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RADA
OSIEDLA
NOWY DWÓR

Rada Osiedla Nowy Dwór jest powołana do repre-
zentowania mieszkańców. Przewodniczącą Rady 
Osiedla jest Małgorzata Molenda, a Przewodni-
czącym Zarządu Osiedla – Łukasz Olbert. 

Dyżury radnych prowadzone są w każdą środę 
w godz. 17.00–19.00. Bezpłatne dyżury prawnika 
(Artura Skowrońskiego) odbywają się w każdą 
drugą środę miesiąca w godz. 17.00–19.00.

Ponadto na stronie internetowej rady można 
znaleźć informacje o bezpłatnych spotkaniach 
z pracownikami MOPS-u, dyżurach strażnika osie-
dlowego oraz dzielnicowego. 

Oficjalny profil na facebooku:
Rada Osiedla Nowy Dwór

Terminy dyżurów w MOPS od września 2016 
do czerwca 2017 – raz w miesiącu

Dyżury Strażnika Miejskiego – Roberta Palucha 
w Radzie Osiedla po uprzednim umówieniu się 
telefonicznym w siedzibie Rady Osiedla – kontakt 
Robert Paluch, tel. 516 746 190

Dyżury Posła na Sejm RP – Piotra Babiarza – każ-
dy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.00–19.00

ul. Nowodworska 51/3

tel.: 603 602 722

e-mail:
nowy_dwor@osiedle.wroc.pl

www.nowydwor-ro.pl

INSTYTUCJE PUBLICZNE
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MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ 
Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 4

Świadczymy pomoc w formie zasiłków, pracy 
socjalnej, kierujemy do Dziennych Domów Pomocy 
Społecznej. Podejmujemy działania ukierunkowane 
na aktywizację, integrację oraz edukację dzieci, mło-
dzieży, seniorów, bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Budujemy sieć współpracy i urzeczywistniamy 
partnerstwa lokalne, realizujemy programy 
aktywności lokalnej. Podejmujemy działania na 
rzecz rozwiązywania problemu przemocy w ra-
mach procedury „Niebieskiej karty”.

Pracownicy socjalni przyjmują w siedzibie przy 
ul. Oficerskiej 9a w poniedziałki, wtorki, czwartki 
i piątki  w godzinach 7.30–10.00,  w środy w godzi-
nach 13.00–15.30.

Kierownik: 71 782 24 42; I zastępca Kierownika:
71 782 24 49; II zastępca Kierownika: 71 782 24 45

Ponadto raz w miesiącu pełnimy dyżury w Radzie 
Osiedla Nowy Dwór w godz. 14.00–15.30.

Opieką nad osobami starszymi, realizowaniem 
pomocy w formie usług opiekuńczych zajmuje się 
Dział Usług Opiekuńczych z siedzibą przy: 
ul. Na Ostatnim Groszu 54-56
tel: kierownik Anna Dercz 71 351 02 42; kierownik 
ds. pomocy środowiskowej Zbigniew Możejko: 
71 357 34 60, administracja: 71 351 02 41  

ul. Oficerska 9a

tel: 71 782 24 50
(sekretariat)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
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MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA
WE WROCŁAWIU
Filia nr 22 im. Marianny Bocian

Umożliwiamy wypożyczanie pozycji z literatury 
pięknej i popularnonaukowej, audiobooków, 
filmów na DVD oraz muzyki na CD. Organizujemy 
wystawy oraz spotkania autorskie dla szerokiej 
grupy odbiorców.

Od września do czerwca zapraszamy na spotka-
nia w Klubie Muzyki – prelekcje dotyczą wokali-
stów, zespołów, gatunków muzyki – oraz na wy-
stępy chórów, wokalistów i zespołów muzycznych 
działających przy MDK Wrocław-Fabryczna. 

Raz w miesiącu odbywają się zajęcia „Mama i ja 
w bibliotece” dla dzieci w wieku 1–3 lat wraz 
z opiekunami. Spotkania integrują, oswajają 
z książką i wyrabiają umiejętność nauki i zabawy 
w grupie. Dwa razy w roku bibliotekarze prowa-
dzą kursy komputerowe dla seniorów. 

Filia nr 22 MBP działa od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10.00–19.00, zaś w sobotę w godz. 
10.00–15.00. 

ul. Chociebuska 8-10

tel.: 71 354 72 67

e-mail:
mbp22@biblioteka.wroc.pl

www.biblioteka.wroc.pl 

INSTYTUCJE PUBLICZNE
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WROCŁAWSKIE
CENTRUM
ROZWOJU
SPOŁECZNEGO

Animujemy Wyspę Słodową, pośredniczymy 
w wolontariacie, koordynujemy Dni Seniora, 
działamy na rzecz integracji społecznej, wspie-
ramy obcokrajowców w Infolinku. Zapraszamy 
wrocławian do udziału w piknikach, warsztatach 
i konkursach podczas Miesiąca Rodziny, zachęca-
my do aktywności i zdrowego stylu życia poprzez 
programy Miasto w Formie i Szkoła w Formie. 
Współorganizujemy projekt Parki ESK Wrocław 
2016. Wspomagamy również działania społecz-
ności lokalnych, m.in. na Brochowie i Nowym 
Dworze. 

Nasze projekty realizujemy w oparciu o współ-
pracę wielosektorową: z organizacjami pozarzą-
dowymi, instytucjami publicznymi oraz prywatny-
mi firmami. 

Jeśli chcesz włączyć się w nasze działania bądź 
potrzebujesz wsparcia przy realizacji działań na 
rzecz społeczności lokalnej, odezwij się do nas, 
a podzielimy się naszym doświadczeniem.

pl. Dominikański 6

tel.: 71 772 49 00

e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl

www.wcrs.wroclaw.pl

INSTYTUCJE PUBLICZNE
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STRAŻ
MIEJSKA
ODDZIAŁ III

Straż miejska to umundurowana formacja, 
mająca na celu ochronę ładu i porządku publicz-
nego na terenie miasta. Do zadań straży należy 
w szczególności ochrona spokoju i porządku 
w miejscach publicznych, kontrola ruchu drogo-
wego, kontrola publicznego transportu zbioro-
wego, współdziałanie z właściwymi podmiotami 
w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skut-
ków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych 
zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, 
katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, 
informowanie społeczności lokalnej o stanie 
i rodzajach zagrożeń.

Dyżury strażnika osiedlowego na Nowym Dworze
odbywają się co drugą środę w godz. 17.00–19.00
w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Nowodworskiej 
51/3. 

kontakt: Robert Paluch, tel. 516 746 190

ul. Kosmonautów 274

tel.: 71 310 06 49

www.smwroclaw.pl

BEZPIECZEŃSTWO
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KOMISARIAT
POLICJI WROCŁAW-
-FABRYCZNA

Komenda Policji Wrocław-Fabryczna wykonuje 
na obszarze Nowego Dworu zadania w sprawach 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
ochrony życia i zdrowia ludzi i ich mienia, zapew-
nienia spokoju w miejscach publicznych.

Na terenie Nowego Dworu działają dzielnicowi:

Sławomir Cichosz (tel.: 601 703 197) obsługuje 
rejon ulic: Budziszyńska 76-134, 107-135; Wojro-
wicka 21-47, 32-58; Komorowska, Krośnieńska, 
Rogowska 136-176, Gubińska 8-10 oraz Zemska 
18-44, Strzegomska 268a.

Mariusz Olszak (tel. 601 703 466 lub 71 357 35 93) 
obsługuje rejon ulic: Chociebuska 4-10, Nowo-
dworska 63-107, Rogowska 2-130, Zemska 1-35, 
Zemska 10-16, ROD „Samo Życie”, Strzegomska 
268a.

S. Cichosz i M. Krześniak obsługują tymczasowo 
rejon ulic: Nowodworska 1-53, 6-40; Budziszyńska 
1-53, 2-36; Gubińska 1, 15-17; Wojrowicka 2-23, 3.

Kierownik rewiru II asp. sztab. Mariusz Olszak
– tel. 601 703 466 oraz 71 357 35 93. ul. gen. Iwana Połbina 1 

tel.: 71 351 02 13

71 340 43 80 

www.wroclaw.policja.gov.pl 

BEZPIECZEŃSTWO
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SZKOŁA
PODSTAWOWA
NR 113

Misją SP nr 113 jest zapewnienie harmonijnego 
rozwoju każdego ucznia, zgodnego z jego osobi-
stymi potrzebami, możliwościami i zainteresowa-
niami.

Szkoła realizuje bogatą ofertę zajęć pozalek-
cyjnych: koła językowe (j. francuski, niemiecki, 
angielski), plastyczne, sportowe (siatkówka, 
koszykówka, piłka nożna), informatyczne, eko-
logiczne, turystyczne, teatralne oraz wokalne. 
Nauka pływania odbywa się od pierwszej klasy.

Szkoła działa w systemie jednozmianowym, pro-
wadzonych jest również kilka grup świetlicowych. 
Oferowana jest także pomoc psychologiczno-pe-
dagogiczna.

SP nr 113 posiada certyfikaty: „Szkoła dbająca 
o bezpieczeństwo”, „Szkoła promująca zdrowie” 
oraz „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. 
Szkoła uczestniczy w programach: Cemenius, 
Basketmania, Volleymania, AIESEC, Eduscience, 
Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 
i Europejski Dzień Języków.

ul. Zemska 16c

tel.: 71 782 75 22

www.sp113.wroc.pl

EDUKACJA
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CENTRUM ROZWOJU 
I AKTYWNOŚCI
DZIECI I MŁODZIEŻY 
Filia nr 4 

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży 
Filia nr 4 jest placówką o charakterze profilak-
tycznym. W placówce prowadzone są zajęcia 
specjalistyczne: psychoterapia, socjoterapia, zaję-
cia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia 
metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Dzieci mogą tu uzyskać pomoc w odrabianiu 
zadań domowych i w nadrabianiu zaległości 
szkolnych. Prowadzone są również zajęcia 
ogólnorozwojowe i rozwijające zainteresowania 
oraz uczące konstruktywnego spędzania czasu 
wolnego. W okresie ferii i wakacji prowadzimy 
małe formy wypoczynku w mieście. Systematycz-
nie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym 
oraz włączamy rodziców w proces wychowawczy. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy 
Wrocław. 

W placówce funkcjonują dwie grupy wychowaw-
cze. Grupa młodsza, do której uczęszczają dzieci 
z klas 0-6, ma zajęcia w godz. 13.00–17.00, zaś 
grupa starsza w godz. 17.00–20.00. Placówka 
czynna jest od poniedziałku do piątku. Zajęcia 
odbywają się również w soboty w godz. 10.00–
15.00.

ul. Rogowska 54a

tel.: 71 357 91 28

e-mail:
iskierka.ognisko6@gmail.com

www.iskierkawroc.pl

EDUKACJA
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GIMNAZJUM
NR 34

Gimnazjum oferuje naukę trzech języków obcych: 
angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego 
w wersji rozszerzonej. Od września 2016 r. zapra-
szamy uczniów zainteresowanych informatyką, 
intensywną nauką j. angielskiego do nowo otwar-
tych klas. Szkoła zapewnia opiekę psychologicz-
ną i pedagogiczną.

W gimnazjum działa punkt doradztwa zawodo-
wego. Jesteśmy wieloletnim współorganizatorem 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycz-
nej. Posiadamy certyfikat z wyróżnieniem „Szkoły 
dbającej o bezpieczeństwo”. 

Organizujemy wiele ciekawych projektów, m.in. 
„Edukacja w miejscach pamięci”. Gimnazjaliści 
biorą udział w wymianach uczniów i wycieczkach 
do Francji, Włoch, Czech, Niemiec i Belgii.
Wspieramy działania skierowane do mieszkań-
ców osiedla, organizując festyny, spotkania wigi-
lijne i jasełka dla seniorów.

Nasze działania pozaszkolne skierowane są 
do wszystkich mieszkańców Nowego Dworu.

ul. Zemska 16e

tel.: 71 798 67 23

e-mail:
sekretariat@gim34.wroclaw.pl

www.gim34.wroclaw.pl

EDUKACJA
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ZESPÓŁ
SZKÓŁ NR 6

Zespół Szkół nr 6 to szkoła integracyjna.
Koncepcja naszej pracy zbudowana jest na funda-
mencie dobrze pojętej tradycji z uwzględnieniem 
nowoczesnego patrzenia na edukację – samodziel-
nie prowadzone projekty unijne, e-learning, warsz-
taty artystyczne i kreatywności oraz tutoring – to 
tylko niektóre z podejmowanych w szkole inicjatyw.

Współpracujemy z wrocławskimi uczelniami wyż-
szymi i partnerami z zagranicy. Wszystkie dzia-
łania skupiają się na rozwoju ucznia, który może 
liczyć na wsparcie wychowawcy, psychologa, 
tutora, logopedy lub taką formę pomocy, która 
najlepiej odpowiada jego bieżącym potrzebom.

Zespół Szkół nr 6 jest miejscem sprawdzonym
i bezpiecznym. Tutaj mądrze stawiamy wymaga-
nia i konsekwentnie realizujemy wspólne cele.

W skład ZS6 wchodzą:
• Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 30 (klasy artystyczne i dziennikarskie);
• Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi 
(klasy ekonomiczne);
• Gimnazjum Integracyjne nr 54.

Szkoła organizuje również kwalifikacyjne kursy 
zawodowe dla dorosłych.

Sekretariat czynny od pon. do pt. w godz. 8.00–
15.00.

ul. Nowodworska 70-82

tel.: 71 798 69 11 

e-mail: sekretariat@zsi.wroc.pl
sekretariat.zs06@wroclaw-
skaedukacja.pl

www.zs6.wroc.pl

EDUKACJA
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CENTRUM ROZWOJU
I AKTYWNOŚCI
DZIECI I MŁODZIEŻY 
NOWY DWÓR

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży 
Nowy Dwór prowadzi program edukacyjno-re-
kreacyjny, współfinansowany ze środków Gminy 
Wrocław. 

W Centrum prowadzone są zajęcia: edukacyjne 
i wyrównawcze, wspierające rozwój i talenty 
dzieci, organizowane są uroczystości i wycieczki. 
W okresie ferii i wakacji prowadzimy małe formy 
wypoczynku w mieście.

Realizujemy program profilaktyczny skierowany 
do dzieci w wieku szkolnym, gdzie wychowanko-
wie nabywają umiejętności społeczne, uczą się 
zdrowego stylu życia oraz unikania ryzykownych 
zachowań.
W Centrum dzieci otrzymują podwieczorek. 

W Centrum funkcjonuje jedna grupa wycho-
wawcza. Zajęcia odbywają się od poniedziałku 
do piątku w godz. 13.00–18.00, a w dni wolne od 
nauki szkolnej 10.00–15.00.

ul. Rogowska 116a

tel.: 784 750 210

e-mail:
iskierka.ssnd@gmail.com

www.iskierkawroc.pl

EDUKACJA
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LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
NR 15

Liceum swoje tradycje wywodzi z Ogólnokształ-
cącego Liceum Wojskowego. W budynku na No-
wym Dworze szkoła mieści się od 1994 r. W szko-
le panuje przyjazna i bezpieczna atmosfera.

Szkoła posiada certyfikat „Szkoła wspierająca 
uzdolnienia”. Pomagamy uczniom rozwijać ich 
pasje poprzez udział w kołach zainteresowań, 
wielu konkursach oraz ciekawych projektach. 
W liceum prowadzone jest m.in. kółko strzelec-
kie, artystyczne, fizyczne, informatyczne, analizy 
literackiej, sportowe.

W szkole funkcjonują bogato wyposażone pra-
cownie biologiczno-chemiczne, językowe i inne 
gabinety przedmiotowe oraz pracownia Biofe-
edback. Liceum dysponuje ponadto kompleksem 
sportowym. Nasza szkoła, w ramach wymiany, od 
20 lat współpracuje z partnerską szkołą w Laat-
zen (Niemcy). 

Szkoła prowadzi cyklicznie wspólnie ze strażą 
miejską działania w zakresie poboru krwi. Odby-
wa sie to na terenie szkoły lub szkół sąsiadują-
cych, które włączyliśmy do tego programu. ul. Wojrowicka 58 

tel.: 71 794 77 44, 71 798 67 39

e-mail:
sekretariat@loxv.wroclaw.pl

www.loxv.wroclaw.pl

EDUKACJA
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KLUB SENIORA 
przy Radzie Osiedla Nowy Dwór

Klub seniora realizuje zadania w zakresie aktywi-
zacji, integracji społecznej oraz upowszechniania 
dostępu do kultury i turystyki. Poprzez prowadzo-
ną działalność integruje mieszkańców osiedla 
w wieku senioralnym, umożliwiając im  udział 
w spotkaniach towarzyskich w siedzibie klubu, 
prelekcjach na temat zdrowia, wieczorkach 
tanecznych, wycieczkach krajoznawczych czy 
spotkaniach okolicznościowych.

Karty klubowiczów wypełniło ok. 200 osób. 
Członkowie nie ponoszą żadnych kosztów. Celem 
działalności jest poprawienie jakości życia, roz-
budzenie kreatywności i zniwelowanie poczucia 
samotności seniorów.

Klub jest czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki 
w godz. 16.00–19.00, w środy w godz. 17.00–19.00. 
W piątek spotykają się miłośnicy szachów i bry-
dża w godz. 16.00–19.00.

ul. Zemska 38a

tel.: 692 754 091

e-mail: wgalej@wp.pl

ŻYCIE CODZIENNE
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KLUB SENIORA
„MAGNOLIA”
przy Stowarzyszeniu „Przyjazne Osiedle”

Klub Seniora liczy 110 członków.
Wśród prowadzonych działań znajdują się m.in. 
zajęcia teatralne, manualne (origami, kapelusze, 
pisanki), wykłady zdrowotne,  kosmetyczne oraz 
żywieniowe, wyjścia do kin, teatrów, akademie 
okolicznościowe. 

Nie brakuje również aktywności sportowych – 
realizowana jest gimnastyka na basenie, siłow-
ni i sali gimnastycznej, można zagrać w tenis 
stołowy, organizowane są wycieczki turystyczne 
i turnusy rehabilitacyjne nad morzem.

Pamięć można ćwiczyć, grając w gry planszowe, 
a osoby zainteresowane muzyką mogą przyłą-
czyć się do chóru „Magnolia”. Organizowane są 
również zabawy taneczne, andrzejkowe i sylwe-
strowe. Zajęcia odbywają się cały rok od ponie-
działku do czwartku w godz. 16.00–18.00.

kontakt do klubu seniora i stowarzyszenia:
Andrzej Rytka – tel.: 518 721 497
e-mail: andrzej-rytka@wp.pl

Jerzy Grzesiak – tel.: 727 901 278

Ryszard Łoziński – tel.: 606 481 959

ul. Wojrowicka 58

ŻYCIE CODZIENNE
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CENTRUM
AKTYWNOŚCI
SPORTOWEJ
I SPOŁECZNEJ „SKAŁKA”
przy parafii pw. św. Opatrzności Bożej

Główną atrakcją Centrum jest sztuczna ścianka 
wspinaczkowa z której osoby do 18 r.ż. wraz 
z opiekunami mogą korzystać bez opłat pod 
okiem wykwalifikowanej kadry.
Ponadto w naszej ofercie są inne zajęcia aktyw-
ności ruchowej oraz kulturalno-społecznej takie 
jak: aerobik, „Podróże przy herbacie”, „Filmowe 
czwartki”, tenis stołowy, gimnastyka kręgosłupa, 
„Nowodworskie Miejsce Spotkań”, „Wieczór gier 
planszowych”, boks czy siatkówka.

Poza stałą ofertą proponujemy także zawody, 
turnieje oraz warsztaty tematyczne, np. z okazji 
Dnia Matki czy  Dziecka. W naszym Centrum moż-
na odbyć praktykę (także studencką) bądź zostać 
wolontariuszem. 

Nasza oferta skierowana jest w szczególności do 
wszystkich mieszkańców Nowego Dworu i okolic. 
Swoje miejsce znajdą u nas zarówno przedszko-
laki, jak i seniorzy. 

Centrum do końca 2016 roku czynne jest sie-
dem dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku 
w godz. 14.00–20.00 oraz w soboty i niedziele 
w godz. 12.00–17.00.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

ul. Nowodworska 64

tel.: 733 877 905

e-mail:
skalka.wroclaw@gmail.com

www.skalka.wroclaw.pl
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PARAFIA
PW. ŚW.
OPATRZNOŚCI BOŻEJ 

Parafia pw. św. Opatrzności Bożej we Wrocławiu 
powstała w 1983 r. w wyniku podziału parafii 
Wrocław – Muchobór Wielki. Trwająca od tego 
roku budowa kościoła napotykała na trudności, 
m.in. ze względu na niekorzystne podłoże geo-
logiczne. Cztery lata później musiano zmienić 
projekt kościoła, czego podjął się prof. Tadeusz 
Zipser. Prace budowlane rozpoczęto w 1989 r. 
Konsekracja kościoła odbyła się w 2015 r. 

Parafia w ramach działalności społecznej prowa-
dzi Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej 
„Skałka”. Centrum w swojej ofercie ma zajęcia dla 
wszystkich grup wiekowych. Projekt współfinan-
sowany jest ze środków Gminy Wrocław.

Więcej informacji na temat bieżacych wydarzeń 
parafialnych można znaleźć na stronie interne-
towej Nowodworskiej Gazetki Parafialnej. Można 
znaleźć na niej m.in. ogłoszenia parafialne, kalen-
darz wydarzeń, godziny otwarcia kancelarii oraz 
opis wspólnot funkcjonujących przy parafii.

ul. Nowodworska 64 

tel. 880 557 225

71 357 38 10

e-mail:
nowydwor.wroclaw@gmail.com
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SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA
„NOWY DWÓR” 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” powsta-
ła w 1983 r. w wyniku wydzielenia osiedla z za-
sobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”. 
Liczba członków spółdzielni wynosi ok. 5 tys. 
osób, natomiast łączna liczba mieszkańców 
naszych zasobów mieści się w granicach 14 tys. 
osób.

SM „Nowy Dwór” w ramach swoich możliwości 
stara się wspierać instytucje i organizacje dzia-
łające na rzecz społeczności lokalnej osiedla. 
Istnieje również, po wcześniejszym uzyskaniu 
zgody, możliwość promowania bezpłatnych wy-
darzeń skierowanych do mieszkańców osiedla na 
tablicach informacyjnych spółdzielni. 

ul. Zemska 35

tel.: 71 356 48 00

e-mail:
biuro@smnowydwor.com.pl 

www.smnowydwor.com.pl
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NOWODWORSKIE 
MIEJSCE
SPOTKAŃ

Wspólna inicjatywa osiedlowa

Nowodworskie Miejsce Spotkań to przestrzeń 
stworzona dla mieszkańców tego osiedla, gdzie 
będą oni mogli napić się kawy, herbaty, poroz-
mawiać oraz wziąć udział w warsztatach, spotka-
niach czy też zasięgnąć opinii specjalistów. 

Wiosną 2016 r. odbył się konkurs na logotyp 
Nowodworskiego Miejsca Spotkań. Uczniowie 
szkół oraz podopieczni instytucji działających na 
osiedlu przygotowali niemal 100 prac.

NMS to wspólna inicjatywa kilkunastu instytucji 
i organizacji działających na Nowym Dworze, 
regularnie spotykających się w ramach comie-
sięcznych spotkań społecznych.

Oferta

Miejsce spotkań działa obecnie w środy w godzi-
nach 16.00–18.00 w siedzibie „Skałki” (ul. Nowo-
dworska 64). Obecnie prowadzone są zajęcia 
komputerowe dla seniorów. Pomysłodawcy liczą 
jednak na rozszerzenie tych działań oraz włą-
czenie się mieszkańców miasta w tworzenie tego 
miejsca.

ul. Nowodworska 64

ŻYCIE CODZIENNE
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OSIEDLE
NOWY DWÓR
– FACEBOOK

Co słychać na Nowym Dworze

Profil „Osiedle Nowy Dwór” na portalu Facebook 
służy informowaniu mieszkańców o wydarze-
niach, koncertach, warsztatach i innych działa-
niach odbywających się na Nowym Dworze. 

Pomysł powstania profilu pojawił się w ramach 
comiesięcznych spotkań społecznych. Strona 
prowadzona jest przez Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego.

Współpraca

Zapraszamy do włączenia się w tworzenie strony 
poprzez przesyłanie informacji o wydarzeniach 
oraz relacji z przeprowadzonych działań na adres
e-mailowy: nowy.dwor@wcrs.wroclaw.pl .

www.facebook.com
/osiedlenowydwor 

e-mail:
nowy.dwor@wcrs.wroclaw.pl 
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MŁODZIEŻOWY
DOM KULTURY 
„FABRYCZNA”

Młodzieżowy Dom Kultury „Fabryczna” jest pla-
cówką, która od dwudziestu lat wspiera kultural-
ne kształcenie dzieci i młodzieży. Zainteresowani 
rozwijaniem swoich talentów i podnoszeniem 
zdolności mogą skorzystać z szerokiej oferty 
zajęć artystycznych, muzycznych, tanecznych 
i sportowych. Doskonale przygotowana kadra 
nauczycielska oraz bardzo dobre techniczne wy-
posażenie naszych pracowni gwarantują wysoki 
poziom nauczania oraz dużą swobodę twórczego 
działania. Dowodem są liczne sukcesy naszych 
podopiecznych, także na szczeblu krajowym.

Młodzieżowy Domu Kultury „Fabryczna” mieści 
się na ulicy Zemskiej, w centrum dzielnicy Nowy 
Dwór, jednak zasięgiem swoich różnorodnych 
działań obejmuje teren całego Wrocławia.

Nasze pracownie funkcjonują od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00–20.00. Zapraszamy osoby 
zainteresowane zajęciami artystycznymi, muzycz-
nymi, tanecznymi czy sportowymi. Wszystkich za-
interesowanych zapraszamy również do naszego 
profesjonalnego studia nagrań, w którym można 
zrealizować materiały muzyczne.

ul. Zemska 16a

tel.: 71 785 09 20

e-mail:
biuro@mdk.wroc.pl

www.mdk.wroc.pl
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