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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: 1500 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 

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  

REKLAMA 



 

Nie zapomnij i koniecznie przyjdź 8 czerwca na Partner-

ski Festyn Osiedlowy 

6 czerwca br. mija 25 lat od czasu sformowania 10 Wro-

cławskiego Pułku Dowodzenia, jednostki stacjonującej na 

naszym osiedlu. Przypominamy, że z tej okazji trwają na 

terenie osiedla jubileuszowe obchody. 7 czerwca odbyło się 

uroczyste nadania nazwy „Rondo Żołnierzy Łącznościow-

ców” (osiedle Żar przy wjeździe do Wrocławia), nastąpiło 

też odsłonięcie pomnika „Krasnala Łącznościowca” (przy 

bramie jednostki) oraz okolicznościowy apel. Natomiast  

8 czerwca br. w godz. 10.00-16.00 odbędzie się na terenie 

jednostki, Partnerski Festyn Osiedlowy, połączony ze świę-

tem 10 WPD. Będzie to również dzień otwarty dla wszyst-

kich chętnych, którzy będą chcieli obejrzeć sprzęt wojsko-

wy, porozmawiać z żołnierzami oraz sprawdzić swoje 

umiejętności na symulatorze strzeleckim. Zaplanowano 

również statyczną wystawę sprzętu i uzbrojenia wojskowe-

go oraz pokazy działania żołnierzy z oddziałów antyterro-

rystycznych z wykorzystaniem śmigłowca. Na uczestników 

czeka wiele atrakcji, w tym bezpłatne dmuchańce i foto-

budka oraz wojskowy poczęstunek – grochówka.  

Zaś w niedzielę 9.06 żołnierze pułku, w asyście kompani 

honorowej, przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej 

Wojsk Lądowych, przemaszerują ulicami naszego osiedla 

do kościoła pw. św. Jadwigi Śl. przy ul. Wolskiej. O godz. 

12.30 rozpocznie się Msza Święta w intencji żołnierzy i 

pracowników resortu obrony narodowej wraz z odsłonię-

ciem tablic upamiętniających zmarłych żołnierzy pułku. W 

imieniu Dowódcy 10 WPD, płk Dariusza Dejneki, Rady Osie-

dla i parterów – serdecznie wszystkich zapraszamy. 

Nie zwlekaj - zapisz się na II Stabłowicki bieg po Zdro-

wie 

Przypominamy, że już 16 czerwca w niedzielę br. odbędzie 

się „II Stabłowicki bieg po zdrowie”. Bieg ma charakter 

otwarty i będą mogły w nim wziąć udział osoby, które 

ukończyły 16 rok życia przed dniem 16 czerwca. Warunka-

mi udziału będzie przedstawienie aktualnego zaświadcze-

nia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w bie-

gu długim lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświad-

czeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność 

oraz dokonanie rejestracji. Zawodnicy w wieku 16-18 lat, 

niepełnoletni w dniu biegu, zobowiązani są do posiadania 

pozwolenia na udział od rodziców lub  opiekunów praw-

nych, z ich podpisem i nr PESEL. W klasyfikacji generalnej 

kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1–3 zostaną przyznane 

statuetki  i cenne nagrody rzeczowe. Uczestnicy, którzy 

ukończą bieg mają zapewnione od organizatora medale 

okolicznościowe, wodę mineralną oraz posiłek. Dodatkowo 

wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg oraz wnieśli datek 

na cel dobroczynny wezmą udział w losowaniu, w którym 

do wygrania będą dodatkowe  nagrody rzeczowe. Warun-

kiem dopuszczenia niepełnoletniego zawodnika do startu 

jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobi-

stym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawo-

dów. Informacje dotyczące regulaminu, trasy, zapisów oraz 

karta zgłoszenia zostały zamieszczone na Facebooku i stro-

nie internetowej Rady Osiedla Leśnica. Zgłoszenia do Biegu 

przyjmowane są drogą elektroniczną do dnia 10 czerwca 

2019 r. na adres: elzbieta.krzak@osiedla.wroclaw.pl. Jesz-

cze raz serdecznie wszystkich zapraszamy. 

Przyjdźmy 22 czerwca do Zamku na Noc Świętojańską  

Informujemy, że w sobotę 22 czerwca br. w Centrum Kultu-

ry „Zamek” odbędzie się, ciesząca się od lat dużą popular-

nością w całym Wrocławiu, impreza plenerowa pn.„Noc 

Świętojańska”.  Na uczestników czeka wiele atrakcji w tym 

występy artystyczne i stoiska gastronomiczne. Serdecznie 

zachęcamy mieszkańców do udziału w tym przedsięwzię-

ciu. Nadmieniamy, że podczas jego trwania radni osiedla 

będą pełnić dyżury. Czekamy na Państwa wnioski i propo-

zycje. 

Odbył się Złotnicki Piknik Rodzinny 

Rada Osiedla Leśnica, w imieniu mieszkańców serdecznie 

dziękuje organizatorom, w tym szczególnie Młodzieżowe-

mu Ośrodkowi Socjoterapii nr 2, ZTPS nr 2 MOPS, funda-

cjom Sensor Lepsze Dni, za przygotowanie i przeprowadze-

nie w sobotę 25 maja br., Złotnickiego Pikniku Rodzinnego. 

Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili to wydarzenie. Ma-

my nadzieję, że w następnym roku uda się organizatorom 

powtórzyć tę cenną inicjatywę.  

Wrocławski Budżet Obywatelski 

Zakończył się etap pierwszej oceny projektów WBO 2019. 

Do 8 lipca będzie można wprowadzić poprawki. Oceny 

można znaleźć na kartach projektów na stronie wroc-

law.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski. Każdy 

zainteresowany mieszkaniec może się z nimi zapoznać, a 

jeśli ma pytania, wątpliwości, może przyjść na dowolne 

spotkanie konsultacyjne. Jeśli żaden z terminów mu nie 

odpowiada, może skontaktować się z Wydziałem Partycy-

pacji Społecznej przez e-mail, telefon lub media społecz-

nościowe i porozmawiać o swoim projekcie. Tel. 71 777 72 

92, 71 777 81 11, budzetobywatelski@um.wroc.pl. Pod 

koniec sierpnia opublikowana zostanie lista projektów z 

ostateczną oceną. Mieszkańców, autorów projektów za-

praszamy na spotkania konsultacyjne, na których przeka-

zane zostaną wyniki oceny projektów, wyjaśnione ewen-

tualne wątpliwości dotyczące ich oceny, zebranie uwag, 

udoskonalenie zadań itp. Każde spotkanie rozpoczyna się 

o godz. 17.00. Centrum Kultury ZACHÓD, ul. Chociebuska 

4-6 – 7 czerwca; CZASOPRZESTRZEŃ, Zajezdnia Dąbie –12 

czerwca; Centrum Kultury AGORA, ul. Serbska 5a – 14 

czerwca; BARBARA, ul. Świdnicka 8b – 17 czerwca; Cen-

trum Kultury FAMA, ul. Krzywoustego 286 – 18 czerwca; 

Centrum Historii ZAJEZDNIA, ul. Grabiszyńska 184 –19 

czerwca. 

Place zabaw Złotniki, Żerniki Nowe - plany ZZM 

Zarząd Zieleni Miejskiej w odpowiedzi na wnioski RO 

informuje, że doposażenie i unowocześnienie placu zabaw 

w Parku Złotnickim, od strony ulicy Złotnickiej, jest jed-

nym z priorytetów jaki zaplanowano do realizacji w ra-

mach projektu „Program estetyki i zagospodarowania 

rekreacyjnego miasta”. W bieżącym roku zestaw zabawo-

wy na placu zostanie zdemontowany z uwagi na zły stan 

techniczny. Odtworzenie urządzeń zaplanowano na II 

połowę 2019 r. lub I połowę 2020. ZZM przypomina, że 

projekt dotyczacy tego placu został zgłoszony do tegorocz-

nego WBO, a ewentualna wygrana pozwoli na uzyskanie 

dużo większego budżetu na zadanie. 

Natomiast na działce zielonej w rejonie ulicy Lewej, ZZM 

nie planuje w tym roku odtworzenia urządzeń zabawo-

wych. Jednak biorąc pod uwagę liczne interwencje w tej 

sprawie, ZZM w 2020 r. złoży do Wydziału Inżynierii 

Miejskiej  kartę zadania inwestycyjnego polegającego na 

zagospodarowaniu rekreacyjnym części działki. Jeżeli 

zadanie nie uzyska finansowania, ZZM zaplanuje zagospo-

darowanie rekreacyjne w postaci elementów ścieżki zdro-

wia. 

Zamknięcie Zakopiańskiej 

PRO TRA BUILDING Sp. z o.o. informuje, że 29 maja na 

Złotnikach, została wprowadzona czasowa organizacja 

ruchu, w związku z budową ulicy Zakopiańskiej na odcin-

ku od ulicy Złotnickiej do Kieleckiej. Przewidywany czas 

zamknięcia tego odcinka ulicy Zakopiańskiej to 2 miesią-

ce. Etapowo, jednostronnie będzie zamykana również ul. 

Złotnicka. 

Łącznik Grabowa-Żernicka 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że nie jest 

możliwe wykonanie poszerzenia nawierzchni bitumicznej 

zakrętu na łączniku ulic Grabowej i Żernickiej. Ewentual-

ne poszerzenie wiązałoby się z przebudową jezdni, pozy-

skaniem projektu budowlanego oraz terenu rolnego obok 

drogi. Obecna szerokość pasa drogowego to 3,5 m (2,5 m 

jezdni i 2 x 0,5 m pobocza). 

Bądź współtwórcą zielonego Wrocławia 

Towarzystwo Miłośników Wrocławia zaprasza do udziału 

w 64 edycji Konkursu „Ukwiecamy Wrocław”. Konkurs 

adresowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców 

Wrocławia, którzy, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim 

w świadomy, przemyślany i estetyczny sposób, za pomocą 

kwiatów i roślin zielonych, upiększają swoje okna, balko-

ny, ogródki przydomowe czy ogródki gastronomiczne. W 

konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub gru-

py dwu-, trzyosobowe, właściciele i współwłaściciele 

obiektów zielonych. Konkurs uwzględnia 4 kategorie: 

1.Wnętrza międzyblokowe (skwery, podwórka) 2. Balkony, 

tarasy, okna 3. Ogródki przydomowe 4. Ogródki gastrono-

miczne. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest pobra-

nie ze strony TMW  lub z sekretariatu siedziby Towarzy-

stwa Karty Zgłoszenia Udziału w Konkursie „Ukwiecamy 

Wrocław”, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

zgody właścicieli na obejrzenie zgłoszonego obiektu przez 

jury Konkursu. Przekazanie w wyznaczonym terminie wy-

pełnionej karty,  zgody oraz  4 kolorowych fotografii zgła-

szanego obiektu: drogą elektroniczną (na adres 

tmw@tmw.com.pl), tradycyjną pocztą (na adres: Wrocław, 

ul. Odrzańska 39/40), osobiste złożenie w sekretariacie 

TMW (na adres: Wrocław, ul. Odrzańska 39/40). Konkurs 

trwa od 3 czerwca do sierpnia 2019 r. W terminie od  3 

czerwca do 10 sierpnia 2019 r. przesłanie deklaracji i zgody 

oraz 4 fotografii zgłaszanego. W terminie od  12 sierpnia do 

6 września 2019 r., po telefonicznym uzgodnieniu z właści-

cielami, obejrzenie zgłaszanych obiektów oraz  dokonanie 

oceny wg określonych kryteriów. Rozstrzygnięcie konkursu 

przewiduje się 18 września 2019 r. o godzinie 14:00 w 

Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 

(wejście od ulicy Świętokrzyskiej). Przy ocenie zgłaszanych 

obiektów pod uwagę będą brane następujące elementy: po-

mysłowość, oryginalność obiektu; rozmaitość wykorzysta-

nych roślin; dbałość o wykorzystane rośliny; wrażenie ogól-

ne. Nagrody przyznaje Komisja Konkursu Ukwiecania Mia-

sta. Organizatorzy przewidują okolicznościowe dyplomy dla 

wszystkich uczestników Konkursu. Laureaci Konkursu 

otrzymają nagrody rzeczowe. Dla wielokrotnych uczestni-

ków oraz wyjątkowych obiektów przewiduje się nagrody 

specjalne. 

Porządki na Osiedlu 

Zarząd Osiedla, również na wnioski mieszkańców, zgłasza 

do spółki Ekosystem miejsca, które wymagają uprzątnięcia 

zalegających śmieci. Takim miejscem jest działka miejska w 

rejonie ulic Zajazdowej, Krępickiej i Eluarda. Ekosystem 

poinformował, że nie posiada wolnych środków, które 

mógłby przeznaczyć na uporządkowanie tak rozległego tere-

nu. W tej sprawie interweniowali również dzielnicowy, 

strażnik Osiedla, o interwencję poprosiliśmy UM. Przypomi-

namy też, że każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłaszać 

do Ekosystemu miejsca wymagające uprzątnięcia korzysta-

jąc z formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem 

https://kontakt.ekosystem.wroc.pl/sprzatanie-miasta/ 

Naprawy dróg na Osiedlu 

 

Zarząd Osiedla Leśnica prosi mieszkańców o zgłaszanie ulic, 

na których niezbędne są naprawy nawierzchni. Dyżurny 

dyspozytor ZDiUM, przez całą dobę, pod numerami tel. 071 

376 00 22 i 19501 i na e-mail zgloszenia@zdium.wroc.pl. 

przyjmuje zgłoszenia: ubytków w nawierzchniach jezdni i 

chodników; uszkodzeń lub braków pokryw studzienek kana-

lizacyjnych, pojemników na odpady, ławek, barier, elemen-

tów segregacji ruchu, znaków drogowych, oznakowania 

informacyjnego, słupów itp.; awarii sygnalizacji świetlnej; 

awarii oświetlenia ulicznego; uszkodzeń wiat przystanko-

wych; braku lub niewłaściwego oznakowania miejsca robót 

oraz innych nieprawidłowości w pasie drogowym dróg pu-

blicznych na terenie miasta, wymagających interwencji 

służb miejskich z wyłączeniem zdarzeń, przy których ko-

nieczne jest natychmiastowe działanie policji, straży pożar-

nej, pogotowia ratunkowego. Zgłoszenia są niezwłocznie 

przekazywane inspektorom ZDiUM realizującym powyższe 

zadania lub wykonawcom prac, z którymi ZDiUM ma zawar-

te stosowne umowy. 

Porady prawne – 17 czerwca br. 

Na bezpłatne porady prawne zapraszamy do siedziby RO 17 

czerwca br. 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, osobiście bądź telefo-

nicznie, 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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Serdecznie dziękuje wszystkim członkom Naszego 

Koła, za intensywną i serdeczną współpracę, ży-

cząc dobrego wypoczynku 

Informujemy jednocześnie, że powakacyjne spo-

tkanie odbędzie  się 18 września 2019 r  

w godzinach 16:00—18:00.  

Noc Świętojańska 

2019 
Zapraszamy na najkrótszą noc w roku, kupalnockę 

czy Noc Kupały do Zamku! Z pewnością nie zabrak-

nie ciekawych warsztatów, energetyzujących kon-

certów i plecenia wianków. Więcej szczegółów nie-

bawem, już teraz zanotujcie sobie datę: 22 czerwca 

(sobota) 2019 r. 

W tym roku obchody letniego przesilenia słońca za-

czynamy rodzinnym, interaktywnym koncertem de-

dykowanym najmłodszym dzieciom (od 1 r.ż.) i ro-

dzicom. W zielonym parku dookoła CK Zamek zapla-

nowaliśmy szereg warsztatów: makramowe kolczyki

-listki, pocztówki wykonywane metodą bruchletter-

ing, warsztaty architektoniczne i oczywiście wianki, 

plecione ze świeżych polnych kwiatów. Dla spragnio-

nych relaksu, czekała będzie joga na trawie oraz 

strefa relaksu. 

Na scenie w amfiteatrze wystąpią zespoły, które 

wprowadzą was w piękną, baśniową atmosferę naj-

krótszej w roku nocy. Zagrają wrocławski kameralny 

skład – Broad Peak, Rycerzyki – muzyczni reprezen-

tanci krakowskiej sceny dream pop oraz TeChytrze – 

lubelski skład, który inspirując się free-jazzem, pun-

kiem i muzyką alternatywną sięgnął po folklor Lu-

belszczyzny. 

Na koniec, zgodnie z tradycyjną, kupalną symboliką 

wody i ognia, w świetle pochodni udamy się na po-

chód nad Bystrzycę, który zakończy się puszczaniem 

wianków na wodę i wypowiadaniem magicznych, 

miłosnych życzeń. 

W parku stanie również mini  jarmark, na którym 

kupicie produkty regionalne, rękodzieło i wyroby 

rzemieślnicze. 

Podsumowanie sezo-

nu artystycznego 
Zapraszamy na cykl wyjątkowych koncertów i wy-

staw uczestników zamkowych grup artystycznych, 

działających w ramach tzw. sekcji. W Galerii Za-

mek będzie można zobaczyć prace plastyczne i ce-

ramiczne grup dziecięcych i młodzieżowych i osób 

dorosłych. Podczas koncertów usłyszycie wykonaw-

ców solowych oraz grupy wokalne, usłyszycie mło-

dych muzyków grających na fortepianie i gitarze. 

12 czerwca, godz. 18:00 – Koncert na zakończenie 

sezonu: grupa Pauli Gołębiowskiej i Łukasza Szy-

mańskiego 

14 czerwca, godz. 17:30 – ArcySztuka – wernisaż 

grup plastycznych i ceramicznych Martyny Zaradkie-

wicz i Zuzy Tokarskiej 

17 czerwca, godz. 17:30 – Koncert fortepianowy na 

zakończenie sezonu – opiekun artystyczny Agnieszka 

Pulkowska 

19 czerwca, godz. 18:30 – Koncert na zakończenie 

sezonu – grupa wokalna i wokaliści Agnieszki Pul-

kowskiej 



 

Wrocławski Festi-

wal Dobrego Piwa 

2019 
10. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa na Stadio-

nie Wrocław 

Stoiska, kursy sensoryczne, spotkania i dyskusje, 

muzyka, smaczne jedzenie i gry miejskie dla każdego 

– to wszystko już od 7 do 9 czerwcu na Stadionie 

Wrocław podczas 10. Wrocławskiego Festiwalu Do-

brego Piwa. To jedno z największych wydarzeń 

w Europie dedykowane unikalnym smakom i stylom 

piw warzonych przez browary rzemieślnicze. 

Czekolada, pumpernikiel, wędzone śliwki, cytrusy, 

maliny i porzeczki, mango, kawa, wanilia, kokos, 

rum, whisky – to i dużo więcej można wyczuć w pi-

wie. Przekonać się o tym można najlepiej na 10. 

Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa. Blisko osiem-

dziesiąt stoisk, blisko pół tysiąca różnych piw lanych 

i ponad osiemset butelkowych, polskie browary 

i prezentacja piwnych tradycji naszego kraju, goście 

z zagranicy – to tegoroczna edycja imprezy, którą 

organizuje Centrum Kultury ZAMEK. Ostatnie odsło-

ny odwiedziło od 60 do 70 tys. osób z Wrocławia, 

Polski i z innych krajów. Publiczność może degusto-

wać i oceniać piwo, szkolić się na kursach sensorycz-

nych, brać udział w warsztatach, prelekcjach, poka-

zach i konkursach. 

Na Scenie Piwno-Kulinarnej można spotkać piwowa-

rów, blogerów, kucharzy i osoby związane z browar-

nictwem. Strefa Turystyki Piwnej to prezentacja 

miejsc związanych z piwowarstwem, gdzie prócz 

dobrego piwa znajdziemy przyrodę, przygodę i pięk-

ne widoki (m.in. Piwne SPA, Muzeum Piwowarstwa). 

Integralna część festiwalu to Wrocławskie Warsztaty 

Piwowarskie – w tym roku odbędzie się ich 16. edy-

cja. Na nie powinni trafić ci, którzy chcą dowiedzieć 

się czegoś o warzeniu piwa: porozmawiamy tu 

z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Piwo-

warów Domowych i sklepów piwowarskich, będą 

pokazy warzenia i wykłady oraz wystawa prezentu-

jąca osoby, które zaczynały od warzenia piwa w do-

mu, a dziś są związane z liczącymi się browarami 

rzemieślniczymi, 

O muzykę zadbają wrocławscy DJ-e, będzie część 

gastronomiczna z foodtruckami i stoiskami lokal-

nych wytwórców żywności i restauracji. W Strefie 

Sportów Miejskich znajdziemy popularne rozrywki 

dla dzieci i dorosłych, a na najmłodszych czekać bę-

dą wielkie dmuchańce i przeróżne zabawy. 

Tradycją WFDP jest piwo uwarzone specjalnie na 

daną edycję festiwalu, tym razem przygotuje je Bro-

war Pivovsky ze Świdnicy. Będzie szkło festiwalowe 

opatrzone logiem WFDP, a na stoisku Wrocławskiego 

Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym będzie można 

dokonać bezpłatnych badań alkomatem. 

10. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa 

Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1 

Godziny otwarcia: 

7 czerwca (piątek) – 16-24 

8 czerwca (sobota) – 12-24 

9 czerwca (niedziela) – 12-20 

 

Rosiński fanta-

styczny 
W 2018 roku wydawnictwo Egmont wydało Tom 36 

serii “Thorgal” napisany przez Yanna i zatytułowa-

ny “Aniel”. Po 40 lat Rosiński żegna się nim z serią 

Thorgal. Jest to najlepszy moment na podsumowa-

nie w formie wystawy dorobku Grzegorza Rosiń-

skiego związanego z szeroko pojętą fantastyką. Do-

my aukcyjne prześcigają się w wystawianiu prac 

Rosińskiego, a jego rysunki biją wszelkie rekordy 

popularności i osiągają zawrotne ceny. Autor poja-

wia się regularnie na Festiwalu Komiksu w Łodzi, 

natomiast pierwszy raz od dawna przyjedzie do 

Wrocławia, miasta, które wpisane jest w jego dzie-

ciństwo i o którym bardzo ciepło myśli. 

W ramach wystawy „Rosiński fantastyczny”, zapre-

zentowane zostaną plansze takich komiksów jak 

„Najdłuższa Podróż” (z Relaxu), „W służbie galak-

tycznej” z magazynu Alfa, „Szninkiel”, „Yans”, 

„Thorgal” oraz kilka bardzo wczesnych ilustracji i 

plansz komiksowych z młodości autora. Wrocław-

ska, pierwsza tego rodzaju ekspozycja, jest znakomi-

tym podsumowaniem dorobku fantastycznego mi-

strza komiksu.Kuratorem wystawy jest Piotr Rosiń-

ski. 

Terminy: 

8 lipca – 15 września: Wystawa czynna od 8 lipca do 

15 września 2019 r. Bilety: 5 / 10 zł – kasa CK Zamek 

5 – 7 lipca (Dni Fantastyki): Otwarcie wystawy w 

dniach 05 – 07 lipca 2019 r., w ramach 15. edycji 

festiwalu Dni Fantastyki 2019 (Bilety na wydarzenie 

w ramach wejściówek na Dni Fantastyki). 


