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PUNKTY DYSTRYBUCJI  GAZETY LEŚNICKIEJ 

Leśnica, Marszowice, Mokre, Ratyń, Pustki, Żar: 1. Miejska Biblioteka Pu-

bliczna, filia nr 2, ul. Eluarda 51-55, 2. Centrum Zdrowia „Ogrodowa” ul. Eluar-

da 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. Pu-

stecka 3, 13. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44, 14. Sklep „Żabka” TBS, ul. 

Krępicka, 15. Osiedle Żar, sklep spożywczy, ul. Lutyńska 20, 16. Sklep spożyw-

czy ul. Dolnobrzeska 36 A, 17. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska, 18. Osiedle Mar-

szowice – 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. Bogu-

szowska 61 A, 5. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Obrachtowska 48, 6. Skl. Spo-

żywczy „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. 

Nakład: 1000 egz.  

CENNIK REKLAM 

Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.  

Pełna oferta dla reklamodawców na stronie www.zamek.wroclaw.pl w zakład-

ce Gazeta Leśnicka 

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 
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WARSZTATY ZIMOWE DLA DZIECI 
Zapraszamy dzieci w wieku 7 – 10 lat na zimową Akademię Zamkową 2019. W tym roku tematem przewod-

nim będzie ekologia, ochrona środowiska, recycling i upcycling. Uczestnicy zajęć wezmą udział w zabawach 

naukowych, spróbują przeprowadzić swoje własne eksperymenty naukowe, a na warsztatach dowiedzą się, 

jak ponownie wykorzystać rzeczy, które z pozoru nadają się tylko do wyrzucenia. 

W programie tradycyjnie znajdą się również gry i zabawy edukacyjne, wspólne wyjście na wycieczkę oraz 

zajęcia międzykulturowe z wolontariuszami z innych krajów. 

Zapewniamy naszym uczestnikom ciepły posiłek, wszystkie niezbędne materiały warsztatowe oraz dobrą 

zabawę! 

Zapisy tradycyjnie przez stronę strefazajec.pl, koszt zajęć to 300 zł za cały tydzień (z kartą Urbancard 

Premium przysługuje 20% zniżki). Uwaga! Pracujemy w małych grupach, liczba miejsc ograniczona! 

Pełen program zajęć znajduje się na stronie www.zamek.wroclaw.pl. Startujemy 28 stycznia.  



 

Szanowni Babcie i Dziadkowie! 

Z okazji zbliżającego się Waszego Święta 21 i 22 stycznia, 

Radni Osiedla Leśnica składają Państwu najserdeczniej-

sze powinszowania. Życzymy przede wszystkim dużo 

zdrowia i radości, pogody ducha, pociech z wnucząt 

i spełnienia marzeń, oraz aby trud włożony w ich wycho-

wanie przyniósł wiele satysfakcji i zadowolenia.  

Informujemy również, że Wrocławskie Centrum Seniora 

serdecznie zaprasza do uczestnictwa  

w obchodach Dni Babci i Dziadka. Szczegóły można zna-

leźć w zakładce WCR na stronie internetowej 

www.wcrs.wrocław.pl. W programie między innymi: 

spotkania, warsztaty, wykłady i konsultacje z zakresu: 

zdrowia, kultury, edukacji i rekreacji. Na wszystkie spo-

tkania we WCS jest wstęp wolny, ale obowiązują zapisy: 

pl. Dominikański 6, tel. 71 772 49 40, mail: elżbietaiwan-

ska@wcrs.wrocław.pl. 

Dziękujemy za życzenia 

Do Rady Osiedla Leśnica wpłynęły życzenia świąteczne 

i noworoczne od posłów na Sejm RP, Senatora RP, rad-

nych miejskich, dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek 

kultury, ośrodków wychowawczych, świetlic środowisko-

wych, firm, instytucji pozarządowych, policji i wojska 

oraz sąsiednich osiedli. Wszystkim Państwu bardzo ser-

decznie dziękujemy i odwzajemniamy przekazane życze-

nia. Mamy nadzieję, że współpraca z naszą Radą w 2019 

roku będzie równie owocna jak dotychczas, z pożytkiem 

dla mieszkańców naszego Osiedla. 

Świąteczne imprezy Rady Osiedla 

Informujemy Państwa, że zgodnie z uchwałami Rady 

Osiedla Leśnica, w grudniu 2018 roku zostały sfinanso-

wane i przeprowadzone dwa projekty ważne dla naszego 

Osiedla: pierwszy projekt - zakup paczek świątecznych 

dla 150 dzieci i młodzieży będących pod opieką trzech 

Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży: 

„Źródełko” przy parafii pw. św. Jadwigi w Leśnicy; 

„Andrzejówka” przy parafii pw. św. Andrzeja Apostoła 

w Stabłowicach oraz Antynarkotycznego Stowarzyszenia 

Katolickiego „KARAN” i dodatkowo wsparcie uroczystości 

mikołajkowej organizowanej przez CK „Zamek”. Łączna 

wartość tego przedsięwzięcia, wraz z dotacją WCRS, wy-

niosła 7150 zł. Natomiast drugi grudniowy projekt RO, to 

otwarta wigilia dla mieszkańców, której koszt wyniósł  

5230 zł (wraz z dotacją WCRS) oraz wkład od darczyń-

ców na kwotę ok.1500 zł. Całkowity koszt obu ww. pro-

jektów wyniósł 13 880 zł. Do realizacji tych projektów 

charytatywnie włączyło się wiele instytucji, przedsię-

biorców, osób prywatnych i wolontariuszy.  

W imieniu Rady Osiedla Leśnica bardzo serdecznie dzię-

kujemy wszystkim Państwu za wielki „dar serca”, duże 

zaangażowanie, wkład pracy i wsparcie finansowo-

materialne.  

Ruszyła kolejna edycja WBO 

 

Od 7 stycznia można zgłaszać projekty do kolejnej edycji 

Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zmieniły się 

zasady, pod projektem muszą podpisać się dwie osoby, 

nie ma podziału na rejony, każdy mieszkaniec ma dwa 

głosy: jeden na projekt osiedlowy i jeden na projekt po-

nadosiedlowy. Maksymalna wartość projektu osiedlowe-

go to 750 tys. zł, ponadosiedlowego 2 mln. Na realizację 

WBO przeznaczono 25 mln złotych. Kalendarz WBO 2019 

obejmuje: składanie projektów: 07.01 - 04.02; pierwszy 

etap oceny projektów: 07.01 - 31.05; konsultacje projek-

tów: 03.06 - 08.07; drugi etap oceny projektów: 09.07 - 

23.08;  publikacja wstępnej listy projektów poddanych 

pod głosowanie: 26.08; publikacja ostatecznej listy pro-

jektów pod głosowanie: do 3 dni po rozpatrzeniu wszyst-

kich ewentualnych odwołań; głosowanie na projekty 

WBO 2019 20.09 - 07.10.2019. 

 

Spotkania informacyjne WBO 2019 

 

Pracownicy Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW od 

wtorku 8.01.br. codziennie będą spotykać się z miesz-

kańcami i wyjaśniać zasady oraz specyfikę obecnego 

Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego: 08.01 - BAR-

BARA, Świdnicka 8b; 09.01- SEKTOR 3 ul. Legnicka 65; 

10.01 - Centrum Kultury ZAMEK, pl. Świętojański 1; 

11.01 - Czasoprzestrzeń – Zajezdnia DĄBIE, Tramwajo-

wa 1/3; 14.01- Centrum Kultury ZACHÓD, Chociebuska 4

–6; 15.01- Centrum Historii ZAJEZDNIA, Grabiszyńska 

184; 16.01- Centrum Aktywności Lokalnej OŁTASZYN, 

Pszczelarska 7; 17.01- Centrum Aktywności TARNOGA-

JU, Gazowa 22; 18.01 - OŁBIŃSKIE Centrum Aktywności 

Lokalnej, Prusa 37–39; 22.01- Centrum Kultury AGORA, 

Serbska 5a; 23.01 - Centrum Kultury FAMA, Krzywous-

tego 286. Spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00. 

 

Zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 

 

1. WBO 2019 regulowane jest art. 5a ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (http://

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/

WDU19900160095/U/D1990009...), uchwałą RMW z 13. 

09. 2018 r. LXII/1440/18 (http://uchwaly.um.wroc.pl/

uchwala.aspx?numer=LXII/1440/18) oraz niniejszymi 

zasadami. 

2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych między 

niniejszym zasadami a ww. uchwałą decyduje brzmienie 

uchwały. 

3. Do WBO 2019 można zgłaszać dowolne projekty, któ-

re zgodnie z prawem może realizować Gmina Wrocław i 

są ogólnodostępne. 

4. Wartość projektów WBO 2019 to 25 mln złotych, z 

czego 16 mln zł zostanie przeznaczone na realizację 

projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - projektów 

osiedlowych. 

5. Projekt osiedlowy to projekt, którego oddziaływanie 

obejmuje jedno osiedle. Jego maksymalna wartość to 

750 tys. zł. 

6. Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziały-

wanie wykracza poza obszar jednego osiedla. Jego mak-

symalna wartość to 2 mln zł i może dotyczyć wyłącznie 

realizacji: 

a. parków, skwerów, terenów zielonych lub zieleni przy-

ulicznej; 

b. instalacji, obiektów lub terenów rekreacyjnych lub 

sportowych; 

c. infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilno-

ścią. 

7. Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną 

liczbę projektów. Aby zgłosić projekt 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 osie-

dlowy czy ponadosiedlowy. 

8. Lider składa projekt na formularzu dostępnym 

na www.wroclaw.pl/wbo, papierowo lub elektronicznie. 

Do projektu musi być dołączona lista podpisów przy-

najmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród 

nich może być również podpis Lidera. 

9. Złożone projekty będą oceniane, wyniki oceny będą 

publikowane nawww.wroclaw.pl/wbo. Tylko projekty 

pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie 

mieszkańców. 

10. W toku oceny mają miejsce konsultacje projektów, 

obejmujące m.in. spotkania konsultacyjne. W tym cza-

sie Lider może wprowadzić zmiany do zgłoszonego 

przez siebie projektu. 

11. Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia projektu 

do 4 dni od opublikowania ostatecznej listy projektów) 

wycofać złożony przez siebie projekt. 

12. W przypadku negatywnego wyniku ostatecznej oce-

ny Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocła-

wia w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników oceny. 

13. W celu wyboru projektów do realizacji przeprowa-

dzone zostanie bezpośrednie głosowanie mieszkańców. 

14. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia nie-

zależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne za-

meldowanie we Wrocławiu. 

15. Głosowanie odbywa się elektronicznie 

na www.wroclaw.pl/wbo i papierowo w punktach do gło-

sowania. 

 

Terminy plenarnych posiedzeń Rady Osiedla Leśnica 

w br. 

 

W 2019 roku Rada Osiedla Leśnica będzie obradować 

w następujących dniach:  

28 stycznia, 25 lutego, 25 marca, 29 kwietnia, 27 maja, 

24 czerwca, 2 i 30 września, 28 października, 25 listopa-

da oraz 19 grudnia.  

Przedsiębiorców składających wnioski o zaopiniowanie 

pozwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, prosimy o 

podejmowanie stosownych działań, w terminach gwaran-

tujących wpłynięcie do RO oficjalnego zapytania Działu 

Zezwoleń WZiSS, przed ww. posiedzeniami. Posiedzenie 

Zarządu, godzina 17.00:10 i 24 stycznia, 7 i 21 lutego, 7 i 

21 marca, 11 i 25 kwietnia, 9 i 23 maja, 6 i 17 czerwca, 4 i 

25 lipca, 8 i 29 sierpnia, 12 i 26 września, 10 i 24 paź-

dziernika, 7 i 21 listopada, 12 i 30 grudnia. 

 

Spotkanie w sprawie kanalizacji w ul. Skoczylasa 

i Promenada  

 

W poniedziałek 21.01.2019 r. o godzinie 18.00 w siedzibie 

RO Leśnica ul. M. Płońskiego 13 (na domofonie nr 11) od-

będzie się spotkanie przedstawicieli MPWiK i projektanta 

z mieszkańcami ulicy Skoczylasa i Promenada. Goście 

postarają się odpowiedzieć na zapytania ze strony miesz-

kańców dotyczące lokalizacji sięgaczy kanalizacji sanitar-

nej. Zapraszamy. 

 

Wycinka drzew na osiedlu 

 

W związku z prawdopodobieństwem wystąpienia nagłych 

zjawisk pogodowych, którym towarzyszy, m.in. silny 

wiatr, Zarząd Zieleni Miejskiej planuje zrealizować 

w terminie do 25.01.2019 wycinkę czterech drzew przy 

ul. Wilkszyńskiej, martwych i w złym stanie fitosanitar-

nym, które mogą stanowić zagrożenie dla uczestników 

ruchu drogowego oraz mieszkańców osiedla. ZZM prosi 

mieszkańców o zgłaszanie suchych drzew budzących ich 

niepokój, pozostających w przestrzeni publicznej, w po-

bliżu ciągów komunikacyjnych oraz miejsc, gdzie przeby-

wają ludzie. 

 

Kontenery na odpady wielkogabarytowe w br. 

 

Informujemy, że lokalizacja podstawień kontenerów na 

odpady wielkogabarytowe na 2019 rok została przygoto-

wana przez spółkę Ekosystem. Szczegółowe dane w od-

niesieniu do poszczególnych ulic znajdziecie Państwo na 

stronie internetowej spółki     (ekosystem.wroc.pl), Sek-

tor 3 - Fabryczna.  

 

Na stronie tej zostały również wskazane miejsca i podane 

terminy ustawienia kontenerów zaproponowane przez 

spółdzielnie i duże wspólnoty mieszkaniowe np. TBS. Na-

tomiast do precyzyjnego zlokalizowania miejsca roz-

mieszczenia ww. kontenerów można również wykorzystać 

wirtualną mapę. W następnym wydaniu gazety podamy 

zbiorcze zestawienie na cały rok.  

Porady prawne – 21.01.19 

Na bezpłatne porady prawne zapraszamy do siedziby RO 

21 stycznia w godzinach 17.00 - 18.00. 

Dyżur strażnika osiedlowego 

W poniedziałki, starsza strażniczka Agnieszka Smułka, 

pełni dyżur w siedzibie Osiedla Leśnica przy ul. Płońskie-

go 13. Mieszkańcy Osiedla mogą kierować do niej swoje 

wnioski osobiście bądź telefonicznie, tel. 600 908 518. 

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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WWW.LESNICA.ORG 



 

REKLAMA 

MASTERCHEF W 

„ŹRÓDEŁKU” 

17 grudnia odbyło się w „Źródełku” niezwykłe spo-

tkanie z Mateuszem Zielonką – zwycięzcą VI edycji 

programu „MasterChef – Polska”.  

To było wyjątkowo pyszne spotkanie z niezwykłym 

Wrocławianinem! Mateusz razem z dziećmi przygo-

tował pyszne fondanty. Opowiadał także o swoich 

pasjach – gotowaniu, surfowaniu i zimowych zjaz-

dach na desce! Zachęcił nas do zdrowego odżywiania 

i realizowania swoich pasji! 

Tekst: U.K. 

 

CHARYTATYWNY OR-

SZAK TRZECH KRÓLI 

Z okazji Uroczystości Trzech Króli trzy sąsiadujące 

Parafie: św. Jadwigi – Leśnica, NMP Różańcowej – 

Złotniki oraz św. Andrzeja – Stabłowice zorganizo-

wały charytatywny Orszak Trzech Króli.  

Już po raz czwarty Orszaki wyruszyły z kościołów 

parafialnych, by spotkać się na Stadionie Sporto-

wym „Leśnica” i razem świętować tajemnicę Obja-

wienia Pańskiego. Przybył także Orszak Dzieci ze 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

przy ZOL w Jaszkotlu. To właśnie dla Nich przy 

kościołach zorganizowana została zbiórka charyta-

tywna! Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się 

w organizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia.  

Tekst: U.K. , zdjęcia: A.F 

PUNKT KONSULTA-

CYJNY KARAN 

Punkt konsultacyjny- edukacja i poradnictwo dla 

osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych od 

narkotyków, dopalaczy oraz członków ich rodzin  

 W roku 2019 wznowione zostają działania w Punk-

cie Konsultacyjnym dla osób niepełnoletnich i peł-

noletnich eksperymentujących, używających szko-

dliwie lub uzależnionych od substancji psychoak-

tywnych.  

Na spotkania zapraszamy również członków rodzin 

i bliskich. Działania będą polegały na rozpoznawa-

niu problemu i reagowaniu w zakresie ogranicza-

nia rozmiaru ryzykownych zachowań, informowa-

niu o możliwościach i zasadach podjęcia leczenia, 

oraz motywowaniu do podjęcia leczenia. Punkt 

Konsultacyjny znajduje się przy ul. Skoczylasa 8 w 

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży 

KARAN. Zapraszamy w każdy piątek od 13.00 do 

15.00, oraz od 20.00 do 21.00 (z przerwą wakacyj-

ną w Sierpniu), oraz co drugą sobotę od 9.00 do 

12.00 w terminach Styczeń 5 i 19, Luty 9 i 23, Ma-

rzec 9 i 16, Kwiecień 6 i 27, Maj 18 i 25, Lipiec 20 

i 27, Sierpień 24 i 31, Wrzesień 14 i 28, Październik 

12 i 26, Listopad 23 i 30, oraz Grudzień 21 i 28.  

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 11 – 16 pod telefonem 71 349 15 56 

lub 71 349 55 02 a także osobiście w placówce przy 

ul. Traugutta 119/1. 

Zapraszają terapeuci  

Stowarzyszenie KARAN 

 

TUSZETIA - SPOTKA-

NIE Z MAGDALENĄ 

KONIK 

31.01.2019, czwartek, godzina 18:30, Wstęp wol-

ny 

Zafascynowana najdzikszą częścią gruzińskiego 

Kaukazu zamieszkałam w Tuszetii, by doświadczyć, 

zrozumieć i poznać lepiej lokalną kulturę. Zapra-

szam na opowieść o życiu w Tuszetii, o jej trady-

cjach, ludziach tam mieszkających, lokalnych wie-

rzeniach, rytuałach i zmaganiu się z różnicami kul-

turowymi, by zostać zaakceptowaną w świecie 

kaukaskich dżygitów. Od wspólnego wejścia z pa-

sterzami i stadami owiec podczas wiosennej mi-

gracji do jesiennego przejścia przez góry do Doliny 

Alazańskiej. 

Magdalena Konik – pilot wycieczek, fotoreporter 

freelancer – współpracuje z prasą gruzińską 

(Georgian Journal oraz IWPR) oraz polską 

(KONTYNENTY, Nowa Europa Wschodnia, Świat Ko-

ni). By realizować swoje projekty fotograficzne, 

przeprowadziła się do Gruzji. Wyróżniona dwukrot-

nie w galerii za Zdjęcie Dnia - Daily Dozen National 

Geographic, laureatka stypendium fotograficznego u 

Timothy’iego Allen’a w ramach Xposure Internatio-

nal Photography Festival (2017) w Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich, finalistka Siena International 

Photo Awards (2018) oraz Amundsen Photo Award 

(2018). Pasjonatka jeździectwa.  

 

 



 

 

Naszej Drogiej Koleżance, 

CZESŁAWIE JURCZAK 

kierowniczce działu KAIO 

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci  

TATY 

 Dyrektor i współpracownicy 

z Centrum Kultury „Zamek” 

WOŚP 2019 
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem bę-

dzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla 

specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to pla-

cówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjno-

ści, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycz-

nej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej naj-

ciężej chorym dzieciom.  

Do szpitali trafić mają tak  zaawansowane urzą-

dzenia jak chociażby: rezonanse magnetyczne, to-

mografy komputerowe, aparaty do diagnostyki 

RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej klasy ul-

trasonografy, echokardiografy czy sprzęt endosko-

powy z torem wizyjnym dla gastroenterologii. 

WOŚP we Wrocławiu 

Koncerty, wystawy, wy-

jątkowi goście, zaskaku-

jące wydarzenia, niezwy-

kłe licytacje, Bieg Tyłem 

„Policz się z cukrzycą” - 

to tylko niektóre atrakcje 

27. Finału Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Po-

mocy we Wrocławiu. 

Podczas trwającego od 11 do 13 stycznia wystąpi 

kilkudziesięciu wykonawców, reprezentujących 

wszystkie pokolenia i niemal wszystkie gatunki 

muzyczne. Hasło Finału brzmi „Pomaganie jest 

dziecinnie proste”. 

Finałowe koncerty będą się odbywać na aż trzech 

scenach: w Starej Piwnicy przy ul. Krupniczej, 

w Starym Klasztorze przy ul. Purkyniego, na placu 

Nowy Targ. 

Dodatkowo trwają aukcje Allegro.pl, na których 

można wylicytować m.in. prywatny spacer z Beatą 

Maciejewską, lot szybowcem, warsztaty fotogra-

ficzne, gadżety z autografami gwiazd sportu, mu-

zyki, celebrytów oraz wiele innych.  

Źródło: www.wroclaw.pl 


