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REKLAMA 

ła budowa magazynu wyrobu gotowego 

oraz budynku działu logistyki wraz z no-

wym biurem dla działu technicznego. 

W październiku rozpoczęła się budowa 

hali magazynu papieru, której zakończenie 

planowane jest na wiosnę tego roku. 

W międzyczasie powstały zbiorniki 

i pompownia przeciwpożarowa, a także 

nowoczesna portiernia. Łącznie, inwesty-

cja zapewni dodatkowe 10 000m2 po-

wierzchni użytkowej i magazynowej. Dzię-

ki wprowadzonym usprawnieniom proces 

produkcyjny może odbywać się bezpiecz-

niej, szybciej i bardziej dynamicznie, co 

niesie za sobą realne korzyści dla naszych 

klientów. Rozbudowa zapewniła też znacz-

ne polepszenie warunków i bezpieczeń-

stwa pracy w naszym zakładzie. 

Pod koniec roku w odpowiedzi na zapo-

trzebowanie rynku zdecydowaliśmy się też 

na inwestycję w naszą flotę samochodów 

ciężarowych i zakup 15 nowych ciągników 

siodłowych Mercedes Actros. Jednocze-

śnie wymienione zostały te najstarsze 

i najbardziej wyeksploatowane pojazdy. 

Posiadanie własnej floty transportowej to 

istotny element naszego łańcucha dostaw - 

zapewnia wyjątkową elastyczność oraz 

terminowość w realizacji dostaw do klien-

tów. Nowe pojazdy wyposażone są w sze-

reg udogodnień, systemów wspomagają-

cych oraz nowoczesnych rozwiązań. Ozna-

cza to wyższy komfort użytkowania oraz 

zwiększone bezpieczeństwo dla naszych 

kierowców, którym zapewnić chcieliśmy 

jak najlepsze warunki pracy. 

W 2020 przystąpiliśmy również do projek-

tu unijnego, którego celem jest wdrożenie  

do produkcji pro-ekologicznej linii produk-

towej innowacyjnych opakowań dla branży 

RTV i AGD. Dofinansowanie z funduszy 

Unii Europejskiej pozwoliło nam na zakup 

specjalistycznego sprzętu umożliwiającego  

przeprowadzenie kompleksowych prac 

badawczo-rozwojowych oraz uruchomienie 

nowej linii technologicznej i próby seryjnej 

produkcji. Nowa maszyna stanie w kępic-

kiej fabryce już tego lata. Projekt ten jest 

ogromną szansą oraz powodem do dumy 

dla naszego zakładu.  

Rok 2020 mimo pandemii niewątpliwie 

był dla nas czasem rozwoju. Dzięki naszym 

wartościom stale zmienialiśmy się na lep-

sze dla klientów, kierując się jednocześnie 

dobrem pracowników, lokalnej społeczno-

ści oraz otaczającego nas środowiska. Nasz 

zakład oraz załoga wciąż się powiększa, 

a liczne inwestycje świadczą o istotnej po-

zycji na rynku i w całej w grupie Schuma-

cher Packaging. 

Zachęcamy do aktywnego śledzenia na-

szych profili  w  mediach społecznościo-

wych,  gdzie  na  bieżąco informujemy 

o nowych inwestycjach oraz aktualno-

ściach z życia firmy: 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/
schumacher-packaging-polska/ 

Facebook:  www.facebook.com/
SchumacherPackagingPolska/ 

Instagram:  www.instagram.com/
SchumacherPackagingPolska 

 

Grupa Schumacher Packaging jest znana na 

rynku europejskim jako jeden z największych 

producentów opakowań z tektury falistej. 

Mimo trudnej sytuacji na świecie spowodo-

wanej pandemią, firma nie przestaje się roz-

wijać, na co dowodem są liczne inwestycje 

przeprowadzane w naszych zakładach, mię-

dzy innymi tym w Krępicach. 

Oddział Schumacher Packaging działa 

w podwrocławskich Krępicach już od ponad 

20 lat. Od tego czasu zakład był sukcesywnie 

rozbudowywany – w roku 2004, 2008 oraz 

na przełomie lat 2015 i 2016. W efekcie tej 

ostatniej rozbudowy powstał w pełni zauto-

matyzowany magazyn wysokiego składowa-

nia, obejmujący 21 000 miejsc paletowych. 

Jego wybudowanie pozwoliło na zapewnienie 

wyprodukowanym opakowaniom optymal-

nych warunków przechowywania i umożliwi-

ło bezproblemowe kontrolowanie stanu ilo-

ściowego i jakościowego wytworzonych towa-

rów. 

Ze względu na wciąż postępujący projekt 

automatyzacji hali produkcyjnej konieczne 

było wygospodarowanie nowej, większej 

przestrzeni. W tym celu w roku 2020 na tere-

nie zakładu rozpoczęły się prace nad czwartą 

już przebudową. Od lutego do września trwa-

POMIESZCZENIE DO WYNAJĘCIA 

Pomieszczenie znajduje się w północnej czę-

ści CK Zamek, z osobnym wejściem od tara-

sów.  

Wielkość: 10,5 m.kw.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 

administracja@zamek.wroclaw.pl 

Tekst  sponsorowany 

NIEUSTANNY ROZWÓJ KRĘPICKIEGO ZAKŁADU SCHUMACHER PACKAGING 
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OTWIERAMY GALERIĘ! 
Od 2 lutego zapraszamy serdecznie do Galerii 

Tymczasem na wystawę "Wszyscy jesteśmy liska-

mi" Bereniki Kołomyckiej. Od 5.02 również na 

ekspozycję hol, gdzie w ramach Ściany dla ilustra-

tora, będzie można zobaczyć ilustracje Jacka Szle-

szyńskiego. 

Galeria jest otwarta od poniedziałku do piątku 

w godzinach 12-20, w sobotę i niedzielę w godzi-

nach 12-18.  



WBO 2021 – zgłaszanie wniosków do 

15 lutego 

Do WBO 2021 można zgłaszać dowolne pro-

jekty, które zgodnie z prawem może realizo-

wać Gmina Wrocław i są ogólnodostępne. 

Wartość projektów WBO 2021 to 25 mln 

złotych, z czego 16 mln zł zostanie przezna-

czone na realizację projektów ponadosiedlo-

wych, zaś 9 mln zł na realizację projektów 

osiedlowych. Projekt osiedlowy to projekt, 

którego oddziaływanie obejmuje jedno osie-

dle. Jego maksymalna wartość to 750 tys. zł. 

Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego 

oddziaływanie wykracza poza obszar jednego 

osiedla. Jego maksymalna wartość to 2 mln 

zł i może dotyczyć wyłącznie realizacji: par-

ków, skwerów, terenów zielonych lub zieleni 

przyulicznej; instalacji, obiektów lub terenów 

rekreacyjnych lub sportowych; infrastruktury 

związanej ze zrównoważoną mobilnością. 

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić 

dowolną liczbę projektów. Aby zgłosić pro-

jekt nie jest potrzebne zameldowanie we 

Wrocławiu. Mieszkaniec Wrocławia, który 

złożył projekt do WBO jest jego Liderem. 

Lider określa wartość projektu oraz czy jest 

to projekt osiedlowy czy ponadosiedlowy. 

Lider składa projekt na formularzu dostęp-

nym na wroclaw.pl/wbo, papierowo lub elek-

tronicznie. Do projektu musi być dołączona 

lista podpisów przynajmniej 2 mieszkańców 

popierających projekt, wśród nich może być 

również podpis Lidera. Lider może w każdym 

czasie (tj. od złożenia projektu do 4 dni od 

opublikowania ostatecznej listy projektów) 

wycofać złożony przez siebie projekt. 

Mikrogranty 2021 - pierwszy nabór  

Rozpoczął się pierwszy w tym roku nabór do 

Mikrograntów! Strefa Kultury Wrocław do15 

lutego czeka na propozycje społecznych dzia-

łań w całym mieście w jednej z trzech ście-

żek: dla osób fizycznych i grup nieformal-

nych, dla organizacji pozarządowych i dla 

grup młodzieżowych. Zwycięskie propozycje 

tradycyjnie mogą liczyć na wsparcie finanso-

we od 1 do 10 tys. złotych oraz pomoc mery-

toryczną, promocyjną, prawną i logistyczną. 

Wyniki pierwszego naboru pozna-

my najpóźniej 12 marca, więc w zależności od 

typu działań,  projekty można planować już 

na koniec marca i początek kwietnia. Z bez-

pośrednimi spotkaniami – warsztatami, spa-

cerami, pokazami czy innego rodzaju aktyw-

nościami twarzą w twarz nastawiajcie się 

najwcześniej na maj i czerwiec. Czas na zor-

ganizowanie projektu macie do końca sierp-

nia. Działania zdalne, online czy hybrydowe 

można planować na koniec marca i początek 

kwietnia.  

Przy realizacji inicjatyw obowiązują zalecenia 

sanitarne, które zakładają ograniczenia 

w liczbie osób w pomieszczeniach zamknię-

tych, noszenie maseczek, posiadanie wła-

snych posiłków i napojów oraz wymagają 

zbierania danych osobowych uczestników 

wydarzeń (imię, nazwisko i numer telefonu). 

Planując liczbę przewidywanych uczestni-

ków, myślcie też o ewentualnych alternatyw-

nych działaniach, które pozwolą na realizację 

celów inicjatywy, gdyby miała się ona odbyć 

w mniejszym zakresie lub późniejszym termi-

nie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stro-

nie www.sektor3.wroclaw.pl/

mikrograntyngo/ 

Wycinka na Stromej 

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że planu-

je wycinkę drzewa zagrażających bezpieczeń-

stwu przy ulicy Stromej, przy skrzyżowaniu 

ze Ślepą. Drzewo zostanie usunięte zgodnie z 

decyzją Miejskiego Konserwatora Zabyt-

ków, który nakazał nasadzenie w tym sa-

mym miejscu drzewa tego samego gatunku 

(lipa holenderska) o obwodzie pnia co naj-

mniej 16 cm. 

Wspólnie ratujmy Las Mokrzański 

20 stycznia w siedzibie Regionalnej Dyrek-

cji Lasów Państwowych odbyło się spotka-

nie dotyczące przyszłości Lasu Mokrzań-

skiego. W spotkaniu uczestniczyli przed-

stawiciele komitetu Ratujmy Las Mokrzań-

ski, Nadleśnictwa Miękinia, RDLP, Gminy 

Miękinia, Miasta Wrocławia, Rady Osiedla 

Leśnica oraz zaproszeni eksperci zajmujący 

się naukowo leśnictwem, ochroną przyro-

dy, gospodarką leśną. 

Podczas rozmów ustalono, że Nadleśnic-

two Miękinia wstrzyma cięcia gniazdowe, 

które wzbudziły sprzeciw mieszkańców, ale 

nadal prowadzić będzie normalne zaplano-

wane w lesie prace. Nowy dziesięcioletni 

plan urządzenia lasu zostanie opracowany 

z uwzględnieniem funkcji społecznych oraz 

będzie konsultowany z mieszkańcami 

i samorządami. 

Uczestnicy ustalili, że spotkają się na kolej-

nych konsultacjach oraz podpisali deklara-

cję Wspólnie dla Lasu Mokrzańskiego: 

Świadomi ważnej roli ekologicznej i krajo-

brazowej, jaką pełni Las Mokrzański oraz 

jego znaczenia jako miejsca rekreacji i tu-

rystyki dla mieszkańców Wrocławia i Gmi-

ny Miękinia, wyrażamy wolę współdziała-

nia i prowadzenia otwartego, rzeczowego 

dialogu w celu wypracowania wspólnie 

panu zagospodarowania tego obszaru le-

śnego na rok 2021 oraz lata 2022-31, 

w sposób należyty, uwzględniający  i rów-

noważący potrzeby przyrodnicze, społecz-

ne i gospodarcze. Niezależnie od tego co 

nas może dzielić, wszyscy zgadzamy się, że 

pragniemy zdrowego, zróżnicowanego 

przyrodniczo, dającego wytchnienie miastu 

i mieszkańcom, a zarazem stabilnego 

i odpornego na negatywne zmiany klimatu 

i na antropopresję oraz bezpiecznego 

i atrakcyjnie zagospodarowanego tury-

stycznie oraz użytkowanego w zrównowa-

żony i rozsądny sposób Lasu Mokrzańskie-

go. 

Zamknięte przejście na Średzkiej 

W związku z zapytaniami mieszkańców 

południowej części Leśnicy informujemy, 

że brama w przejściu pod kamienicą nr 25 

przy ulicy Średzkiej została zamontowana 

z inicjatywy i na koszt właścicieli posesji. 

Inwestorzy uzyskali wszelkie wymagane 

zgody, w tym Miejskiego Konserwatora 

Zabytków - brama została odwzorowana 

z przedwojennych zdjęć i rysunków. Przej-

ście zamknięto ponieważ dochodziło w nim 

do niebezpiecznych zachowań i dewastacji 

mienia wspólnoty. 

Dzień Bezpiecznego Internetu 9 lute-

go 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społeczne-

go od 8 do 12 lutego zaprasza na cykl bez-

płatnych wydarzeń w ramach obchodów 

Dnia Bezpiecznego Internetu - Jak internet 

uczy bezpieczeństwa.  

Dzień Bezpiecznego Internetu został 

uchwalony przez Komisję Europejską 

w roku 2004 po to, by uwrażliwiać mło-

dych ludzi na niebezpieczeństwa związane 

z poruszaniem się w Sieci. Jednak przez 17 

lat wiele się zmieniło – przede wszystkim 

internet coraz częściej jest miejscem, 

w którym zdobywamy istotną wiedzę. 

WCRS zaprasza na cykl bezpłatnych spo-

tkań edukacyjnych skierowanych przede 

wszystkim do starszych dzieci oraz mło-

dzieży, ale z prelekcji skorzystają również 

osoby dorosłe. Uczestnicy dowiedzą się 

z nich nie tylko, jak zadbać o swoje bezpie-

czeństwo w Sieci, lecz także jak internet 

wzmacnia nasze bezpieczeństwo w świecie 

rzeczywistym. W programie zaplanowano 

debatę ekspercką, prelekcje i warsztaty. 

W debacie i prelekcjach może wziąć udział 

każdy, bez konieczności rejestracji. Odbędą 

się one na łatwej w obsłudze platformie 

Akademia Korbank. Natomiast na warszta-

ty będą obowiązywały zapisy, ponieważ 

liczba miejsc jest ograniczona. Link na 

wszystkie otwarte spotkania: 

wcrs.akademia.korbank.pl/mar-ga3-uwm; 

głoszenia na warsztaty:  

anna.ducka@wcrs.wroclaw.pl. 

Wolontariusz IT dla seniora 

2 lutego ruszył nowy projekt - Dyżur tele-

foniczny Wolontariusza IT. Wolontariusze 

odpowiedzą na pytania dotyczące obsługi 

komputera, tabletu i smartfona  oraz pod-

powiedzą jak lepiej korzystać z internetu, 

pod bezpłatnym numerem 538 579 553, 

który jest dostępny trzy razy w tygodniu: 

wtorek, od  godz.11:00 do 12:00 

środa, od godz.16:00 do 17:00 

czwartek, od godz.10:00 do 12:00.  

Poznaj swojego dzielnicowego  

sierż. szt. Damian Grzegorczyk, tel. 47 87 

128 74, kom. 601 813 026, dzielnico-

wy.lesnica6@wroclaw.wr.policja.gov.pl 

OBSZAR: ul. Kosmonautów - numery niepa-

rzyste, Porębska, Lazurowa, Jeżowska, Pie-

chowicka, Miłkowska, Jagniątkowska, Głu-

szycka, Mysłakowicka, Przesiecka, Przechod-

nia, Niebieska, Perłowa, Szkarłatna, Purpu-

rowa, Seledynowa, Granatowa, Niecała, Bo-

guszowska, Biała, Zielona, Fioletowa, Szara, 

Żółta, Źródlana, Śnieżna, Amarantowa, Błę-

kitna, Złota, Jesiennicka, Skałeczna, Jelenio-

górska, Cieplicka, Sobieszowska, Iwonicka, 

Ciechocińska, Kruszcowa, Pienińska, Biesz-

czadzka, Trójkątna, Tatrzańska, Starogajo-

wa, Staroleska, Wojanowska, Drogosławicka, 

Staroleska, Lewa, Fieldorfa, ROD Cicha Doli-

na, ROD Spokojna Dolina, ROD Zielona 

Dolina, ROD Fantazja, ROD Malwa. 

asp. Władysław Pióro, tel. 47 87 128 77, 

kom. 797 306 237, dzielnico-

wy.lesnica5@wroclaw.wr.policja.gov.pl 

OBSZAR: ul. Stabłowicka 93-143 oraz 112-

146, Towarowa, Polonii Wrocławskiej, Jusz-

czaka, Osmańczyka, Łomnicka, Marszowic-

ka, Bojanowska, Krzelowska, Małomicka, 

Wilkszyńska, Gwizdanowska, Mydlarskiego, 

Wąsowicza, Ślebodzińskiego, Łanowskiego, 

Czaplińskiego, Jahna, Haisiga, Modelskiego, 

Hartmana, Wereszyckiego, Bąka, Jaworskie-

go, Wolfkego, Łososiowicka, Malownicza, 

Dolnobrzeska 5-57, Główna 1-151, ROD Mar-

szowice, ROD Włókniarz. 

asp. szt.. Jolanta Skłodowska, tel. 47 87 

128 75, kom. 601 813 104, dzielnico-

wy.lesnica4@wroclaw.wr.policja.gov.pl 

OBSZAR: ul. Białodrzewna, Białogardzka, 

Bocheńska, Bukowa, Chęcińska, Często-

chowska, Czorsztyńska, Grabowa, Grybow-

ska, Jasielska, Kamiennogórska, Kielecka, 

Konińska, Kosmonautów (numery parzyste), 

Kościańska, Krzeszowska, Limanowska, Łu-

kowa, Małopolska, Mieroszowicka, Nowosą-

decka, Nowotarska, Olkuska, Pl. Ciesielski, Pl. 

Kaliski, Podhalańska, Przemyska, Rabczańska, 

Radomska, Rajska, Rawicka, ROD Aronia, 

ROD Słonecznik, ROD Złotniki, Ryżowa, Rze-

szowska, Solińska, Szczecińska, Tarnowska, 

Wielkopolska, Wschowska, Zakopiańska, Złot-

nicka, Żwirowa, Żywiecka.  

mł. asp. Marcin Kobierski, tel. 47 87 128 76, 

kom. 797 306 236, dzielnico-

wy.lesnica2@wroclaw.wr.policja.gov.pl 

OBSZAR: ul. Al.Platanowa, Majchra, Babiogór-

ska, Beskidzka, Ekonomiczna, Gromadzka, 

Jajczarska, Rubczaka, Gielniaka, Kącka, Klono-

wa, Krajobrazowa, Logiczna, Lubska, Lutyńska, 

Łączna, Malczycka, Płońskiego, Miodowa, Mle-

czarska, Skoczylasa, Platanowa, Promenada 

Przyjaźni, Pustecka, Ratyńska, Równa, Rytow-

nicza, Serowarska, Snycerska, Batorego, Stro-

ma, Szkolna, Ślepa Średzka (numery nieparzy-

ste), Trzmielowicka, Wojska Polskiego, Wyboi-

sta, Żarska. 

asp. szt. Artur Gorczyczyński, tel. 47 87 128 

72, kom. 601 813 080, dzielnico-

wy.lesnica1@wroclaw.wr.policja.gov.pl 

OBSZAR: ul. Brzezińska, Bujna, Choceńska, 

Dolnobrzeska 1-3 oraz 59-75, Junacka, Kreso-

wa, Krępicka, Liściasta, Małoszyńska, Młodzie-

żowa, Modrzewiowa, Mojęcicka, Mokrzańska, 

Niemkińska, Niepierzyńska, Ostrężynowa, Ow-

czarska, Eluarda, Polkowicka, Smolna, Sosno-

wa, Sczepanowska, Szpilkowa, Średzka 

(numery parzyste), Świerkowa, Ulowa, Wato-

wa, Wińska, Wolska, Woranowicka, Zajazdowa. 

sierż. szt. Marcin Stokłosa, tel. 47 87 128 77, 

kom. 600 209 942, dzielnico-

wy.lesnica7@wroclaw.wr.policja.gov.pl 

OBSZAR: ul. Ananasowa, Arachidowa, Arbuzo-

wa, Będkowska, Chwałkowska, Cytrynowa, 

Daktylowa, Dziarska, Figowa, Główna, Górec-

ka, Główna 2-150, Hoża, Jaźwińska, Jędrzejow-

ska, Kokosowa, Krzyżowska, Mandarynkowa, 

Olbrachtowska, Oliwkowa, Piotrkowska, Poma-

rańczowa, Przemiłowska, ROD Mozaika, Ro-

dzynkowa, Rychła, Samotna, Stabłowicka 1-91 

oraz 2-110, Starobielawska, Stoszowska, Strze-

blowska, Sulistrowska, Świeża, Uciechowska, 

Wełniana, Wojanowska, Zebrzydowska. 

Podane adresy mailowe ułatwią kontakt 

z dzielnicowym, ale nie służą do składania 

zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, 

petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu 

przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę 

i służbowy telefon komórkowy w godzinach 

swojej służby. W sprawach niecierpiących 

zwłoki należy dzwonić pod numery 997 lub 

112. 

Przystąpienie do zmiany Studium za-

gospodarowania przestrzennego Wro-

cławia 

Przystąpiono do sporządzenia zmiany Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Wrocławia oraz 

wszczęto przeprowadzenie strategicznej oce-

ny oddziaływania na środowisko skutków 

realizacji ustaleń zmiany Studium. Do dnia 

31 marca 2021 r. zainteresowani mogą skła-

dać wnioski do Prezydenta Wrocławia pisem-

nie na adres Urząd Miejski Wrocławia, Biuro 

Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-

030 Wrocław lub w formie elektronicznej, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

poprzez pocztę elektroniczną na ad-

res: brw@um.wroc.pl lub za pomocą platfor-

my ePUAP. Wniosek powinien zawierać na-

zwisko, imię lub nazwę, adres wnioskodawcy 

lub siedziby, przedmiot wniosku oraz ozna-

czenie nieruchomości, której dotyczy. 

BIULETYN 
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roku. Na kolejne lata nowego Planu Urządze-

nia Lasu 2022-2031 zakres i sposób prowa-

dzenia prac zostanie poddany szerokim kon-

sultacjom z uwzględnieniem funkcji społecz-

nych. 

Z uwagi na świadomość zagrożeń związanych 

z ze zmianami w środowisku, w tym zmiana-

mi klimatycznymi, które mogą niekorzystnie 

wpływać na Las Mokrzański (susze, obniże-

nie wód gruntowych, wiatry), należy wzboga-

cać tutejsze drzewostany na każdym etapie 

ich rozwoju o gatunki liściaste i biocenotycz-

ne. Zagospodarowanie turystyczne i rekrea-

cyjne Lasu Mokrzańskiego, najbardziej ocze-

kiwane przez lokalną społeczność oraz samo-

rządy, będzie planowane w takim zakresie, 

aby była możliwość stałego utrzymania na 

dobrym poziomie tras rowerowych, tras pie-

szych, wyposażenia w ławostoły, utrzymania 

porządku i czystości itp. Udział strony spo-

łecznej jak również zaangażowanie po stro-

nie samorządów jest konieczne i będzie wy-

magało stałej współpracy z nadleśnictwem. 

Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez 

wszystkie strony deklaracji „Wspólnie dla 

Lasu Mokrzańskiego”. 

SAMOCHÓD ZBIERAJĄCY 

ODPADY PROBLEMOWE 

Już od stycznia we Wrocławiu pojawi się 

SZOP, czyli Samochód Zbierający Odpady 

Problemowe.  Jest to oznakowany pojazd, 

do którego w wyznaczonym miejscu i cza-

sie, mieszkańcy Wrocławia mogą przynosić 

odpady z gospodarstw domowych, których 

nie wolno wyrzucać do pojemników znaj-

dujących się przy nieruchomościach ani do 

kontenerów przeznaczonych na odpady 

wielkogabarytowe. Szop przyjmuje takie 

odpady jak między innymi: farby, chemi-

kalia, małe zużyte sprzęty elektryczne 

i elektroniczne, kleje i opakowania po kle-

jach, zużyte baterie itp. Są one przyjmowa-

ne bezpłatnie. Jako pierwsi z SZOP-a będą 

mogli skorzystać mieszkańcy osiedli z rejo-

nu Psiego Pola oraz Fabrycznej.  
M.B. 

 

RUSZĄ SZCZEPIENIA  

NAUCZYCIELI 
 

Szczepionka AstraZeneki tylko dla osób do 

60. roku życia 

 

Rada Medyczna przedłożyła rekomendacje 

dotyczące szczepionki AstraZeneka. Na tej 

podstawie zapadła decyzja, że ta szczepion-

ka będzie tylko dla osób między 18. a 60. 

rokiem życia. Rada zaleciła także szczepie-

nia nauczycieli. Szczepionek AstraZeneka 

w lutym przewidywanych jest ponad pół 

miliona. 
M.B. 

SPOTKANIE WS. LASU  

MOKRZAŃSKIEGO 
Komunikat prasowy Nadleśnictwa Mięki-

nia 

20 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie 

w sprawie sposobu zagospodarowania La-

su Mokrzańskiego do roku 2031. 

W spotkaniu zorganizowanym przez Nad-

leśnictwo Miękinia udział wzięli przedsta-

wiciele strony społecznej, reprezentowanej 

przez Radnych Gminy Miękinia z Wilkszy-

na, Komitet Ratujmy Las Mokrzański, Ra-

dę Osiedla Leśnica oraz sołtys sołectwa 

Wilkszyn. Stronę samorządową reprezen-

towali przedstawiciele Prezydenta Wrocła-

wia oraz Gminy Miękinia. W spotkaniu 

uczestniczyli również zaproszeni eksperci 

z zakresu nauk leśnych i przyrodniczych, 

przedstawiciele posłów na Sejm RP oraz 

pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych we Wrocławiu. 

Reprezentanci strony społecznej i samo-

rządowej przedstawili swoje oczekiwania 

w zakresie prowadzenia prac leśnych 

w Lesie Mokrzańskim, ze szczególnym 

uwzględnieniem znaczenia jego funkcji 

społecznych i rekreacyjnych. 

Nadleśnictwo Miękinia, będące zarządcą 

Lasu Mokrzańskiego, jest zainteresowane 

włączeniem samorządów i lokalnej spo-

łeczności do uzgodnień projektu Planu 

Urządzenia Lasu do końca 2031 roku oraz 

wypracowania najlepszych rozwiązań dla 

lasu i dla ludzi w Lesie Mokrzańskim. 

Przedstawiono termin i sposób prowadze-

nia kolejnych konsultacji. 

Dla obszaru Lasu Mokrzańskiego zapropo-

nowana zostanie, w ramach istniejących 

uwarunkowań prawnych i przyrodniczych, 

modyfikacja postępowania w zakresie pro-

wadzonych prac w roku 2021. Cięcia gniaz-

dowe, wywołujące największy sprzeciw, nie 

będą planowane ani wykonywane. Nadle-

śnictwo powiadomi zainteresowanych po-

przez stronę internetową o wszystkich pra-

cach leśnych w Lesie Mokrzańskim, w tym 

pielęgnacyjno-hodowlanych, jak również 

pracach związanych z wymianą i utrwale-

niem młodego pokolenia lasu w bieżącym 

WYSTAWA BY POMÓC  

ARTYSTOM 
 

W kwietniu ubiegłego roku prezydent Jacek 

Sutryk zapowiedział wsparcie wrocławskich 

artystów m.in. przez kupno i ekspozycję ich 

prac. Miasto w listopadzie rozstrzygnęło 

konkurs dla artystów sztuk wizualnych i wy-

brało 30 dzieł takich artystów jak m.in. Mira 

Aleksiun, Anna Mierzejewska, Dariusz Or-

wat, czy Elżbieta Terlikowska. Zobaczymy je 

na specjalnej wystawie w Arsenale do 28 

lutego (od 11.00 do 17.00 – od środy do nie-

dzieli). Po zakończeniu wystawy część prac 

znajdzie się na ekspozycji w budynkach 

Urzędu Miejskiego, następnie część zostanie 

przekazana instytucjom kultury, przede 

wszystkim wystawienniczym. Część zostanie 

wykorzystana do celów reprezentacyjnych 

przez prezydenta Wrocławia. 

Można już korzystać z e-Czytelni. W ofercie 9 

tys. bezpłatnych książek 

 

We Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej 

można bezpłatnie skorzystać z gigantycznych 

cyfrowych zbiorów. Dostępnych jest 9 tys. 

tytułów, a wśród nich lektury szkolne, teksty 

naukowe, popularnonaukowe, dydaktyczne, 

ale również literatura piękna, młodzieżowa, 

fantastyka, a wreszcie książki do nauki języ-

ków obcych, podręczniki, atlasy, mapy świa-

ta i wiele innych. Z e-Czytelni mogą korzy-

stać Użytkownicy Wrocławskiej Platformy 

Edukacyjnej. To moduł Wrocławskiego Sys-

temu Bibliotek Szkolnych. WSBS unowocze-

śnia teraz ofertę bibliotek szkolnych i dopa-

sowuje ją do potrzeb współczesnych czytelni-

ków udostępniając im bezpłatnie tysiące 

książek i innych wydawnictw.   
M.B. 

 

57. JAZZ NAD ODRĄ  

POWRACA WE WRZEŚNIU 

Strefa Kultury Wrocław ogłosiła pierwszą 

datę z kalendarza festiwali 2021 roku. 57. 

edycja Jazzu and Odrą rozpocznie się 15 

września i potrwa pięć dni. Obejmie ona sze-

reg koncertów, występy finalistów konkursu 

na Indywidualność Jazzową 2020, całonocne 

jam session i wydarzenia towarzyszące. Wy-

stąpią tacy artyści jak Marcin Pater Trio, 

laureat Grand Prix w konkursie na Indywi-

dualność Jazzową 2020, czy zespół Gogo 

Penguin.  
M.B. 

ILUMINACJE W OGRODZIE 

BOTANICZNYM 
 

W związku z dużym zainteresowaniem 

świetlnymi pokazami w Ogrodzie Botanicz-

nym organizatorzy przedłużają czas ilumina-

cji do 14 lutego. Oświetlenie i laserowe map-

pingi liniowe oraz barwne pokazy laserów 

przestrzennych można oglądać od 17.00 do 

21.00. Pokazy iluminacji i spektakle lasero-

we odbywać się będą w weekendy (piątek – 

sobota – niedziela) od 22 stycznia do 14 lute-

go. Nowością jest mapping 3D "Zaczarowany 

zamek". Na odwiedzających czeka: Świątecz-

na Bajka Xmas, Arena Sztuki Wrocławskich 

Artystów Ulicznych śpiewających nie tylko 

świąteczne popularne piosenki, iluzjonista, 

magik oraz połykacz ognia i innych, nie-

strawnych, przedmiotów. 
M.B. 

 

Komentarz przedstawicieli akcji „Ratujmy 

Las Mokrzański” usłyszycie w lutowej audy-
cji Halo Leśnica na zamkowym kanale na 

serwisie Youtube 19 lutego. 



CENNIK REKLAM 

Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.  Pełna oferta dla reklamodawców na stronie 

www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka 

 

 

Moduł I - 6,5 x 4 cm 

1 strona –44 zł netto 

4 strona - 33,50 zł netto 

2 i 3 strona - 25 zł netto 

Moduł II - 6,5 x 8 cm 

1 strona –88 zł netto 

4 strona - 67 zł netto 

2 i 3 strona - 50 zł netto 

PUNKTY DYSTRYBUCJI  GAZETY LEŚNICKIEJ:  

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 32/34, 4. Hutownia „Agrobud”, ul. Średzka 49 , 5. Apteka „Pod św. Antoni”, ul. 

Średzka 33, 6. Centrum Kultury Zamek portiernia, pl. Świętojański 1 , 7. Kiosk prasowy, zbieg ul. 
Dolnobrzeska/Średzka, 8. Gabinet stomatologiczny, ul. Wolska 8-10, 9. 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 Market, 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. Boguszow-

ska 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. 

Wielkopolska 16, 3. Delikatesy tradycyjne. com, ul. Wielkopolska 19, 4. Zakład produkcyjno - 

handlowo - usługowy, ul. Częstochowska 14, 5. Apteka Złotnicka, ul. Złotnicka 4G, 6. Sklep ogólno-
spożywczy, ul. Częstochowska 40/1A, 7. Market Perła, ul. Wielkopolska 14, 8. Wulkanizacja ul. 

Rawicka 5, 9. Sklep ogólnospożywczy, ul. Przemyska 17, 10. „Zdrowa Kobieta” ul. Kamiennogórska 10, 

11. Kwiaciarnia „Magdalena” ul. Małopolska 36a/2, 12. Sklep ogrodniczy Kwiaton-3, ul. Kosmonautów 
280/282. 

szyński. Od dzieciństwa interesował się przy-

rodą, fantastyką i rysowaniem. Przez rok 

studiował biologię na Uniwersytecie Wro-

cławskim po czym przeniósł się na Akademię 

Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Już w trakcie 

studiów zajmował się ilustracją książkową, 

grafiką użytkową i prasową, uprawiał też 

malarstwo olejne i akrylowe. Od 1993 roku 

zajmował się animacją komputerową two-

rząc autorskie filmy animowane oraz anima-

cje komercyjne. Kilka filmów otrzymało na-

grody na międzynarodowych i krajowych 

festiwalach. Od roku 2002 zaczął intereso-

wać się aplikacjami interaktywnymi i progra-

mowaniem. Jest autorem wielu gier i aplika-

cji. Kilka z nich zostało nagrodzonych w kra-

ju i za granicą. Obecnie tworzy grafikę cyfro-

wą na bazie rysunków ołówkiem i tradycyjne 

malarstwo sztalugowe w technice akrylowej. 

 

 

 

 

 

 

 

ROCZNICA EWAKUACJI  

AL BRESLAU-LISSA 

Obóz Gross Rosen (znajdujący się w dzi-

siejszej Rogoźnicy) powstał w 1940 roku, 

początkowo jako filia KL Sachsenhausen, 

w 1941 roku funkcjonował już jako osobny 

obóz koncentracyjny, który miał wiele swo-

ich filii na terenie całego Dolnego Śląska. 

W samym Wrocławiu funkcjonował aż 4. 

Miały one status Arbaitslagrów (AL), czyli 

obozów pracy. 

Podobóz w leśnicy był pierwszą wrocław-

ską filią Gross Rosen. Został założony 

w 1942 roku przy obecnej ulicy Trzemielo-

wickiej (dawna Heidauer Strasse) w nieda-

lekiej odległości od koszar SS. Na sam obóz 

składał się barak mieszkalny z kuchnia 

oraz jednym pomieszczeniem gospodar-

czym. Więźniowie obozu pracowali przy 

budowie osiedla dla rodzin SS, budowie 

dróg, na rozładunku przy dworcu, czy też 

rozbudowie zakładu produkującego cera-

mikę sanitarną (Villeroy&Bosh). Więźnia-

mi byli głównie Polacy, chociaż przebywali 

tam Żydzi, obywatele Francji, czy też ra-

dzieccy jeńcy wojenni. Obóz został ewa-

kuowany pieszo w styczniu w 1945 roku do 

obozu głównego, podobnie jak pozostałe 

podobozy znajdujące się na terenie Wro-

cławia. Na terenie dawnego obozu Gross 

Rosen w Rogoźnicy obecnie znajduje się 

muzeum. Więcej informacji na stronie 

www.grossrosen.eu. 

K.G. 

ŚCIANA ILUSTRATORA:  

JACEK SZLESZYŃSKI 

Drodzy, zgodnie z decyzją Rady Ministrów 

możemy otworzyć nasze galerie. Wystawa 

będzie dostępna dla zwiedzających od 5 do 

28 lutego! Zapraszamy serdecznie! Artysta 

prezentowany na ekspozycji to Jacek Szle-

ZGŁASZAJCIE PROJEKTY DO 

WBO 2021! 

Dobre pomysły zmieniają Wrocław. Odmie-

niajcie podwórka, osiedla, swoje miasto. Na 

zgłoszenie projektów macie czas od 18 stycz-

nia do 15 lutego. Głosowanie odbędzie się 

w dniach 24 września – 11 października 

2021. 

Kto może zgłosić projekt? 

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić 

dowolną liczbę projektów. Nie jest potrzebne 

zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec, 

który złożył projekt do WBO, jest jego Lide-

rem. Lider składa projekt na formularzu, 

który dostępny jest na wroclaw.pl/wbo - pa-

pierowo lub elektronicznie. Do projektu musi 

być dołączony skan listy podpisów przynajm-

niej 2 mieszkańców popierających projekt, 

wśród nich może być również podpis Lidera.  

Jak dzielone są pieniądze? 

Do WBO 2021 zgłaszamy dowolne projekty, 

które Gmina Wrocław, zgodnie z prawem, 

może zrealizować i które będą ogólnodostęp-

ne dla mieszkańców. Wartość projektów 

WBO 2021 to 25 mln złotych, z czego 16 mln 

zł zostanie przeznaczone na realizację projek-

tów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - osie-

dlowych. O tym, czy projekt jest osiedlowy 

czy ponadosiedlowy decyduje Lider, określa-

jąc zasięg jego oddziaływania i wartość. 

Ocena projektów i konsultacje 

Złożone projekty będą oceniane, a wyniki 

publikowane na wroclaw.pl/wbo. Tylko pro-

jekty pozytywnie ocenione zostaną poddane 

pod głosowanie mieszkańców. W czasie oce-

ny przeprowadzane są konsultacje projek-

tów. W tym czasie Lider może wprowadzić 

zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu. 

Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia 

projektu do 4 dni od opublikowania ostatecz-

nej listy projektów) wycofać złożony przez 

siebie projekt. W przypadku negatywnej, 

ostatecznej oceny, Lider może złożyć od-

wołanie do Prezydenta Wrocławia w termi-

nie 7 dni od dnia jej publikacji. 

Głosowanie 

Głosowanie jest bezpośrednie. Prawo głosu 

ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależ-

nie od wieku. Aby głosować nie jest po-

trzebne zameldowanie we Wrocławiu. Gło-

sowanie odbywa się elektronicznie 

(wroclaw.pl/wbo) i papierowo. W celu 

zapewnienia bezpośredniości głosowania 

papierowe karty będą numerowane i wyda-

wane mieszkańcom pojedynczo w punk-

tach do głosowania. Każdy mieszkaniec 

Wrocławia ma jeden głos, w ramach które-

go może wybrać maksymalnie jeden pro-

jekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. 

Aby projekt został wybrany, musi zostać 

oddanych na niego co najmniej 100 waż-

nych głosów. Wyniki głosowania zostaną 

opublikowane na wroclaw.pl/wbo oraz 

w BIP. 

Źródło: wroclaw.pl 


