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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. 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. 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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Konsultacje
2022-23

Funduszu

Osiedlowego

Szanowne Mieszkanki i Mieszkańcy Osiedla
Leśnica!
(Leśnica, Stabłowice, Złotniki, Marszowice,
Mokra, Nowe Żerniki, Ratyń, Żar, Żerniki
Nowe)
Zarząd Osiedla Leśnica ogłosił konsultacje
społeczne dotyczące programu Fundusz
Osiedlowy 2022-23. Konsultacje rozpoczęły
się 1 maja i zakończą 31 maja 2022 r.
Prosimy o zgłaszanie inwestycji, które Waszym zdaniem powinny zostać zrealizowane
w ramach tego programu. Kwota przypadająca na całe nasze Osiedle to 1 565 266,71 zł.
Prosimy o przesyłanie swoich propozycji –
krótki opis z uzasadnieniem i lokalizacją
(oznaczenie na fragmencie mapy obszaru lub
szkic) na adres: funduszosiedlowyrolesnica@gmail.com
i składania ich w formie pisemnej lub ustnej
(do protokołu) w siedzibie Rady Osiedla Leśnica przy ulicy Płońskiego 13, w czasie dyżurów radnych od 17.00 do 18.30, w dniach 9,
11, 16, 23, 30 maja oraz na dyżurach wyjazdowych,
17.00
–
18.30:
– Stabłowice, restauracja Fabryka, ul. Wełniana
31
–
4
maja,
– Złotnickie Centrum Spotkań, ul. Wielkopolska
3-5
–
18
maja,
– Nowe Żerniki Klub Fundacji ECDiE ul.
Berga 9 – 25 maja.
Zapraszamy również na spotkania warsztatowo-konsultacyjne z radnymi Osiedla.
Spotkania odbędą się 9 i 23 maja w godz.
18.00 – 19.30, w siedzibie RO Leśnica.
Szczegółowe zasady Funduszu Osiedlowego
są dostępne stronie: www.wroclaw.pl/
rozmawia/fundusz-osiedlowy-22-23-zasady
Konkurs Mój Pojazd Przyszłości
Zapraszamy dzieci z naszego Osiedla do
udziału w konkursie MÓJ POJAZD PRZYSZŁOŚCI. Żeby wziąć w nim udział wystarczy
narysować, namalować lub zbudować makietę pojazdu, którym kiedyś będziemy w dowolny sposób podróżowali – jadąc, lecąc lub
płynąc. Prosimy rodziców o zgłaszanie do
konkursu zdjęć wykonanego projektu, za
pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://
forms.gle/V7UCZNFPfNXnjqDu8
Termin
zgłaszania prac konkursowych – do 15 maja.
Konkurs podzielony jest na trzy kategorie
wiekowe młodych konstruktorów i wynalazców:
- przedszkole, zerówka
- klasy 1-3 szkoły podstawowej
- klasy 4-6 szkoły podstawowej.
Zwycięzców wyłonią mieszkańcy Leśnicy,
Marszowic, Nowych Żernik, Stabłowic i Złotnik w internetowym głosowaniu za pośrednictwem platformy on-line w terminie od od
16.05
do
29.05.
Wielki finał konkursu odbędzie się
04.06.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie
Domu Samochodowego GERMAZ przy ul.
Strzegomskiej, gdzie nasi partnerzy i sponsorzy przygotowują grad nagród dla Małych
Konstruktorów oraz moc atrakcji i niespodzianek
dla
całych
rodzin.
Wszystkich chętnych dowiezie MPK WROCŁAW z pętli LEŚNICA bezpłatnymi autobusami
specjalnymi.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem
konkursu, który jest dostępny na stronie

internetowej lesnica.org
VIII sesja RO Leśnica
25 kwietnia odbyła się kolejna sesja RO.
Radni podjęli następujące uchwały:
w sprawie zaopiniowania wykazu nr
26/2022 nieruchomości przeznaczonych
do obrotu cywilnoprawnego przy ul. Halickiej (opinia pozytywna), w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w Sklepie ogólnospożywczym przy ul.
Wełnianej (opinia pozytywna), w sprawie
organizacji lekcji języka polskiego dla dzieci z Ukrainy oraz w sprawie usprawnienia
odbioru śmieci z obszaru Osiedla Leśnica.
Ponadto omówiono projekt konkursu plastycznego Mój Pojazd Przyszłości, zasady
funkcjonowania Rady, przebieg spotkania
z urzędnikami, spotkanie Partnerstwa dla
Leśnicy i okolic dotyczące organizacji festynu osiedlowego, spotkanie w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia dotyczące
osiedlowej współpracy w roku 2023, spotkanie Porozumienia Wrocław Zachód
dotyczące zagadnień komunikacyjnych na
zachodzie Wrocławia oraz zaawansowanie
prac na budowie osi zachodniej.
Odbiór śmieci z Osiedla Leśnica
Mieszkanki i mieszkańcy naszego Osiedla
regularnie skarżą się na źle zorganizowany
odbiór odpadów. W miejscach zbiórki odpadów wielkogabarytowych śmieci zalegają
w ogromnych ilościach, obszary, z których
mieszkańcy znoszą śmieci są bardzo duże,
a ich ilość jest niewspółmiernie duża do
podstawianego kontenera. Mieszkańcy nie
mogąc wyrzucić śmieci do kontenera, zostawiają je obok, przez co teren przez kilka
dni wygląda jak wysypisko śmieci. Obok
wielkich gabarytów w punktach zbiórki
pojawiają się elektrośmieci, opony i zwykle
odpady.
Brak efektywnego systemu odbioru odpadów, jak również zbyt krótka praca PSZOK
skutkuje tym, że na terenach zielonych
naszego Osiedla wyrzucane są różnego
rodzaju śmieci, w tym wielkogabarytowe,
opony, gruz, toksyczne farby, pojemniki po
olejach itp.

W związku z tym, rada wystąpiła o weryfikację obecnie stosowanych zasad oczyszczania miasta i bardziej efektywne zorganizowanie odbioru śmieci z naszego Osiedla.
Zaproponowaliśmy wprowadzenie rozwiązań:
Usprawnienie zbiórki gabarytów: wszędzie
tam, gdzie to możliwe, powinien być podstawiany duży kontener lub dwa mniejsze;
po 24 godzinach obligatoryjnie kontener
powinien być wymieniany na pusty, bez
oczekiwana na zgłoszenie w tej sprawie,
sprzątanie ternu po zabraniu kontenera
najpóźniej następnego dnia; wystawianie
kontenera co najmniej raz w miesiącu lub
częściej;
w punktach zbiórki powinien być ustawiany również kontener na odpady zmieszane;
miejsca zbiórki odpadów powinny być wyznaczane przez Ekosystem na każdym osiedlu, w zależności od gęstości zabudowy
i potrzeb wynikających z badań i obserwacji.
Poprawa dostępności Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: zmiana godzin pracy PSZOK – minimum dwa
razy w tygodniu PSZOK-i powinny być
czynne do godziny 19.00 oraz w każdą sobotę; utworzenie dodatkowych Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - na terenie miasta powinny funkcjo-

nować co najmniej 4 takie punkty; przy
bramie PSZOK, na zewnątrz, powinien być
wystawiany duży kontener przeznaczony
dla osób, które przywiozą odpady poza
godzinami
pracy
punktu.
Wprowadzenie kontenerów lub worków na
zużytą odzież, pościel itd. w celu wyeliminowania zjawiska wrzucania zniszczonej
odzieży obok kontenerów na odzież ustawianych przez organizacje charytatywne.
Ustalenie na obszarze Osiedla Leśnica dodatkowych sześciu (Leśnica, Mokra, Ratyń,
Żar, Marszowice, Nowe Żerniki) punktów
odbioru odpadów kłopotliwych przez pojazdy
SZOP.
Przeprowadzenie
akcji
edukacyjnoinformacyjnej dotyczącej zasad segregacji,
pozbywania się wszystkich frakcji śmieci
i odpadów wielkogabarytowych oraz możliwości zamawiania kontenerów przez
wspólnoty
mieszkaniowe.
Ze względu na aktualną sytuację, wprowadzenie instrukcji dot. zasad segregacji
śmieci w języku ukraińskim np. naklejki na
kontenerach.

przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów
i Grabowej we Wrocławiu, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. Projekt planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny do publicznego wglądu
w dniach 6-30 maja 2022 roku, w siedzibie
Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Wydziale
Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka
53, 50-030 Wrocław, od poniedziałku do
piątku, w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod
adresem:
http://bip.um.wroc.pl/.
Każdy może wnieść uwagi do projektu planu.
Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Wrocławia na adres:
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, 50-030
Wrocław; w formie elektronicznej na adres:
brw@um.wroc.pl; za pomocą platformy ePUAP oraz 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 14
czerwca 2022 roku.

Przypominamy, że kontenery wystawiane są na dwa dni we wtorki
i piątki. Korzystając z numeru telefonu umieszczonego na kontenerze,
można zgłosić konieczność wymiany zapełnionego kontenera. Można
też poinformować o tym Radę Osiedla wysyłając informację ze zdjęciem na e-mail rada@lesnica.org Do
RO można również zgłosić potrzebę
podstawienia dodatkowego kontenera, podstawienia takie realizowane są w poniedziałki, wg kolejności
zgłoszeń.
Informujemy również, że na wniosek RO kontenery przy ulicy Starogajowej i Przesieckiej, Lazurowej
i Boguszowskiej, Jeleniogórskiej 37
i 91 oraz na rogu Kamiennogórskiej
i Halickiej zostały zwiększone z 7 do
18 m3.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 15:30,
za pomocą środków porozumiewania się na
odległość, poprzez jednoczesną transmisję
obrazu i dźwięku (online). Instrukcja i link
do dyskusji publicznej zostaną podane na
stronie
bip.um.wroc.pl/artykuly/133/
wylozenia.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych
W związku z obowiązkiem prowadzenia
ewidencji zbiorników bezodpływowych
(szamb), UMW zwraca się do właścicieli
i użytkowników nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie https://bip.um.wroc.pl/
artykul/376/59238/ewidencja-zbiornikow
-bezodplywowych.
Ankiety
zostaną
również doręczone przez MPWiK S.A. wraz
z
fakturami
za
wodę.
W terminie do dnia 31 maja 2022 r. należy
wypełnione i podpisane ankiety dostarczyć
do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubskiej
8-16, 50-502 Wrocław – pocztą lub do
kancelarii na parterze budynku, przesłać w
formie
skanu
na
adres
email: wsr@um.wroc.pl. Można również
przekazać ankietę w formie elektronicznej
za
pomocą
platformy
ePUAP:
/
umwroclaw/SkrytkaESP
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr telefonu 717996713 i 717996700.

Он-лайн навчання
Міністерство
освіти
України
оприлюднило список шкіл та онлайнплатформ, які підтримують навчання.
Після зарахування до цих шкіл та після
закінчення курсу учні зможуть отримати
електронні атестати про закінчення 2022
навчального року, визнані українською
системою
освіти.
На сайті Міністерства освіти України всі
шкільні підручники доступні в цифровому
вигляді Електронні версії підручників
(imzo.gov.ua)
Министерство
образования
Украины
объявило список школ и онлайнплатформ, поддерживающих обучение.
После зачисления в эти школы и после
прохождения курса учащиеся смогут
получить электронные аттестаты на 2022
учебный год, признаваемые системой
образования
Украины.
На сайте Министерства образования
Украины
все
школьные
учебники
доступны в цифровом виде Электронні
версії підручників (imzo.gov.ua)

Rada Osiedla Leśnica
ul. M. Płońskiego 13, 54-002 Wrocław
Tel.: 71 349 44 96, 571 511 646
e-mail: lesnica@osiedla.wroclaw.pl
Dyżury radnych 17.00 – 18.30:

– każdy poniedziałek i druga środa miesiąca siedziba RO
– pierwsza środa miesiąca Stabłowice, restauracja Fabryka ul. Wełniana 31

Wyłożenie mpzp w rejonie Kosmonautów i Grabowej

– trzecia środa miesiąca Złotnickie Centrum
Spotkań ul. Wielkopolska 3-5

Prezydent Wrocławia zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania

– czwarta środa miesiąca Nowe Żerniki
Klub Fundacji ECDiE ul. M. Berga 9

CO SŁYCHAĆ NA
OSIEDLACH
Złotniki
Miło nam poinformować, że w wyniku inicjatywy jednej z mieszkanek naszego osiedla –
Złotniki – we współpracy z Radą Osiedla
Leśnica udało się wydłużyć czas pracy Biblioteki zlokalizowanej przy ul. Wielkopolskiej
16 na Złotnikach. Przypomnijmy, że do tej
pory Biblioteka była czynna we wtorek
w godzinach 10:00 – 16:00 oraz piątek 12:00
– 19:00. Teraz będzie czynna również
w czwartki w godzinach 14:00 – 19:00.
Konkurs Krasomówczy
28 kwietnia leśnicka Szkoła Podstawowa nr
51 była gospodarzem XXVIII Powiatowego
Konkursu Krasomówczego w ramach Wielkiej Nagrody Wrocławia. Laureatem w kategorii klas I-VII został Mikołaj Suprynowicz
ze Szkoły Podstawowej nr 25, a w klas VIII
Jakub Libiszewski ze Szkoły Podstawowej nr
118. Poniżej kilka zdjęć z konkursu.

ślał, że joga kundalini jest stworzona dla
współczesnego człowieka – zabieganego
i zestresowanego, który codziennie musi
godzić wiele obowiązków, ale nie chce przy
tym stracić łączności z samym sobą.
Zajęcia prowadzi Satguru Kaur (Ewa Jurneczko).

URBAN SKETCHERS
W LEŚNICY
Wystawa USK Poland 10.04 -15.05.2022
(twoja praca, która powstanie w ramach
sketch walków po Leśnicy również może
pojawiać się na wystawie)
Bycie Urban Sketcherem to bycie turystą
we własnym mieście.
08.05.2022, niedziela, 14:00
Chcemy pokazać piękną (choć będącą na
uboczu) dzielnicę Wrocławianom oraz sketcherom z innych miast i odkryć ją na nowo
dla mieszkańców Leśnicy - bo bycie Urban
Sketcherem to bycie turystą we własnym
mieście, zauważanie interesujących i pięknych elementów w najbliższym otoczeniu.
O Urban Sketchers Poland:
KIM JESTESMY?: Jesteśmy grupą promującą szkicowanie w przestrzeni miejskiej,
zrzeszającą miłośników rysunku na każdym poziomie zaawansowania. Urban Sketchers to oddolna inicjatywa, która jest
realizowana na całym świecie, a jej kolebką
jest Seattle.
CO ROBIMY?: Szkicujemy wszelkimi dostępnymi technikami otaczający nas świat,
opierając się na bezpośredniej obserwacji
i doświadczeniu bycia w danym miejscu.
Publikujemy nasze prace w internecie
i wspieramy się w twórczym rozwoju, tworząc jedyną w swoim rodzaju międzynarodową społeczność.
DLA KOGO?: Nasze spotkania rysunkowe
są dla każdego, niezależnie od wieku, poglądów i umiejętności - wystarczy jedynie
lubić rysować (lub malować).
Chcemy pokazywać świat widziany naszymi oczami przez każdy kolejny rysunek,
który tworzymy.
Dołącz do nas! Gdzie nas znaleźć: Facebook: /urbansketcherspoland

WYSTAWA „SIEWCA”
JOGA NA ZAMKU
Kundalini joga jest jogą świadomości która
obejmuje zestaw ćwiczeń tak zwaną kriję,
techniki oddechowe pranajamę, intonowanie
mantr i głęboką relaksację. Ta dynamiczna
forma jogi a zarazem medytacyjna, koi
i wzmacnia układ nerwowy, zwiększa pojemność płuc, harmonizuje pracę gruczołów,
trenuje i stymuluje umysł, czyniąc go mocnym i giętkim w obliczu zmian i stresu. Daje
nam spokój, odprężenie i pewność siebie.
Dąży do dogłębnego poznania i akceptacji
siebie, traktując potrzeby duszy, ciała i umysłu jako równie ważne dla szczęścia i spełnienia w życiu. Jest to ścieżka miłości, która
w naturalny sposób pobudza nasz twórczy
potencjał i daje bezpośrednie doświadczenie
świadomości. Energia Kundalini jest ukrytym duchowym potencjałem, którą można
dzięki praktyce jogi rozwijać i wznosić poprzez ośrodki energetyczne, określane jako
czakry.
Joga Kundalini według nauk Yogi Bhajana
jest techniką, która może być stosowana
przez każdego, niezależnie od wieku czy
sprawności fizycznej. Yogi Bhajan podkre-

Autor o wystawie:
To niezwykła podróż. Gdzieś od 2019 roku
staram się zrozumieć intensywniej niezwykłe dzieło, ale przede wszystkim staram się
zrozumieć człowieka, który za nim stoi Vincenta van Gogha.
Na dłużej zatrzymał mnie motyw siewcy.
Nie potrafię do końca wyjaśnić dlaczego
ten motyw, tylko fragment postaci, stał się
tak intensywny w moich malarskich i rysunkowych poszukiwaniach. Obrazy van

Gogha z 1888 roku: Siewca I, Siewca
z obrzeżami Arles w tle, Siewca II, Siewca III,
to skupienie nad relacją człowieka i wielkiej
przestrzeni, relacją wydawałoby się nierówną, ale przecież nie bez wpływu na nią.
A gdyby ją zmienić? Przybliżyć. Oddać całą
uwagę dłoni z ukrytą zawartością.
Może podświadomie chciałem, żeby znalazło
się w niej to jedyne, najważniejsze ziarno.
Chyba zwłaszcza dziś tak bardzo każdemu z
nas potrzebne. Można je nazwać: nadzieja.
Michał Marek

O autorze:
Michał Marek (ur.1980 w Krośnie). Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. Od 2000 roku studia na ASP we Wrocławiu im. Eugeniusza Gepperta. Dyplom
z malarstwa w pracowni prof. Aleksandra
Dymitrowicza (2005). Od 2006 asystent
prof. Janusza Jaroszewskiego w Katedrze
Malarstwa na ASP we Wrocławiu. Doktorat
w 2013. Od 2014 zatrudniony na stanowisku
adiunkta.
Malarz i rysownik. Twórca obrazów, rysunków i obiektów malarskich odwołujących się
do szeroko rozumianej pamięci. Trzykrotnie
nominowany do Nagrody Roku ZPAP za
najlepszą wystawę.

Na wystawie obejrzycie fotografie:
- Karola Grygoruka
- Agaty Kubis
- Anastasii Zazuliak
- Krzysztofa Zatyckiego

NOC MUZEÓW 2022
Od kilku lat wiele wrocławskich instytucji
i miejsc związanych z kulturą zaprasza
wrocławian i turystów do udziału w Nocy
Muzeów. W tym roku bezpłatnie będzie
można we Wrocławiu zwiedzać w sobotę,
14 maja.
Na nocne zwiedzanie, warsztaty i atrakcje
dla dzieci oraz dorosłych zazwyczaj zapraszają muzea, galerie sztuki, uczelnie, centra kultury i sportu, pracownie, kościoły.
Niektóre placówki otwarte są już od rana,
pozostałe zamykają się grubo po północy.
Można skorzystać z bogatej oferty, a jest
w nią wliczone nie tylko zwiedzanie, specjalne oprowadzanie z przewodnikiem,
także liczne warsztaty, performanse, pokazy, wykłady, czy po prostu zabawy.

GRANICA

Więcej o programie wydarzenia na stronie:
https://www.facebook.com/
events/5205064596220980/

O Nocy Muzeów

Debata 28 maja, sobota, 2022, 17:00 20:00, sala 101
Wystawa
fotograficzna
„Granica”
czynna do 10 lipca 2022, 1 piętro
28 maja 2022 organizujemy wydarzenie
GRANICA - wystawa zdjęć oraz debaty dotycząca sytuacji na granicy polsko- białoruskiej
oraz sytuacji na granicy polsko- ukraińskiej.
Przyjrzymy się różnicom i podobieństwom
obu sytuacji, zadamy pytanie o granice pomocy niesionej od prywatnych ludzi i fundacji oraz o granice, która należy postawić sobie by pomagać mądrze.

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w roku 1997, w 2001 przekształciła się
w imprezę o zasięgu ogólnoeuropejskim,
w której udział bierze obecnie około 120
miast Europy. Organizowana jest zawsze
w trzeci weekend maja i powiązana jest
z obchodami Święta Muzealnika. Głównym
celem tej imprezy jest utworzenie płaszczyzny spotkania dla muzeów i prezentowanej
przez nie sztuki oraz publiczności.
Źródło: www.wroclaw.pl

Gość specjalny Janina Ochojska - łączenie online
1. Debata o granicy polsko-białoruskiej.
"Pomaganie jest legalne. Dlaczego w Polsce
nie?"
- Ania Alboth, Grupa Granica
- Mariusz Kurnyta, Człowiek Lasu
- Joanna Stańczyk, Matki na granicę
2. Pomagać mądrze, czyli jak?
- profesor Michał Wanke / Uniwersytet
Opolski
- Agata Ferenc, Fundacja Ocalenie

- Wiktoria Jargiło, Domy bez granic
3. Granica polsko - ukraińska
Czy Polacy stanęli na wysokości zadania, co
dalej z pomocą?
- Ada Klimaszewska Pomocowy WrocUAw

Wrocławski Sztab

- Ania Legutko, Wrocław Pomaga
- Olena Astakhova - Fundacja Ukraina

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM NA WFDP?
Poszukujemy osób, które chciałyby dołączyć do grona wolontariuszy WFDP i wspomóc nas w organizacji festiwalu. Na stronie www.festiwaldobregopiwa.pl znajdziecie formularz, który wypełniając zgłosicie
chęć pomocy.
Oferujemy świetną zabawę i wiele wiedzy
z zakresu organizowania tak dużego wydarzenia oraz oczywiście ogromną satysfakcję
z bycia częścią naszej ekipy!

