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Spotkanie sygnatariuszy porozumienia Wrocław
Zachód
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 omawiane były
między innymi sprawy dotyczące przyczyn opóźnienia tymczasowego oddania obwodnicy Leśnicy oraz
wspólnego stanowiska w tej sprawie. Jednak głównym tematem spotkania były mini warsztaty dot.
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. Dziękujemy mieszkańcom naszych
osiedli za pozytywny odzew na nasz apel i zgłaszanie
do RO swoich wniosków. Wypracowane propozycje
planujemy przekonsultować z przedstawicielami Wydziału Transportu UMW. W następnych wydaniach
gazety przedstawimy je mieszkańcom.
W dalszej części spotkania poruszyliśmy kwestię
zanieczyszczenie rzek i cieków wodnych na zachodzie Wrocławia, w tym również w oparciu o dostępne raporty pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska z badania zanieczyszczenia Ługowiny i Stabłówki. Jak już informowaliśmy wykazały one, że w wodzie rzeki Ługowiny znajdują się
znaczne ilości żelaza i związki organiczne pochodzące ze ścieków bytowych zrzucanych do tej rzeki.
Na zakończenie spotkania poruszyliśmy również
kwestię realizacji WBO w br. uwypuklając naszym
zadaniem niesprawiedliwy podział rejonów głosowania nad poszczególnymi rodzajami projektów. W tym
zakresie pragniemy złożyć stosowne wnioski do Biura Partycypacji społecznej.
Otwarcie OL po przebudowie skrzyżowania Jerzmanowskiej z Rdestową
Wydział Inżynierii Miejskiej, w odpowiedzi na wniosek RO Leśnica dotyczący jak najszybszego uruchomienia gotowego odcinka obwodnicy Leśnicy informuje, że uzależnione jest to od dostosowania do
zwiększonego ruchu parametrów technicznych ulicy
Jerzmanowskiej i Rdestowej, na odcinkach którymi
będzie prowadzić czasowy tranzyt między al. Kaczorowskiego i ul. Graniczną. W zakresie tego zadania
znajduje się budowa brakującego chodnika oraz
przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Jerzmanowskiej i Rdestowej, wraz z poprawą odwodnienia
i budową progów na zabudowanym odcinku ulicy
Rdestowej (od Jerzmanowskiej do Gałowskiej). Stosowny projekt został sporządzony jeszcze w zeszłym
roku. Na początku grudnia wykonawca rozpoczął
procedurę uzyskania zezwolenia na jego realizację, a
w tym roku rozpoczął roboty budowlane, które zdaniem WIM zakończą się w najbliższych tygodniach.
Względy bezpieczeństwa pieszych użytkowników
ruchu przesądzają o tym, że nie mogą zostać zastosowane rozwiązania tymczasowe.
WBO 2018 - projekty
Łącznie do tej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 645 projektów. Elektronicznie
zgłoszono 644, papierowo 1. Projektów ogólnomiejskich jest 164, osiedlowych – 481, Liderów WBO –
371. Rodzaje projektów: zabytkowe – 50, zieleń/
rekreacja – 215, pieszo/rowerowe – 117, drogowe –

60, sport – 31, podwórka – 31, place zabaw – 29,
komunikacja zbiorowa – 17, rewitalizacja – 11, inne
– 79. Projekty z Osiedla Leśnica małe – do 250 000
zł: 95 - Olbrachtowska idzie na autobus! - I etap
Promenady Stabłowickiej; 105 - Mokrzański Plac
Zabaw Etap II; 109 - Wybudowanie chodnika oraz
miejsc parkingowych po wschodniej stronie ul. Dolnobrzeskiej do nowopowstałego osiedla TBS przy
ul. Błońskiej; 125 - Budowa parkingu; 315 - Złotnicki Gródek dla dzieci – etap 2: Złotnicki ogród umiejętności; 321 - Osiedlowa siłownia na Stabłowicach;
322 - Leśnica 1928-2018 - Mural upamiętniający
90. rocznicę przyłączenia zachodnich osiedli do
Wrocławia; 346 - Barierki ochronne dla pieszychodcinek chodnika ul. Starogajowa 94 -100 (droga
dzieci do szkoły SP 95 i Przedszkola nr 10); 456 EKOpark Stabłowice - etap 2 (pierwszy we Wrocławiu Park Przyjaciół Drzew); 562 - Strefa wypoczynku i sportu; 612 - Siłownia na Nowych Żernikach;
618 - Skwer aktywności na Stabłowicach (ul. Arbuzowa). Duże – do 750 000 zł: 10 - Wśród drzew,
krzewów i ptaków. Budujemy plac zabaw dla naszych dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 95 o
powierzchni 500 m2; 85 - Rejon 14. Rekultywacja
terenu po prowadzeniu sieci p.poż. przy naszym
Ogrodzie ROD Marszowice we Wrocławiu, ul. Wilkszyńska. Plac zabaw dla naszych milusińskich; 151 Utwardzenie terenu przed naszym Ogrodem ROD
Marszowice we Wrocławiu przy ul. Wilkszyńskiej.
(droga 336); 157 - Ogród ROD Marszowice ul. Wilkszyńska; 166 - Stawy Leśnickie - rekreacja i wypoczynek da mieszkańców; 167 - Rowerowo-piesza
droga dla rejonu nr 14 - łącznik od ul. Żernickiej do
ul. Halickiej – I etap; 296 - Złotnicki Gródek dla
dzieci - Etap 1 Gródek Zabaw; 453 - Niekończąca się
opowieść; 597 - Monitoring jakości powietrza na
Stabłowicach; 598 - Chodnik Dla Osiedla Żar. Zabytkowe – do 100000 zł: 415 - Renowacja witacza
"Fabryczna" w Leśnicy; 569 - Krzyż pokutny Wrocław Żerniki. Ogólnomiejskie do 1mln zł: 525 - Defibrylatory ratujące życie; 531 – Zielone wiaty przystankowe. Szczegóły w wyszukiwarce projektów na
www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzetobywatelski.
WBO 2019 - ankieta
Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która będzie
dostępna do 31 marca na stronie www.wroclaw.pl/
rozmawia/wbo19-ankieta. Dotyczy ona głównie
nowego podziału na rejony. W kwietniu, między
innymi na podstawie danych z ankiety, będą prowadzone rozmowy z mieszkańcami w formule
warsztatowej, które dadzą podstawę do debaty o
progach kwotowych, projektach lokalnych i ponadlokalnych czy docelowej kwocie na WBO.
Już działa Klub Seniora przy Radzie Osiedla
Jak już informowaliśmy na wnioski mieszkańców, z
inicjatywy DSS, WCRS oraz RO Leśnica, w naszym
Osiedlu powstał Klub Seniora. Zgodnie z uchwała
Rady, na zebraniu założycielskim 16 lutego br. w
głosowaniu tajnym, powołany został Zarząd Klubu
w składzie: Przewodniczący - Adam Zienkiewicz,
Zastępca Przewodniczącego – Zbigniew Rorbach,
Skarbnik – Wanda Rorbach, Sekretarz – Aniela Pacholska, członek – Krystyna Zienkiewicz. 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.

Działa już przepompownia ścieków przy Grabowej
MPWiK informuje, że 27. lutego rozpoczęła pracę
przepompownia
ścieków
przy
ul.
Grabowej.
W związku z tym możliwe jest przyłączanie się do
sieci kanalizacji sanitarnej i odbiór ścieków od
mieszkańców ul. Grabowej – w całości, ul. Białodrzewnej dz. 14/2, dz. 15/2, ul. Bukowej 1a, 3, 3a, 5,
7, 9, 11x2, 13, 15 i ul. Bukowej 4, 6, 6a, 8, 8a, 10, 12,
dz.53/2, 14. Tym samym wszyscy mieszkańcy ul. Grabowej, Bukowej i Białodrzewnej mają już zapewniony odbiór ścieków. Szczegółowych informacji dot.
przyłączenia do kanalizacji sanitarnej udziela Centrum Obsługi Klienta MPWiK, tel. 71 34 09 655, w dni
powszednie w godz. od 8:00 do 15:00, w środy do
17:00.
Plac zabaw przy Kamiennogórskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że po wizji na
działce przy ulicy Kamiennogórskiej 84, planowanej
pod budowę placu zabaw (WBO 2017 nr 506, Złota
Integracja) stwierdzono, że z uwagi na bardzo zły
stan sanitarny, konieczne będzie wycięcie czterech
drzew. Ponieważ odkryto na drzewach liczne ślady
bytowania owadów, w przypadku potwierdzenia występowania chrząszczy chronionych, niezbędne będzie pozyskanie od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska zgody na przeniesienie stanowiska owadów, wraz z kłodami drzew, w inne miejsce.
Staż na Start!
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu dysponuje
środkami na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wspieranie pracodawców w tworzeniu
miejsc pracy. Zaprasza do skorzystania z programu
Staż na Start! Więcej informacji na stronie wroclaw.praca.gov.pl i pod nr telefonu 71 77-01-693, 694,
698.
Porady budowlane
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
Na bezpłatne porady prawne zapraszamy do siedziby
RO w trzeci poniedziałek miesiąca, 15 stycznia, w
godzinach 17.00 - 18.00.
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.

Stefan Janusz Müller - Wspomnienie

FOTORELACJA
Prezentujemy małą galerię z koncertu zamkowego Chóru Ballada, który uświetnił swoim występem spotkanie leśnickiego
koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z okazji Dnia Kobiet. Uroczystość odwiedziły również pani Urszula Wanat, przewodnicząca komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej Wrocławia oraz pani Michalina Witczak, przewodnicząca zarządu okręgowego PZERiI.

28 lutego zmarł
we
Wrocławiu
architekt
prof.
Stefan
Janusz
Müller. Od lat 50'
związany z Wrocławiem.
Odpowiadał za przygotowanie planów
rewitalizacji leśnickiego Zamku.

Urodził się 15 maja 1934 roku we Lwowie. Po wojnie
zamieszkał we Wrocławiu, gdzie na naszej Politechnice studiował architekturę. Od 1956 związany był z
pracownią wrocławskiego Miastoprojektu, a dd 1964
był wykładowcą na Politechnice Wrocławskiej (od
1998 na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Od
początku lat sześćdziesiątych XX w. wraz z żoną Marią prowadzi autorska pracownię architektoniczną
tworząc projekty domów mieszkalnych głównie we
Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, także obiektów użyteczności publicznej i kościołów. Na początku lat 90'
piastował urząd Architekta Miasta Wrocławia i Dyrektora Wydziału Architektury i Geodezji Urzędu
Miejskiego we Wrocławiu.
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„Cudowna kobieta”
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zapraszamy na wystawę archiwalnych zdjęć kobiet. Fotografie (reprodukcje) pochodzą z prywatnych zbiorów kolekcjonerów i ukazują wizerunki kobiet z z
końca XIX i pierwszych dekad XX stulecia.
wystawa czynna do 22 kwietnia 2018
pon-pt 10:00 – 20:00 / sob-niedz 10:00 – 18:00

WSTĘP WOLNY

CENNIK REKLAM
Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.
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

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

APEL DO SENIORÓW
Policjanci Komisariatu Policji Wrocław Leśnica ostrzegają przed oszustami!
W ostatnim czasie we Wrocławiu nadal odnotowujemy przypadki oszustw i kradzieży dokonywanych na
szkodę osób w podeszłym wieku. Złodzieje wymyślają coraz to sprytniejsze sposoby. Przestępcy wykorzystują dobre serce, ufność i gościnność swoich ofiar. Podają się za członków rodziny, proszą o wsparcie finansowe. Podszywają się także pod pracowników różnych instytucji, takich jak: spółdzielnie mieszkaniowe, ZUS,
gazownia, zakład energetyczny, bank. Pojawiają się jako fałszywi listonosze, inkasenci, a nawet funkcjonariusze Policji czy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Proszą o przekazanie pieniędzy w postaci gotówki lub przelewu w związku z wymyślona akcją. Często okradają swoje ofiary z oszczędności całego życia.
Pamiętajcie!!! Prawdziwy Policjant nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy! Bądźcie czujni, nie ulegajcie
manipulacji. Potwierdzajcie z kim rozmawiacie. W przypadku wątpliwości należy zadzwonić na policję pod
nr 997 lub 112. Apelujemy również do bliskich żeby przestrzegli swoje Babcie i Dziadków przed oszustami,
którzy w zależności od sytuacji modyfikują swoje metody.

KURSOWANIE LINII 102
Wydział Transportu informuje, ze po analizie czasów przejazdu autobusu linii 102, od 30 września
2017 r. zostały wydłużone czasy przejazdu autobusu
na odcinku Grabowa – Fieldorfa. Linia ta jest nadal
monitorowana i po zebraniu odpowiedniej liczby
danych zostanie wprowadzona kolejna korekta.
Brak regularności kursowania linii został spowodowany przez samych mieszkańców, ponieważ przez
natłok dużej liczby samochodów bardzo mocno został zaburzony przejazd pomiędzy ulicą Wojanowską
przez Fieldorfa do Kosmonautów.
TEKST: Rada Osiedla Leśnica

