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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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Biuletyn redagowany przez Radę Osiedla Leśnica

Za nami III Rodzinny Flomark Osiedlowy
Dziękujemy mieszkańcom za udział w wydarzeniu oraz za zgłoszone uwagi i wnioski.
Podziękowania kierujemy również do Klubu
Seniora Fantazja-Leśnica za udział i wsparcie
w czasie wydarzenia. Podczas Flomarku dzieci i młodzież mogły wziąć udział w konkursie
ekologicznym i otrzymać atrakcyjne nagrody,
dla najmłodszych dostępny był dmuchany
zamek.

•
•

•

jednego drzewa na terenie zieleni
przy ul. Wełnianej.
jednego drzewa na terenie położonym w rejonie ul. Skoczylasa,
oznaczonym geodezyjnie jako
działka nr 25, AM-2, obr. Złotniki.
dziewięciu drzew na terenach
położonych w rejonie ul. E. Maya,
oznaczonych geodezyjnie jako
działki nr 191/3, 191/4, 191/5, AM
-11, obr. Żerniki.

Wszystkie planowane wycinki otrzymały
prawomocne decyzje Marszałka Województwa Dolnośląskiego lub Konserwatora
Zabytków.
Tramwaje znowu jeżdżą do Leśnicy

Odbył się również konkurs rzutowy dla dzieci
i młodzieży organizowany we współpracy z
Kołem 122 Astra PZW, zwycięzcom gratulujemy. Udało się nam zebrać prawie cały kontener zużytego drobnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Dziękujemy nadleśniczemu Waldemarowi Zarembie z Nadleśnictwa Miękinia Lasy Państwowe, za przekazane
sadzonki, które rozdawaliśmy mieszkańcom
w zamian za oddane elektrośmieci. Podczas
imprezy wspierała nas aktywnie Straż Miejska Wrocławia.
Osiedlowy Festyn Partnerski w sobotę
11 czerwca
W sobotę 11.06 na terenie Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ulicy Kieleckiej odbędzie się kolejny Osiedlowy Festyn
Partnerski. Jak zwykle będzie wiele atrakcji
przygotowanych przez członków Partnerstwo
dla Leśnicy i okolic oraz Radę Osiedla Leśnica, przy wsparciu Wrocławskiego Centrum
Rozwoju Społecznego, między innymi dmuchany zamek, malowanie twarzy, konkursy i
zabawy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, małych i dużych, do wspólnej zabawy i
integracji.
Konkurs dla dzieci Mój Pojazd Przyszłości
W konkursie wzięło udział 30 małych
twórców. Dziękujemy bardzo za zgłoszenie prac. Kilkuset mieszkańców
oddało głosy i wybrało POJAZDY
PRZYSZŁOŚCI!
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka,
która odbędzie się 04.06 (sobota) w GERMAZIE przy ul. Strzegomskiej. Zaczynamy o
12.00. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych autobusów MPK, odjazd z pętli LEŚNICA o 11:30, szczegóły na lesnica.org i FB.
Wycinki na osiedlu
Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że w
czerwcu i lipcu br. planowane są następujące
wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu
na terenach będącym w zasobie Gminy Wrocław:
•
trzech drzew na terenie położonym
w rejonie ul. Rubczaka, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 42/3,
AM-16, obr. Leśnica.

12 maja, na nowej pętli autobusowej przy
ulicy Kosmonautów odbyło się spotkanie
przedstawicieli RO Leśnica oraz RO Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec i
RO Żerniki z inwestorem i wykonawcą Osi
Zachodniej. Na spotkaniu przedstawiciele
Wrocławskich Inwestycji poinformowali o
zakończeniu przerwy w kursowaniu tramwajów.
Na trasie powstało 8 nowych przystanków
tramwajowych. Miasto planowało ustawić
tymczasowe wiaty tylko na dwóch nowych
przystankach w kierunku centrum (Aleja
Architektów i Szpital), ale wnioskowaliśmy
o ich ustawienie na każdym przystanku.
Nowe wiaty zostaną postawione dopiero
pod koniec całej inwestycji. Nowe torowisko ma dwie przelotki, które pozwolą na
„zawracanie” tramwajom z dwiema kabinami bez korzystania z pętli. Chodnik oraz
droga rowerowa zostały nieco odsunięte od
torowiska, w stosunku do pierwotnego
projektu i pomiędzy nimi będzie nowa
aleja dużych drzew (nasadzenia o wysokości początkowej do 7 m). Na całym odcinku
będzie inteligentne oświetlenie podłączone
do systemu ITS.
Obecnie wykonawca przystąpił do budowy
nowej jezdni południowej (w miejsce starego torowiska) oraz kontynuuje budowę
chodnika i drogi rowerowej po stronie południowej.
Zmieniła się zielona część projektu Osi
Zachodniej. Kosmonautów po przebudowie, będzie jedną z dróg zapowiedzianego
kilka lat temu programu Zielonych Tętnic
Miasta. Przy drodze zostanie posadzonych
580 drzew i kilkadziesiąt tysięcy krzewów.
Zazielenione będą też ekrany akustyczne.
Aleja starych klonów podlega obecnie
szczegółowym badaniom. Niestety, ich
systemy korzeniowe są bardzo słabe i planowana jest wymiana większej liczby
drzew na nowe. Dendrolodzy szacują obecnie, że więcej drzew jest w bardzo złym
stanie i ich pozostawienie będzie stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.
Wcześniej zaplanowano, że 1/3 drzewostanu zostanie wycięta ze względu na samą
budowę. Nowe nasadzenia pojawią się też
wzdłuż ulicy 11 listopada (aleja Stabłowicka) – będzie to 312 drzew i ponad 5 400
krzewów.
IX sesja RO Leśnica
30 maja odbyła się kolejna sesja RO. Radni
podjęli następujące uchwały: w sprawie
aktualizacji zadań społecznych Wigilia dla
samotnych i potrzebujących, Paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży oraz Teatr dla
dzieci w plenerze; w sprawie linii tramwajowej na Stabłowice; miejsc parkingowych
przy ul. Arbuzowej; zmiany składu Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; wydania opinii dotyczącej sprzedaż alkoholu
w małej gastronomii „BEACH BAR” przy
ul. Kosmonautów 1 oraz w punkcie sprzedaży detalicznej przy ul. Wielkopolskiej 72;
w sprawie zabezpieczenia nieruchomości
pod zespół szkół ponadpodstawowych oraz
w sprawie zamknięcia ulicy Ostrężynowej.
Ponadto omówiono kwestię remontu torowiska do Leśnicy, docelowej organizacji
ruchu na osi zachodniej oraz spotkanie
radnych z z-cą Komendanta Komisariatu
Policji Wrocław-Leśnica oraz Kierownikiem Wydziału Prewencji.

Jaka ma być lokalna polityka integracyjna? - konsultacje
Do 19 czerwca 2022 r. potrwają konsultacje społeczne założeń międzykulturowej
polityki integracyjnej Wrocławia:
- Edukacja i integracja międzykulturowa
dzieci
i
młodzieży
- Utrzymanie zaangażowania wolontariuszy (w sytuacjach kryzysowych i długofalowo)
- Wsparcie procesu usamodzielniania się
migrantów/migrantek
i
uchodźców/
uchodźczyń (miejsca zamieszkania i aktywizacja
zawodowa)
- Włączanie migrantów/migrantek i
uchodźców/uchodźczyń w lokalne procesy
społeczne
- Migranci/migrantki i uchodźcy/ uchodźczynie w lokalnych społecznościach
- Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
- Uwzględnianie potrzeb i zasobów migrantów/migrantek
i
uchodźców/
uchodźczyń w lokalnych dokumentach
strategicznych
Opinie można składać poprzez Eformularz opinii oraz drogą mailową na
adres koordynatorki Hanny Achremowicz h.achremowicz@edukacjakrytyczna.pl
Więcej informacji na stronie konsultacji:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/
konsultacje-jaka-ma-byc-lokalna-politykaintegracyjna
Wrocławskie Centrum Sportu na
Nowych Żernikach – zawieszenie
postępowania

Prezydent Wrocławia zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja Wrocławskiego
Centrum Sportu we Wrocławiu, Powiat m.
Wrocław, Województwo Dolnośląskie”,
przewidzianego do realizacji na działkach
nr 62/68 AM-10; 1, 5, 4/2, 6/4, 7, 8, 11/2,
11/1, 12, 13/2, 14/2, 17/2 AM-21; 1/3, 2/8,
6, 7/2 AM-22; 12/6 AM-23; 1/2, 2/2, 3, 4,
AM-27 obręb Żerniki”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zawieszenie postępowania wstrzymuje
bieg terminów przewidzianych w kodeksie.
Nowy termin zakończenia sprawy zostanie
wyznaczony po podjęciu przez organ postępowania w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia. Z treścią
postanowienia można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45
do 15.45.

szym kontakcie z pracownikiem prowadzącym
postępowanie
(e-mail:
barbara.duszenko@um.wroc.pl, tel. 71 799 67 35)
lub sekretariatem Wydziału Środowiska i
Rolnictwa
UM
Wrocławia
e-mail:
wsr@um.wroc.pl, tel. 71 799 67 00.
Przypominamy o obowiązku złożenia
deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB)
Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do 30 czerwca 2022 r. złożyć
deklarację o sposobie jego ogrzewania do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB). Dla nowo powstałych budynków
termin ten wynosi 14 dni.
Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji:
budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu
budynku;
budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie
zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);
każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowousługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.
Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali
urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1
MW musi być zgłoszone do bazy CEEB:
•
miejska sieć ciepłownicza / ciepło
systemowe / lokalna sieć ciepłownicza,
•
kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy,
•
kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem,
•
kominek / koza / ogrzewacz powietrza
na paliwo stałe,
•
piec kaflowy na paliwo stałe,
•
trzon kuchenny / piecokuchnia /
kuchnia węglowa,
•
kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek
gazowy,
•
kocioł olejowy,
•
pompa ciepła,
•
ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,
•
kolektory słoneczne do ciepłej wody
użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.
Deklarację najłatwiej wypełnić i złożyć
ONLINE
https://ceeb.gov.pl/

Budowa osiedla przy ulicy Góreckiej
cd. Postępowania
Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia wszystkich zainteresowanych, że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla
przedsięwzięcia
pn.
„Budowa osiedla budynków wielorodzinnych oraz towarzyszącej infrastruktury
technicznej w postaci parkingów naziemnych i podziemnych we Wrocławiu przy ul.
Góreckiej”, przewidzianego do realizacji na
działce nr 14 AM 7 obręb Stabłowice. W
siedzibie Wydziału przy ul. Hubskiej 8-16
można zapoznać się z dokumentacją sprawy tj.: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wraz z załącznikami, raportem o
oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniem oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we
Wrocławiu
znak:
WOOŚ.4220.430.2021.BZ.6 z dnia 8 września
2021 r. oraz opinią Dyrektora Zarządu
Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak:
WR.ZZŚ.1.435.103.2021.EG z dnia 6 lipca
2021 r. i postanowieniem Prezydenta Wrocławia z dnia 17 września 2021 r. znak:
WSROS.6220.19.2021.BD. Do 3 czerwca
2022 r. włącznie, w siedzibie Wydziału w
godzinach urzędowania można składać
uwagi i wnioski. Zapoznanie się z ww. dokumentami będzie możliwe po wcześniej-

Jak zrobić to w formie papierowej, więcej
informacji na
https://www.wroclaw.pl/
zielony-wroclaw/deklaracja-o-zrodlachciepla-jak-i-gdzie-zlozyc-we-wroclawiu

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
– trzecia środa miesiąca Złotnickie Centrum
Spotkań ul. Wielkopolska 3-5
– czwarta środa miesiąca Nowe Żerniki
Klub Fundacji ECDiE ul. M. Berga 9

CO SŁYCHAĆ NA
OSIEDLACH?
Uroczystość odsłonięcia tablicy i nadania imienia Andrzeja Kobla skwerowi
przy ulicy Płońskiego
25 maja br. o godz. 12:30 na skwerze przy ul.
Płońskiego odbyło się uroczyste odsłonięcia
tablicy i nadanie skwerowi imienia Andrzeja
Kobla.
Inicjatorem uroczystości był radny Rady
Miejskiej Wrocławia Michał Piechel, doradca
prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnością. Uchwałę w tej sprawie Rada
Miejska przyjęła pod koniec kwietnia, a w
przededniu 22-rocznicy śmierci Andrzeja
Kobla, oficjalnie nadano nową nazwę skwerowi pomiędzy ulicami Płońskiego i Rubczaka, naprzeciwko siedziby Rady Osiedla Leśnica.

Zachęcamy, aby do 17.06.2022 r. mieszkańcy zgłaszali swoje indywidualne uwagi
do Wydziału Planowania Przestrzennego
(email wpl@um.wroc.pl). Poniżej link do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy Alei Kaczorowskiego.
https://bip.um.wroc.pl/
artykul/629/58560/rejon-alei-prezydentaryszarda-kaczorowskiego-i-ulicypiolunowej-749"

WARSZTATY LETNIE
„Wakacje z Historią”
W tym roku dla ciekawskich młodych ludzi
ruszamy w podróż po kartach historii!
Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów.
Codziennie zapewniamy ciepły posiłek!
Terminy:
turnus 1: 27.06 – 01.07/ godz. 8:00 –
16:00
turnus 2: 04.07 – 08.07/ godz. 8:00 –
16:00
turnus 3: 11.07 – 15.07/ godz. 8:00 – 16:00
Cena: 550 zł / 5 dni (warsztaty plus posiłki)
Wiek uczestników: 7-12 lat
Zapisy: strefazajec.pl lub zamek.wroclaw.pl

Uroczystego odsłonięcia tablicy i kamienia
dokonali razem z panią Ewą Kobel przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia oraz miasta.

WYSTAWA „REALITY DOESN’T MATTER. THE MEMORY DOES”
Wystawa “Reality doesn’t matter. The memory does” jest wynikiem trzymiesięcznego projektu wokół szerokiego tematu tożsamości.

Andrzej Kobel był społecznikiem, fundatorem stypendiów dla najzdolniejszych absolwentów wrocławskich uczelni artystycznych,
mecenasem wspierającym finansowo przedsięwzięcia naukowe i kulturalne, w tym publikacje, płyty, wydarzenia czy koncerty. Angażował się w działalność na rzecz dzieci
i młodzieży. Organizował dla nich wycieczki
i wyjazdy wakacyjne. Ufundował stołówkę
i salę gimnastyczna dla Szkoły Podstawowej
nr 24 oraz obiekty dydaktyczne dla LO nr
XII im. Bolesława Chrobrego. Swoją pomocą
służył także chorym i niepełnosprawnym
oraz osobom z trudnych środowisk. Systematycznie wspomagał wrocławskie noclegownie dla bezdomnych. Bliskie były mu
także lokalne inicjatywy dotyczące Leśnicy,
Złotnik i Stabłowic. Głosami mieszkańców
tych osiedli został w 1998 r. wybrany radnym
miejskim. Został pośmiertnie odznaczony
przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Dyskusja nad planem zagospodarowania okolic ulicy Piołunowej
25.05. odbyło się zdalne spotkanie na platformie zoom z przedstawicielami Wrocławskiego Wydziału Planowania Przestrzennego.
Dyskusja dotyczyła projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
okolicy Alei Kaczorowskiego oraz ul. Piołunowej. Teren ma być przeznaczony m. in. na
produkcję, bazy budowlane i sprzętowe, stacje paliw lub inne usługi. Zważywszy na okoliczne zabudowania oraz pobliski Park Złotnicki mieszkańcy Złotnik obecni na dyskusji
zgłaszali swoje uwagi oraz obawy. Podczas
spotkania obecni byli radni osiedlowi ze
Złotnik.

W ciągu jedenastu tygodni uczestnicy spotykali się, dzielili i uczyli się, aby tworzyć i
wyrażać siebie. Rozmawiali o sprawach
intymnych, ale uniwersalnych: jak stać się
sobą? co nas definiuje i na nas wpływa?
Niezależnie od tego, czy jest ona postrzegana z perspektywy ciała fizycznego, niematerialnego umysłu czy żywego doświadczenia, tożsamość ciągle się zmienia i jest
trudna do uchwycenia.

Sesje warsztatowe doprowadziły do powstania pięciu dzieł sztuki, a poprzez ten
finałowy pokaz, który skupia prace Anny
Zwolskiej, Wendy Moreno, Zariny Kamilowej, Aleksandry Gałązki i Lei Comprelle,
zapraszamy do odkrywania filmów, instalacji, tekstów i obrazów oraz do zadania sobie pytania: co to znaczy być sobą?

Wystawa czynna od 23 maja do 19 czerwca
w Przejściu Dialogu na ul Świdnickiej.

17:00 – 18:30 - Szkolenie degustatorskie
https://biletyna.pl/inne/WFDP-2022-Szkolenie
-degustatorskie

18:00 - Ogłoszenie wyników głosowania w aplikacji na najlepsze piwo Festiwalu 2022

https://biletyna.pl/inne/WFDP-2022-Szkolenie
-nie-tylko-dla-piwowarow

18:30 - Piwny Klub - gorące podsumowanie

SCENA PIWNO – KULINARNA (ul. Lotnicza)
17:00 - Instrukcja obsługi Festiwalu
17:15 - Festiwalowe ABC - Piwny Klub poleca
17:30 - Niepiwne hobby browarników.
18:15 - Oficjalne otwarcie Festiwalu
18:30 - Piwny Klub i jego goście

12:00 - 20:00 – Prezentacja Dolnośląskiego
Szlaku Piwa i Wina

kusyjny
17:45 - PubQuiz na Wrocławskim Festiwalu
Dobrego Piwa

14:00 – 15:00 – Piwna prelekcja połączona z
degustacją

19:00 - Gala 12. Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa

Udział bezpłatny | Wejściówki do wygrania w
konkursach lub do odebrania w sklepie festiwalowym

19:30 - Wręczenie nagród Konkursu Piw Domowych

15:30 – 16:30 – „ABC Degustacji na przykładzie
win dolnośląskich”

20:00 - 23:30 - DJ Leesica

Udział bezpłatny | Wejściówki do wygrania w
konkursach lub do odebrania w sklepie festiwalowym

19:30 - Czego nie wiesz o chmielu? - rozmowa

WROCŁAWSKIE
SKIE

WARSZTATY

PIWOWAR-

20:00 - 23:30 - DJ Mingis

WWP / NAMIOT (ul. Królewiecka)

WROCŁAWSKIE WARSZTATY PIWOWARSKIE:

12:00 – Enzymy w browarze – wykład

WWP / NAMIOT (ul. Królewiecka)

17:30 - Konkurs z Piwnym Klubem

18:00 – 19:00 - Szkolenie nie tylko dla piwowarów

STREFA TURYSTYKI PIWNEJ – DOLNOŚLĄSKI SZLAK PIWA I WINA

Piątek // 10 czerwca

16:00 - Gieno Mientkiewicz - sery i piwo - pokaz
kulinarny

17:00 – 18:00 – Piwna prelekcja połączona z
degustacją

WROCŁAWSKIE WARSZTATY PIWOWARSKIE
WWP / NAMIOT (ul. Królewiecka)
12:00 – 13:30 - Analiza piwa
14:00 – 15:30 - ABC cydrów polskich
https://biletyna.pl/inne/WFDP-22-ABC-cydrowpolskich/Wroclaw
16:30 – 18:00 - ABC miodów pitnych
Bilety 100 zł: https://biletyna.pl/inne/WFDP-22ABC-miodow-pitnych/Wroclaw
WWP / TWÓJ BROWAR (stoisko od ul. Królewieckiej)
12:00 - 18:00 STREFA TURYSTYKI PIWNEJ –
DOLNOŚLĄSKI SZLAK PIWA I WINA
12:00 - 19:00 – Prezentacja Dolnośląskiego Szlaku
Piwa i Wina

13:00 - Piwa bezalkoholowe - metody produkcji

Udział bezpłatny | Wejściówki do wygrania w
konkursach lub do odebrania w sklepie festiwalowym

Udział bezpłatny | Wejściówki do wygrania w konkursach lub do odebrania w sklepie festiwalowym

17:00 - 18:30 - ABC cydrów polskich – Warsztaty
połączone z degustacją.

14.00 - Spotkanie piwowarów domowych Część branżowa (zamknięta)

18:30 – 19:30 – „ABC Degustacji na przykładzie
win dolnośląskich”

14:00 – 15:00 – Piwna prelekcja połączona z degustacją

Bilety 100 zł: https://biletyna.pl/inne/WFDP-22ABC-cydrow-polskich/Wroclaw

16:30 - 19.00 - Spotkanie z piwowarami domowymi. Część otwarta dla publiczności, degustacje | Bilety: 30 zł (Sklep Festiwalowy)

Udział bezpłatny | Wejściówki do wygrania w
konkursach lub do odebrania w sklepie festiwalowym

Udział bezpłatny | Wejściówki do wygrania w konkursach lub do odebrania w sklepie festiwalowym

WWP / TWÓJ BROWAR (stoisko od ul. Królewieckiej)

STREFA SPORTÓW MIEJSKICH (tereny zielone)

13.00 – Warzenie piwa z procesem zacierania

12:00 - 15:00 - Kosynierzy Wrocław

12.00 - 20.00 - Prezentacje

12.00 - 20.00 - Rugby Wrocław

WWP / STOISKO PSPD (Polskie Stowarzyszenie
Piwowarów Domowych)

16.00 - 20.00 - Wrocław Wanderers - Quidditch
Team

13:00 - 20:00

16.00 - 20.00 - Wroc³aw Lions Australian Rules
Football Club

STREFA SPORTÓW MIEJSKICH

12:00 - 20:00 – Melki - fińske kręgle

16:00 - 19:00 - Kosynierzy Wrocław

12:00 - 20:00 – Ekostraż

12.00 - 18.00 - Rugby Wrocław

Niedziela // 12 czerwca

12.00 - 19.00 - Wrocław Wanderers - Quidditch
Team

19:30 - 21:00 - ABC miodów pitnych – Warsztaty
połączone z degustacją.
Bilety 100 zł: https://biletyna.pl/inne/WFDP-22ABC-miodow-pitnych/Wroclaw
WWP / TWÓJ BROWAR (stoisko od ul. Królewieckiej)
18.00 - 19.00 – Zrób sobie kratę piwa - warzenie
piwa z brewkitów
16.00 - 22.00 - Prezentacja oferty Twojego Browaru
WWP / STOISKO PSPD (Polskie Stowarzyszenie
Piwowarów Domowych)

SALE SZKOLENIOWE:
12:00 – 14:00 - Szkolenie dla sędziów piwnych

16:00 - 20:00

https://biletyna.pl/inne/WFDP-2022-Szkolenie
-dla-sedziow-piwnych

SALE SZKOLENIOWE:

14:00 – 15:30 - Szkolenie degustatorskie

18:00 - 19:30 - Szkolenie nie tylko dla piwowarów

https://biletyna.pl/inne/WFDP-2022-Szkolenie
-degustatorskie

https://biletyna.pl/inne/WFDP-2022-Szkolenienie-tylko-dla-piwowarow
19:00 - 20:30 - Szkolenie degustatorskie
https://biletyna.pl/inne/WFDP-2022-Szkoleniedegustatorskie
STREFA TURYSTYKI PIWNEJ – DOLNOŚLĄSKI
SZLAK PIWA I WINA

16:00 - 20:00 – Prezentacja Dolnośląskiego Szlaku piwa i Wina
18:00 – 19:00 „ABC Degustacji na przykładzie win
dolnośląskich”
STREFA SPORTÓW MIEJSKICH (tereny zielone)
18:00 - 20:00 - Animatorka Nastazja
16:00 - 19:00 - Kosynierzy Wrocław
16.00 - 20.00 - Rugby Wrocław
16.00 - 20.00 - Wroclaw Lions Australian Rules
Football Club
16:00 - 20:00 – Melki - fińske kręgle
16:00 - 20:00 – Ekostraż Stoisko informacyjne,
zbiórka na zwierzaki, warsztaty
Sobota // 11 czerwca
SCENA PIWNO – KULINARNA (ul. Lotnicza)
12:00 - Instrukcja obsługi Festiwalu
13:30 - Gieno Mientkiewicz - sery i piwo - pokaz
kulinarny
15:00 - Niepiwne hobby browarników. Tomasz
Kopyra
15:45 – Wrocławski Szlak Piwny - rozdanie nagród
16:00 - Czy powrót zainteresowania tradycyjnymi
stylami piwa jest związany z inflacją? - panel dys-

15:00 – 16:30 - Szkolenie nie tylko dla piwowarów
https://biletyna.pl/inne/WFDP-2022-Szkolenie
-nie-tylko-dla-piwowarow

SCENA PIWNO – KULINARNA (od ul. Lotniczej)
12:00 - DJ Mingis
15:00 - Instrukcja obsługi Festiwalu
15:15 - Niepiwne hobby browarników. Agnieszka
Dejna

15:30 – 16:30 – Piwna prelekcja połączona z degustacją
Udział bezpłatny | Wejściówki do wygrania w konkursach lub do odebrania w sklepie festiwalowym
17:00 – 18:00 – „ABC Degustacji na przykładzie
win dolnośląskich”
Udział bezpłatny | Wejściówki do wygrania w konkursach lub do odebrania w sklepie festiwalowym

12.00 - 19.00 - Wroc³aw Lions Australian Rules
Football Club
12:00 - 18:00 – Melki - fińske kręgle
12:00 - 20:00 – Ekostraż

