
NR 09/2021 3 września 

ISSN-1508-5090 GAZETA BEZPŁATNA 

CENTRUM KULTURY „ZAMEK” 

PL. ŚWIĘTOJAŃSKI 1, 54-076 WROCŁAW 

KONTAKT: GAZETA@ZAMEK.WROCLAW.PL 

 

Nakład: 1500 egz.  

CENNIK REKLAM 

Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.  Pełna oferta dla reklamodawców na stronie 

www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka 

Moduł I - 6,5 x 4 cm 

1 strona –44 zł netto 

4 strona - 33,50 zł netto 

2 i 3 strona - 25 zł netto 

Moduł II - 6,5 x 8 cm 

1 strona –88 zł netto 

4 strona - 67 zł netto 

2 i 3 strona - 50 zł netto 

REKLAMA 

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. 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. 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. Boguszow-

ska 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 ogólno-
spożywczy, 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. 

OGŁOSZENIE 

Rzęśnianie i potomkowie Rzęśnian! 

Troje z nas Barbara Szumigraj, Edward Ja-

strzębski i Henryk Peszko przystąpiliśmy do 

realizacji wielkiego przedsięwzięcia. Chcemy 

postawić tablicę pamiątkową dla naszych 

przodków pochowanych na cmentarzu Rzę-

sna Polska. Tablica będzie zawierała nazwi-

ska naszych przodków pochowanych tam do 

roku 1946. 

Zgłoszenia przyjmują:  

Barbara Szumigraj e-mail: bpszu-

mi@gmail.com 

Maria Pych tel 694041758  

Grupa na FB: Rzęsna Polska i oko-

lice Lwowa 



Dni Seniora 2021  

8 września rozpoczną się tegoroczne wro-

cławskie obchody Dni Seniora. Świętowanie 

rozpocznie się o godz. 10.00, prezentacją 

kapeluszy i strojów z różnych kultur i regio-

nów. Do 10 października seniorzy będą mogli 

wziąć udział w blisko 100 wydarzeniach od-

bywających się zarówno w przestrzeni miej-

skiej, jak i wirtualnej. A wśród nich imprezy 

kulturalne, międzypokoleniowe, edukacyjne, 

sportowe i rekreacyjne oraz prozdrowotne. 

Nie zabraknie koncertów, festynów, turnie-

jów. Będą spacery z przewodnikiem oraz 

okazja do przebadania się i sprawdzenia swo-

jej kondycji zdrowotnej. 

Od 10 do 12 września organizatorzy zapra-

szają na międzypokoleniowy festyn Fam.Fest 

2021 przy ul. Kolejowej 14. To wydarzenie 

biesiadno-muzyczne z animacjami dla naj-

młodszych. Seniorzy będą mogli także wziąć 

udział w turniejach, spotkaniach, koncertach 

czy zobaczyć wystawy i wernisaże. Muzyka 

łagodzi obyczaje, o czym seniorzy przekonają 

się słuchając koncertu pt. „Chopin i jego mu-

zy. Pieśni F. Chopina” w wykonaniu artystów 

Teatru Scena Kamienica (12.09, godz. 19.00, 

Kościół pw. Opatrzności Bożej). Specjalne 

miejsce w obchodach Dni Seniora zajmuje 

corocznie Przegląd Amatorskich Chórów 

Senioralnych (28.09 w godz. 12.00-15.00, 

Kościół pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. 

Wacława, pl. Wolności 3). Fani twórczości 

Elvisa Presleya mogą wziąć udział w spotka-

niu poświęconym biografii artysty (15.09, 

PTW pl. Solidarności 1/3/5). Ciekawie zapo-

wiada się również biesiada w stylu country 

prowadzona przez Kabaretową Grupę Rado-

snych Seniorów (25.09, scena przed Kościo-

łem św. Antoniego), Operetka na wynos dla 

dzieci i nie tylko (18.09, podwórko przy ul. 

Osobowickiej 112 F), Gala Operetkowa 

(25.09, NOT, ul. Piłsudskiego 74) oraz Nad-

zwyczajny Koncert Papieski (10.10 godz. 19, 

Kościół pw. Opatrzności Bożej). Wieczór 

z pieśniarzem, turniej brydżowy, koncert 

relaksacyjny, joga dla seniorów, rozgrywki 

w kręgle, warcaby, bingo – to tylko niektóre 

z atrakcji, jakie przygotowały Dzienny Dom 

Pomocy „Na Ciepłej”, Klub Seniora 

„Magnolia” oraz Miejskie Centrum Usług 

Socjalnych we Wrocławiu. 

Szczegółowy program Dni Seniora 2021 znaj-

duje się na stronie www.wroclaw.pl/files/

seniorzy/

Harmonogram_Dni_Seniora_2021.pdf 

Wrocławski Budżet Obywatelski 2021 

Do 30 sierpnia liderzy projektów WBO mieli 

możliwość składania odwołań. Publikacja 

ostatecznej listy projektów, które zostaną 

poddane pod głosowanie, nastąpi w terminie 

do 3 dni po rozpatrzeniu wszystkich odwo-

łań, na stronie www.wroclaw.pl/budzet-

obywatelski-wroclaw/projekty-2021/ Głoso-

wanie na projekty WBO odbędzie się w ter-

minie 24 września – 11 października 2021 r.  

Nowe przedszkole na Złotnikach 

Z satysfakcją informujemy, że zakończono 

prace przygotowujące otwarcie, bardzo ocze-

kiwanego, nowo wybudowanego przedszkola 

na Złotnikach przy ul. Dębickiej, które od 1 

września przyjmie 

200 dzieci. Zarząd Osiedla składa na ręce 

dyrektora ZSP nr 14, Pana Roberta Siwego 

oraz dyrektor Przedszkola nr 24 Pani Magda-

leny Świerczyńskiej serdeczne podziękowa-

nia całemu personelowi za sprawne i termi-

nowe przygotowanie tej nowoczesnej placów-

ki do użytku.  

Mamy nadzieję, że dzieci uczęszczające do 

nowego przedszkola znajdą w nim wyśmie-

nite warunki do nauki, a kadra komforto-

we warunki do pracy, czego im z całego 

serca życzymy. 

Opóźnił się remont pomieszczeń 

w SP 24 

Z ubolewaniem informujemy, że z opóźnie-

niem przystąpiono do prac adaptacyjnych 

pomieszczeń po byłym przedszkolu przy ul. 

Częstochowskiej 42 na potrzeby uczniów 

szkoły podstawowej. Jeśli prace remonto-

we będą przebiegały zgodnie z harmono-

gramem to oddanie ich do użytku nastąpi  

najwcześniej w listopadzie br. Do tego 

opóźnienia przyczyniły się głównie przecią-

gające się procedury przetargowe związane 

z wyłonieniem wykonawcy i w tym zakresie 

nie ma żadnej winy dyrekcji tej placówki. 

Niestety, odbije się to na procesie edukacji 

i samych uczniach, z uwagi na prowadze-

nie lekcji na dwie zmiany. W imieniu dy-

rekcji i kadry SP nr 24 przepraszamy za 

utrudnienie i prosimy Państwa wyrozu-

miałość. 

II Rodzinny Flomark Osiedlowy – 

przeniesiony na wrzesień br. 

 

Jak wcześniej informowaliśmy, RO Leśni-

ca, planowała zorganizować 15 maja br., II 

Rodzinny Flomark Osiedlowy. Niestety 

obowiązujące w tym czasie obostrzenia 

związane ze stanem epidemii, uniemożli-

wiły praktyczną jego realizację i przedsię-

wzięcie to zostało przeniesienia na drugą 

połowę roku. Zarząd Osiedla, czyni stara-

nia, aby flomark ten odbył się w sobotę 25 

września br., na terenie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 14 przy ulicy Często-

chowskiej 42 - czekamy na zgodę dyrektora 

tej placówki. Celami tego przedsięwzięcia 

jest promowanie świadomości ekologicz-

nej, w tym umożliwienie mieszkańcom 

wymiany przedmiotów często zalegających 

na strychach i w piwnicach oraz poszerze-

nie płaszczyzny integracji mieszkańców 

Osiedla i promowanie działań podejmowa-

nych przez instytucje Miasta na rzecz lo-

kalnej społeczności.  

Projekt ten jest dedykowany wszystkim 

mieszkańcom, w tym majsterkowiczom, 

hobbystom, pasjonatom staroci, młodym 

ludziom urządzającym swoje wnętrza, 

ogrody czy podwórka. Przy wejściu na wy-

dzielony teren umieścimy tablicę z regula-

minem dla uczestników. Bezpłatnie udo-

stępnimy dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, 

będzie popcorn i wata cukrowa, a stoiska 

ekspozycyjne wystawią MPWiK oraz Eko-

system. Serdecznie zapraszamy mieszkań-

ców do udziału w tej jesiennej imprezie, 

dlatego wcześniej zaplanujmy swój czas. 

O szczegółach będziemy informować na 

stronie internetowej i FB naszej Rady.  

 

Czy odbędzie się festyn osiedlowy? 

 

Przypominamy, że planowany na 5 czerw-

ca br. Osiedlowy Festyn Rodzinny, od lat 

organizowany przez członków Partnerstwa 

dla Leśnicy i okolic, Radę Osiedla Leśnica 

oraz gospodarza terenu 10 Wrocławski 

Pułk Dowodzenia, nie odbył się w zaplano-

wanym terminie. 

Zarząd Osiedla analizuje inne warianty 

i czyni starania zorganizowania tego przed-

sięwzięcia w innym terminie. Jeśli sytuacja 

epidemiologiczna na to pozwoli i uda się 

znaleźć odpowiednią lokalizację, to festyn 

ten chcielibyśmy zorganizować w trzeciej 

dekadzie września br. O podjętych krokach 

też będziemy informować przez naszą stro-

nę i FB. 

 

Fundusz Czasu Wolnego na osiedlu 

 

W ramach projektu Fundusz Czasu Wolne-

go, Zarząd Osiedla Leśnica z grupą wolon-

tariuszy ze Złotnik podjął działania zorga-

nizowania samochodowego kina plenero-

wego. Jeśli warunki atmosferyczne będą 

sprzyjające to planujemy dwie projekcje. 

Pierwsza na terenie ZSP nr 14 na Złotni-

kach w godz. 19.00 -21.30 w dniu 24.09 br. 

a druga na początku października przy 

stawach Leśnickich. Szczegóły będziemy 

sukcesywnie podawać na stronie i FB.  

 

Wycinka drzewa przy Starogajowej 

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że we 

wrześniu br. planowana jest wycinka su-

chej brzozy zagrażającej bezpieczeństwu 

przy ul. Starogajowej 33. ZZM posiada 

prawomocną decyzję na wycinkę, wydaną 

przez Marszałka Województwa Dolnoślą-

skiego. Marszałek uzależnił wycinkę od 

nasadzenia nowego drzewa – jesiona wy-

niosłego.  

 

Parkowanie na Nowych Żernikach 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informu-

je, że w najbliższym czasie rozpocznie pro-

cedurę wyłonienia biura projektowego, 

którego zadaniem będzie zaprojektowanie 

zmiany organizacji ruchu na osiedlu Nowe 

Żerniki. W ramach zadania 

m.in.  uporządkowana zostanie kwestia 

parkowania pojazdów na ulicach osiedla. 

Termin realizacji zadania zależny będzie 

od czasu koniecznego na spełnienie proce-

dur przetargowych, czasu uzyskania 

uzgodnień oraz posiadania stosownych 

środków finansowych. 

Wybory do Rad Osiedli Wrocławia 

2021 – okręgi 

Miejska Komisja Wyborcza w związku 

z wyborami do rad osiedli planowanymi na 

17 października utworzyła w Osiedlu Leśni-

ca trzy okręgi wyborcze oraz cztery obwody 

głosowania: 

Okręg wyborczy nr 1, obwód głosowania 76 

– ulice Alfreda Jahna, Alojzego Majchra, 

Babiogórska, Beskidzka, Białkowska, Błoń-

ska, Bojanowska, Brzezińska, Chobieńska, 

Chocianowska, Chwalimierska, Dłużycka, 

Dolnobrzeska, Ekonomiczna, Głębowicka, 

Gromadzka 1-49, N 53-73D, Grzybowa, 

Gwizdanowska, Henryka Wereszyckiego, 

Iglasta, Iwo Jaworskiego, Jajczarska, Jana 

Mydlarskiego, Jana Rubczaka, Jerzego 

Łanowskiego, Józefa Gielniaka, Józefa 

Wąsowicza, Junacka, Kącka, al. Klonowa, 

Komornicka, Krajobrazowa, Kresowa, Krę-

picka, Krzelowska, Liściasta, Logiczna, 

Lubiąska, Lubska, Lutyńska, Łączna, Łoso-

siowicka, Malczycka, Malownicza, Mało-

micka, Małoszyńska, Mariana Haisiga, 

Marszowicka, Michała Płońskiego, Mieczy-

sława Wolfkego, Miodowa, Mleczarska, 

Młodzieżowa, Modrzewiowa, Mojęcicka, 

Mokrzańska, Mrozowska, Niemkińska, 

Niepierzyńska, Ostrężynowa, Owczarska, 

Pawła Eluarda, Pejzażowa, al. Platanowa, 

Polkowicka, Prężycka, Prochowicka, Pro-

menada, Pustecka, Ratyńska, Równa, Ry-

townicza, Serowarska, Sieroszowicka, 

Smolna, Snycerska, Sosnowa, Stanisława 

Bąka, Stanisława Hartmana, Stefana Bato-

rego, Stroma, Szczepanowska, Szkolna, 

Szpilkowa, Ślepa, Średzka, Świerkowa, pl. 

Świętojański, Teofila Modelskiego, Trzmie-

lowicka, Ulowa, Uraska, Watowa, Wilk-

szyńska, Wińska, Władysława Czaplińskiego, 

Władysława Skoczylasa, Władysława Ślebo-

dzińskiego, Wojnowicka, Wojska Polskiego, 

Wolska, Woronowicka, Wróblowicka, Wyboi-

sta, Zajazdowa, Żarska. Lokal wyborczy – 

Centrum Kultury „ZAMEK”, pl. Świętojański 

1. 

Okręg wyborczy nr 2, obwód głosownia 77 –

 ulice Białogardzka, Bocheńska, Bronowicka, 

Chęcińska, pl. Ciesielski, Częstochowska, 

Czorsztyńska, Dębicka, Grybowska, Halicka, 

Jarosławska, Jasielska, pl. Kaliski, Kamien-

nogórska, Kielecka, Konińska, Kosmonautów 

206-297, Kościańska, Krzeszowska, Lima-

nowska, Łukowa, Małopolska, Miechowska, 

Mieroszowska, Nowosądecka, Nowotarska, 

Olkuska, Opoczyńska, Podhalańska, Przemy-

ska, Rabczańska, Radomska, Rajska, Rawic-

ka, Ryżowa, Rzeszowska, Solińska, Szczeciń-

ska, Tarnowska, Wielkopolska, Wschowska, 

Zakopiańska, Złotnicka, Żwirowa 1A-58, Ży-

wiecka. Lokal wyborczy – Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 14, ul. Częstochowska 42 

Okręg wyborczy nr 2, obwód głosowania 78 – 

ulice Andrzeja Frydeckiego, al. Architektów, 

Białodrzewna, Bukowa, Ernsta Maya, Grabo-

wa, Hansa Poelziga, Hansa Scharouna, Hein-

richa Lauterbacha, Igora Tawryczewskiego, 

Kazimierza Bieńkowskiego Krystyny i Maria-

na Barskich, Lewa, Maxa Berga, Mieczysława 

Zlata, Pasaż Adolfa Radinga,Tadeusza Brzo-

zy, Trójkątna, Witolda Lipińskiego, Żernicka 

299. Lokal wyborczy – Dolnośląski Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13, ul. 

Kamiennogórska 16. 

Okręg wyborczy nr 3, obwód głosowania 79– 

ulice Amarantowa, Ananasowa, Arachidowa, 

Arbuzowa, Beżowa, Będkowska, Biała, Biesz-

czadzka, Błękitna, Boguszowska, Ciechociń-

ska, Cieplicka, Cytrynowa, Daktylowa, Dro-

gosławicka, Dziarska, Figowa, Fioletowa, 

Gen. Augusta Emila Fieldorfa, Główna 146-

151, Głuszycka, Górecka N 1-165, 2, P 38-118, 

Granatowa, Hoża, Iwonicka, Jagniątkowska, 

Jaźwińska, Jeleniogórska, Jesiennicka, Je-

żowska, Jędrzejowska, Kokosowa, Kosmo-

nautów 315-328, Kruszcowa, Krzyżowska, 

Lazurowa, Lubawska, Mandarynkowa, Mił-

kowska, Mysłakowicka, Niebieska, Niecała, 

Olbrachtowska, Oliwkowa, Perłowa, Piecho-

wicka, Pienińska, Piotrkowska, Pomarańczo-

wa, Porębska, Przechodnia, Przemiłowska, 

Przesiecka, Purpurowa, Rodzynkowa, Ry-

chła, Samotna, Seledynowa, Skałeczna, So-

bieszowska, Stabłowicka 1-74, P 76-88, Sta-

robielawska 53A, 59A, Starogajowa, Starole-

ska, Stoszowska, Strzeblowska, Sulistrowska, 

Szara, Śnieżna, Świeża, Tatrzańska, Ucie-

chowska, Wartka, Wełniana N 3-67, P 4-68, 

Wojanowska, Zebrzydowska, Zielona, Złota, 

Źródlana, Żółta, Żwawa. Lokal wyborczy – 

Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Starogajowa 66

-68. 

Okręg wyborczy 1: liczba mieszkańców – 11 

280. Liczba mandatów – 8. 

Okręg wyborczy 2: liczba mieszkańców – 7 

952 . Liczba mandatów – 5. 

Okręg wyborczy 3: liczba mieszkańców – 11 

148. Liczba mandatów – 8. 

Zgłoszenia kandydatów na radnych  

Miejska Komisja Wyborcza we Wrocławiu 

będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów 

na radnych w wyborach do Rad Osiedli Wro-

cławia w swojej siedzibie, w Urzędzie Miej-

skim Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w termi-

nie od 6 do 17 września 2021 r.: 

6 września, 8 września, 10 września, 13 wrze-

śnia, 15 września i 16 września w godz. 15:30-

BIULETYN 

 
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 

WWW.LESNICA.ORG 



„MORALNOŚĆ PANI DUL-

SKIEJ” W „ŹRÓDEŁKU” 
Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Mło-

dzieży „Źródełko” serdecznie zaprasza do 

udziału w X edycji – NARODOWEGO CZY-

TANIA! Od początku nasze Centrum włącza 

się w tę akcję społeczną, której celem jest 

propagowanie znajomości literatury narodo-

wej.  

Pierwsza edycja odbyła się w 2012 z okazji 

200 - lecia Drugiej Wojny Polskiej i najazdu 

Napoleona na Rosję, podczas którego miał 

miejsce opisany w „Panu Tadeuszu” – 

A. Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie.  

Od roku 2012 akcja trwa nieprzerwanie 

i zawsze patronuje jej Prezydent Rzeczypo-

spolitej. Przez kolejne lata czytaliśmy wielkie 

dzieła naszej literatury. Zawsze mogliśmy 

liczyć na Państwa obecność. Wierzymy, że w 

tegorocznej – jubileuszowej - edycji też Was 

nie zabraknie. 

W tym roku czytamy „Moralność Pani Dul-

skiej” – G. Zapolskiej – 4 września – 

w godzinach od 12.00 do 15.00 przy Cen-

trum „Źródełko” ul. Wolska 9a.  

Do zobaczenia!  

U.K. 

WYBORY DO RAD 

OSIEDLI WROCŁAWIA 

2021 
17 października odbędą się wybory radnych 

do samorządów osiedlowych. Pierwotnie, 

miały się one odbyć wiosną, jednak z uwagi 

na sytuację pandemiczną, zostały przeniesio-

ne na jesień. Leśnica została podzielona na 

trzy okręgi wyborcze oraz cztery obwody 

głosowania.  Aby sprawdzić do jakiego obwo-

du należy dana ulica wystarczy wejść na stro-

nę internetową www.lesnica.org. Zgłoszenia 

szowska 84, w godz. 8.15-14.00 

- Parafia Najświętszej Maryi Panny Różań-

cowej ul. Wielkopolska 3-5, w godz. 8.30-

14.00 

- Parafia św. Jadwigi Śląskiej ul. Wolska 6, 

w godz. 8.45-14.00 - SPISobus 

Wyłożenie mpzp w rejonie ulic Erne-

sta Maya, Tadeusza Brzozy i alei Ar-

chitektów 

Prezydent Wrocławia informuje o wyłoże-

niu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie ulic Ernesta Maya, 

Tadeusza Brzozy i alei Architektów we 

Wrocławiu. Wraz z planem obejmującym 

obszar ograniczony ulicami Ernesta Maya i 

Tadeusza Brzozy oraz aleją Architektów 

dostępna będzie prognoza oddziaływania 

na środowisko, opracowanie ekofizjogra-

ficzne oraz opinia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska. Z dokumentacją 

będzie można zapoznać się w dniach do 16 

września 2021 roku, w siedzibie Urzędu 

Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju 

Wrocławia ul. Świdnicka 53, od poniedział-

ku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz 

na stronie internetowej Biuletynu Infor-

macji Publicznej Urzędu Miejskiego Wro-

cławia pod adresem: http://

bip.um.wroc.pl/. Dyskusja publiczna nad 

rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie 

odbędzie się w 7 września 2021 r. o godz. 

15:30, za pomocą środków porozumiewa-

nia się na odległość poprzez jednoczesną 

transmisję obrazu i dźwięku (online). In-

strukcja i link do dyskusji publicznej zosta-

ną podane na stronie https://

bip.um.wroc.pl/artykuly/133/wylozenia. 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 

w projekcie planu miejscowego, może 

wnieść uwagi. Uwagi mogą być wniesione: 

– w formie papierowej do Prezydenta Wro-

cławia na adres: Urząd Miejski Wrocławia, 

Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 

53, 50-030 Wrocław, 

– w formie elektronicznej na adres 

brw@um.wroc.pl, 

– za pomocą platformy ePUAP, 

– podczas dyskusji publicznej, 

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 

oraz adresu zamieszkania albo siedziby, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga 

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 30 września 2021 roku.  

11. WROCŁAWSKI  

FESTIWAL DOBREGO  

PIWA  
Już w ten weekend! 

Ostatnich kilkanaście miesięcy chyba każ-

demu pokazało, że nie ma nic lepszego, niż 

czas spędzony z przyjaciółmi i znajomymi. 

My, organizatorzy WFDP, także nie 

mogliśmy się doczekać chwili, w której 

bezpiecznie zasiądziemy przy zastawionym 

stole, na przykład podczas naszego festiwa-

lu. 

To będzie możliwe już w dniach 3-5 

września - tym razem, wyjątkowo, 

Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa 

zamyka sezon plenerowych piwnych 

wydarzeń, zamiast go otwierać. 

Oczywiście spotkamy się na Stadionie 

Wrocław. Na jego esplanadzie którego sta-

nie 60 stoisk najlepszych polskich 

browarów serwujących piwa w wielu sty-

lach i smakach. 

Nie zabraknie oczywiście browarów ze 

stolicy Dolnego Śląska. Będą to Browar 

Profesja, Browar Wielka Wyspa, Browar 

Stu Mostów, Browar Cześć Brat, Browar 

Prost, Restauracja & Browar Złoty Pies, 

Brewery Hills, Browar Majstersztyk 

I Browar Odra Barrels.  

Z kolei sam Dolny Śląsk reprezentować 

będą Browar Miedzianka, Browar Roch, 

Pivovsky ze Świdnicy, trzebnicki Browar 

Cztery Ściany, Browar Probus z Oławy, 

Anders z Sycowa, Caminus z Kątów 

Wrocławskich, Browar Widawa i Browar 

Wielka Sowa z Gór Sowich. 

Tradycyjnie odbędzie się spotkanie 

piwowarów podczas Wrocławskich Warszt-

atów Piwowarskich, będą dyskusje, pokazy 

I konkursy na festiwalowej scenie. Nie 

zabraknie też pysznego jedzenie - o strefę 

gastronomiczną zadbają Wrocławscy 

Ulicożercy, prawdziwi tropiciele oryginal-

nych smaków. 

Przez cały weekend towarzyszyć nam 

będzie Latająca Kamera WFDP, z którą 

będziemy odwiedzać festiwalowe stoiska. 

Oprowadzą nas po nich czołowi piwni 

blogerzy oraz osoby z branży piwnej. 

Piwo festiwalowe na 11. Wrocławski Festi-

wal Dobrego Piwa uwarzy Browar Deer 

Bear z Torunia - ich Fruit Garden (Sour 

Ale uwarzony w kooperacji z wrocławską 

Szynkarnią) wygrał w głosowaniu uczest-

ników 10. WFDP na najlepsze piwo tamtej 

edycji. 

Szkłem festiwalowym będą szklanka Craft 

Master Two o pojemności 0,4l oraz półli-

trowy kufel Deutschherren. Każde ze nich 

będzie miało oczywiście dodatkową cechę 

oznaczającą pojemności 0,2 i 0,3l 

Co dalej? Zanim spotkamy się na Stadionie 

Wrocław śledźcie naszego Facebooka oraz 

stronę internetową 

www.festiwaldobregopiwa.pl. 

Na tej ostatniej znajdziecie m.in. 

"Poradnik początkującego piwosza” pole-

cany szczególnie tym, którzy swoją 

przygodę z piwem rzemieślniczym dopiero 

chcieliby zacząć oraz "Piwną Książkę Kuli-

narną" z przepisami na pyszne dania, 

w których ważną rolę odgrywa piwo. 

Godziny otwarcia festiwalu i stoisk: 3 

września (piątek) – godz. 16-24, 4 września 

(sobota) – godz. 12-24, 5 września 

(niedziela) – godz. 12-20. 

Stadion Wrocław, Al. Śląska. 1. Wstęp wol-

ny. 

17:00 oraz 17 września w godz. 15:30-18:00. 

Kandydat musi złożyć wypełnione zgłoszenie 

kandydata, wypełnione oświadczenie o wyra-

żeniu zgody na kandydowanie i posiadaniu 

prawa wybieralności, listę poparcia mini-

mum 15 osób - mieszkańców osiedla, tj. wy-

borców stale zamieszkałych na terenie osie-

dla i wpisanych do stałego rejestru wyborców 

na terenie tego osiedla. Wzory dokumentów 

są dostępne na stronie: bip.um.wroc.pl/

artykuly/988/informacja-dla-kandydatow-

na-radnych-osiedlowych 

Należy korzystać tylko z opublikowanych 

wzorów i zwrócić uwagę na staranność 

w przygotowaniu zgłoszeń, zwłaszcza prawi-

dłowego wskazania Osiedla i numeru okręgu 

wyborczego, w którym kandydat chce kandy-

dować. Wszelkie pytania w tej sprawie należy 

kierować do Komisji drogą e-mailową na 

adres wyboryro@um.wroc.pl. 

Praca w komisjach wyborczych  

Osoby zainteresowane pracą w obwodowych 

komisjach wyborczych mogą zgłaszać się 

w terminie od 6 do 20 września 2021 r. 

w Miejskim Biurze Wyborczym, w budynku 

Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy 

Targ 1-8 pok. 116. Wzory dokumentów do-

stępne są na stronie: bip.um.wroc.pl/

artykuly/989/informacja-dla-kandydatow-

na-czlonkow-do-obwodowych-komisji-

wyborczych 

Należy korzystać tylko z opublikowanego 

wzoru zgłoszenia i zwrócić uwagę na staran-

ność jego wypełnienia, zwłaszcza przy wska-

zaniu numeru i siedziby obwodowej komisji 

wyborczej. 

Składanie zgłoszeń - osobiście w Miejskim 

Biurze Wyborczym, budynek Urzędu Miej-

skiego Wrocławia, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 

Wrocław, parter Informacja ogólna, od godz. 

8.00 do 15.30; 

na skrzynkę e-mailową Miejskiego Biura 

Wyborczego mbw@um.wroc.pl (zgłoszenie 

należy wydrukować, wypełnić, podpisać wła-

snoręcznie, zrobić skan i wysłać na adres 

mbw@umw.roc.pl); z wykorzystaniem 

platformy ePUAP lub listownie na adres: 

Miejskie Biuro Wyborcze, Urząd Miejski 

Wrocławia, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 

Wrocław. Wszelkie pytania w tej sprawie 

należy kierować do Komisji drogą e-mailową 

na adres wyboryro@um.wroc.pl. 

Spis powszechny 2021 

Do 30 września trwa Narodowy Spis Po-

wszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział 

w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich 

mieszkańców Polski. Odmowa udziału 

w spisie powszechnym wiąże się z możliwo-

ścią nałożenia kary grzywny, o czym mówi 

art. 57 ustawy o statystyce publicznej. For-

mularz spisowy, przy pomocy którego można 

spisać się samodzielnie, jest dostępny na 

stronie spis.gov.pl. Aby zalogować się w apli-

kacji spisowej należy znać swój numer PE-

SEL oraz nazwisko rodowe matki. Dodatko-

wo spisując inne osoby w mieszkaniu należy 

znać numery PESEL tych osób i inne infor-

macje, zawarte w pytaniach. Spisać się moż-

na przez internet - za pomocą aplikacji spiso-

wej, przez telefon - dzwoniąc na infolinię 

222799999 oraz po-

przez rachmistrzów spisowych telefonicznie 

(z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) 

bądź bezpośrednio. Więcej informacji o tym 

jak się spisać, znajduje się na stro-

nie Wrocławia. Stałe punkty spisowe działają 

w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia, 

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-

15.00: pl. Nowy Targ 1-8, ul. W. Bogusław-

skiego 6, al. M Kromera 44, ul. Hubska 8-16. 

 

Mobilne punkty spisowe - sobota 4 

września  

- Parafia św. Andrzeja Apostoła ul. Bogu-

BIULETYN 

 



 kandydatów będą przyjmowane przez Komi-

sję Wyborczą od 3 do 17 września 2021 roku. 

Wszystkie pytania związane z kandydaturą 

w wyborach należy kierować na adres mailo-

wy: wyboryro@um.wroc.pl. W głosowaniu 

mogą wziąć udział mieszkańcy zameldowani 

na pobyt stały oraz wpisani do stałego reje-

stru wyborców na osiedlu. Do rejestru moż-

na dopisać się do 11 października. Więcej 

szczegółów na: https://www.wroclaw.pl/

portal/zanim-zaglosujesz-rejestr-

wyborcow1. 

STRZAŁ W 10! NA TROPIE 

KULTURY 

Od 1 września do 31 października odbędzie 

się pierwsza edycja wrocławskiej gry tereno-

wej – Strzał w 10, Na Tropie Kultury. Miesz-

kańcy będą mieli okazję lepiej poznać najcie-

kawsze instytucje kulturalne w mieście, takie 

jak np. Centrum Kultury Zamek, Muzeum 

Współczesne Wrocław lub Pawilon Czterech 

Kopuł. Aby wziąć udział w zabawie wystarczy 

pobrać na swój telefon aplikację do skanowa-

nia kodów QR, a następnie udać się w podróż 

do każdej z instytucji. Na miejscu, uczestni-

ków czekają gry i zagadki. Za każde dobrze 

wykonane zadanie przyznawana jest piecząt-

ka, z którą należy udać się do kasy w wybra-

nej lokalizacji. Gra jest idealnym sposobem 

na interaktywne spędzenie czasu i lepsze 

zapoznanie się z kulturą dla rodzin z dziećmi 

w wieku 6-12 lat. Więcej informacji na temat 

wydarzenia można uzyskać drogą mailową, 

pisząc na adres: strzalw10wroc-

law@gmail.com.  

 ŚCIANA DLA ILUSTRATO-

RA - WYSTAWA PRAC RA-

FAŁA MIKOŁAJCZYKA.  

Ściana dla ilustratora jest projektem poświę-

conym ilustratorom oraz rysownikom. Arty-

ści mają okazję zaprezentować swoje prace w 

holu, na pierwszym piętrze Centrum Kultury 

Zamek. Dzięki przystępnej formie, odwiedza-

jący którzy na co dzień nie interesują się 

sztuką będą mogli nacieszyć oko kreatywny-

mi projektami ilustratorów, a nawet dokonać 

zakupu wybranej pracy. Wystawa jest cał-

kowicie darmowa i odpowiednia dla osób 

w każdym wieku. Podczas obecnej ekspo-

zycji, która będzie trwała do 26 września, 

odwiedzający będą mogli zapoznać się z 

twórczością Rafała Mikołajczyka – laureata 

nagrody „Orient men” Polskiego Stowarzy-

szenia Komiksowego.  

WROCŁAW ZDALNIE 

LOKALNIE – SPOTKA-

NIA Z PRZEDSIĘBIORCA-

MI.  
14 września 2021r, startuje kolejna odsłona 

akcji Wrocław Zdalnie Lokalnie. Wydarze-

nie jest dedykowane przedsiębiorcom, 

którzy będą mogli wymienić się zdobytym 

doświadczeniem, podzielić się inspiracjami 

oraz poznać nowe możliwości, jakie lokal-

nym przedsiębiorcą oferuje poszerzenie 

działalności w Internecie. Spotkania będą 

odbywać się co drugi wtorek, w formie 

zdalnej. Organizatorem wydarzenia jest 

Biuro Rozwoju Gospodarczego. Więcej 

szczegółów na stronie https://

www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-

wroclaw/#. 

ZASŁUŻONA EMERYTURA 

W sierpniu swoją prace w Zamku zakoń-

czyła Iwona Glaser, nasza Główna Księgo-

wa. Po 34 latach w  dziale księgowości od-

chodzi na zasłużoną emeryturę.  

Dziękujemy za wieloletnią pracę i zaanga-

żowanie w zamkowe projekty. W nowym 

etapie życia życzymy  wszystkiego najlep-

szego, zdrowia, szczęścia i upragnionego 

odpoczynku.  

FESTIWAL HERBATY 

„CZAISZ?” 
18.09 12:00 - 20:00 

Zapraszamy na 6. edycję wrocławskiego 

Festiwalu Herbaty „Czaisz?”, która odbę-

dzie się przy pięknej pogodzie w pobliżu 

leśnickiego zamku (w razie deszczu scho-

wamy się do zamku). Przygotowujemy dla 

Was moc atrakcji związanych z herbatą. 

Tradycyjnie pojawią się herbaciani kupcy 

ze swoimi najlepszymi sortami i gatunkami 

tej wspaniałej rośliny, będą ceramicy spe-

cjalizujący się z naczyniach do herbaty oraz 

stoiska z kuchnią azjatycką.  

Planujemy dla Was także cykl warsztatów 

i prelekcji związanych z herbatą i kulturą 

picia. Będzie można poszerzyć swoją her-

bacianą wiedzę, nabyć nowe umiejętności 

i zdobyć ciekawe doświadczenia. 

 

 

 


