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Podziękowanie dla spółki Ekosystem

ulicy Hubskiej 8-16, od 8.00 do 15.00.

Zarząd Osiedla Leśnica i Koło Polskiego Związku
Wędkarskiego nr 122 Astra składają serdeczne podziękowania spółce Ekosystem, za bezpłatne udostępnienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
oraz worki na śmieci, w związku z prowadzoną
w dniu 9 lutego br. zimową akcją sprzątania Stawów
Leśnickich, enklawy różnorodnej flory i fauny. Dziękujemy również wędkarzom i ich rodzinom oraz
młodzieży za tą cenną inicjatywę społeczną.

Plany kanalizacyjne Osiedla Leśnica

Powołanie zespołu ds. reformy rad osiedli
Prezydent Wrocławia powołał zespół ds. reformy
ustroju samorządowych jednostek pomocniczych.
W jego skład wejdą przedstawiciele Rady Miejskiej
Wrocławia, Prezydenta i Rad Osiedli. Sześciu przedstawicieli RO zostanie wybranych spośród 18 kandydatów rekomendowanych przez przewodniczących
Zarządów. Głosowanie zostanie przeprowadzone
4 marca br. Zespół będzie pracował społecznie i do
końca bieżącego roku przedstawi projekty aktów
prawnych konstytutywnych dla nowego ustroju jednostek pomocniczych.
Dostęp do pojemników na odpady
Ekosystem przypomina, że do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należy przygotowanie miejsc na pojemniki przeznaczone na zbiórkę
odpadów. Pojemniki można ustawić na nieruchomości sąsiedniej tylko pod warunkiem uzyskania zgody
jej właściciela. Pojemniki należy rozmieszczać
w sposób zapewniający łatwy dostęp dla osób z nich
korzystających oraz dla podmiotów odbierających
odpady.
Bezpieczeństwo pieszych w Leśnicy
Zarząd Osiedla zwrócił się do Wydziału Inżynierii
Miejskiej z wnioskiem o sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa pieszych na osiedlu Leśnica i omówienie sytuacji na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa
WIM. Sprawa dotyczy ulic Snycerskiej oraz Skoczylasa i Płońskiego, objętych strefą ruchu uspokojonego
30km/h. Mieszkańcy zgłaszają, że nie czują się tutaj
bezpiecznie i proszą o utworzenie przejść dla pieszych w pobliżu parkingu i pętli na ulicy Snycerskiej
oraz przy skrzyżowaniu ulic Skoczylasa i Płońskiego.
Staże w PUP
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, że
prowadzi wsparcie pracodawców oraz bezrobotnych
poprzez program staży - skuteczną, efektywną
i sprawdzoną formę pozyskania pracowników. Staż
to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie
zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku
pracy z pracodawcą. Za okres odbywania stażu (od
3 do 12 miesięcy) PUP wypłaca bezrobotnym stypendium oraz opłaca składki emerytalne, rentowe i wypadkowe, natomiast pracodawca nie ponosi żadnych
kosztów. Osoby uczestniczące w projekcie muszą być
zarejestrowane w Urzędzie. Więcej informacji
na wroclaw.praca.gov.pl
Stacja bazowa przy Lutyńskiej cd.
Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o umorzeniu 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

MPWiK informuje, że w planie inwestycyjnym na
lata 2019-2023 znajdują się następujące zadania
związane z budową kanalizacji sanitarnej na obszarze osiedla:
Leśnica etap I – rejon ul. Promenada, Skoczylasa,
Kąckiej – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, roboty budowlane planowane w latach 20192020;
Leśnica etap II – rejon ul. Niepierzyńskiej, Niemkińskiej, Małoszyńskiej – dokumentacja projektowa
w trakcie realizacji, roboty budowlane planowane
w roku 2020;
Leśnica etap III – rejon ul. Smolnej, Junackiej,
Świerkowej, Modrzewiowej i Ulowej – wykonanie
dokumentacji projektowej planowane w roku 2020,
roboty budowlane - w roku 2021;
Leśnica – ul. Mokrzańska – realizacja sieci w koordynacji z pracami ZDiUM w roku 2019;
Leśnica – ul. Prężycka – realizacja robót powiązana
z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnobrzeskiej, planowana w latach 2020-2021;
Marszowice – ul. Wilkszyńska i Sieroszowicka –
dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, budowa sieci w koordynacji z przebudową drogi przez
WI w latach 2021-2022;
Marszowice – budowa przepompowni ścieków przy
ul. Gwizdanowskiej – zadanie planowane do realizacji w 2022 r;
Marszowice etap III – ul. Krzelowska, Łososiowicka, Małomicka – wykonanie dokumentacji projektowej planowane w roku 2020, roboty budowlane w
roku 2022;
Ratyń – ul. Gromadzka, Szkolna i Miodowa – obecnie aktualizowana jest dokumentacja projektowa,
roboty budowlane przewidywane na lata 20212023.
Rusza kolejna edycja Trenera Osiedlowego
Wrocławski Szkolny Związek Sportowy informuje,
że jest kontynuatorem trzyletniego programu Gminy Wrocław „Trener Osiedlowy 2018/2020”,
a z dniem 01.04.2019 r. rozpoczyna się kolejna jego
edycja. Dzięki funduszom gminy Wrocław zostanie
zatrudnionych 47 osób, które w godzinach popołudniowych, w dni powszednie oraz w weekendy,
prowadzić będą bezpłatnie, na wytypowanych boiskach i placach, zajęcia sportowo – rekreacyjne
z dziećmi i młodzieżą.
Przypominamy, że do podstawowych zadań Trenera
Osiedlowego należy miedzy innymi: zwiększenie
ilości dzieci i młodzieży w bezpieczny i zorganizowany sposób spędzającej wolny czas na sportowo;
poprawa bezpieczeństwa na boiskach i terenach
zielonych; zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży
wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów; współorganizacja przez uczestników Programu „Wrocławskiej
Olimpiady
Podwórkowej”
i „Lata z Trenerem Osiedlowym” oraz wspieranie
inicjatyw społeczności lokalnej.
W chwili obecnej trwa rekrutacja kandydatów na
Trenerów Osiedlowych oraz są zbieranie oferty gospodarzy otwartych obiektów sportowych, którzy
zainteresowani są, aby na ich terenie mógł pracować Trener Osiedlowy.

WSZS rozpoczyna nabór osób, które pracować będą
wokresie od 25.03 do 31.12 br. jako trenerzy osiedlowi, na wytypowanych boiskach i terenach zielonych
Wrocławia.
Kandydat powinien być: osobą pełnoletnią; posiadać
podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; posiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi
i
młodzieżą; wykształcenie co najmniej średnie
z uprawnieniami pedagogicznymi, mile widziane
uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu. Ww. oferta
kierowana jest zwłaszcza do studentów i absolwentów AWF oraz innych uczelni prowadzących kierunki
pedagogiczne.
Do dnia 04.03.2019 roku osoby zainteresowane pracą
Trenera Osiedlowego prosimy o dostarczenie następujących dokumentów: podanie o przyjęcie do pracy;
CV z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą; odpisów dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, które mogą być pomocne w realizacji Programu (uprawnienia instruktorskie, trenerskie, sędziowskie i inne) pisemną formę wizji
pracy na stanowisku trenera osiedlowego, w tym
propozycję lokalizacji boiska na którym realizowany
byłby program. Dokumenty można dostarczyć osobiście, pocztą, lub -mailem:
b.zawisza1950@gmial.com,
p.widawski1980@gmail.com.
Zgłoszone osoby zostaną zaproszone na rozmowę
kwalifikacyjną, która odbędzie w pierwszej połowie
marca 2019 przed Komisją Programową Trenera
Osiedlowego. Pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać
telefonicznie 071 367 33 15, 602 304 950 lub e-mail.
Jak pozbyć się elektrośmieci?
Zarząd Osiedla w ubiegłych latach (jeszcze przed reformą śmieciową) dwa razy w roku organizowała
zbiórkę elektrośmieci w całym osiedlu. Obecnie każdy z nas może oddać zużyty sprzęt RTV i AGD przy
zakupie nowego sprzętu. Na terenie Wrocławia funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt podmiotów zbierających sprzęt RTV i AGD (wykaz na stronie spółki Ekosystem). Ponadto zużyty sprzęt RTV i AGD można
dostarczyć samodzielnie do PSZOK-a, czyli Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. We
Wrocławiu działają dwa PSZOK-i: ul. Kazimierza Michalczyka 9 (od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 17.00 w soboty w godzinach 8.00 –
16.00); ul. Janowska 51 (od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.00 – 15.00).
Komunikaty do mieszkańców
Zarząd Osiedla ponawia apel do mieszkańców Osiedla o zgłaszanie do naszej siedziby osobiście, telefonicznie lub mailowo, danych o braku tabliczek informacyjnych z nazwami ulic na naszym osiedlu. Prosimy też o przekazanie nam informacji gdzie Państwa
zdaniem powinny być zamontowane kosze na śmieci.
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.

Katalog Wspomnień
Tekst Barbary Niementowskiej nagrodzony w konkursie „Katalog Wspomnień”, organizowanym
przez MBP Filia nr 2 oraz Centrum Kultury Zamek
z okazji 70-lecia Biblioteki w Leśnicy.

gach regałów, tzw. Obwoluty informujące o nowościach, biurko ze skrzyneczkami na karty czytelników i książek, wypełniane ręcznie, dotyczące wypożyczanej książki. Dalej ladę oraz dwie Bibliotekarki w fartuszkach. Stoją również piękne kwiaty
przyniesione przez czytelników. Zdjęcie to wykonano w 1962 roku.
Nieraz pracowałam na zastępstwach w filiach Maślice i Kozanów, a w czasie wakacji także w Bibliotece Dzielnicowej na ul. Szczęśliwej we Wrocławiu.
Raz w roku obchodzony był dzień Bibliotekarza
(czy aktualnie też jest taki dzień?).
Wszystko to działo się ponad 50 lat temu. Praca
była ciekawa, ludzie sympatyczni i mili. Jedna
i druga strona były bardzo do siebie życzliwie nastawiona. Dużo osób starszych, z którymi rozmawiało się nie tylko na temat książek.

Tak się złożyło, że powyższą informację przeczytałam w Gazecie Leśnickiej i piszę:
- jako wieloletnia czytelniczka
- a także jako była bibliotekarka tejże Biblioteki
W Bibliotece na ul. Średzkiej (dziś budynek nie istnieje), od roku 1954 wypożyczałyśmy książki z moją
Mamą. Mama dla siebie, ja dla siebie.
Panie bibliotekarki były bardzo przyjaźnie nastawione wobec osób wypożyczających. Szefowa, Pani Gałązkowa oraz Panie Isia i Dziunia.
Wówczas do Biblioteki chodziło się systematycznie,
czytało się dużo, nie było wtedy telewizji. Pewnego
razu zauważyłam, że Mama dostała kilka książek
spod lady. Wiele książek było zakazanych na tzw.
Indeksie. Panie Bibliotekarki udostępniały te książki
tylko znajomym i zaufanym czytelnikom. Dotyczyły
one np. Powstania Warszawskiego, bitwy pod Monte
Casino, a także wielu autorów jak Jasienica, Rodziewiczówna, Mniszkówna, Żuławski, a nawet niektóre
baśnie zagranicznych pisarzy.
Nieraz pomagałam w bibliotece okładać-oprawiać
książki w gruby papier. Sprawiało mi to wielką frajdę z powodu poznawania wielu ciekawych książek
i prowadzonych przy tym rozmów. W bibliotece czułam się swojsko. Książki wypożyczałam również
w swojej Szkole Podstawowej, a potem w VI Liceum
w Stabłowicach, gdzie miałam dyżury w Bibliotece
szkolnej.
Lata leciały, skończyłam Szkołę Podstawową, byłam
już w Liceum. W czasie pewnych wakacji Pani Gałązkowa kier. Biblioteki zaprosiła mnie do pomocy
w skontrum tj. inwentaryzacji księgozbioru. Moja
pomoc polegała na odczytywaniu numerów kolejnych
książek, natomiast Członkowie komisji odznaczali te
numery na specjalnych arkuszach spisowych. W tym
czasie Biblioteka nie była czynna.
W tamtym czasie Biblioteka na ul. Średzkiej miała
wypożyczalnię dla dorosłych oraz dla dzieci z czytelnią. Była również dostępna prasa do poczytania na
miejscu. Jak już wspominałam wszystkie książki były
obłożone w szary papier z okrągłą sygnaturką na
grzbiecie, czyli informacją o książce. Katalogi książek były wypisane ręcznie na specjalnych kartonikach i ułożone w specjalnych skrzyneczkachszufladkach, alfabetycznie wg nazwisk autorów.
W Bibliotece odbywały się spotkania ze znanymi aktorami i pisarzami. Zapamiętałam szczególnie spotkanie ze znanym pisarzem Stanisławem Dygatem,
autorem Jeziora Bodeńskiego, Pożegnania. W tamtym
czasie był to tzw. HIT, ponieważ nakręcono film pod
tym tytułem.
W roku 1961 dostałam propozycję pracy w leśnickiej
Bibliotece przy ul. Średzkiej. Propozycję przyjęłam.
Kończyłam właśnie ogólniak. Zostałam jedną z bibliotekarek.
Załączam zdjęcie fotograficzne, na którym widać
część Biblioteki: regały z książkami, okładki na brze-

Biblioteka czynna była także w soboty i to do godz.
18. W soboty zawsze było najwięcej czytelników.
Dużo się zmieniło od tamtych czasów. Dziś mam
elektroniczna kartę czytelnika, jest wiele źródeł
informacji, media, prasa, Internet. Jednakże książka została książką. Częściej dziś kupuje się je do
swojego domowego zbioru. Uwielbiam zapach nowej książki! Mam jednak respekt przed książką
wieloletnią, taką często czytywaną.
Wspomnę tu swoje pierwsze książki: biało-czarny
Elementarz Falskiego, Baśnie Andersena z Królową
Śniegu, O Krasnoludkach i Sierotce Marysi, Pinokio, cały Makuszyński od Koziołka Matołka
i z Awanturą o Basię. Prasa to Świerszczyk i Płomyczek.
Jest to część moich wspomnień, które przypominają tamte odległe czasy związane również z Biblioteką we Wrocławiu-Leśnicy.
Tekst: Barbara Niementowska

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych to grupowe zajęcia dla rodziców pragnących rozwijać i doskonalić swoje kompetencje wychowawcze, a przy
tym budować pozytywne relacje z dziećmi, które
będą procentować zarówno w codziennym życiu,
jak i w przyszłości. Warsztat ma na celu pomoc
rodzicom dzieci w każdym wieku w budowaniu
zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji z dzieckiem przy jednoczesnym przekazywaniu dziecku
norm, zasad i poszanowania dla granic. Podczas
zajęć rodzice dowiedzą się jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami, jak je zachęcać do współpracy i samodzielności, jak nagradzać i co robić
zamiast karania. Każdy warsztat to również praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności oraz
rozmowy o konkretnych problemach uczestników.
Warsztat jest przeznaczony dla rodziców pragnących rozwijać się jak również przeżywających różnego rodzaju trudności wychowawcze.
Warsztaty umiejętności wychowawczych realizowane będą w formie 8 spotkań trwających 3 godziny, podczas których rodzice lub opiekunowie
dzieci zdobędą wiedzę na temat rozwoju dziecka
oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie
w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania. Warsztaty prowadzone będą przez 2 prowadzących – pedagoga resocjalizacji, socjoterapeutę i pedagoga
doradcę psychologiczno - pedagogicznego, systemowego terapeutę rodzinnego, certyfikowanego
specjalistę terapii uzależnień.
Tematyka zajęć to między innymi: akceptacja
dziecka - jak wyrażać ją w sposób czytelny dla
dziecka, normy, zasady i wymagania w wychowa-

niu, uczucia - jak je rozpoznawać i wyrażać, rozwiązywanie konfliktów metodą T. Gordona, problem kar
w wychowaniu, konstruktywna współpraca z dzieckiem, aktywne słuchanie, bariery komunikacyjne,
substancje psychoaktywne, jak rozpoznawać czy
dziecko po nie sięga, gdzie szukać pomocy i jej formy
w przypadku, gdy mamy uzasadnione podejrzenia, że
dziecko używa substancje psychoaktywne?

Założenia i cele warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców: pogłębienie relacji między
rodzicami, a dziećmi, umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez
stosowania różnorodnych form przemocy, wyrażanie
oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one
przez dziecko respektowane, rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie
z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka, uwalniania siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach, pomocy
w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu
zaufania i szacunku do siebie, jako wartościowego
człowieka, mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, refleksja nad własną postawą
wychowawczą i nauka konstruktywnych metod wychowawczych, przeciwdziałanie uzależnieniom, wymiana doświadczeń i kształtowanie więzi opartych
na wzajemnym szacunku.
Zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem metod
aktywizujących uczestników: burza mózgów”, praca
w grupach, praca w parach, praca indywidualna, odgrywanie scenek, wizualizacja, dyskusja, wymiana
doświadczeń, informacje zwrotne, prace plastyczne,
zadania domowe
Terminy spotkań: 23.03.2019 r. godz. od 9.00-12.00,
30.03.2019 r. godz. od 9.00-12.00, 13.04.2019 r.
godz. od 9.00-12.00, 27.04.2018 r. godz. od 9.0012.00, 11.05.2019 r. godz. 9.00-12.00 , 25.05.2019 r.
godz. od 9.00-12.00, 01.06.2019 r. godz. od 09.0012.00, 22.06.2019 r. godz. od 9.00-12.00
Warsztaty realizowane są w ramach "PROGRAMÓW
PROFILAKTYKI
SELEKTYWNEJ"
realizowanych
w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w ramach
zadania publicznego Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
Program jest współfinansowany przez Krajowe Biuro
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Tekst: Karan Wrocław

Sukcesy młodych
sportowców

W niedzielę 17 lutego młodzi sportowcy z leśnickiej
drużyny AS Fenomen Leśnica rozegrali turniej Sporting Cup 2019 w SP 25 we Wrocławiu. Zawodnicy
z Leśnicy pokazali się z bardzo dobrej strony i zajęli
2 miejsce w turnieju. Chłopcy zmierzyli się z dwiema
drużynami Sportingu Wrocław oraz Sokołem Smolec
i AF Widzewem Brzeziny. W całej imprezie zdobyli aż
17 bramek, tracąc zaledwie 5. Królem strzelców został młody leśnicki piłkarz - Mateusz Bagan. Brawa
dla Leśniczan za zaangażowanie i walkę do końca.
Źródło: AS Fenomen

Świat Alfreda
Wystawa plakatu Alfreda Hałasy
Fundacja Polskiej Sztuki Emigracyjnej 1939- 1989
oraz Centrum Kultury Zamek mają zaszczyt zaprosić
na wystawę plakatu Alfreda Hałasy „Świat Alfreda”

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1,
Wrocław
Wstęp wolny!
Kuratorką wystawy jest Henryka Milczanowska.

(71) 777 73 09 i (71) 777 79 73 w poniedziałki, wtorki i piątki, (71) 799 67 99 w środy i czwartki oraz
adres
e-mailowy:
doradztwoenergetyczne@um.wroc.pl, na który można kierować wszelkie
zapytania.
Źródło: www.wroclaw.pl

Idea wystawy, została pomyślana, jako przedstawienie aranżacyjnego portretu twórcy – Polaka, któremu pomimo wieloletniej rozłąki z krajem, wciąż
Ona – Ojczyzna w duszy gra.

Mosty Średzkie do
remontu
Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na gruntowny remont drogowych mostów Średzkich. Odnowiona zostanie konstrukcja, nawierzchnia, wymienione sieci. Termin składania ofert mija 13
marca.

Alfred Hałasa urodził się w 1942 roku w Zawadzie
koło Zamościa. Jest absolwentem Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom
z architektury wnętrz (1968) i wzornictwa przemysłowego (1971). W 1972 wyjechał do Francji, gdzie
podjął pracę w paryskiej agencji wzornictwa przemysłowego Parisienne d’esthétique industrielle
(A.P.E.S.), a następnie w Société d’études coordonnées (S.E.C.). W 1975 r. podjał decyzję
o emigracji do Kanady. Dwa lata później został profesorem na Uniwersytecie Québec w Montrealu,
na wydziale wzornictwa przemysłowego. Artysta
od 40 lat pracuje na tej samej uczelni, prowadzi
zajęcia z metodologii i składni grafiki projektowej.
Jako wychowawca wypromował ponad 4 000 studentów swojego wydziału. W 1980 roku współorganizował laboratorium badań eksperymentalnych
w komunikacji wizualnej „Bretelle”. W 1981 roku
utworzył z kolegami Centre de Design i Design International – coroczne letnie kursy, konferencje
i warsztaty z projektowania przemysłowego prowadzone przez najlepszych specjalistów świata. Kierował licznymi przedsięwzięciami edukacyjnymi,
przyczynił się tym samym do rozsławienia szkoły
wzornictwa przemysłowego UQAM na całym świecie. Zasiadał jako przewodniczący w jury: konkursu
na ilustrację LUX w 2004 roku, krakowskiego Festiwalu Plakatu Reklamowego w 2005 roku i Biennale
Plakatu w Chicago w 2008 roku. Równolegle sam
wielokrotnie organizował wystawy plakatu polskiego na UQAM University. Prace artysty znajdują się
w zbiorach muzeów kanadyjskich, a także
w polskich kolekcjach – największa, 200 plakatów,
w Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bibliotece Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, Muzeum Plakatów
w Wilanowie, Fundacji Polskiej Sztuki Emigracyjnej
1939-1989 w Warszawie i w zbiorach prywatnych
kolekcjonerów.
W 2014 roku macierzysta uczelnia artysty, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, uhonorowała go
tytułem doktora honoris causa.
Wernisaż 08.03.2019, godzina 19:00
Wystawa czynna do 14.04.2019 r.

Mosty Średzkie to zespół czterech mostów biegnących nad rzeką Bystrzycą na osiedlu Leśnica. Dwa
z nich to przeprawy drogowe, dwa – tramwajowe.
Ogłoszony przetarg dotyczy tych drogowych. Przeprawa jest mocno wysłużona, a teraz – po otwarciu obwodnicy Leśnicy, gdy ruch na tej trasie jest
mniejszy – można wreszcie przystąpić do prac,
które przedłużą ich żywotność.

Wernisaż W. Pomianowskiego - fotorelacja

Zakres prac
W ramach umowy wykonawcy mają odnowić konstrukcję mostu, wymienić nawierzchnię drogową
i elementy wyposażenia. Odtworzyć historyczne
elementy ozdobne, zlikwidować nieczynne sieci.
Dokumentacja projektowa dla inwestycji jest już
gotowa. Podczas remontu będzie potrzebne wytyczenie objazdów dla ruchu samochodowego. Najprawdopodobniej auta zostaną skierowane tymczasowo na mosty tramwajowe.
Wykonawcy czas na składanie ofert mają do 13
marca. Prace remontowe od momentu podpisania
umowy mają trwać rok.
Źródło: www.wroclaw.pl

pomogą uzyskać dofinansowanie na
zmianę pieca
Uchwała „antysmogowa” nakłada na mieszkańców
Wrocławia obowiązek wymiany ogrzewania na
ekologiczne. Do 2024 roku muszą zniknąć tzw.
„kopciuchy”, które najbardziej zanieczyszczają
powietrze. Natomiast od 2028 roku będzie można
ogrzewać mieszkania wyłącznie piecami najwyższej klasy. Aby pomóc mieszkańcom uniknąć zagubienia i ułatwić proces wymiany pieców, miasto
postanowiło stworzyć pierwszy, stacjonarny punkt
konsultacyjny, który będzie odpowiadał m.in. za
doradztwo.
Punkt konsultacyjny będzie mieścił się przy ul.
Hubskiej 8-16. Ruszy 28 lutego br. Konsultacje
będą odbywały się dwa razy w tygodniu, w godzinach pracy urzędu. Ponadto, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji, zostaną uruchomione specjalne numery telefonów:

8 lutego mieliśmy przyjemność otworzyć wystawę Wojciech Pomianowskiego „Mixed_media, czyli malując jazz”.
Na naszych łamach zamieszczamy małą fotorelację z tego
wydarzenia.

