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Odbyła się III Wigilia Leśnicka
Informujemy Państwa, że zgodnie z uchwałą Rady
Osiedla Leśnica oraz projektem zatwierdzonym
przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, w niedzielę 16 grudniu br. odbyła się już III
Wigilia Leśnicka dla mieszkańców osiedla, w tym
szczególnie dla osób samotnych i będących
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

twę, pobłogosławił potrawy wigilijne i złożył
życzenia świąteczne-noworoczne, a następnie
uczestnicy przełamali się opłatkiem. Uroczystość
została bardzo pozytywnie odebrana zarówno
przez mieszkańców, jak i gości spoza naszego
osiedla.
W imieniu Rady Osiedla Leśnica bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za wielki dar
serca, duże zaangażowanie, wkład pracy
i wsparcie finansowo-materialne naszych działań, również tym, którzy nie zostali wymienieni
z imienia i nazwiska.

Barierki i pasy na Mokrzańskiej
Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że barierki
odgradzające ciąg pieszy na wysokości numerów
16-18 zostały zdemontowane na czas budowy budynków mieszkalnych i zostaną odtworzone
z uwzględnieniem wjazdów do tych budynków.
Oznakowanie przejścia dla pieszych na ulicy Mokrzańskiej zostanie wyniesione w terenie w
pierwszym półroczu przyszłego roku i jest to uzależnione od środków posiadanych przez ZDiUM
oraz od warunków pogodowych. Została natomiast
zakończona budowa brakującego chodnika.
Wycinka drzew na osiedlu

Do realizacji projektu charytatywnie włączyło się
wiele instytucji, przedsiębiorców i osób prywatnych, w tym Partnerstwo dla Leśnicy i okolic,
Centrum Kultury Zamek oraz radni Osiedla. Lokalni piekarze i cukiernicy („Piekarnia Kibało”,
„Piekarnia pod Zamkiem”) przygotowali ciasta,
Restauracja „Familia” i Pub „Lissa” oraz kawiarenka „Black Point” ufundowały słodycze i ciasta,
sklep spożywczy przy Rytowniczej owoce cytrusowe i jabłka, a firma „AGROBUD” choinkę, ozdoby i
wiktuały do paczek. Dania wigilijne przygotowała
i wydawała firma cateringowa „Paulina Dzimira
Rabarbar”. Pracownicy MOPS-u powiadamiali o
wigilii osoby korzystające z ich pomocy, przygotowali również łańcuch życzeń, który wspólnie zawieszony został na świątecznej choince. Członkowie Klubu Seniora „Fantazja” przygotowali poczęstunek w postaci ciast oraz czuwali nad utrzymaniem porządku. CK Zamek udostępniło tarasy, pomieszczenia i zaplecze techniczne swojej siedziby,
niezbędne do realizacji wigilii, a jego pracownicy
czynnie włączyli się w proces jej przygotowania i
realizacji. Z koncertem kolęd wystąpił źródełkowy
zespół wokalno-muzyczny „Psalmos”. Natomiast
dzieci z Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i
Młodzieży „Źródełko” i „Karan”, SP nr 51, Przedszkola nr 66 Bajkolandia i Stowarzyszenia „W Naszym Domu” przygotowały, pamiątkowe upominki, stroiki i ozdoby choinkowe oraz kartki świąteczne z życzeniami dla uczestników. Okolicznościowy plakat przygotowała animatorka Paulina
Studnicka, a jego dystrybucją zajęli się radni i seniorzy. Wolontariat Osób Dorosłych, przy Parafii
pw. św. Jadwigi, powiadamiał osoby w potrzebie
o terminie i miejscu wigilii oraz uczestniczył
czynnie w dostarczaniu zapakowanych posiłków,
owoców i słodyczy do osób, które samodzielnie
nie mogły na nią dotrzeć. Księża z naszych Parafii
na bieżąco podczas Mszy Św. informowali o miejscu i terminie wigilii. Ks. Piotr odmówił modli-

Zarząd Zieleni Miejskiej kontynuuje wycinkę martwych i zamierających drzew na naszym Osiedlu.
Chodzi o drzewa znajdujące się w pobliżu ciągów
komunikacyjnych, które mogą stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców osiedla. Ostatnio do wycięcia zakwalifikowano drzewa na ulicy Wilkszyńskiej i Mokrzańskiej. ZZM prosi mieszkańców o zgłaszanie suchych drzew znajdujących się w przestrzeni publicznej i budzących ich niepokój.
Wnioski i opinie dotyczące tej uroczystości, prosimy składać do siedziby Rady Osiedla Leśnica,
osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną:
Rada Osiedla Leśnica ul. M. Płońskiego 13, tel.
(71) 349-44-96, e-mail: rada@lesnica.org.;
www.facebook.com/radaosiedlalesnicawroc.

Petycja w sprawie przejścia na ulicy Wolskiej
Departament Infrastruktury i Gospodarki odpowiedział na petycję mieszkańców dotyczącą
zmiany organizacji ruchu w pasie drogowym ulicy Wolskiej i wyniesienia przejścia dla pieszych
przy bocznym wejściu do kościoła pw. św. Jadwigi Śl. Analiza terenowo-prawna oraz wizja w terenie wykazały, że na ulicy Wolskiej wprowadzono strefę ruchu uspokojonego. W latach 2013
-17 nie miała tam miejsca żadna kolizja ani wypadek z udziałem pieszych. W strefach ruchu
uspokojonego nie wyznacza się przejść dla pieszych, z wyjątkiem rejonów szkół i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci. W związku z
tym Wydział Inżynierii Miejskiej podejmie inne
działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pieszych, tj. zwężenie pasów ruchu i utworzenie azyli w rejonie wejść do kościoła. W
pierwszej kolejności zostanie sporządzony projekt korekty organizacji ruchu drogowego oraz
uzyskane wymagane opinie, a realizacja zadania
będzie zależała od środków posiadanych przez
ZDiUM.

Stacja bazowa Orange przy Lutyńskiej
Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej Wrocław Średzka
realizowanego na działce ew. nr 8 AM-3 obręb Żar
przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Z materiałami
dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 135 od
8.00 do 15.00. Wypowiedzieć się co do zebranych
dowodów można w terminie 7 dni od doręczenia,
które uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od
ogłoszenia w BIP, co nastąpiło 5.12.2018 r. Z uwagi na konieczność dokonania niezbędnych czynności administracyjnych, wyznacza się nowy termin
załatwienia sprawy do dn. 5.02.2019 r. Stronom
postępowania przysługuje prawo do wniesienia
ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.
Zakład napraw pojazdów, ul. Szczecińska - decyzja środowiskowa
Prezydent Wrocławia wydał decyzję z dnia
7.12.2018 r., znak: WSR-OS.6220.91.2018.AP,
zmieniającą decyzję z dnia 11.01.2018 r., znak
WSR-OS.6220.142.201.EP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład
napraw blacharsko-lakierniczych dla pojazdów
osobowych i dostawczych”, lokalizowanego przy
ul. Szczecińskiej na działkach nr 10/50,
10/52,10/54 AM-6, obręb Żerniki. Decyzja oraz
dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu
oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, przy ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 133,
w godzinach urzędowania.

LĄDY NIEZNANE JOLANTA MARKOWICZ
Galeria
Zamek,
wystawa:
11.01-03.02.2019
Wernisaż: 11.01.2019 19:00. Wstęp wolny
Tym razem, znana z malarskich eksperymentów, autorka zaprezentuje prace stworzone metodą pouring
painting.

FESTIWAL HERBATY W ZAMKU

Nie zabrakło domowych wypieków, kolęd z chórem
ballada oraz oczywiście doskonałej atmosfery. Redakcja Gazety Leśnickiej serdecznie dziękuje za zaproszenie na spotkanie!

15 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Herbaty
w leśnickim Zamku po raz trzeci zawitał Festiwal
„Czaisz?”. Ponownie zamek opanowały aromatyczne zapachy, degustacje, warsztaty i stoiska związane z czajem. Poniżej prezentujemy małą galerię
zdjęć z tego wydarzenia.

MANUFAKTURA
ŚWIĄTECZNA
Grudzień w Zamku od wielu już lat wiąże się z
warsztatami rodzinnymi prowadzonymi przez pracowników Centrum Kultury. Tym razem robiliśmy
wspólnie choinki, bałwanki, gwiazdki i oczywiście
pierniki. Poniżej mała fotorelacja.

Malowanie przez wylewanie to ostatnio coraz popularniejsza na Zachodzie technika, która jest swobodną grą kolorów i kształtów nadawanych przez rozlewającą się po płótnie farbę. Dzięki stosunkowo
prostym trickom, przy użyciu suszarki do włosów,
opalarki, silikonu czy durszlaku możemy uzyskać
nieskończoną gamę barw i kształtów, którym nasza
wyobraźnia nadaje niezliczoną liczbę znaczeń. Autorkę, która wcześniej eksperymentowała już
z niekonwencjonalnymi narzędziami malarskimi,
takimi jak mydelniczka w roli pędzla, zafascynowała
właśnie ta różnorodność. I umożliwiła niezwykłą podróż przez LĄDY NIEZNANE , wyobraźnią malowane.

WIGILIA
SENIORÓW
Jolanta Markowicz - absolwentka Filologii Polskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego, dziennikarka, przez 20
lat pracowała w wielu gazetach i czasopismach
o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym. W 2003 przeniosła się na wieś, gdzie zaczęła wykorzystywać swoje dziennikarskie doświadczenia w malarstwie. Przez
kilka lat studiowała rysunek i malarstwo we Wrocławskiej Szkole Rysunku, pod kierunkiem Karoliny
i Michała Koseckich. W 2017 roku ukończyła studia
na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni prof. Leszka Mickosia. Członek ZPAP.

Zawsze z wielką przyjemnością gościmy w Zamku
seniorów, tym bardziej gdy możemy się z nimi spotkać w świątecznej atmosferze w czasie wigilii leśnickiego koła numer 1 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
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