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Spotkania członków Koła nr 1 PZERiI Zamek Leśnica 

odbywa się w każdą środę w godz. 16:00 – 18:00 do 

23.05.2018 r. 

70 stoisk z piwem, blisko pół tysiąca różnych piw lanych, a dodatkowo ponad osiemset piw będzie 
można kupić w butelkach - tak będzie wyglądała tegoroczna edycja Wrocławskiego Festiwal Dobrego Piwa. 

To jedno z największych wydarzeń w Europie dedykowanych unikalnym smakom i stylom piw produkowa-

nym przez browary rzemieślnicze, jego organizatorem jest Centrum Kultury ZAMEK. Pierwsze cztery edycje 

Festiwalu - zaczęło się w 2010 roku - odbyły się w Zamku w Leśnicy. W roku 2014 imprezę przeniesiono na 
esplanadę Stadionu Wrocław i tu, w piątek, 8 czerwca, ruszy jej dziewiąta odsłona. 

 Wrocławska impreza szczególnie wyróżnia się na piwnej mapie Polski, bo promuje głównie polskie 

browary, rodzime piwowarstwo i piwne tradycje naszego kraju, a szczególnie regionu Dolny Śląsk i Wrocła-

wia. Oczywiście nie brak tu także piwnych gości z zagranicy: co roku na festiwalu pojawiają się znane na 
świecie marki. Publiczność może nie tylko degustować i oceniać piwo, ale też szkolić się na kursach senso-

rycznych, brać udział w warsztatach z piwowarstwa, prelekcjach, dyskusjach, pokazach i konkursach. W ra-

mach imprezy odbywają się koncerty i wystawy, jest gastronomia i stoiska handlowe. Wydarzenie odbywa 

się na terenach wokół Stadionu Wrocław i od kilku lat taka formuła prezentacji piwa rzemieślniczego przy-
ciąga kilkadziesiąt tysięcy ludzi: ostatnie edycje odwiedziło od 60 do 70 tys. osób z Wrocławia, Dolnego Ślą-

ska, Polski i z innych krajów.  

Festiwal to okazja do degustacji olbrzymiej liczby różnorodnych gatunków piwa, reprezentujących 

pełną gamę smaków: od tych najbardziej gorzkich, przez wytrawne, palone, karmelowe, słodowe, do kwiato-
wych, chmielowych i owocowych, na stoiskach są także piwa bezalkoholowe. 

Na tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o warzeniu piwa czekać będzie Strefa Warsztatów 

Piwowarskich. O tajnikach piwowarstwa porozmawiamy m.in. z przedstawicielami Polskiego Stowarzysze-

nia Piwowarów Domowych, będą panele degustacyjne i pokazy warzenia. DOKOŃCZENIE NA OSTATNIEJ STRONIE…  



 

Odbył się Młodzieżowy Puchar Wiosny  

Zarząd Osiedla składa serdeczne podziękowania na ręce 

Krzysztofa Basińskiego, Prezesa Koła nr 122 „Astra” Pol-

skiego Związku Wędkarskiego, za profesjonalne przygoto-

wanie i sprawne przeprowadzenie, w sobotę 21.04 nad 

stawami w Leśnicy, otwartych zawodów wędkarskich tech-

niką spławikową. Zawody te, dały szansę wspólnego spę-

dzenia czasu na łonie przyrody rodzicom i dzieciom. Po 

rozdaniu nagród odbyło się ognisko z kiełbaskami. Funda-

torem nagród była również Rada Osiedla Leśnica. 

Festyn osiedlowy – 9 czerwca br. 

Informujemy, w ramach partnerstwa lokalnego, 9 czerwca 

br. w godz. 10.00-16.00 planowany jest, na terenie jednost-

ki wojskowej przy ul. Trzmielowickiej, festyn osiedlowy 

połączony ze świętem 10 Wrocławskiego Pułku Dowodze-

nia. Już teraz zaplanujmy swój czas, serdecznie wszystkich 

zapraszamy. Na uczestników będzie czekać wiele atrakcji i 

niespodzianek oraz poczęstunek wojskowy. Szczegółowy 

plan tego przedsięwzięcia zostanie przedstawiony w na-

stępnym wydaniu Gazety Leśnickiej. 

3 czerwca – „Stabłowicki bieg po zdrowie” 

3  czerwca  br. odbędzie się  pierwszy w historii naszego 

Osiedla „Stabłowicki bieg po zdrowie”, który wspiera akcję 

dobroczynną i organizowany jest także dlatego, aby uczcić 

100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski. W biegu będą 

mogły wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia 

przed dniem 3 czerwca. Start biegu planowany się o godz. 

17.30 a jego trasa wynosi 4,2km. Szczegółowe informacje 

dotyczące regulaminu, trasy, zapisów oraz karta zgłoszenia 

zamieszczone będą na stronie internetowej oraz  Faceboo-

ku Rady Osiedla Leśnica. Dodatkowych informacji udziela 

również radna i główna organizatorka biegu Elżbieta 

Krzak, z którą można kontaktować się za pośrednictwem e-

maila: elzbieta.krzak@osiedla.pl. Na adres ten należy wy-

syłać zgłoszenia uczestnictwa w biegu. O uczestnictwie w 

biegu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zakończenie 

biegu z uroczystym wręczeniem statuetek  i nagród odbę-

dzie o godz. 19.30. a każdy uczestnik otrzyma okoliczno-

ściową pamiątkę. Gorąco zachęcamy !  

Boguszowska - opinia 

Zarząd Osiedla Leśnica, po konsultacjach z dyrekcją SP 95, 

komisjami Rady, mieszkańcami i radnymi, zaopiniował 

negatywnie projekt objęcia ulicy Boguszowskiej strefą ru-

chu uspokojonego oraz budowę progów spowalniających, 

ponieważ piesi na tej ulicy są prawidłowo zabezpieczeni - 

Boguszowska posiada chodniki, dodatkowo odgrodzone od 

jezdni pasami zieleni, a zagrożenie bezpieczeństwa naj-

młodszych występuje bezpośrednio w rejonie szkoły pod-

stawowej. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek SP 95 

dotyczący poprawy bezpieczeństwa przy szkole, tj. budowę 

progu lub wyniesienie drugiego przejścia dla pieszych na 

wysokości parkingu oraz dodatkowo, wykonanie przed tymi 

przejściami tarek na jezdni. 

Planowanie budowy kanalizacji sanitarnej - Promenada 

Informujemy, że w siedzibie RO odbyło się wstępne spotka-

nie z przedstawicielami Centrum Obsługi Klienta i Inwesty-

cji MPWIK, dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w uli-

cach W. Skoczylasa, Promenada, Stroma, Ślepa i Kącka. 

Według zapowiedzi MPWiK, w roku bieżącym planowane 

jest zaprojektowanie w ww. ulicach sieci głównej tej kana-

lizacji a praktyczna realizacja całej inwestycji w kolejnych 

latach. W celu określenia potencjalnych użytkowników 

projektant rozpoczął już zbieranie pisemnych oświadczeń 

od mieszkańców celem uzgodnienia miejsca wpięcia sięga-

cza do poszczególnych budynków. Jest to element rutynowy 

i niezbędny przy tworzeniu projektu głównego. Podkreśla-

my, że wypełnienie tego oświadczenia nie zobowiązuje 

przyszłych użytkowników tej kanalizacji do wykonania 

indywidualnego projektu przyłącza do swojego budynku u 

tego właśnie projektanta. Wybór projektanta jest sprawą 

indywidualną każdego mieszkańca. Przystąpienie do przy-

gotowania własnego projektu będzie wskazane jeśli MPWiK 

ogłosi wyniki przetargu na realizację prac budowlanych i 

określi ich termin. Należy pamiętać, że projekt taki jest 

ważny dwa tylko lata. W celu wyjaśnienia ewentualnych 

wątpliwości zapraszamy do siedziby RO. 

Nie będzie dodatkowych biletomatów 

Wydział Transportu nie przychylił się do wniosku o usta-

wienie dodatkowych biletomatów na terenie Osiedla Le-

śnica, ponieważ ze względu na ograniczoną liczbę bileto-

matów będących do dyspozycji w ramach umowy, nie mo-

że zaspokoić wszystkich oczekiwań mieszkańców. WTR 

informuje, że w nowym systemie dystrybucji biletów ist-

nieją inne kanały dystrybucji - elektroniczne kasowniki w 

pojazdach, Urbancard, Elektroniczna Portmonetka czy 

aplikacja na smartphony. Bilety papierowe można też 

kupić w kioskach Kolporter oraz na Poczcie.  

Kompleksowe Badanie Ruchu 2018 

Głównym celem wykonania Kompleksowych Badań Ruchu 

jest uzyskanie wiarygodnych danych pozwalających na 

aktualizację i kalibrację komputerowego modelu ruchu 

dla komunikacji indywidualnej i zbiorowej dla stanu ist-

niejącego, dla dnia powszedniego – dla godzin występo-

wania szczytu porannego i szczytu popołudniowego. Aktu-

alny model ruchu będzie służył przede wszystkim do wy-

konywania analiz, prognoz ruchu i przewozów pasażer-

skich w studiach, planach i projektach dotyczących roz-

woju systemu transportowego, bieżących prac dotyczą-

cych funkcjonowania układu drogowego Miasta 

oraz wykonywania analiz, prognoz ruchu i przewozów 

pasażerskich w studiach, planach i projektach dotyczą-

cych rozwoju systemu transportowego. Ankieta jest do-

stępna na stronie https://wroclaw-kbr2018.pl/ankieta/. 

Zielone przystanki w centrum miasta - konsultacje 

Z początkiem kwietnia Fundacja Napraw Sobie Miasto, 

działająca na zlecenie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, 

rozpoczęła działania mające na celu realizację projektu 

„Zielone przystanki w centrum miasta”. Projekt ten został 

wybrany przez mieszkańców w zeszłorocznej edycji Zielo-

nego WBO. W poniedziałek, 7 maja w godz. 12.30 – 16.30, 

na przystanku „Rynek” u zbiegu ul. Kazimierza Wielkiego 

i Ruskiej, powstanie punkt konsultacyjny promujący 

przedsięwzięcie. Kolejne spotkania konsultacyjne odbędą 

się 15 i 24 maja w Centrum Innowacji Przejście w Przej-

ściu Świdnickimi w godzinach 17:00 – 19:00. Informacje o 

realizacji kolejnych etapów projektu będą na bieżąco 

umieszczane w wydarzeniu na profilu społecznościowym 

Wrocław Rozmawia pod nazwą: Zielone przystan-

ki. Konsultujemy! Ostateczna koncepcja zazielenienia 

przystanków zostanie złożona 30 maja br. 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - konsulta-

cje 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych pro-

jektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wy-

znaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitaliza-

cji. Materiały będące przedmiotem konsultacji zostaną 

udostępnione od 2 maja 2018 roku na stro-

nach: www.bip.um.wroc.pl orazwww.w-r.com.pl, a w 

formie papierowej - w siedzibie spółki Wrocławska Rewi-

talizacja przy ul. Kuźniczej 56 we Wrocławiu oraz w sie-

dzibie Biura Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego 

Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, pok. 

514 (V p.). Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie 

od 2 do 31 maja 2018 r., a 15 maja 2018 r. w godz. 17.00-

20.00, w CRZ Krzywy Komin przy ul. Dubois 33-35, III p. 

odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne (budynek 

jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych). 

Uwagi do projektu można zgłaszać w formie tradycyjnej 

(papierowej) lub elektronicznej za pomocą formularza, do 

pobrania na stronach bip.um.wroc.pl i w-r.com.pl. 

Wypełnione i czytelnie podpisane formularze należy zło-

żyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 r. 

drogą korespondencyjną na adres: Wrocławska Rewitali-

zacja Sp. z o.o., ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław lub 

Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wro-

cław; drogą elektroniczną na adres: gpr@w-r.com.pl; 

osobiście w siedzibie spółki Wrocławska Rewitalizacja lub 

w siedzibie Biura Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego 

Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, pok. 

514 (V p.), telefonicznie pod nr tel. 71/ 342 20 59. Więcej 

informacji oraz obwieszczenie Prezydenta Miasta Wrocła-

wia można znaleźć na www.w-r.com.pl 

 

Program ochrony środowiska przed hałasem - konsulta-

cje 

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocła-

wia informuje o możliwości zapoznania się z projektem 

aktualizowanego Programu ochrony środowiska przed hała-

sem i prognozą oddziaływania na środowisko w ramach 

strategicznej oceny dokumentu. Dokumentacja jest dostęp-

na w siedzibie WŚiR ul. W.Bogusławskiego 8-10, pok. 417, 

od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.00 i na stro-

nie bip.um.wroc.pl. 

Uwagi i wnioski do aktualizowanego dokumentu można 

składać od 27 kwietnia do 18 maja 2018 r. w formie pisem-

nej na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miej-

skiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-

031 Wrocław lub elektronicznie na email:wsr@um.wroc.pl. 

WŚiR prosi o składanie uwag na formularzu dostępnym na 

stronie bip.um.wroc.pl. 

Rozbudowa WPO ALBA - decyzja 

Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr WSR-

OS.6220.149.2017.AP o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu WPO ALBA 

S.A. o linię segregacji gruzu”, przewidzianego do realizacji 

na dz. nr 68 AM-6 obręb Żerniki. Decyzja oraz dokumenta-

cja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są do 

wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogu-

sławskiego 8-10, w pokoju 505, od 7.45 do 15.45. 

Stacja bazowa przy Dolnobrzeskiej 

Prezydenta Wrocławia wydał decyzję nr WSR-

OS.6220.11.2017.EP umarzającą w całości, jako bezprzed-

miotowe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środo-

wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polega-

jącego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 

77297_PWR_WROCŁAW_DOLNOBRZESKA, realizowanego 

na działkach nr: 89/3 i 88/4 AM 7 obręb Leśnica, ul. Dolno-

brzeska 44-44a we Wrocławiu. Decyzja oraz dokumentacja 

sprawy są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, 

ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 423, od 8.00 do 

14.00. 

Stacja paliw przy Malczyckiej 

Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr WSR-

OS.6220.168.2017.PE stwierdzającą brak potrzeby przepro-

wadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsię-

wzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych zlo-

kalizowanego na terenie działek nr 5/3 i 6/1 AM 3 obręb 

Ratyń we Wrocławiu przy ul. Malczyckiej. Decyzja oraz do-

kumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocła-

wiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we 

Wrocławiu są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnic-

twa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 505, od 8.00 do 

15.00. 

Porady prawne 

Na bezpłatne porady prawne zapraszamy do siedziby RO w 

trzeci poniedziałek miesiąca, 21 maja w godzinach 17.00 - 

18.00. 

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 składa-

nia swoich wniosków i propozycji. 
 
Zmiana organizacji ruchu w Ratyniu 

 

Podczas prac przy budowie obwodnicy Leśnicy zmieniła się 

geometria skrzyżowania ulicy Gromadzkiej z ulicą Wojska 

Polskiego i mostem Ratyńskim. Obecnie skrzyżowanie bę-

dzie połączone z obszarem pętli autobusowej i przekształco-

ne w rondo, na które będą prowadziły podporządkowane 

wjazdy. Autobusy będą korzystały z wydzielonego obszaru 

ronda. Prosimy o zachowanie ostrożności.  

BIULETYN 
RADA OSIEDLA INFORMUJE: 

Biuletyn redagowany 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 
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NOWY WYGLĄD TRADYCYJNEJ PIEKARNI 

Zajrzeliśmy ostatnio jak wygląda odnowiona Piekar-

nia Janyszek na ulicy Dolnobrzeskiej. Oprócz natu-

ralnego pieczywa, znaleźliśmy tam również oryginal-

ny wystrój. Poniżej kilka zdjęć z tej wizyty.  

REKLAMA 

WROCŁAWSKA NOC 

MUZEÓW 2018 
Od kilku lat wrocławskie muzea, galerie i instytucje kultury 

zapraszają wrocławian i turystów do udziału w Nocy Muzeów 

we Wrocławiu, która w tym roku odbędzie się 19 maja. Warto 

przejrzeć program wcześniej, bo część instytucji prowadzi za-

pisy na poszczególne wydarzenia. 

Swoje oferty przygotowało ponad 80 różnego rodzaju instytu-

cji. Niektóre placówki zapraszają chętnych już od rana, niektó-

re zamykają się grubo po północy bądź wręcz w niedzielę nad 

ranem.  

Pełen program dostępny jest na stronie 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 

32/34 

4. Hutownia „Agrobud”, ul. Średzka 49  

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

6. Piekarnia Kibało, ul. Średzka 28  

7. Centrum Kultury Zamek portiernia, pl. Świętojań-

ski 1  

8. Kiosk prasowy, zbieg ul. Dolnobrzeska/Średzka  

9. Gabinet stomatologiczny, ul. Wolska 8-10  

10. Sklep spożywczy, ul. Ślepa 12  

11. Plac targowy-kiosk prasowy, ul. Skoczylasa  

12. Sklep spożywczy, ul. Trzmielowicka/Miodowa  

13. Sklep „Żabka”  ul. Pustecka 3  

14. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44  

15. Sklep „Żabka” TBS, ul. Krępicka   

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

17. Sklep spożywczy ul. Dolnobrzeska 36 A  

18. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska  

19. 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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PUNKTY DYSTRYBUCJI  

GAZETY LEŚNICKIEJ 

Dokończenie z pierwszej strony. 

 

Działać będzie scena Piwno-Kulinarna. W jej programie są rozmowy z gośćmi, konkursy, pokazy i panel dys-

kusyjny „Kobiety w piwowarstwie rzemieślniczym w Polsce i na świecie”. Poprowadzi go Tomek Kopyra, 
twórca największego i najbardziej popularnego w Polsce kanału na YouTube o piwach rzemieślniczych 

(blog.kopyra.com), który zaprosi panie związane z piwną branżą. Dodatkowo znani blogerzy wezmą pod lupę 

ciekawe piwa z browarów uczestniczących we WFDP. Będą też Strefa Chillout, część gastronomiczna z fo-

odtruckami i Strefa ReCraft z leżakami. Będzie można dokonać bezpłatnych badań alkomatem. 
 

PRZED FESTIWALEM 

 

Już w maju wystartują akcje z cyklu #beforepartyWFDP. Pierwszą z nich są wycieczki „Piwny Wrocław - śla-
dami piwowarstwa” zorganizowane wraz z Ogólnopolską Interaktywną Platformą Turystyczną Hello-Poland. 

Podczas nich poznamy bogatą, kilkusetletnią historię wrocławskiego piwowarstwa i odwiedzimy dawne bro-

wary, piwiarnie i słodownie. W kolejne soboty, aż do festiwalu, będziemy spotykać się na innym szlaku: zo-

baczymy m.in. Browar Mieszczański, dawne słodownie, Browar Engelhardta i dawny Browar Haasego. Finał 
każdego ze spacerów odbędzie się we wrocławskich browarach: w swoje progi zaproszą nas m.in. Browar 

Profesja i Browar Stu Mostów. Trasy wycieczek opracował przewodnik miejski Michał Karczmarek. 

Prawdziwą rozgrzewką przed Wrocławskim Festiwalem Dobrego Piwa będzie Wiosenny Przegląd Dolnoślą-

skich Browarów Rzemieślniczych w pubie Kontynuacja. Dziewięć dni, 21 browarów, 60 różnych piw te zna-
ne, piwne premiery i takie, które rzadko goszczą na wrocławskich kranach - to wszystko od 15 maja w multi-

tapie przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Wśród przedfestiwalowych działań jest też kolacja degustacyjna, któ-

rej menu przygotuje Beata Śniechowska, zwyciężczyni drugiej edycji kulinarnego programu Master Chef. Jej 

częścią będzie degustacja piw z browarów rzemieślniczych związanych z WFDP. 

 

Spacery Piwne 

 
12, 19, 26 maja i 2 czerwca. Udział w spacerach możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zapisaniu się 

przez stronę internetową: https://hello-poland.com.pl. Koszt wycieczki: 35 zł/os (brak możliwości zapłaty 

gotówką na miejscu). Spacery ruszają o godz. 15. Więcej informacji: tel. +48 667 999 952 oraz biuro@hello-

poland.com.pl (poniedziałek-piątek godz. 9-17). 

 

9. WROCŁAWSKI FESTIWAL DOBREGO PIWA  

* Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1 

* Piątek-niedziela, 8-10 czerwca 2018  

* Godziny otwarcia: piątek 16-24, sobota 12-24, niedziela 12-20. 

* www.festiwaldobregopiwa.pl 

WOLONTARIAT NA DNIACH FANTASTYKI 
Jeżeli chcesz pomóc w organizacji Dni Fantastyki 

2018 – nasz wolontariat czeka na Ciebie. W ten spo-

sób nie tylko staniesz się współtwórcą imprezy, ale 

także zyskasz następujące przywileje 

Aby zgłosić się na wolontariusza, wystarczy wy-

pełnić formularz znajdujący się na naszej stronie 

internetowej www.dnifantastyki.pl.  

Ale czy warto się zgłaszać? 

Wierzymy, że jak najbardziej tak! Wolontariat to 

niesamowita przygoda, która pozwala dać część 

swojej energii i pasji innym – oraz wspólnie z inny-

mi wolontariuszami stworzyć imprezę, na której 

wszyscy będą się dobrze bawić. Nie ważne, czy do-

piero rozważasz zgłoszenie się na swój pierwszy 

wolontariat, czy też wolontariackie identyfikatory 

nie mieszczą Ci się już w szufladzie, pomoc przy DF

-ach 2018 pozostawi pozytywne wspomnienie na 

wiele lat. Wierzymy, że będzie tak między innymi dlatego, że wolontariat na Dniach Fantastyki to nie tylko 

możliwość dołożenia swojej cegiełki do dobrej zabawy ponad trzech tysięcy uczestników – to także niepo-

wtarzalna okazja nawiązania nowych znajomości, spotkania z interesującymi ludźmi. Wraz z nimi, jako 

istotna część zespołu, stworzysz coś wielkiego. 

 

Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało pisz na adres wolontariat@dnifantastyki.pl lub info@dnifantastyki.pl  


