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Od soboty, 19 maja 2018 r. można jeździć samochodem osobowym po nowym odcinku obwodnicy Leśnicy łączącym ulice Piołunową i Średzką. Cała inwestycja zakończy się w październiku tego roku.
– To bardzo ważny moment, a jak dobrze wiemy,
inwestycja ma swoją długą historię – z koniecznością zmiany przebiegu niektórych odcinków, czy
protestami związanymi z jej przebiegiem na czele.
Na szczęście udało się przejść całą procedurę, łączFOT: WROCLAW.PL
nie z postępowaniem sądowym, czyli za nami ponad 2 lata walki. Dzięki temu, już od jutra, znacząca część ruchu będzie mogła ominąć Leśnicę. Na razie
puszczamy ruch samochodów osobowych, gdyż nadal korzystamy jeszcze z fragmentu Jerzmanowa, czyli
także zabudowy mieszkaniowej, ale myślę, że warto puścić część ruchu, tak aby mieszkańcy Leśnicy chociaż
połowicznie mogli odetchnąć. W październiku skończymy całą inwestycję, także wówczas ciężki ruch także
będzie mógł być skierowany na obwodnicę Leśnicy. To kolejny krok na drodze do odkorkowywania naszego
miasta – mówi wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj.
Na tym odcinku obwodnicy byliśmy już w kwietniu. Wtedy trwały tam ostatnie nasadzenia: drogowcy sadzili wzdłuż trasy ponad 300 dębów szypułkowych i 1500 różnych krzewów. Zanim kierowcy będą mogli przetestować nową trasę potrzebne były inwestycje towarzyszące, które polegały na dostosowaniu lokalnych ulic
do zwiększonego tymczasowo ruchu, chodziło głównie o przebudowę skrzyżowania Jerzmanowskiej i Rdestowej.
– Niezwłocznie po zakończeniu prac będzie możliwe puszczeniu ruchu na obwodnicy Leśnicy między ul.
Średzką a Piołunową, dalej właśnie Rdestową będzie można, z pominięciem budowanego jeszcze odcinka,
dotrzeć aż na ul. Graniczną – mówił jeszcze niedawno Marek Szempliński, rzecznik prasowy Wrocławskich
Inwestycji.
Prace dobiegły końca, ponadto powstały chodniki i zmieniła się geometria ulicy.
Źródło: wroclaw.pl
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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
26 maja – Dzień Matki
Drogie Mamy, dziękujemy Wam za pełen poświęcenia trud
opieki rodzicielskiej, wychowanie i opiekę, otwarte serce,
uśmiech na co dzień oraz łzy.
Z okazji Waszego Święta składamy najwspanialsze życzenia,
dużo zdrowia, miłości i szczęścia rodzinnego oraz wszelkiej
pomyślności.
Radni Osiedla Leśnica
1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka
Kochane Dzieci, z okazji zbliżającego się 1 czerwca Waszego
Święta, składamy najsłodsze życzenia, dużo zdrowia i radości, sukcesów w szkole, niezapomnianych chwil w gronie
koleżeńskim, wspaniałego rodzinnego świętowania oraz cudownych nadchodzących wakacji.
Radni Osiedla Leśnica
3 czerwca – „Stabłowicki bieg po zdrowie”
Serdecznie zapraszamy mieszkańców 3 czerwca br. do
udziału w pierwszym w historii naszego Osiedla
„Stabłowickim biegu po zdrowie”, który wspiera akcję dobroczynną i organizowany jest również dla uczczenia 100lecia Odzyskania Niepodległości Polski. W biegu będą mogły wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia przed
dniem 3 czerwca. Start biegu planowany jest o godz. 17.30,
a jego trasa wynosi 4,2 km. Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu, trasy, zapisów oraz karta zgłoszenia
zamieszczone są na stronie internetowej oraz Facebooku
Rady Osiedla Leśnica. Dodatkowych informacji udziela
również radna i gł. organizatorka biegu Elżbieta Krzak, z
którą można kontaktować się za pośrednictwem e-maila:
elzbieta.krzak@osiedla.wroclaw.pl. Na adres ten należy
wysyłać zgłoszenia uczestnictwa w biegu, a o udziale w
nim decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pamiętajmy, że
liczba uczestników jest ograniczona dlatego nie zwlekajmy!
Zakończenie biegu z uroczystym wręczeniem statuetek
i nagród odbędzie się o godz. 19.30, a każdy uczestnik
otrzyma okolicznościową pamiątkę. W ramach imprez towarzyszących będzie również wiele atrakcji dla dzieci, w
tym bezpłatne dmuchańce dla dzieci. Nie zabraknie poczęstunku z grilla oraz domowych wypieków. Gorąco zachęcamy, od godz. 14.00.
Zapraszamy na Partnerski Festyn Osiedlowy – 9 czerwca
br.
Informujemy, w ramach partnerstwa lokalnego, 9 czerwca
br. w godz. 10.00-16.00 odbędzie się, na terenie jednostki
wojskowej przy ul. Trzmielowickiej, festyn osiedlowy pn.
„Z rodziną na festynie”, połączony ze świętem 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Na uczestników będzie czekać
wiele atrakcji i niespodzianek oraz poczęstunek wojskowy.
Będzie to również dzień otwarty dla wszystkich chętnych,
którzy będą chcieli obejrzeć sprzęt wojskowy i porozmawiać z żołnierzami oraz sprawdzić swoje możliwości na
symulatorze strzeleckim. Zaplanowano również statyczną
wystawę sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz pokazy
działania żołnierzy z oddziałów antyterrorystycznych z
wykorzystaniem śmigłowca. Na uczestników będzie czekać
wiele atrakcji, w tym zabawy i konkursy z nagrodami dla
dzieci, zawody sportowe, bezpłatne dmuchańce, fotobudka,
występy i pokazy wokalno-taneczne, zespół muzyczny, wojskowa grochówka, stoiska ekspozycyjne zaproszonych gości
(Szkoły, Karan, CK Zamek, MOPS, RO, MPWiK itd.) oraz
współpracujących samorządów (Jawor, Środa Śl., Wołów,
Miękinia, Strzegom), straż pożarna, straż miejska, policja,
Agencja Mienia Wojskowego, mała gastronomia i wiele
innych. Organizatorzy zaplanowali również rodzinny konkurs plastyczny, tematycznie związany z Setną Rocznicą
Odzyskania Niepodległości, dla zwycięzców przewidziano
atrakcyjne nagrody. Już teraz zaplanujmy swój czas, serdecznie wszystkich zapraszamy.
Obwodnica Leśnicy otwarta od Średzkiej do Piołunowej
W sobotę 18 maja otwarty został odcinek alei Prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego od Średzkiej do Piołunowej. Jest
to droga z pierwszeństwem przejazdu - zmieniona została
organizacja ruchu na skrzyżowaniach obwodnicy z ulicą
Średzką, Miodową, Piołunową oraz skrzyżowaniach ulicy
Piołunowej z Jerzmanowską i Jerzmanowskiej z Rdestową.

Zmieniła się też organizacja skrzyżowania ulicy Gromadzkiej z ulicą Wojska Polskiego i mostem Ratyńskim - jest
tam rondo z podporządkowanymi wjazdami. Prosimy o
zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na
nowe oznakowanie. Prosimy również o przesyłanie do RO
swoich uwag, wniosków i obserwacji, które zostaną przeanalizowane i przekazane do zarządzającego ruchem.
WBO 2018
Zakończył się pierwszy etap weryfikacji projektów zgłoszonych do WBO 2018. Na początku czerwca na stronie,
na kartach projektów, opublikowane zostaną wyniki weryfikacji, a liderzy otrzymają stosowne powiadomienia.
Każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść na jedno z 14 spotkań konsultacyjnych. Jeśli lider nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu, to może skontaktować się przez e-mail,
telefon lub media społecznościowe i porozmawiać o swoim projekcie: Wrocławski Budżet Obywatelski tel. +48 71
777 72 92, 71 777 81 11, budzetobywatelski@um.wroc.pl.
Dyskusja z liderami będzie trwała do 8 lipca i do tego
dnia będzie można poprawiać projekty. Następnie zostaną
one poddane kolejnej weryfikacji, a pod koniec sierpnia
opublikowana zostanie lista projektów zweryfikowanych.
W pierwszym tygodniu września liderzy będą mieli jeszcze czas na wycofanie projektu lub połączenie go z innym.
Głosowanie planowane jest pomiędzy 14 września a 1 października 2018. Spotkanie konsultacyjne dla rejonu 14
(Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie) odbędzie się 5.
czerwca o godz. 17.00 w Centrum Kultury Zamek, Plac
Świętojański 1.
„Wrocław rozmawia o Osiedlach”
Celem projektu jest prowadzenie działań wpływających
na uaktywnienie mieszkańców Wrocławia na poziomie
lokalnym, realizowanych we współpracy z Biurem ds.
Partycypacji Społecznej, Wrocławskim Centrum Rozwoju
Społecznego, radami osiedla, organizacjami pozarządowymi, aktywistami i lokalnymi liderami. Wspólnie
z mieszkańcami chcemy określić jakie obowiązki, kompetencje i możliwości powinny mieć samorządy osiedlowe.
Efektem mają być rekomendacje, które zostaną przedstawione Radzie Miejskiej Wrocławia. Zapraszamy na spotkania
konsultacyjne:
26.05.2018, g. 10.00, Stowarzyszenie TRATWA, ul. Legnicka 65, Kompetencje inwestycyjne. Co jest miejskie/
osiedlowe/wspólne? Jak powinno wyglądać finansowanie
Rad Osiedli?
09.06.2018, g. 10.00, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu DĄBIE, ul. Wróblewskiego 38,
Relacje RO – Zarząd. Wewnętrzne procedury osiedlowe
(m.in. przebieg sesji).
14.06.2018, g. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Wojszycka 1, Luki w statucie. Inicjatywa uchwałodawcza Rad
Osiedli. 21.06.2018, 17.30, Centrum Kultury AGORA, ul.
Serbska 5a, Odpowiedzialność radnych. Zmiany w statucie
dotyczące dyscypliny radnych.
Usunięto pomnik przy ul. Trzmielowickiej

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, Zarząd
Osiedla informuje, że w dniu 16.05.18 r. został usunięty
pomnik ku czci Armii Czerwonej znajdujący się przy ul.
Trzmielowickiej (obok cmentarza komunalnego). Decyzja
władz Miasta w tym zakresie wynikała z konieczności realizacji Ustawy sejmowej o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz dotyczące
pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujących taki ustrój w inny sposób, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. pomniki (Dz.U. z 2016 r. poz. 744 ze zmianami). Zarząd Zieleni Miejskiej w trybie natychmiastowym dokonał rozbiórki
ww. obelisku, gdyż zgodnie z nowelizację ustawy (art. 3,
ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017r., poz 1389)
wszystkie symbole powinny być usunięte do 31 marca 2018
r. Wcześniej w tej sprawie do Prezydenta Wrocławia wpłynęło pismo ponaglające od Wojewody Dolnośląskiego.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Przypominamy, że kontenery na odpady wielkogabarytowe
rozstawiane na naszym Osiedlu powinny być po napełnieniu
wywożone i podstawiane ponownie. Jeżeli przed upływem
trzech dni od ustawienia pojemnika zapełni się on całkowicie, należy zgłosić ten fakt do Ekosystemu lub firmy Chemeko, która powinna wymienić przepełniony kontener. Wystarczy zadzwonić do BOK Ekosystem 71 75 86 911-14 lub
Chemeko 71 349 90 71.
MPZP na Osiedlu
Biuro Rozwoju Wrocławia informuje, że Rada Miejska Wrocławia od października 2017 do marca 2018 r. uchwaliła
jedenaście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Na naszym osiedlu były to mpzp w
rejonie ulic Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej
(Uchwała XLVIII/1149/17 z 23.11.2017 r.) oraz w rejonie
ulic Kosmonautów i Żernickiej (Uchwała LI/1219/18 z
15.02.2018 r.)
Szczecińska Logistic Park – decyzja środowiskowa
Prezydent
Wrocławia
wydał
decyzję
nr
WSROS.6220.192.2017.AN, z dnia 02.05.2018 r. o środowiskowych
uwarunkowaniach
dla
przedsięwzięcia
pn.
„Szczecińska Logistic Park” lokalizowanego na działce nr
48, AM - 6 obręb Żerniki we Wrocławiu. Inwestycja będzie
polegała na budowie dwóch budynków magazynowych z
wydzieloną dwukondygnacyjną częścią socjalno – biurową
oraz częścią magazynową – wystawienniczą. Decyzja oraz
dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu
Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są do wglądu w Wydziale Środowiska i
Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 423, w
godzinach urzędowania.
Dyżur Radnego RM Wrocławia
Rada Osiedla Leśnica organizuje dyżury radnego Rady Miejskiej Wrocławia w pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapraszamy na dyżur z udziałem radnej Grażyny Kordel, od 17.00
do 19.00.
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 składania swoich wniosków i propozycji.

WYSTAWA UROCZYSKO

KONCERT PAMIĘCI ZDZISŁAWA SMEKTAŁY
Był jedną z najbarwniejszych osobowości Wrocławia. Także w przaśnych czasach lat 70. czy 80., miejsca, w
których spotykało się Zdzicha, od razu nabierały kolorów. 25 maja w Imparcie koncert pamięci Zdzisława
Smektały. Pisarz, dziennikarz, barwna postać dolnośląskiego życia kulturalnego zmarł w styczniu 2018 r.
Podczas koncertu będzie prowadzona zbiórka funduszy na rzecz Towarzystwa Wspierania Dzieci i Młodzieży
z Cukrzycą.
Zdzisław Smektała o sobie:
„Pisarz w poświacie Charlesa Bukowskiego. Admirator jazzu Jimmiego Smitha i bluesa Roberta Johnsona.
Wyznawca tonów Jimiego Hendrixa i Janis Joplin. Biesiadnik w smakowych kubkach Anthelme Brillata – Savarina. Dozgonny patriota Wrocławia. Klon niechybny Francoisa Rabelaisa. Podobnie jak mistyk Jacob Boehme urodzony w Zgorzelcu. Rocznik 1951 (rok inauguracji działalności na Wschodzie Radia Wolna Europa).
Absolwent łódzkiej filmówki, uczelni Romana Polańskiego. Stoik w podobie Zenona z Kitionu.
Od lat dwudziestu właściciel Międzynarodowego Festiwalu Blues Brothers Day. Autor dziesięciu książek,
dwóch tysięcy felietonów. W tym prowadzonego od 1989 roku raptularza Jazz dla Mass. Smakuje rozmowy z
ludźmi. Szczególnie te z prawdziwkami. Niewolnik markowych butów od firmy Bata w górę. Uwielbia głupkowatych polityków. Akceptuje bezmyślne wpatrywanie się w sufit. Domaga się karpia smażonego na maśle,
młodej świni i szpinaku zapiekanego w cieście francuskim. Z muzeum w Zaporożu wykradł należącą do Leonida Breżniewa czarną teczkę ze świńskiej skóry.
Słabo akceptuje kobiety w spodniach. Ma nieustanną chcicę na gliwiejące francuskie sery (roquefort, bresse
bleu). Narkotycznie wącha nowe książki. Lubi woń gorącego asfaltu. Fan zapachowego bukietu złożonego z
kobiecego potu, tytoniu, koniaku. Mimo tego nigdy nia palił papierosów. Dezodorantami zamiast pach spryskuje twarz. Jest ministrantem Francuza – Gustawa Le Bona. Jego genialnej pracy Psychologia tłumu.
Z ciekawością wertuje zapiski, pamiętniki, dzienniki słynnych ludzi. Od osiemnastu lat prowadzi na wrocławskim Rynku (w kamienicy pod numerem 4) galerię sztuki. Właściciel I Światowego Festiwalu Obrazów
na Kubkach Ceramicznych. Organizator pierwszego na świecie eventu Honda Jazz Festiwal. Głowę Lenina z
brązu przerobił na gałkę drążka zmiany biegów w aucie terenowym. Prawie cały rok chodzi bez skarpetek.
Coraz bardziej milczący. Obserwator Pętli Czasu."

Inspiracją do powstania prac są
szeroko rozumiane
tajemnice dawnej
Słowiańszczyzny.
Na wystawie zaprezentowana
jest
część grafik wchodzących
w
cykl
„Miejsca kultu pogańskiego w Polsce”,
inspirowanych
dawnymi
sanktuariami wiary
naszych przodków.
Jednak miejsce jest tylko pretekstem do opowiedzenia historii. Świat słowiańskiej fantastyki przenika
się ze światem realnym. Postaci z kart bestiariusza
koegzystują z dziką przyrodą, jaka do dnia dzisiejszego występuje w Polsce. Grafiki są opowieścią o
korzeniach naszej kultury, a także świadectwem
tożsamości. Na drugą część wystawy składają się
ilustracje do książki artystycznej, inspirowanej słowiańską epopeją autorstwa Wojciecha Dzieduszyckiego – Baśń nad Baśniami. Opowiedziana została
historia głównej bohaterki Pieśni I –Żywi. Chodź
przedstawiony został na razie niewielki fragment
dzieła, baśń toczy się dalej.
Tytuł wystawy „Uroczysko ” oznacza miejsce, gdzie
wszystko się zaczyna. Tajemnicza część lasu, bez
oznaczonych granic. Jest to także miejsce odległe,
tajemnicze, mogące rzucać uroki.
Justyna Patecka-Lasek – urodzona w Krakowie w
1990 roku, absolwentka kierunku Mediacja Sztuki
oraz studentka V roku Grafiki na Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom licencjacki z grafiki
warsztatowej pod kierunkiem prof. Anny JanuszStrzyż oraz rysunkowy aneks do dyplomu pod kierunkiem prof. Anny Kramm. Zajmuje się przede
wszystkim grafiką warsztatową, z wyróżnieniem
suchej igły oraz akwaforty. Poruszana w pracach
tematyka oscyluje wokół tradycji materialnej i duchowej Słowian, przetworzonej w formie realizmu
fantastycznego.

materiały prasowe Strefa Kultury Wrocław

WOLONTARIAT W CK ZAMEK
Centrum Kultury „Zamek” jest miejscem rozwoju
pasji, w tym jednej z najpiękniejszych – wolontariatu. Rocznie współpracujemy z około 200 wolontariuszami, z którymi stale się rozwijamy, uczymy
wzajemnego szacunku i odkrywamy nowe rzeczy.
Staramy się w tej współpracy zawsze opierać na
trzech podstawowych ideach: Pasji, wzajemnym Szacunku i rozbudzaniu Kreatywności. Stale pracujemy nad
tym, by stać się miejscem coraz bardziej przyjaznym i otwartym na niezwykłą energie wolontariuszy w każdym wieku.
Centrum Kultury „ZAMEK” rocznie organizuje kilkadziesiąt imprez. Skala tych działań jest bardzo szeroka.
W naszym repertuarze znajduje się kilka dużych i rozbudowanych logistycznie projektów, w realizacji których pomagają wolontariusze. Zadania, które im przypadają są zróżnicowane i uzależnione od realizowanego projektu, są to imprezy plenerowe, artystyczne, odbywające się w określonych terminach, jak i również
działania stałe, np. współpraca z Gazetą Leśnicką.
Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych
(wymagamy przede wszystkim zapału, sumienności i
rzetelności). Zgłoszenia na wolontariat na Dniach
Fantastyki do 1 czerwca poprzez formularz na stronie www.dnifantastyki.pl
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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. Piekarnia Kibało, ul. Średzka 28
7. Centrum Kultury Zamek portiernia, pl. Świętojański 1
8. Kiosk prasowy, zbieg ul. Dolnobrzeska/Średzka
9. Gabinet stomatologiczny, ul. Wolska 8-10

KOLACJA W MENU MOTTO
WYJĄTKOWA KOLACJA Z MENU ZWYCIĘŻCZYNI MASTER CHEFA
WFDP i restauracja Menu Motto zapraszają na wyjątkową kolację, której menu przygotowała Beata Śniechowska, zwyciężczyni drugiej edycji kulinarnego programu Master Chef. Szefowa kuchni Menu Motto połączyła w daniach wyrafinowane smaki i świeże dodatki, a zwieńczeniem doznań kulinarnych będzie degustacja piw z browarów związanych z WFDP. Za ich dobór odpowiada Agnieszka Wołczaska-Prasolik, koordynator branżowy festiwalu.
Co zjemy? Na przystawkę „kanapkę” z grillowanym sercem wołowym, musem z czosnku niedźwiedziego, sardelą i malinami, którą popijemy kwaśnym, owocowym piwem „Acido” w stylu Sour Saison z Browaru Nepomucen. Daniem głównym będzie jagnięcina w dwóch odsłonach z pampuchem, wiosennymi warzywami i demi glacem zestawiona z porterem bałtyckim z Browaru Widawa leżakowanym w drewnianych beczkach. Truskawki, owoce leśne, sorbet maślankowy, przypalany kogel-mogel – to składniki deseru. Idealnie pasować do
niego będzie piwo w stylu Fruit Ale uwarzone przez Warsztat Piwowarski według receptury Michała Kordka,
ubiegłorocznego zwycięzcy Konkursu Piw Domowych na Wrocławskich Warsztatów Piwowarskich. Oficjalna
premiera tego piwa odbędzie się na 9. WFDP.
Gościem specjalnym wieczoru będzie Tomasz Kopyra, wideobloger, piwowar domowy, sędzia na międzynarodowych konkursach piwnych, twórca popularnego kanału na YouTube poświęconego piwom rzemieślniczym
blog.kopyra.com. Na gości będą czekać prezenty, w tym oficjalne szkło tegorocznej edycji Wrocławskiego
Festiwalu Dobrego Piwa.

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 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. Boguszowska 61 A.

OSTATNI BRZDĄC PRZED WAKACJAMI

5. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Obrachtowska 48.

W maju odbyła się ostatnia przed wakacjami edycja Brzdąca. Zapraszamy do małej fotorelacji. Kolejna odsłona już we wrześniu!

Złotniki

6. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Arbuzowa 12.

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 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
280/282

CENNIK REKLAM
Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.
Pełna oferta dla reklamodawców na stronie
www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka

Moduł I - 8 x 4 cm

Moduł II - 8 x 8 cm

1 strona –45 zł netto
4 strona - 35 zł netto
2 i 3 strona - 25 zł netto

1 strona –90 zł netto
4 strona - 70 zł netto
2 i 3 strona - 50 zł netto

