
 

 

 

 

L E Ś N I C A  ⸰  S T A B Ł O W I C E  ⸰  Ż E R N I K I  N O W E  ⸰  Z Ł O T N I K I  ⸰  M A R S Z O W I C E  ⸰  M O K R A  ⸰  R A T Y Ń  ⸰  Ż A R  

LEŚNICKA GAZETA 6 LIPCA NR 13/2018 ISSN-1508-5090 

GAZETA BEZPŁATNA 

REKLAMA 

Wracamy po wakacjach - 31 sierpnia 2018 roku!  

MIECZE EUROPY 

Jak powstał pierwszy miecz? Czy mieczom nadawano imiona? Czym władali Rzymianie a czym Barba-

rzyńcy? Jak pasowano rycerzy? Co szczególnego było w mieczu Rolanda i jak wyglądał prawdziwy Eks-

kalibur? Czym jest miecz pierścieniowy? Czy wikingowie kuli swe miecze? Dlaczego Spartanie walczyli 

blisko przeciwnika? 

Zapraszamy do poszukania odpowiedzi na te i inne pytania śledząc dzieje miecza na przestrzeni 3400 lat, od 

jego powstania w epoce brązu do wieku XVII, kiedy przekształcił się w inne rodzaje broni. Autor Igor Góre-

wicz doborem eksponatów w kolekcji przedstawia przepływ technologii i idei przez epoki i regiony Starego 

Kontynentu. Wszystko to w nowoczesnej i estetycznej formie, z wykorzystaniem zdjęć, dziesiątek oryginal-

nych grafik i diagramów, układających się w pasjonującą opowieść o historii i kulturze Europy. 

Głównymi bohaterami ekspozycji Górewicz uczynił ok. 60 kopii mieczy wykonanych z brązu, żelaza i stali 

a kolekcję dopełniają instalacje przestrzenne (m.in. „Węzeł Gordyjski”, „Ekskalibur” oraz „Miecze Gruw-

naldzkie”) oraz dwa filmy edukacyjne. 

Wydarzenie towarzyszące Dniom Fantastyki 2018 

Głównym sponsor - Militaria.pl 

SPACERY  

Z PRZEWODNIKIEM 

W ramach akcji „Odwiedzamy Naszych Sąsiadów", 

z okazji 90-lecia przyłączenia zachodnich osiedli 

do Wrocławia zapraszamy na cykl spacerów z 

przewodnikiem po naszej części miasta.  

15.07.2018 r. - Pracze Odrzańskie - Stabłowice wy-

cieczka piesza, spotkanie pod kościołem św. Anny/ 

Pracze Odrzańskie/ godz. 14.00  

26.08.2018 r. - ,,Kozanów, Pilczyce - Wczoraj i Dzi-

siaj" wycieczka piesza, spotkanie pod kościołem św. 

Jadwigi/ Kozanów/ godz 14.00 

14.07.2018 r. Wokół Maślic - wycieczka rowerowa, 

start InfoPunkt Barbara ul Świdnicka godz. 11.00 lub 

pod kościołem św. Jadwigi na Kozanowie. 

trasa: InfoPunkt Barbara ul Świdnicka - Plac Jana 

Pawła II- Popowice- Park Zachodni- Kozanów- Pil-

czyce- Maślice- Pracze Odrzańskie- Maślice. 

Organizatorem spacerów pieszych jest Stowarzysze-

nie ,,Nasze Maślice" a wycieczki rowerowej Koło 

Przewodników Miejskich i UM Wrocław. 

 



 

Odbiór prac po przebudowie peronów na pętli w 
Leśnicy 

 

Informujemy, że w dniu 26.06. br. odbył się komisyj-

ny odbiór prac po wykonaniu przebudowy peronów 
na pętli tramwajowej w Leśnicy. Przypominamy, że 

celem nadrzędnym tej przebudowy była poprawa 

przepustowości pętli oraz komfortu obsługi i bezpie-

czeństwa pasażerów poprzez zapewnienie wysadza-
nia pasażerów z trzech pojazdów tramwajowych 

równocześnie. Z uwagi na nieotrzymanie do zaopi-

niowania dokumentacji tego przedsięwzięcia (o co 

zwracaliśmy się dwukrotnie do ZDIUM), Zarząd 
Osiedla nie miał możliwości wcześniejszego zgłosze-

nia swoich wniosków, tak aby zostały one ujęty w 

zakresie prowadzonych prac. W związku z tym, do-

piero w czasie tego odbioru zgłosiliśmy wniosek o 
zamontowanie barierek ochronnych oddzielających 

część pętli z peronami dla wysiadających od części z 

peronami dla osób wsiadających - w miejscu zde-

montowanego poprzedniego przejścia przez tory 
oraz objęcia szczególnym nadzorem przez Straż 

Miejską tego newralgicznego miejsca pętli, do czasu 

zamontowania ww. barierek. Wysunęliśmy też wnio-

sek o odmalowanie oznakowania poziomego, w tym 
przejść dla pieszych, z uwzględnieniem nowej orga-

nizacji ruchu w obrębie pętli. Ponadto zgłosiliśmy 

potrzebę rekultywację terenu zielonego po zlikwido-

wanym przejściu przez tory. Jak wcześniej informo-
waliśmy, WIM niestety negatywnie odniósł się do 

naszego wniosku o zainstalowania elektronicznych 

tablic informacyjnych (ITS) z uwagi na brak odpo-

wiedniej linii światłowodowej. 
 

Przystanki Ciechocińska 

 

Wydział Transportu, po sprawdzeniu statystyk za-
trzymań linii 101 na przystankach Ciechocińska przy 

ulicy Jeleniogórskiej, przychylił się do wniosku Za-

rządu o zmianę na „stały” statusu tych przystanków 

(nr 18125, 18126).  W związku z tym, od 23 czerwca, 
zmienił się też rozkład jazdy dla linii  923. 

 

Nie dla nowej linii Leśnica – Centrum 

 
Wydział Transportu negatywnie odpowiedział na 

wniosek mieszkanki w sprawie utworzenia dodatko-

wej linii autobusowej z Leśnicy, przez Złotniki do 

placu Jana Pawła II. WTR informuje, że zgodnie z 
polityką Miasta, unika się kursowania autobusów po 

trasach linii tramwajowych. Komunikacja tramwajo-

wa zapewnia połączenie z centrum miasta poprzez 

jazdę wydzielonym torowiskiem. Wprowadzenie linii 
autobusowej wiązałoby się z duża nieregularnością  

połączenia w związku z warunkami ruchowymi pa-

nującymi na trasie przejazdu.  

W sytuacjach awaryjnych – kolizje, brak prądu itd. – 
przewoźnik tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-

cyjne, jest zobowiązany do zapewnienia komunikacji 

zastępczej do czasu przywrócenia ruchu tramwajo-

wego. 
 

Wrocławski Rower Miejski - raport z konsultacji 

 

Na podstawie konsultacji  przeprowadzonych z 
mieszkańcami i radami Osiedli, Miasto przygotowuje 

się do przetargu i rozwoju systemu Wrocławskiego 

Roweru Miejskiego. Zwiększenie ilości rowerów i 

stacji będzie realizowane od wiosny 2019 r. Ilość 
rowerów wzrośnie do 2000, a stacji do 200. Do rea-

lizacji wytypowano lokalizacje spełniające następu-

jące wymagania: wysoka gęstość zaludnienia; zróż-

nicowana funkcja obszaru (np. zamieszkanie, praca, 
usługi, edukacja); integracja z komunikacją zbioro-

wą; dobra współpraca z sąsiadującymi stacjami/

systemem; istniejąca infrastruktura rowerowa, 

umożliwiająca komfortowe poruszanie się. Na na-
szym Osiedlu powstaną następujące stacje WRM: 

Kosmonautów-Nowe Żerniki, Kosmonautów-Szpital, 

Kosmonautów-Boguszowska, Średzka-Dolnobrzeska, 

Prochowicka-Dolnobrzeska, Leśnica-Stacja kolejowa, 
Leśnica-Pętla tramwajowa, Stabłowice-Wojanowska, 

Arbuzowa. Pełny raport jest dostępny na stronie 

www.wroclaw.pl/rozmawia/zmieniamy-wroclawski-

rower-miejski-raport-po-konsultacjach 

Ekopark na Stabłowicach - konsultacje do 9 lipca 
 

Do 9 lipca Fundacja Ekorozwoju zbiera opinie doty-

czące koncepcji zagospodarowania polany między 

ulicami Jeleniogórską a Starogajową. Ekopark bę-
dzie budowany w ramach Zielonego WBO – projekt 

nr 631. Środki pozyskane z WBO pozwolą na zreali-

zowanie pierwszego etapu zagospodarowania tere-

nu -  możliwe będą nasadzenia i ułożenie części 
ścieżek spacerowych. Uwagi i opinie prosimy kiero-

wać na adres konsultacje@um.wroc.pl 

Więcej informacji i koncepcja zagospodarowania są 

dostępne na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia/
ekopark-nowy-park-na-stablowicach-tak-moze-

wygladac 

 

Organizacja wydarzeń w ramach projektu Park 
ESK – Emocje-Sport-Kultura 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowa-

nych do organizacji wydarzeń w ramach projektu 
Park ESK – Emocje-Sport-Kultura. Ideą projektu 

jest zachęcenie do aktywnego trybu życia, spędza-

nie czasu w parkach, organizacja własnych wyda-

rzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych czy 
sportowych. Tegoroczna edycja trwa do 30 wrze-

śnia w 10-ciu zielonych miejscach Wrocławia, w 

naszym osiedlu jest to Park Leśnicki przy CK Za-

mek. Pawilony są otwarte w weekendy (soboty, nie-
dziele) od 14.00 do 20.00 i zostały wyposażone w 

sprzęt nagłośnieniowy, podest sceniczny, dostęp do 

prądu, sprzęt sportowy i miejsca dla widowni. Kon-

tenery są udostępnione nieodpłatnie, organizatorzy 
wydarzeń nie otrzymują wynagrodzenia a wydarze-

nia są dla mieszkańców bezpłatne.  W celu rezer-

wacji pawilonów wystarczy skontaktować się z or-

ganizatorem danego pawilonu - dane kontaktowe 
są na stronie www.parkiesk.wroclaw.pl lub telefo-

nicznie na nr 717724954. 

 

Kanalizacja Lewej i Trójkątnej 
 

MPWiK informuje, że ze względu na przedłużające 

się procedury dotyczące uzyskania uzgodnień w 

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Pol-
skie, projektant kanalizacji sanitarnej w ulicy Le-

wej i Trójkątnej, złożył wniosek o kolejny aneks 

terminowy. Wstępnie zaakceptowany termin to 15 

października 2018 r. Zgodnie z wcześniejszymi in-
formacjami projektowanie miało zostać zakończone 

do 30.06.18, a po ogłoszeniu przetargu w czasie 

wakacji, rozpoczęcie prac planowano na jesień br. 

 
Sygnalizacja świetlna na alei Śląskiej 

 

Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że komisja 

ds. sygnalizacji świetlnej negatywnie zaopiniowa-
ła  wniosek mieszkańca Osiedla Leśnica dotyczący 

włączenia od godzin porannych sygnalizacji na 

skrzyżowaniu al. Śląskiej z ulicą Warciańską i Lot-

niczą. WIM uważa, że przy niewielkim natężeniu 
ruchu panującym na tym skrzyżowaniu, zmiana 

doprowadziłaby do tego, że piesi, rowerzyści i kie-

rowcy, nie widząc innych uczestników ruchu, łama-

liby przepisy jadąc i idąc na czerwonym świetle. 
 

Wrocław rozmawia o osiedlach – ankieta 

 

Nie są ci obojętne sprawy twojego osiedla? Wypeł-

nij ankietę! Wspólnie chcemy określić jakie obowiąz-
ki, kompetencje i możliwości powinny mieć rady 

osiedli we Wrocławiu. Zapraszamy do wypełnienia 

krótkiej, anonimowej ankiety. Odpowiedzi mieszkań-

ców pomogą w stworzeniu rekomendacji, które zo-
staną przedstawione Radzie Miejskiej Wrocławia. 

Ankieta na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia/

wroclaw-rozmawia-o-osiedlach-ankieta, będzie ak-

tywna do 2 sierpnia 2018. Jej wypełnienie zajmuje 
ok. 5 min. 

 

Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy antysmogowe  

 

We Wrocławiu wszedł w życie zakaz stosowania naj-

gorszych jakościowo paliw stałych: węgla brunatne-

go oraz paliw stałych, produkowanych z wykorzysta-
niem tego węgla; mułów węglowych i odpadów wę-

glowych – chodzi o muł węglowy i flotokoncentraty 

węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wyko-

rzystaniem; miału – chodzi o węgiel kamienny w po-
staci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm; 

wilgotnego drewna – chodzi o biomasę stałą 

(drewno) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 

20%. Nowo uruchamiane kotły mogą spalać tylko gaz 
lub lekki olej opałowy – zatem nie mogą być zasilane 

paliwami stałymi. Wyjątkiem są miejsca, gdzie wy-

stępuje brak możliwości technicznych przyłączenia 

do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony 
przez operatora sieci – tam dozwolone są kotły na 

paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu. 

Wszystkie kominki (użytkowane oraz nowe), niebę-

dące podstawowym źródłem ciepła w lokalu i nieroz-
prowadzające ciepła (tzw. kominki rekreacyjne), mu-

szą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych 

(pyłu), określone w ekoprojekcie. Te, które są pod-

stawowym źródłem ciepła i rozprowadzają ciepło, 
traktowane są jak kocioł. Jeśli decyzja o pozwoleniu 

na budowę kotła na węgiel/drewno stała się ostatecz-

na lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a 

właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed 1 lipca 
2018 r., to można zamontować po tej dacie kocioł na 

paliwa stałe. Niemniej, późniejsze ograniczenia będą 

obowiązywać. Za nieprzestrzeganie uchwały grozi 

grzywna do 5 tys. zł. Warto też pamiętać, że utrud-
nianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3. 

 

Porady prawne  
 

Na bezpłatne porady prawne zapraszamy 16 lipca i 

20 sierpnia, od 17.00 do 18.00 

 
Dyżur radnego RM Wrocławia 

 

Na dyżur radnej RM Wrocławia Grażyny Kordel za-

praszamy 6 sierpnia, od 17.00 do 19.00. 
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EKOPARK NA STABŁOWICACH 

Wielka polana między ulicami Jeleniogórską a Staro-

gajową przeobrazi się w Ekopark – naturalny teren 

odpoczynku, relaksu i zabawy. To wynik głosowania 

w ramach Zielonego WBO, podczas którego zwyciężył 

m.in. projekt nr 631. 

Inwestycja ze względu na obszar oraz konieczne pra-

ce wymaga etapowania. Uzyskane obecnie środki po-

zwolą na zrealizowanie pierwszego etapu zagospoda-

rowania terenu, w ramach którego będą możliwe na-

sadzenia i częściowo ułożenie ścieżek spacerowych. 

Dzisiaj to łąka o powierzchni około 5 hektarów, z nie-

licznymi drzewami na jej skraju i sieciami energetycznymi nad nimi. 

Przedstawiciele Fundacji Ekorozwoju zorganizowali w 2017r. warsztaty z młodzieżą i dziećmi. Podczas tych 

zajęć powstały makiety i olbrzymi plan nowego parku. Z tymi materiałami liderzy projektu zaprezentowali 

się podczas parafialnego pikniku na Stabłowicach. – To była dobra okazja na zebranie opinii i kolejnych po-

mysłów na zagospodarowanie ekoparku – mówi Krzysztof Smolnicki z Fundacji Ekorozwoju i dodaje z entu-

zjazmem: - To początek pracy nad większym projektem, bowiem miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego zakłada budowę w tej okolicy terenu zielonego o powierzchni aż 15 hektarów. 

Naturalność. Twórcy koncepcji Ekoparku zamierzają tę cechę zachować w jak największym stopniu. –  mówi 

Krzysztof Smolnicki – Nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów mają spełniać nie tylko funkcję estetyczną, ale 

zapewniać różnorodność gatunkową. Na łące pojawią się skupiska różnych gatunków krzewów tak dobra-

nych, aby stały się ostojami dla wielu gatunków ptaków. – Część krzewów będzie dobrym schronieniem na 

przykład dla skowronków, a inne dostarczą pokarm dla ptaków – opowiada Krzysztof Smolnicki. Podobnie 

rzecz się ma z kwiatami i ziołami na łące. Mają nie tylko cieszyć wzrok i zmysł węchu, przede wszystkim 

będą służyć motylom i innym owadom. W nowym parku siatka nowych ścieżek, nieco tylko utwardzonych, 

pokryje się z istniejącymi dzisiaj przedeptami, dróżkami. Nowym, oryginalnym pomysłem jest strefa nasa-

dzeń drzew okolicznościowych. – W tych miejscach będzie można posadzić drzewo z okazji ważnego, osobi-

stego wydarzenia, na przykład urodzin dziecka – zapowiada Krzysztof Smolnicki. 

Zapraszamy do wyrażenia własnych opinii. Co Państwu się podoba w projekcie? Co warto w nim zmienić? Co 

powinno się znaleźć w parku, a co nie jest potrzebne. Jak chcielibyście korzystać z tego terenu? 

Uwagi i opinie prosimy kierować na: konsultacje@um.wroc.pl, termin wnoszenia uwag: 25.06 - 9.07.2018 

Źródło: www.wrocław.pl 

ZNIKNĄŁ DOM KARDYNAŁA 

Niewiele osób wie, że przy ul. Jeleniogórskiej 2, 

koło Mostów Średzkich, gdzie jeszcze w czerwcu 

stał mały niepozorny, budynek, w Boże Narodzenie 

1933 roku urodził się kardynał Joachim Meisner – 

arcybiskup metropolita Kolonii. Obecnie w tym 

miejscu powstaje nowoczesny obiekt biurowo – 

usługowy. 

Choć Joachim Meisner wyjechał stąd jeszcze jako 

dziecko, przez całe swoje życie był związany z Wro-

cławiem i Dolnym Śląskiem. Teraz w Leśnicy, w 

miejscu jego narodzin, na działce o powierzchni 

blisko 1,2 tys. mkw powstanie nowoczesny obiekt biurowo – usługowy. Jednak niewiele będzie miał wspól-

nego z rodzinnym domem niemieckiego duchownego. 

– Dom kardynała Meisnera uległ zniszczeniu w 1945 r. – mówi Agata Chmielowska, Miejski Konserwator 

Zabytków. – Zachował się tylko jego niewielki fragment. Zatem, jeśli inwestor nie zamierza odtworzyć 

obiektu, nie ma podstaw prawnych, które pozwalałyby tego wymagać. W dodatku teren, na którym ma po-

wstać nowy obiekt, nie znajduje 

się w strefie ochrony konserwa-

torskiej. Z tego, co nam wiadomo, 

projekt budowlany zakłada po-

wstanie obiektu o współczesnej 

estetyce. 

Kardynał zawsze podkreśla swoje 

związki z Wrocławiem i parafią 

leśnicką. W 2008 r. w wywiadzie 

dla „Deutsche Welle” kardynał 

Meisner powiedział: – Każdy z 

nas ma taki kawałek świata, któ-

ry nazywa ojczyzną, miejsce gdzie 

zdobył swoje pierwsze doświadczenia: poznał, czym jest droga, drzewo, niebo, matka, ojciec. Wrocław-

Leśnica jest dalej moją ojczyzną, chociaż nie jest już niemiecką. Potrzebuję jej, bo jest częścią mojej tożsa-

mości. 

W czwartek, 5 lipca 2018 r. w pierwszą rocznicę śmierci księdza kardynała w kościele p.w. św. Jadwigi 

w Leśnicy, zostanie odprawiona msza święta w jego intencji. Na mszy spotkają się m.in. osoby, które 

znały kardynała. 

Źródło: www.wroclaw.pl 



 

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 

Leśnica, Marszowice, Mokre, Ratyń, Pustki, Żar    

1. Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 2, ul. Eluarda 

51-55  

2. Centrum Zdrowia „Ogrodowa” ul. Eluarda 9 

3. WSRH „Hermes”, stoisko  AGD na Ip., ul. Średzka 
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4. Hutownia „Agrobud”, ul. Średzka 49  

5. Apteka „Pod św. Antoni”, ul. Średzka 33   

6. Centrum Kultury Zamek portiernia, pl. Świętojań-

ski 1  

7. Kiosk prasowy, zbieg ul. Dolnobrzeska/Średzka  

8. Gabinet stomatologiczny, ul. Wolska 2/1a 

8. Sklep spożywczy, ul. Ślepa 12  

10. Plac targowy-kiosk prasowy, ul. Skoczylasa  

11. Sklep spożywczy, ul. Trzmielowicka/Miodowa  

12. Sklep „Żabka”  ul. Pustecka 3  

13. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44  

14. Sklep „Żabka” TBS, ul. Krępicka   

15. Osiedle Żar, sklep spożywczy, ul. Lutyńska 20  

16. Sklep spożywczy ul. Dolnobrzeska 36 A  

17. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska  

18. Osiedle Marszowice – Malownicze, Fresch Mar-

ket, ul. Hartmana 

Stabłowice 

1. Sklep spożywczy „Anna” ul. Stabłowicka 57. 

2. Sklep PSS Społem ul. Wełniana 31.  

3. Market spożywczy „Dino” ul. Boguszowska 38. 

4. Apteka Stabłowicka ul. Boguszowska 61 A. 

5. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Obrachtowska 48. 

6. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Arbuzowa 12. 

Złotniki 

1. F.H.U, ul. Kamiennogórska 88 A 

2. Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 9, ul. Wiel-

kopolska 16  

3. Delikatesy tradycyjne. com, ul. Wielkopolska 19 

4. Zakład produkcyjno - handlowo - usługowy, ul. 

Częstochowska 14  

5. Apteka Złotnicka, ul. Złotnicka 4G  

6. Sklep ogólnospożywczy, ul. Częstochowska 40/1A  

7. Market Perła, ul. Wielkopolska 14  

8. Centrum s.c. Handel – Usługi, ul. Rawicka 5a 

9. Sklep ogólnospożywczy, ul. Przemyska 17  

10. Sklep zoologiczny CAVIA, ul. Częstochowska 73  

11. Coffee Bay, ul. Kosmonautów 206 A  

12. Sklep ogrodniczy Kwiaton-3, ul. Kosmonautów 
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