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DO 2 PAŹDZIERNIKA 

GŁOSUJEY NA PROJEKTY  

WBO 

2 października to ostatni dzień głosowania na pro-

jekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Gło-

sować mogą wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 

16 lat – elektronicznie, poprzez formularz, na stro-

nie WBO oraz tradycyjnie -  papierowo.  

Punkt głosowania w Radzie Osiedla Leśnica (ul. 

M. Płońskiego 13) czynny będzie 2 października 

od 17.00 do 21.00. Zapraszamy! 

Z Osiedla Leśnica głosujemy na następujące projek-

ty: 67 Wyciszenie nawierzchni na ul. Złotnickiej, 103 

Mokrzański Plac zabaw, 197 Wśród drzew, krzewów 

i ptaków. Budujemy plac zabaw dla naszych dzieci 

na terenie SP 95, 248 Remont peronów przystanko-

wych na pętli Leśnica oraz montaż tablicy elektro-

nicznej, 343 Bezpieczeństwo na Złotnikach część II, 

363 Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenach 

gminnych w celu poprawy warunków zamieszkiwa-

nia na odcinku drogi ul. Łososiowickiej, 419 Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy 

skrzyżowaniu: Wojanowska/Starogajowa, 462 Stawy 

Leśnickie, 506 Plac zabaw integracyjny od przed-

szkola do seniora „Złota integracja”, 610 Oświetlenie 

drogowe przy ulicy Mokrzańskiej, 629 Wrocław na 

dotknięcie ręki – tyflograficzne mapy wybranych 

rejonów Wrocławia, 631 BIOpark Stabłowice, 728 

Rewitalizacja miejsca wypoczynku na terenach mię-

dzy ulicą Lewą a szpitalem wojewódzkim. 

Źródło: Rada Osiedla Leśnica 

NIEDZIELA 1 PAŹDZIERNIKA - JARMARK JADWIŻAŃSKI.START O 11:00 –WIĘCEJ O PROGRAMIE NA OSTATNIEJ STRONIE.. 



 

Spotkanie RO z Prezydentem Wrocławia 

W dniu 18.09. br. w Ratuszu, odbyło się spotkanie 

przedstawicieli Rady Osiedla Leśnica z Prezydentem 

Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. Niestety z uwagi 

na ograniczony czas spotkania (1 godz.), udało nam 

się omówić tylko część z zaplanowanych spraw doty-

czących naszego osiedla.  

W zakresie inwestycji wskazaliśmy pilną potrzebę 

dalszego kanalizowania pozostałych części naszego 

osiedla, w tym ulic przy Bystrzycy (Skoczylasa, Pro-

menada, Ślepa, Stroma), w części zachodniej 

(Mokrzańska, Małoszyńska, Niepierzyńska, Niemkiń-

ska, Sosnowa, Woronowicka, Szczepanowska), osie-

dla Mokra (Świerkowa, Modrzewiowa, Ulowa, Smol-

na, Junacka, Wińska, Watowa, Mojęcicka, Chobień-

ska, Liściasta), osiedla Żar (Lutyńska, Lubska, Żar-

ska), pełnego zakończenia projektu Ratyń (Miodowa, 

Szkolna, Gromadzka, Beskidzka, Ekonomiczna, Wy-

boista) oraz innych, nieskanalizowanych ulic nasze-

go osiedla. Ponadto zgłosiliśmy potrzebę budowy 

odcinka sieci wodociągowej do ul. Krajobrazowej i 

Plenerowej. Wykazaliśmy nieodpowiedni nadzór i 

wiele usterek przy realizacji projektu budowy kana-

lizacji (Ratyń I) oraz na terenie budowy osiedla 

wzorcowego (WUWA-2). 

Zgłosiliśmy również konieczność naprawy wielu ulic 

i chodników (w tym Rytownicza, Serowarska, Sko-

czylasa, Płońskiego), budowę nowych chodników w 

ulicach: Dolnobrzeska, Mokrzańska, Lubska, Lutyń-

ska, Średzka w kier. Żar i innych oraz remont dróg 

gruntowych: Jajczarska, Wyboista, Stroma, Prome-

nada, Kruszcowa, Woronowicka, Owczarska. Wyka-

zaliśmy pilną potrzebę odmalowania pasów na wielu 

przejściach dla pieszych naszego Osiedla. Zgłosili-

śmy potrzebę remontu lewej części placu Świętojań-

skiego, muru zamkowego, parkingu i postoju taksó-

wek.  

Wystąpiliśmy o wpisanie Zamku Leśnickiego do Wie-

loletniego Planu Inwestycyjnego oraz pilne wykona-

nie remontu sali widowiskowej, przyziemia i piwnic, 

osuszenie fundamentów, wyremontowanie i odmalo-

wanie lewej strony muru okalającego Zamek, a w 

przyszłości zadaszenie amfiteatru. 

Zasygnalizowaliśmy potrzebę budowy szkoły śred-

niej i basenu w zachodniej części Wrocławia, rozbu-

dowę SP na Złotnikach i Stabłowicach oraz budowę 

szkoły podstawowej na Nowych Żernikach.  

Zgłosiliśmy uwagi co do niskiej jakości realizacji 

niektórych projektów WBO, w tym nr 566 z 2016 r. - 

progi spowalniające na ulicy Małopolskiej oraz brak 

nadzoru ZDIUM nad tym projektem. 

Uwypukliliśmy pilną potrzebę przebudowy pętli w 

Leśnicy, w tym zwiększenia ilości peronów dla wy-

siadających i zastosowania informacyjnych tablic 

elektronicznych. Utworzenie parkingów typu park & 

ride wzdłuż ul. Kosmonautów na wysokości ulic Bo-

guszowskiej, Fieldorfa i Grabowej. 

Zasugerowaliśmy utworzenie większej ilości po-

przecznych autobusowych rozwiązań komunikacyj-

nych, budowę stacji kolei aglomeracyjnej Wrocław – 

Złotniki oraz poprowadzenie linii roweru miejskiego 

wzdłuż ul. Kosmonautów (przystanki Stabłowice, 

Złotniki) do Leśnicy.  

Zastosowanie monitoringu elektronicznego pętli 

tramwajowo-autobusowej, rejonu parkingu „park & 

ride” na ul. Promenada; skrzyżowania ulic Średzka/

Dolnobrzeska, pl. Świętojańskiego oraz skrzyżowa-

nia ul. Kosmonautów/Złotnickiej, w rejonie ul. Bogu-

szowskiej na wysokości SP nr 95, skrzyżowanie ul. 

Wielkopolska/Małopolska. Poprosiliśmy o zwięk-

szenie ilości samochodów do patroli policji KP Wro-

cław Leśnica.  

W zakresie ochrony środowiska i utrzymania ziele-

ni zgłosiliśmy potrzebę systematycznej ochrony, 

przycinania sanitarnego i stałej pielęgnacji drzewo-

stanu, częstszego wykaszania obszarów zielonych, 

odmulenia i pogłębienia dna rzeki Bystrzyca, 

oczyszczenia jej nabrzeży i innych cieków wodnych 

osiedla, porządkowanie i zagospodarowanie Sta-

wów Leśnickich oraz usuwania dzikich wysypisk 

śmieci. 

Wybrzmiała też sprawa wzrostu zanieczyszczenia 

powietrza w naszym osiedlu. Wskazaliśmy potrze-

bę wprowadzenia rozwiązań  systemowych, ale re-

alizowanych systematycznie i rozłożonych w cza-

sie. Uznaliśmy, że nowe inwestycje, w tym również 

indywidualne, powinny wykluczać zastosowanie 

szkodliwych sposobów ogrzewania. Aktualnie waż-

nymi elementami walki ze smogiem jest kontrola 

sprzedaży niskiej jakości opału, kontrolowanie spa-

lania śmieci, stworzenie programu umożliwiające-

go obniżenie kosztów ocieplenia budynków oraz 

wprowadzenie ulg dla najsłabiej usytuowanych ma-

terialnie mieszkańców. Zawnioskowaliśmy też o 

rozbudowę sieci instalacji gazowych. 

Zgłosiliśmy również wniosek o przywrócenie dofi-

nansowania projektu Gazeta osiedlowa, podkreślili-

śmy, że wydawana Gazeta Leśnicka, sprawdza się – 

bardzo zależy nam na wzroście nakładu. Wskazali-

śmy też potrzebę remontu wejścia do budynku i 

renowacji ogrodzenia, remontu klatki schodowej, 

naprawy balkonów w siedzibie RO Leśnica przy ul. 

Płońskiego 13. 

Na zakończenie przekazaliśmy Prezydentowi i 

obecnym na tym spotkaniu urzędnikom pisma z 

wykazem wszystkich spraw, które zamierzaliśmy 

omówić. Prezydent przyjął sprawy przez nas zgło-

szone i podziękował za spotkanie. 

29 września debata o bezpieczeństwie  

Zarząd Osiedla Leśnica, w imieniu organizatora 

Komenda Komisariatu Policji Wrocław Leśnica nad-

kom. Jacka Seweryna, serdecznie zaprasza miesz-

kańców, w piątek 29 września br. na godz. 17.00 do 

Centrum Kultury Zamek (podziemia), na debatę 

dotyczącą bezpieczeństwa seniorów na osiedlu, w 

tym oszustw  na wnuczka, policjanta itp. W spotka-

niu tym wezmą również udział przedstawiciele Wy-

działu Ruchu Drogowego KMP, Straży Miejskiej, 

MOPS i RO. 

Kongres Rad Osiedli 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego orga-

nizuje pierwszy Wrocławski Kongres Rad Osiedli, 

który odbędzie się w sobotę 7 października 2017 w 

Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1. 

W programie Kongresu tweetup z udziałem Prezy-

denta oraz warsztaty dotyczące reformy ustroju 

wrocławskich osiedli, współpracy międzyosiedlo-

wej, rozpoznawania i wykorzystywania zasobów 

osiedlowych. 

Strefy zamieszkania 

Na wielu ulicach naszego Osiedla istnieją miejsca, 

w których piesi, a zwłaszcza dzieci, objęte są szcze-

gólną ochroną - strefy zamieszkania. Taka strefa 

zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pieszych, 

którzy mają w niej bezwzględne pierwszeństwo 

przed pojazdami. Mogą korzystać z całej szerokości 

drogi, a dzieci do lat 7 mogą pozostawać tam bez 

opieki. Pojazdy mogą poruszać się w strefie z maksy-

malną prędkością 20 km/h i parkować wyłącznie w 

miejscach do tego wyznaczonych. W strefie nie budu-

je się chodników, ani nie wyznacza przejść dla pie-

szych, nie ustawia dodatkowych znaków, ani nie 

oznacza progów i innych elementów spowalniających 

ruch. Obszar strefy to azyl dla pieszych, a samochód 

jest tam gościem. Kierowca wyjeżdżając ze strefy 

musi pamiętać, że włącza się do ruchu.   

Wyłożenie projektu Studium 

Trwa procedura sporządzania dokumentu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Wrocławia. Projekt Studium wraz z pro-

gnozą oddziaływania na środowisko, zostanie wyło-

żony do publicznego wglądu w dniach 2-31 paździer-

nika br. - w sali Romańskiej Muzeum Architektury 

przy ul. Bernardyńskiej 5 we Wrocławiu, od ponie-

działku do piątku, od 13:00 do 18:00. Projekt jest też 

dostępny na stronie BIP Wrocławia. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w 

projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 11 i 12 

października w sali Romańskiej Muzeum Architektu-

ry przy ul. Bernardyńskiej 5 w godz. 16.30-19.00. 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyj-

ne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać na 

piśmie do Prezydenta Wrocławia na adres: Urząd 

Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia ul. 

Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, z podaniem imienia i 

nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adre-

su, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.11.2017 r. 

Niezbędne jest też oświadczenie wnioskodawcy doty-

czące przetwarzania i udostępniania danych osobo-

wych na potrzeby procedury sporządzenia Studium, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-

nie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 922). 

Dyżur radnego RM Wrocławia 2 października 

Na dyżur radnej RM Wrocławia Grażyny Kordel za-

praszamy 2 października br. w siedzibie RO przy ul. 

Płońskiego 13. 

Porady budowlane 9 października 

W każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godz.17:00 – 

18:00, w RO udzielane są porady budowlane, archi-

tektoniczne i urbanistyczne. Uzyskacie Państwo po-

moc i doradztwo z zakresu architektury, administra-

cji budowlanej, ochrony zabytków, planowania i za-

gospodarowania przestrzennego, estetyki oraz ogól-

nie geodezji i ochrony środowiska. Zapraszamy! 

Porady prawne 16 października 

Zapraszamy również na bezpłatne porady prawne, 

które udzielane są w trzeci poniedziałek miesiąca, w 

siedzibie RO, w godzinach 17.00 - 18.00. 

RADA OSIEDLA INFORMUJE: 
Rubryka redagowana przez Radę Osiedla Leśnica 

DYŻURY RADNYCH OSIEDLA LEŚNICA: Ul. Płońskiego 13/1 w każdy poniedziałek od 16:30 do 18:00 i w czwartek od 17:00 do 18:30 tel: 71 349 44 96 email: rada@lesnica.org 

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  

WWW.LESNICA.ORG 



 

DNI SENIORA 
Po raz kolejny – od 15 września do 13 października 

2017 r. – Wrocławiem rządzą seniorzy. W tym czasie 

odbywa się szereg imprez dedykowanym najstarszym 

mieszkańcom naszego miasta i nie tylko, do udziału w 

których zaproszeni są jednak wszyscy, którzy chcą się 

dobrze bawić, a także wyedukować w ciekawych 

i ważnych dziedzinach życia. 

Święto Seniorów zostanie tradycyjnie zainaugurowane 

niecodziennym Marszem Kapeluszy, zwieńczonym bi-

ciem Kapeluszowego Rekordu Wrocławia. Przez kolej-

ne dni seniorzy z całego kraju będą mogli wziąć udział 

w specjalnie dla nich przygotowanych atrakcjach, jak 

Targi Senioralne, sportowa Senioriada, imprezy kultu-

ralne, konkursy, warsztaty czy bezpłatne badania zdrowotne. 

Jak co roku, nad przebiegiem Święta Seniorów czuwa i koordynuje je Wrocławskie Centrum Seniora.   

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 

Mpzp w rejonie Kosmonautów, Kamiennogórskiej, 

Małopolskiej 

Od 29 września do 20 października br. zostanie wy-

łożony do publicznego wglądu projekt miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulic Kosmonautów, Kamiennogórskiej i Małopolskiej 

oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Plan 

będzie można oglądać w Biurze Rozwoju Wrocławia 

ul. Świdnicka 53, w pok. nr 216, od poniedziałku do 

piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie PIB 

Wrocławia. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie roz-

wiązaniami odbędzie się 18.10.2017 r. o godz. 15:30, 

pl. Nowy Targ 1-8, sala nr 204. 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia planu, może 

wnieść uwagi na piśmie na adres: Urząd Miejski 

Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 

53, 50-030 Wrocław, z podaniem imienia i nazwiska 

lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-

czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-

przekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017 r. Uwa-

ga powinna zawierać oświadczenie dotyczące prze-

twarzania i udostępniania danych osobowych na po-

trzeby procedury sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-

wych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

Źródło: Rada Osiedla Leśnica 

Wolontariat w CK "Zamek" 

Interesujesz się kinem i kulturą popularną? Lu-

bisz oglądać filmy i chciałbyś się zaangażować 

w projekt stworzenia w Leśnicy klubu filmowego? 

Zgłoś się do nas! Jeżeli chcesz mieć wpływ na 

kształt projektu, wyślij zgłoszenie na adres fanta-

styka@zamek.wroclaw.pl. 

W treści maila napisz kilka słów o sobie oraz o swo-

im pomyśle na formułę klubu.  

SENSOPLASTYKA  

Warsztaty z sensoplastyki to podróż w krainę zmysłów oraz wolnego wyboru. To zajęcia na których zarówno 

dzieci jak i dorośli uwolnią twórczą energie. Na warsztatach wykorzystujemy materiały spożywcze o róż-

nych strukturach i konsystencjach. Czujemy dotykiem, wąchamy i...brudzimy do woli. Na zajęcia zabieramy 

koniecznie ubrania na zmianę 

NAJBLIŻSZY TERMIN 7 PAŹDZIERNIKA.  

BILETY: Zakup biletów przez stronę StrefaZajec.pl Wstęp: 20 zł (rodzic + dziecko). Czas trwania: 60 minut 



 

CZAS NA 

KSIĄŻKĘ 
5 października w Centrum Kultury „Zamek” odbędzie 

się finał akcji „Czas na książkę” przygotowywanej 

tradycyjnie przez Partnerstwo dla Leśnicy i okolic. 

W tym roku wydarzenie przyjmie formułę gry miej-

skiej, w które uczestniczyć będą uczniowie okolicz-

nych szkół i przedszkoli. Organizowana corocznie 

impreza ma na celu promocję  czytelnictwa wśród 

najmłodszych. 

Przy przygotowaniu poszczególnych elementów wy-

darzenia pracują między innymi Szkoła Podstawowa 

nr 51, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Źródełko, 

KARAN, ŚDS oraz Centrum Kultury „Zamek”.  

WARSZTATY RODZINNE 

"SięJeJe" rodzinne warsztaty na zakończenie wysta-

wy Iny Dmyterczuk „Kapsuły życia”. 

Podczas zajęć porozmawiamy o tym: co to są nasio-

na? skąd się biorą? jak to się dzieje, że zaczynają 

kiełkować? w jaki sposób i kogo lub co nasiona wy-

korzystują do wędrówek po świecie? co z nich wyra-

sta? 

W drugiej części zajęć będziemy tworzyć kule na-

sienne. Kule nadają się do wysiewu na jesień, do za-

gospodarowania terenów dzikich, pod płotem, na 

działce, w ogródku, wszędzie tam gdzie będziemy 

mogli obserwować jak na wiosnę budzi się w naszym 

otoczeniu dzika przyroda. 

14 października - godzina 11 

prowadząca: Aneta Sikora – jej zainteresowania sku-

pione są wokół miejskiej ekologii, pszczelej botaniki 

i edukacji przyrodniczej, szczególnie wśród najmłod-

szych. Jest prezesem Stowarzyszenia Natura  i Czło-

wiek, którego nadrzędnym celem jest ochrona środo-

wiska. 

Cena za zajęcia: 20 zł 

zapisy: StrefaZajeć.pl 

JARMARK JADWIŻAŃSKI - PROGRAM 
Obozowisko Wojów Piastowskich Jantar, walki w kręgu, wielka inscenizacja bitwy, pokazy rzemiosł, 

koncerty muzyki dawnej, czy spektakl plenerowy - to najważniejsze atrakcje Jarmarku Jadwiżańskiego, 

średniowiecznej imprezy plenerowej, na którą 1 października zaprasza wrocławskie Centrum Kultury 

"Zamek". W tym roku organizatorzy postawili szczególny akcent na kulinaria, dlatego w programie 

znajdziemy wykłady, pokazy, warsztaty oraz degustacje popularnych w średniowieczu potraw. Wyda-

rzenie, któremu towarzyszy duży jarmark kupiecki ze specjalną strefą Slow Food, odbędzie się na ma-

lowniczych terenach wokół Zamku Leśnickiego od godz.11:00 do 19:00, wstęp wolny. 

Obozowisko Drużyny Wojów Piastowskich Jantar 

Jantar to grupa rekonstrukcyjna, popularyzująca spu-

ściznę kulturową naszych słowiańskich i indoeuropej-

skich przodków. Pieczołowicie odtwarzane stroje, 

elementy obozowiska i oddanie sprawie członków 

Drużyny sprawiły, że zainteresowali się nimi również 

twórcy filmowi. Drużyna wzięła udział w wielu pro-

dukcjach filmowych, m.in. „Stara Baśń” ,''Wyspa 

władców'' - o początkach polskiej państwowości, czy 

w kręconym właśnie filmie dokumentalnym o podbo-

jach Mieszka I. 

Spektakl „Księga Błazna – moralitet plebejski”  

Spektakl „Księga błazna – moralitet plebejski” to rekonstrukcja późnośredniowiecznego teatru lalkowego, 

opartego na autorskim tekście, zawierającym elementy tradycyjnych wątków moralitetowych potraktowa-

nych w przewrotnie zabawny sposób. Osiowa postać błazna, Figraszek, jest wpisana w funkcję bohatera po-

pularnego, załatwiającego wszelkie kwestie za pomocą inteligencji i poczucia humoru, w przeciwieństwie do 

większości tradycyjnych bohaterów, rozwiązujących wszystko brutalną siłą. Na swej drodze spotyka między 

innymi takie postaci, jak śmierć, smok, rycerze, król, diabeł i z każdą nawiązuje specyficzną relację, prowa-

dzącą do pouczającej pointy. Oprócz warstwy lalkowych form różnej wielkości, w spektaklu ważne są relacje 

między aktorami – Mistrzem, jego żoną Małgorzatą i uczniem Emilem. Konflikty między nimi są integralną 

częścią przedstawienia i okazją do komicznych 

scen.  

Jedzenie naturalne w wiekach dawnych i dziś 

Pokaz jadła dawnego obejmie prezentację rozmai-

tych produktów oraz potraw. Zostaną omówione 

najważniejsze sposoby pozyskiwania żywności, jej 

przechowywania – zgodnie z cyklem natury, aby 

przetrwać zimę, a także o przygotowywaniu po-

traw w dwóch okresach: gdy pożywienia jest pod 

dostatkiem oraz gdy korzystamy z zapasów. W cza-

sie wykładu obalimy także mity na temat żywienia. 

Można będzie uzyskać przepis na zdrowe dania z 

kuchni dawnej, dzięki którym nasi przodkowe 

wzmacniali swoje zdrowie. Zobaczyć 

będzie można także naczynia służące 

do przygotowywania dań oraz prze-

chowywania żywności. 

Warsztat kiszenia buraczków  

Kwaszenie to znana od wieków i wy-

soko ceniona - zarówno przez diete-

tyków jak i smakoszy - metoda 

utrwalania warzyw, owoców i grzy-

bów. Kiszonki są smaczne i odżyw-

cze. Zawierają wiele cennych skład-

ników mineralnych, a przede wszyst-

kim są świetnym źródłem witaminy 

C. Regularne spożywanie kwaszonych 

produktów niesie wiele korzyści dla 

zdrowia. O tej porze roku to prawdzi-

wy skarb.  

Każdy z uczestników otrzyma zestaw 

produktów, słój oraz narzędzia do 

własnoręcznego przygotowania za-

kwasu, który zabierze ze sobą do do-

mu. Wspólnie przygotowaną surówkę 

z kiszonych buraczków będzie można 

skonsumować na miejscu lub zabrać 

ze sobą do domu. (należy mieć wła-

sny pojemnik). 

Koszt udziału w warsztatach: 12 zł. 

Ponadto w programie Jarmarku 

rekogastronomia, kuchnia rycer-

ska, strefa slow food i wiele innych 

atrakcji!  

 

ATRAKCJE DLA 

DZIECI NA 

JARMRKU 

- Średniowieczny 

plac gier i zabaw: 

- Karuzela śre-

dniowieczna - 

dzięki tej niesa-

mowitej rekon-

strukcji, najmłod-

si będą mogli poczuć się, jak ich rówieśnicy w XV wieku. 

- Plac walki na bezpieczne miecze – odgrodzone miejsce, 

gdzie dzieci walczą na bezpieczne miecze. 

- Zamek do burzenia  

– makieta zamku do którego dzieci rzucają woreczkami i 

celują do specjalnie wyciętych ruchomych elementów. 

- Karmienie Smoka – zabawa zręcznościowa dla najmłod-

szych dzieci 

- Turniej zabaw dla dzieci z nagrodami dla najlepszych 

- Warsztaty artystyczne 

Jarmark Jadwiżański  2017 - Program godzinowy  

11.00 – 19.00  - Jarmark handlowy + Strefa Slow Food 

11.00 – 19.00  - Obozowisko Drużyny Wojów Piastowskich Jantar  

11.00 – 19.00  - Średniowieczny plac zabaw 

12.00 – 12.20 – Gra Zespół Huskarl przed murami zamkowymi  

12.00 – 16.00 – Warsztaty plecionkowe dla dzieci 

12.30 – 13.00 – I pokaz walk – Arena 

13.00 – 13.30 – Koncert Huskarl – Amfiteatr 

13.00 – 13.30 –  Wykład Doroty Gajdy – przy obozowisku rycerskim 

13.30 – 14.00 – Wykład Społeczny ruch konsumencki - podziemia 

13.00 – 13.45 – Turniej dzieci – Fosa średniowieczny plac zabaw 

13.45 – 14.00 – Finał turnieju dzieci – Amfiteatr 

14.00 – Oficjalne otwarcie + opowieść o Dworze piastowskim + II 

pokaz walki – Amfiteatr  

14.00 – 15.00 – Treningi przed turniejem dla publiczności – Arena 

14.00 - 15.00 – Warsztaty kiszenia buraków na zakwas i sałatka z 

kiszonych buraków  

14.15 – 15.00 – Koncert Dziwoludy I – Amfiteatr 

15.00 – 15.30 – Turniej dla publiczności – Arena 

15.30 – 15.50 – III pokaz walk (w kręgu) – Arena 

15.00 – 16.00 – Chwastożercy – wykład - podziemia 

15.00 – 16.00 – Próba teatru w Amfiteatrze 

16.00 –  17.00 - Spektakl Księga Błazna – Amfiteatr 

17.00 – 17.45 – Koncert Dziwoludy II – Amfiteatr 

18.00 – 18.45 - Finalna walka – Arena 

19.00 – zakończenie imprezy 


