka – al.
Śląska – Stacja Wrocław Stadion. W celu omówienia
naszych propozycji w komunikacji zbiorowej na zachodzie Wrocławia, planujemy zorganizować spotkanie z
decydentami z WTR, WIM i MPK.
Ponadto sygnatariusze porozumienia zwrócą się do UM
o udział w pracach projektowych alei Stabłowickiej.
Podsumowując, serdecznie dziękujemy mieszkańcom
naszych osiedli za pozytywny odzew na nasz apel i
zgłaszanie do RO swoich wniosków.
13 marca – nastąpiła inauguracyjne spotkanie Klubu
Seniora
Jak już informowaliśmy na łamach gazety, na liczne
wnioski mieszkańców, z inicjatywy DSS, WCRS oraz RO
Leśnica, w naszym Osiedlu powstał Klub Seniora. W
domu parafialnym Parafii w Leśnicy, we wtorek 13.03
br. odbyło się spotkanie inauguracyjne z okazji Święta
Kobiet (08.03) i Dnia Mężczyzny (10.03), z udziałem
zaproszonych gości, przedstawicieli WCRS i Rady Osiedla. Przy symbolicznym ciastku i filiżance herbaty, w
miłej atmosferze, klubowicze spędzili czas wspominając młodzieńcze lata, żartując oraz snując plany dalszego działania klubu.
Przypominamy, że na stronie internetowej RO utworzona została też zakładka „Klub Seniora”, na której będą
sukcesywnie umieszczane informacje organizacyjne,
dokumenty (regulamin, plan działania) oraz bieżące
dane z życia klubu.

Zespół do spraw inicjatyw lokalnych przy WIM informuje, że w 2017 roku Plan inicjatyw lokalnych obejmował 22 zadania, w tym 3 zadania z zakresu infrastruktury technicznej i 19 zadań drogowych. Zespół
zaakceptował wstępnie 11 zadań, a ostatecznie umowy podpisano i przyznano dofinansowanie dla 8 zadań. Wykonanie inicjatyw lokalnych w 2017 roku zakończono realizację 9 zadań i opracowano 3 dokumentacje projektowe. Ogółem wykonano 0,3 km kanalizacji sanitarnej, 0,27 km kanalizacji deszczowej (z
przykanalikami) i 1,55 km nawierzchni docelowych.
Osiedla Leśnica dotyczyły: budowa nawierzchni, odwodnienia i oświetlenia odcinka ulicy Prężyckiej
(rezygnacja wnioskodawców) oraz budowa nawierzchni tymczasowej ulicy Kruszcowej i budowa
kanalizacji, wodociągu, nawierzchni, odwodnienia,
oświetlenia w sięgaczu ulicy Małopolskiej (nowe
wnioski).
Wrocławski Rower Miejski - ankieta
Do 29 marca można proponować nowe lokalizacje
stacji roweru miejskiego. Zapraszamy do wypełniania ankiety dostępnej na stronie www.wroclaw.pl/
rozmawia/wroclawski-rower-miejski-w-rozbudowie.
Konsultacje mają na celu zebranie wskazań mieszkańców odnośnie pożądanych lokalizacji w nowym projekcie. Stanowić będą wsparcie dla optymalnego planowania lokalizacji wypożyczalni rowerów. Realizacja nowego, rozbudowanego systemu rozpocznie się
od wiosny 2019 roku.
Nowa Trasa Obornicka
Na początku roku Rady Osiedla JerzmanowoJarnołtów-Strachowice-Osiniec,
Kozanów-PilczycePopowice Płn. oraz Leśnica poparły inicjatywę stowarzyszenia Nowa Trasa Obornicka dotyczącą budowy
nowego połączenia Obornik Śląskich z Wrocławiem.
Departament Infrastruktury i Gospodarki, po zapoznaniu się ze sprawą poinformował, że budowa drogi
nie jest ujęta w planach inwestycyjnych Miasta do
2022 roku.
Tablice na pętli
W odpowiedzi na wniosek RO dotyczący zamontowania tablic informacji pasażerskiej na pętli w Leśnicy,
Departament Infrastruktury i Gospodarki informuje,
że brak ujęcia montażu tablic w ramach przebudowy
peronów tramwajowych wynika z braku łącza światłowodowego pomiędzy centrum miasta a Leśnicą, o
długości ok. 3,8 km. Tablice takie nie działają autonomicznie – aby wyświetlić aktualny rozkład jazdy muszą być włączone do Inteligentnego systemu transportu przy użyciu odpowiedniej infrastruktury, a jedynym pewnym medium, zapewniającym płynny przepływ danych jest sieć światłowodowa. W chwili obecnej, nie jestem znany termin budowy brakującej infrastruktury. Jesteśmy zdziwieni i zmartwieni takim
stanowiskiem DIiG, ponieważ w czasie rozmów dotyczących modernizacji pętli byliśmy zapewniani, że
jest możliwy montaż elektronicznych tablic wyświetlających godziny odjazdu tramwajów bez włączania
ich do ITS.
Sople i nawisy lodowe - obowiązki zarządców budynków
Centrum Zarządzania Kryzysowego UMW przypomina
właścicielom i zarządcom, że do ich obowiązku należy
usuwanie sopli i nawisów śnieżnych. W ciągu ostatnich dni temperatura nocą znacznie różni się od tej w
ciągu dnia, ponadto słońce topi zalegający śnieg. W
związków z tym tworzą się sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, które mogą zagrozić bezpieczeństwu
osób znajdujących na chodnikach i jezdniach przebie-

gających bezpośrednio przy budynku.
CZK przypomina właścicielom i zarządcom, że do ich
obowiązków należy usuwanie sopli i nawisów śnieżnych. Do Zarządców należy także dbałość o stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciekania konstrukcji budynku przez zalegający na dachu
śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania
dachu i elementów elewacji budynku. Należy przy tym
pamiętać, aby prace były prowadzone z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Złóż petycję do Prezydenta lub Rady Miejskiej Wrocławia
Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
każdy ma prawo składać petycje. Przedmiotem petycji
może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów
prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w
sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w
zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja
może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną,
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub
grupę tych podmiotów. Aby złożyć petycję można skorzystać z formularza umieszczonego na stronie
www.wroclaw.pl/petycje/ i po jego wypełnieniu oraz
podpisaniu złożyć ją w Urzędzie Miejskim Wrocławia w
kancelariach mieszczących się w Centrach Obsługi
Mieszkańca, lub za pomocą formularza elektronicznego
przesłać jej skan w formie elektronicznej na adres rozmawia@um.wroc.pl. Co powinna zawierać petycja aby
mogła zostać rozpatrzona: oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący
petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby
podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa
podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; oznaczenie adresata petycji; wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja powinna zawierać informację o zgodzie lub jej
braku, na ujawnienie na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej imienia i nazwiska osoby wnoszącej petycję. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję lub
przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym oraz powinna zawierać także adres
poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej
złożenia. Petycja po jej złożeniu podlega ocenie pod
kątem formalnym – prawnym, po czym jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz
przesyłana do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu w celu jej rozpatrzenia. Jeżeli petycja nie spełnia
wszystkich wymogów określonych w ustawie, adresat
wzywa nadawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji lub uzupełnienia jej załączników. Nadawca w
ciągu 14 dni od zawiadomienia będzie mógł uzupełnić
te dane. W przeciwnym razie petycja nie będzie rozpatrzona.
Dyżur Radnego RM Wrocławia – 9 kwietnia
Rada Osiedla Leśnica organizuje dyżury radnego Rady
Miejskiej Wrocławia, wyjątkowo odbędzie się on w drugi poniedziałek miesiąca. Zapraszamy na dyżur z udziałem radnej Grażyny Kordel, od 17.00 do 19.00.

Dyżur strażnika osiedlowego
Przypominamy, że strażnik osiedlowy raz w tygodniu,
w poniedziałek w godz.17.00-18.00 pełni dyżur w siedzibie RO przy ul. Płońskiego 13. Zapraszamy i zachęcamy do składania swoich wniosków i propozycji.

SŁUŻBA W POLICJI

LISTY CZTELNIKÓW

Przyjdź – sprawdź – zdecyduj.

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych listów i wyrażanych w nich poglądów

Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji.

Poczta w Leśnicy
Jakość działania naszej leśnickiej placówki pocztowej przy ul. Skoczylasa znana jest mieszkańcom od
dawna.
Odkąd pamiętam były tam kolejki i ciężko o jakikolwiek postęp, nie wspomnę o technicznym.
Jednakże ostatnio sytuacja znacznie się pogorszyła.
Jestem tam niemalże codziennie. Stoję w kolejce,
która sięga poza drzwi budynku. Obserwuję niezadowolonych wręcz zdesperowanych ludzi, którzy
czekają na listonosza po trzy tygodnie. Ba. Nawet
miesiąc. Ludzi, którzy stoją w kolejce średnio 40
minut. Ludzi, którzy przyszli po przesyłkę i jej nie
otrzymują. Panie w okienku rozkładają ręce.
Mam wrażenie, że od wielu lat nic się tam nie zmienia. Wszystko pędzi do przodu, rozwija się, a to
miejsce zatrzymało się w czasie.
Skąd ten problem?
Czy znajdzie się ktoś kto to naprawi? Przecież to
taki ważny urząd.
W tej chwili dreszcze złości przechodzą mnie jak
znajduje awizo i muszę wybrać się na Skoczylasa
aby odstać swoje 40 lub więcej minut….
Aleksandra Krawczyk

To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i
porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej,
jesteś zdyscyplinowany i potrafisz dochować tajemnicy. Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno

Jeżeli macie państwo swoje opinie na temat funkcjonowania
leśnickiej poczty i chcecie się nią podzielić, zapraszamy do
kontaktu: gazeta@zamek.wroclaw.pl

osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy, a także daje
możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są na stronie internetowej dolnośląskiej Policji - http://bip.dolnoslaska.policja.gov.pl/KWW/sluzba-w-policji/
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Komisariat Policji Wrocław Leśnica informuje, że w dniach 10 do 12 kwietnia 2018r w godz. 10:00 do
18:00 zorganizowane zostaną tzw ,,dni otwarte,, podczas których osoby zainteresowane służbą w Policji będą mogły porozmawiać z funkcjonariuszami w komisariacie tj. Wrocław, ul. Średzka 42.

WYSTAWA „INSTANT” - PAWEŁ GARWOL
„Instant” to najnowsza wystawa, na którą zaprasza Galeria Komiksu i Ilustracji Tymczasem. Tym razem na
ścianach Galerii zobaczymy prace Pawła Garwola, który zaprezentuje premierowo swój najnowszy projekt
komiksowy Kino.
Poza tym pojawi się jego malarstwo oraz ilustracje do książki „Pakuska” Olgerta Dziechciarza, w której oczami dziecka pokazane zostają realia polskiego blokowiska na przełomie lat 70/80. Przez pryzmat przeżyć bohatera i jednocześnie autora spojrzymy na ówczesną rzeczywistość. Poza tym do obejrzenia będą plansze
komiksowe z publikacji takich jak Odwiedziny, Chwila jak Płomień i Bez Końca. Na wystawie autor zaprezentuje również cykl OK. KOMPUTER – który stanowi graficzny zapis spostrzeżeń zainspirowanych przypadkowo wygenerowanymi przez komputer kompozycjami. Ten zbiór rysunków na płótnie oprawionych w pleksi
jest komentarzem Garwola do wszechobecnej mechanizacji i wykluczenia czynnika ludzkiego.
Na wernisaż zapraszamy w piątek 6 kwietnia 2018 o godz. 19:00, wystawę będzie można oglądać do 6 maja.

CENNIK REKLAM
Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.

Paweł Garwol - ur. w 1976 r. w Katowicach. Absolwent Opus Art w Sosnowcu. Zajmuje się komiksem, ilustracją, malarstwem i formami przestrzennymi. W roku 2002 otrzymał dyplom z projektowania wizualnego
i przestrzennego z wyróżnieniem. Jest autorem, opartego na prozie Romana Lipczyńskiego komiksu „Bez
końca” – jednego z najlepiej ocenianych komiksowych debiutów ostatnich lat, oraz jego kontynuacji, wydanego w maju 2013 komiksu „Chwila jak płomień”. Swoje prace prezentował w kraju i zagranicą, na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Autor komiksów: Bez Końca, Chwila jak Płomień, Miasto
z widokiem, Jadzia, Odwiedziny.

Pełna oferta dla reklamodawców na stronie
www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka

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
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