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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. 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. 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. 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.
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JARMARK JADWIŻAŃSKI W CK ZAMEK
30 września Centrum Kultury Zamek zaprasza na coroczny Jarmark Jadwiżański. W tym roku średniowieczne obozowisko w leśnickim zamku zbudują rycerze Bractwa Zamku Grodno, którzy przeprowadzą turnieje
rycerzy lekkozbrojnych i ciężkozbrojnych, pokazy walk i prezentację rycerskiego uzbrojenia.
Motywem przewodnim Jarmarku są zioła i lecznicze właściwości roślin w średniowieczu. Wraz z grupą
„Mleczni Bracia” zaplanowaliśmy warsztaty o średniowiecznej kuchni roślinnej, wykłady o dolnośląskich
ziołach, prezentację szlaku kulinarnego „Smaki Dolnego Śląska”, a razem z „Makutu” będzie można przygotować swój własny ziołowy peeling.
Na scenie w amfiteatrze wystąpi węgierski zespół Szelindek, odtwarzający muzykę historyczną z obszaru
Azji i Europy, zabrzmią instrumenty z epoki, jak: lira korbowa, ney, skrzypce, dudy, koboz, bębny, tamburine, buzuki, Darbuka, oud Laute. Wystąpią również dobrze znane wrocławskiej publiczności zespoły inspirowane muzyką dawną Roderyk i Dziwoludy.
Na dzieciaki czeka „Akademia Wyobraźni” z przedstawieniem w konwencji czeskiego teatrzyku domowego
„Wędrówki Stasia”, nawiązującym do średniowiecznej tradycji ustnych opowieści.
Ciąg dalszy na str. 3
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Zapraszamy na Wrocławskie Dni Seniora
Dni Seniora - Wrocław 2018 to największa w Polsce
kampania dedykowane seniorom, która w tym roku
zaplanowana została na 14 września - 7 października. Tegoroczna edycja święta seniorów jest szczególna z dwóch powodów - świętujemy 10. Jubileuszowe
Dni Seniora, a także 100-lecie odzyskania niepodległości. Tegoroczna edycja Dni Seniora to blisko 200
wydarzeń - spotkań, wykładów, spacerów, warsztatów, potańcówek, badań, pokazów, zmagań sportowych, koncertów muzycznych i występów teatralnych w całym mieście! Wśród nich między innymi: Marsz Kapeluszy, Targi Senioralne, Przegląd Małych Form Teatralnych i Kabaretów, Przegląd Chórów
Senioralnych, Przegląd Kapel Ludowych i Folklorystycznych, Akademia Zdrowia Seniora, Festiwal Filmowy „Si Señor!”, Dni Seniora w filiach Miejskiej
i Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Spotkania w
placówkach Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.
Aby dowiedzieć się więcej o najważniejszych wydarzeniach, prosimy odwiedzić stronę www: seniorzy.wroclaw.pl/dni-seniora. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: WCRS - Wrocławskie
Centrum Seniora, tel. 71 772 49 48 lub tel. 71 772 49
48.

czeństwa w/w osób. Projekt skierowany jest do
osób powyżej 60 roku życia.
Spotkanie w siedzibie RO - co dalej z leśnickim
targowiskiem?
Zarząd Osiedla Leśnica ponawia apel do mieszkańców o wyrażenie swojej opinii w sprawie potrzeby
utrzymania targowiska u zbiegu ulic Skoczylasa
i Płońskiego. Jak już informowaliśmy sytuacja tego
miejsca jest niestety niepewna. Wrocławskie Zrzeszenie Handlu i Usług opiekujące się tym targowiskiem planuje jego modernizację. Handlowcy stoją
przed dylematem kontynuowania swojej działalności gospodarczej, czy może jej zaprzestania. Zadajmy sobie pytania, czy zależy nam, aby miejsce to
dalej funkcjonowało, a jeśli tak, w jakim stanie
technicznym? Czy często robimy i będziemy robić
tam zakupy? Czekamy na Państwa maile i telefony
oraz wizyty w siedzibie RO. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 17.09. br. o godz.
17.00 w siedzibie RO przy ul. Płońskiego 13 odbędzie się w tej sprawie otwarte spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta, zrzeszenia, handlowców i mieszkańców. Zapraszamy!
Dlaczego „Hala Leśnicka” stoi pusta ?
W związku z zapytaniami mieszkańców wyjaśniamy, że właścicielem „Hali Leśnickiej” znajdującej
się przy ul. Średzkiej, będącej jeszcze kilka lat temu
miejscem działalności gospodarczej lokalnych kupców, jest obecnie spółka z Poznania. Niestety Rada
Osiedla nie ma wpływu na obecny sposób użytkowania hali. Ubolewamy, że obiekt ten wraz otaczającym terenem ulega degradacji i nie służy mieszkańcom osiedla, a handlowcy muszą prowadzić
działalność na starym targowisku. W tej sprawie
zwróciliśmy się UMW i oczekujemy wyjaśnienia.
Konsultacje "Parkuj i Jedź"

Konferencja „Bezpieczny Senior”- 26 września br.
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu zaprasza
w dniu 26.09. br. do Hali Stulecia na godz. 13.00
na konferencję dla seniorów pod nazwą „Bezpieczny
Senior we Wrocławiu”. Udział w konferencji jest bezpłatny. Należy jedynie do dnia 17.09.2018 r. do godz.
18.00 zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście do
siedziby RO przy ul. Płońskiego 13 swój udział w tym
przedsięwzięciu. Program konferencji obejmuje zajęcia „oszustwa na wnuczka", przestępstwa kryminalne na szkodę osób starszych – policja; bezpieczna
sprzedaż/kupno mieszkania - Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami;
Reklamacje, prawa konsumenta, zwrot towarów Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Zapraszamy
w imieniu organizatorów.
Ruszył projekt społeczny „Koperta Życia”
W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2018 r., wdrożony został projekt społeczny ,,Koperta Życia’’. Przypominamy, że projekt ten skierowany jest do osób
starszych, samotnych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych. Jego celem jest uświadomienie
mieszkańców miasta o znaczeniu posiadania,
w miejscu ogólnie dostępnym, szczegółowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia - informacji,
które mogą być wykorzystane przez służby medyczne
w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. „Koperta
życia” ma ułatwić służbom medycznym udzielenie
pomocy pacjentowi. W praktyce stanowi nie tylko
nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie, ale jednocześnie zwiększa poczucie bezpie-

Biuro ds. Partycypacji Społecznej rozpoczęło konsultacje dotyczące rozwoju systemu parkingów typu „Parkuj i jedź” we Wrocławiu. Takie parkingi
mogą poprawić wygodę i szybkość poruszania się
po mieście w codziennych dojazdach do pracy, czy
na uczelnię. Miasto planuje budowę parkingów
przesiadkowych w nowych lokalizacjach - pomóż je
wybrać. Wskaż miejsca przyszłych parkingów. Przekaż swoje doświadczenia i uwagi. Spotkanie
z mieszkańcami zaplanowano na 14 września, godzina 17.00, Infopunkt Barbara przy ulicy Świdnickiej. Więcej informacji na www.wroclaw.pl/
rozmawia/parkuj-i-jedz. Do 28 września br. można
w tej sprawie wypełnić ankietę dostępną na stronie
www.wroclaw.pl/rozmawia/parkuj-i-jedz-ankieta.
Gorąco zachęcamy do zgłoszenia swojej propozycji!
Od 14 września do 1 października głosowanie w
ramach WBO 2018
Na stronie www.wroclaw.pl zostały opublikowane
ostateczne wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do WBO 2018. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat, poprzez prosty formularz,
który
znajdzie
się
na
stronie
www.wroclaw.pl/wbo oraz tradycyjnie (papierowo)
- karta będzie dostępna do pobrania ze strony
www. oraz w punktach głosowania.
Na naszym osiedlu do głosowania zakwalifikowano
projekty Nr 10 Wśród drzew, krzewów i ptaków.
Budujemy plac zabaw dla naszych dzieci na terenie
SP 95; Nr 105 Mokrzański Plac Zabaw Etap II; Nr
109 Wybudowanie chodnika oraz miejsc parkingowych po wschodniej stronie ul. Dolnobrzeskiej do
nowopowstałego osiedla TBS przy ul. Błońskiej; Nr
151 Utwardzenie terenu przed naszym Ogrodem
ROD Marszowice we Wrocławiu przy ul. Wilkszyńskiej; Nr 166 Stawy Leśnickie - rekreacja i wypoczynek dla mieszkańców; Nr 296 Złotnicki Gródek
dla dzieci - Etap 1 Gródek Zabaw; Nr 315 Złotnicki
Gródek dla dzieci - etap 2: Złotnicki ogród umiejętności; Nr 322 Leśnica 1928-2018 - Mural upamiętniający 90. rocznicę przyłączenia zachodnich osie-

dli do Wrocławia; Nr 453 Niekończąca się opowieść;
Nr 456 EKOpark Stabłowice - etap 2 (pierwszy we
Wrocławiu Park Przyjaciół Drzew); Nr 562 Strefa
wypoczynku; Nr 618 Skwer aktywności na Stabłowicach (ul. Arbuzowa).
Głosujemy
elektronicznie
formularz
na www.wroclaw.pl/wbo. W Centrach Obsługi Mieszkańca (urny na głosy papierowe): ul. G. Zapolskiej 4,
pl. Nowy Targ 1-8, ul. Bogusławskiego 8, 10, pl. Kromera 44. W Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej
(urny na głosy papierowe oraz głosowanie elektroniczne): Filia nr 4 ul. Wieczysta 105, Filia nr 5 ul.
Namysłowska 8, Filia nr 6 ul. Lwowska 21, Filia nr 10
na ulicy Jelenia 7, Filia nr 11 ul. Krzywoustego 286,
Filia nr 16 ul. Kolista 17, Filia nr 18 ul. Grabiszyńska
236 a, Filia nr 22 ul. Chociebuska 8-10, Filia nr 23 na
bulwarze Ikara 29-31, Filia nr 27 ul. Łokietka 13, Filia
nr 29 ul. Reja 1, Filia nr 37 ul. Sempołowskiej 54 a,
Filia nr 42 ul. Serbska 5 a, Filia nr 44 ul. Powstańców
Śl. 210. Przystanki Mobilnego Punktu Głosowania (w
historycznym autobusie JELCZ): 16 września Leśnica
–
pętla autobusowa 11:00 – 13:00, ul. Wojanowska –
przystanek Olbrachtowska 13:10 – 15:10; 17 września Pracze Odrzańskie – pętla autobusowa 16:00 –
18:00, Maślice – Kozia – pętla autobusowa 18:10 –
20:10; 18 września Żerniki – ul. Rumiankowa, szkoła
16:00 – 18:00, Jerzmanowo – pętla autobusu 117
18:10 – 20:10. Pozostałe terminy dostępne na
www.wroclaw.pl/rozmawia/lista-punktowglosowania-wbo-2018.

Wrocławskie dotacje do wymiany pieców KAWKA +
Do 28 września br. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na
trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. Dotacja celowa może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą likwidację stałego systemu ogrzewania
opartego na paliwie węglowym będącego jedynym
stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie
gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie lekkim
olejem opałowym, urządzenie grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii, w tym pompę ciepła.
Więcej
informacji
na
bip.um.wroc.pl/
artykul/759/32270/wroclawskie-dotacje-dowymiany-piecow-kawka.
Lokalny Program Osłonowy - pomoc dla osób, które ponoszą wyższe koszty ogrzewania po wymianie pieców
Przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach
Lokalnego Programu Osłonowego. Nowy projekt,
w ramach walki ze smogiem, ma zachęcać do wymiany pieców, poprzez wsparcie dla osób ponoszących
wyższe koszty opłat za ogrzewanie systemami niskoemisyjnymi (podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne akumulacyjne, olejowe lekki olej opałowy). Aby przystąpić do programu,
należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej. Potwierdzenia będą dokonywali pracownicy Zarządu Zasobu Komunalnego. Natomiast pracownicy MOPS, w wywiadzie, będą zbierali dane, wymagane przepisami ustawy o pomocy społecznej, do
wydania decyzji administracyjnej (dochód, dokumenty, zaświadczenia itp.). Na tej podstawie wydana zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowania.
Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie:
www.wroclaw.pl/srodowisko/lokalny-programoslonowy-wnioski-wymiana-piecow.
Porady prawne
Zapraszamy na bezpłatne porady prawne w trzeci
poniedziałek miesiąca, 17 września br., od 17.00 do
18.00.

JARMARK JADWIŻAŃSKI W CK ZAMEK
Dokończenie ze str. 1

Jak przystało na ludyczną średniowieczną imprezę
na Jarmarku nie zabraknie zabaw, gier zręcznościowych i turniejów dla najmłodszych. Na historycznym placu zbaw będzie można pokręcić się na średniowiecznej karuzeli, nakarmić smoka, czy postrzelać z łuku. Dookoła zamku odbywać się będą liczne
warsztaty m.in. druku roślinnego na torbach i recyklingowych marionetek.
Nieodłącznym elementem imprezy jest jarmark kupiecki, na którym swoje produkty wystawią kramarze, rzemieślnicy, rolnicy ekologiczni, przedstawiciele kraftów i kuchni historycznych, staną stanowiska rzemieślnicze, na których przybliżać będziemy
dawne rzemiosła (warsztaty tkackie, bednarskie,
złotnicze etc.).
Finałem Jarmarku będzie widowiskowa bitwa w wykonaniu rycerzy z Zamku Grodno.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY AKTUALNĄ OFERTĘ ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
CENTRUM KULTURY „ZAMEK”.
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI NA STRONIE WWW.ZAMEK.WROCLAW.PL

KULTURY ŚWIATA
NOWA ZELANDIA

Wpadnijcie do Zamku na pierwsze po wakacyjnej
przerwie spotkanie z cyklu Kultury Świata. Tym razem Wojciech Wojtczak zabierze was na koniec
świata, czyli do Nowej Zelandii. Tak Ania i Wojtek
Wojtczakowie piszą o swojej wyprawie: „Planując
naszą czteromiesięczną podróż, będącą swoistą
przerwą od życia, na początku nawet nie braliśmy
pod uwagę tego leżącego na drugim krańcu świata
wyspiarskiego państwa. Decydując się jednak na tak
długą podróż (pojęcie względne) mogliśmy popuścić
trochę wodze fantazji. Idąc tym tropem pomyśleliśmy: skoro jedziemy na tak długo zobaczmy kawałek
Australii i start rejsu Sydney-Hobart. Następnie pomyśleliśmy: skoro będziemy już tak daleko, to zobaczmy magiczną Nową Zelandię. Tyle się o niej słyszy. Że jest taka piękna, czysta (popularne hasło
„Pure New Zealand”) i dzika. Rzeczywistość zweryfikowała nasze dotychczasowe wyobrażenie o kraju
kiwi…”.
Kultury Świata #6 Wojciech Wojtczak: Nowa Zelandia – raj na drugim końcu świata, czy mit?
27 września, godzina 18:30, Wstęp Wolny

Przy ulicy Kosmonautów powstają parkingi „Parkuj i Jedź”. Cieszą się
dużą popularnością kierowców. Jeżeli również korzystacie z nowych
miejsc postojowych podzielcie się z nami swoimi opiniami na temat tej
inwestycji. Piszcie na adres gazeta@zamek.wroclaw.pl.
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LEŚNICKIE WBO
Lista przystanków Mobilnego Punktu
Głosowania (w historycznym autobusie
JELCZ) w których można głosować na
wybran projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego:

W ciągu kilku lat funkcjonowania WBO udało się zrealizować już kilka projektów sfinansowanych w ten
sposób. Poniżej przedstawiamy wybrane inicjatywy.
Projekt "Plac Zabaw Mrągowska na Maślicach" (WBO 2015) dotyczył rozbudowy istniejącego
placu zabaw, który nie zawierał podstawowych urządzeń takich, jak huśtawki. Podczas weekendów i wakacji liczba stanowisk do zabawy była zbyt mała. Plac
zabaw wraz z siłownią tworzy kompleks rekreacyjnosportowy.

Mrągowska na Maślicach

Projekt „ Nowa cegielnia Stabłowicka- sport, rekreacja, wypoczynek” (WBO 2014) dotyczył uporządkowania terenu wokół stawu. Wybudowano
pomosty, wykarczowano zarośla, postawiono ławki
i wykonano ścieżkę spacerową. Z zakresu prac została wykluczona budowa siłowni, jednakże mieszkańcy chcą odzyskać w ramach kolejnego głosowania WBO. W 2016 roku zgłoszono projekt, którego
celem miało być wykonanie oświetlenia ścieżek,
jednakże liczba oddanych głosów była zbyt mała.
Celem projektu „Siłownia Park Leśnicki” (WBO
2015) była budowa otwartej siłowni dla mieszkańców w parku. Została usytuowana przy parku zabaw dla dzieci, przez co gwarantuje aktywny wypoczynek dorosłym jak i dzieciom.
Nowa cegielnia Stabłowicka

Realizacja projektu „Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Stabłowice” (WBO 2014) polegała na utworzeniu placu zabaw dla dzieci, otwartej siłowni na świeżym powietrzu oraz małego boiska przy
ulicy Góreckiej i Samotnej.
Tekst i foto: Natalia Gabriel

Siłownia Park Leśnicki

Teren rekreacyjno-sportowy - Stabłowice

WROCŁAWSKIE DNI SENIORA
Jesień zapowiada się dla seniorów bardzo interesująco. Przede wszystkim rusza moc atrakcji w związku
z Dniami Seniora - Wrocław 2018. To aż 30 dni wydarzeń, spotkań, wykładów, spacerów, potańcówek, badań, pokazów, zmagań sportowych i występów teatralnych w całym mieście! W tym roku organizatorzy chcą
powtórzyć wiele sprawdzonych atrakcji. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się potańcówka na dachu Muzeum Współczesnego. Chętnie odwiedzano Targi Seniora. Akademię Zdrowego Seniora urozmaicą m.in. bezpłatne badania i wykłady z geriatrą lek. n. med. Edytą Karasek. Nie zapomnijcie wpaść na Trening Pamięci
do biblioteki na wrocławskim rynku. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych będzie nowością – okazją nie tylko
do jazd konnych, ale także do bezpiecznego zaprzyjaźnienia się, oswojenia się z tymi pięknymi zwierzętami.

16.09. Niedziela, Leśnica – pętla autobusowa
11:00 – 13:00, Wojanowska–przystanek Arachidowa 13:10 – 15:10, 17.09. Poniedziałek, Pracze
Odrzańskie – pętla autobusowa 16:00 – 18:00,
Maślice – Kozia – pętla autobusowa 18:10 –
20:10. 18.09. Wtorek, Żerniki –ul. Rumiankowa,
szkoła 16:00 – 18:00, Jerzmanowo – pętla autobusu 117 18:10 – 20:10. 19.09. Środa, Muchobór
Wielki – ul. Roślinna, przystanek autobusu 132
(całe 4 godz.) 16:00 – 20:00. 20.09. Czwartek,
Oporów – pętla tramwajowa 16:00 – 18:00, Klecina – pętla Auchan 18:15 – 20:15. 21.09. Piątek,
Ołtaszyn– Zwycięska – pętla autobusu 127 (całe 4
godz.) 16:00 – 20:00. 23.09. Niedziela, Tarnogaj
– pętla autobusowa 11:00 – 13:00, Brochów – pętla autobusowa –ul. Chińska 13:10 – 15:10. 24.09.
Poniedziałek, Księże Małe – skrzyżowanie ul. Tarnogórska/Górnośląska 16:00 – 18:00, Księże
Wielkie – pętla autobusu 134 18:10 – 20:10,
25.09. Wtorek, Swojczyce– ul. Magellana 16:00 –
18:00, Strachocin/Wojnów – plac na przeciwko
Fresha na Strachocińskiej 18:10 – 20:10. 26.09.
Środa, Sołtysowice– pętla autobusowa 16:00 –
18:00, Pawłowice – stacja kolejowa 18:15 –
20:15, 27.09. Czwartek, Polanowice – ul. Poświęcka – pętla autobusu 129 16:00 – 18:00, Kamieńskiego – pętla autobusowa 18:10 – 20:10,
28.09. Piątek, Świniary – pętla autobusowa 16:00
– 18:00, Widawa – ul. Kominiarska - plac sportowy 18:15 – 20:15. 30.09. Niedziela, Karłowice –
pl. Daniłowskiego (całe 4 godz.) 11:00 – 15:00.
01.10. Poniedziałek, Osobowice– pętla tramwajowa 16:00 – 18:00, Lipa Piotrowska –ul. Tymiankowa (przy Radzie Osiedla Lipa Piotrowska)
18:10 – 20:10.

