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  SSiieerrppiieeńń  nnaa  DDoollnnyymm  ŚŚlląąsskkuu  

Uczniowie i studenci na pewno się ze mną zgodzą, gdy 
powiem, że lipiec minął nam, niestety, błyskawicznie. Ale 
uszy do góry, mamy jeszcze miesiąc wakacji, który można 
spędzić na różne, ciekawe sposoby. Oto kilka z nich.  

Jeśli zazwyczaj nie możesz oderwać się od komputera, 
może uda Ci się to 22 sierpnia. W Hali Stulecia  odbędzie 
się bowiem największe spotkanie z youtuberami oraz ga-
merami w Polsce - Meetup2015Meetup2015Meetup2015Meetup2015. Niepowtarzalną imprezę  
i jednocześnie jedyne w swoim rodzaju spotkanie z Twór-
cami Youtube, którego ambasadorami są Rezigiusz, Stuu 
Games oraz MultiGamePlayGuy. 

Podczas imprezy odbędzie się między innymi: 
● Finał turnieju League of Legends 
● Finał turnieju Counter Strike 
● Konkurs Cosplay 
● Występy youtuberów 
● Q&A z youtuberami 
● Spotkania w cztery oczy z twórcami 
● i całe mnóstwo innych atrakcji i niespodzianek 
Więcej na stronie: http://meetup2015.pl/ 

A jeśli bardziej interesuje Cię dbanie o kondycję, 
Centrum Stworzone dla Zdrowia Centrum Stworzone dla Zdrowia Centrum Stworzone dla Zdrowia Centrum Stworzone dla Zdrowia będzie ofertą dla Ciebie. 
Jest to letnie miejsce spotkań ze zdrowiem, projekt 
stworzony przez USP Zdrowie, którego partnerem jest 
miasto Wrocław. Codziennie, aż do 30 sierpnia, będzie 
można sprawdzić kondycję organizmu oraz wziąć udział  
w tematycznych warsztatach i wykładach. Na początek 
eksperci nauczą, jak trenować mięśnie posturalne i za-
chować właściwą postawę ciała. W zajęciach udział wziąć 
może każdy – dzieci i dorośli, młodzież i starsi. Korzystanie 
z Centrum jest bezpłatne. 

A już 11 Sierpnia o godzinie 17.00 odbędzie się tam 
Akademia Zdrowej MamyAkademia Zdrowej MamyAkademia Zdrowej MamyAkademia Zdrowej Mamy - wykłady, warsztaty psycholo-
giczne oraz zajęcia fitness dla mam.     
Więcej na www.stworzonedlazdrowia.pl 

Jeżeli natomiast wolałbyś wakacje z dreszczykiem, 
proszę bardzo. Najbliższa okazja nadarzy się już 28-29 sier-
pnia - to „XVII W„XVII W„XVII W„XVII Weekend z Frankensteinem”eekend z Frankensteinem”eekend z Frankensteinem”eekend z Frankensteinem” w Ząbkowicach 
Śląskich. Na plantach zamkowych wystąpią wielkie 
gwiazdy polskiej sceny muzycznej, tj. „Afromental”, „Stra-
chy na Lachy” oraz „Miuosh” i „Maleo Reggae Rockers”.  

Dla najmłodszych przygotowano zajęcia plastyczne, 
malowanie twarzy, warsztaty filmowe, gry terenowe  
i zręcznościowe oraz wiele innych ciekawych zajęć, poka-
zów. Ponadto przez cały dzień, aż do północy będzie można 
wejść na Krzywą Wieżę, a wszystkich spragnionych moc-
nych wrażeń zapraszamy do „Nawiedzonego Domu” i „Sali 
Grabarzy”. Ponadto w przeddzień „Weekendu z Fran-
kensteinem” (czwartek) zapraszamy na kino grozy – 
projekcję filmu na plantach zamkowych. 
Koncerty:Koncerty:Koncerty:Koncerty: 
6.08.2015 ( czwartek) część festiwalowa – przesłuchania 
7.08. 2015 ( piątek) cześć festiwalowa - konkurs główny 
TNTTNTTNTTNT----Tadeusz Nalepa Tribute Tadeusz Nalepa Tribute Tadeusz Nalepa Tribute Tadeusz Nalepa Tribute z zaproszonymi gośćmi 
8.08.2015 ( sobota) laureat nagrody głównej festiwalu 
Piotr Nalepa Breakout Tour Piotr Nalepa Breakout Tour Piotr Nalepa Breakout Tour Piotr Nalepa Breakout Tour ----kapela prowadzona przez syna 
Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej 

 

Jeśli zaś wolisz spokojniejsze klimaty, oto coroczny 
klasyk - 21.Bolesławieckie Święto Ceramiki21.Bolesławieckie Święto Ceramiki21.Bolesławieckie Święto Ceramiki21.Bolesławieckie Święto Ceramiki, które odbędzie 
się w dniach 19-23 sierpnia 2015 roku. 

Bolesławiec wśród wielu innych miast w Polsce wyróżnia 
trwająca od kilku stuleci tradycja wyrobów z gliny. 
Bolesławieckie Święto CeramikiBolesławieckie Święto CeramikiBolesławieckie Święto CeramikiBolesławieckie Święto Ceramiki jest ceramiczno-inte-
raktywnym działaniem mającym wymiar artystycznego 
wydarzenia, którego celem jest promocja ceramiki oraz 
regionu bolesławieckiego. Podczas święta, które organi-
zowane jest po raz 21., w dniach 19 - 23 sierpnia na jednym 
z największych europejskich kiermaszów zaopatrzyć się 
będzie można w ceramikę użytkową, dekoracyjną, biżuterię 
a także w oryginalne dzieła sztuki. Bez względu na to, czy 
chcemy kupić naszyjnik, filiżankę czy donicę, każdy z wy-
robów jest niezwykle oryginalny. Szeroki wybór gwarantuje 
blisko stu wystawców, w tym ponad dwudziestu produ-
centów ceramiki z Bolesławca oraz producenci którzy na 
targi przyjeżdżają nie tylko z całej Polski ale i z zagranicy:  
z Czech, Węgier czy Litwy. Po raz kolejny w pięknej scenerii 
zabytkowego Rynku będzie można obserwować proces 
budowy, rozpalenia, wypału oraz wygaszenia widowisko-
wego pieca plenerowego. Podczas tegorocznej edycji będzie 
to konstrukcja pn.„Drzewo Ognia” autorstwa artysty – cera-
mika Mateusza Grobelnego. 
Więcej informacji na www swietoceramiki.pl 

A w naszej Gminie czeka nas impreza plenerowa 
Festiwal LataFestiwal LataFestiwal LataFestiwal Lata    w Miękiniw Miękiniw Miękiniw Miękini. Wśród licznych atrakcji: 
15 sierpnia 
 16:00 - występ zespołów biesiadnych - Senior i Lutynianie 
 16:30 – występy zespołów ludowych – Radośni i Trzy Dęby 
 17:45 – kabaret formacja Chatelet  
 19:00 - zespół Loka  
 20:30 - zespół Wilki  
 21:30 – pokaz pirotechniczny i dyskoteka DJ AICO 
 16 sierpnia 
 16:30 - blok atrakcji dla dzieci 
 18:00 – zespół Papa D. (dawny Papa Dance)  
 19:00 – zespół Quintess  
 21:00 - zespół Piękni i Młodzi  

Miłych wakacji życzy Redakcja :) 
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