Nasza
Teatrzyki w Parku Wiecha
Drogie dzieciaki, jeżeli lubicie bajki, historie i niesamowite opowieści, weźcie rodziców, babcię, dziadka i starsze rodzeństwo,
bo teraz zapraszamy do teatru pod chmurką.
W każdą niedzielę, o godzinie 12.00, czekają na Was aktorzy, którzy wprowadzą wszystkich w cudowną krainę marzeń i czarów.
Czy będzie to fajna wyprawa do świata fantazji? Więcej nie powiem ani słowa!
Przekonajcie się sami – zapraszamy do Parku Wiecha.

dzielnica

Poranki teatralne na Skwerze Wiecha
– godz. 12.00:
29.06 - PIMPUŚ SADEŁKO
06.07 - KOT W BUTACH
13.07 - LOKOMOTYWA
20.07 - CALINECZKA
27.07 - WARSZAWSKIE LEGENDY
03.08 - WRÓBELEK ELEMELEK
10.08 - SZEWCZYK DRATEWKA
17.08 - O KRAWCZYKU NITECZCE
24.08 - CUDACZEK WYŚMIEWACZEK
31.08 - POCZET KRÓLÓW POLSKICH

„Drogie dzieci zapraszam Was serdecznie do udziału w naszych przedstawieniach. Mam nadzieję, że spektakle, które przygotowaliśmy spodobają się Wam i Waszym Rodzicom. Życzę miłej zabawy i wielu wrażeń”
Dorota Kozielska, zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek.

Sprawdź jak to działa!
28 czerwca (sobota) o godzinie 10.00 zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia siłowni plenerowej zlokalizowanej w Parku Wiecha. W tym dniu
w sposób symboliczny otwarte zostaną wszystkie siłownie pod chmurką, które
wybudowane zostały na naszym terenie.
W ramach atrakcji przygotowanych na czas otwarcia można będzie wziąć udział w zajęciach fitness pod okiem doświadczonego
trenera. Specjaliści opowiedzą jak profesjonalnie ćwiczyć na przyrządach ustawionych na siłowni. Dzieci będą mogły wziąć udział
w specjalnie przygotowanych konkursach oraz zatańczyć zumbę na trawie. Dla dorosłych przygotowaliśmy stoiska prozdrowotne,
gdzie będzie można zmierzyć ciśnienie, poziom cukru oraz skorzystać z porad dietetyka.

Dobre jedzenie w przystępnej cenie

Pchli Targ na Targówku

Zamiast „jechać do Pizy na pizzę i pyzy” lepiej odwiedzić Park Wiecha.
28 czerwca (sobota) 2014 r. zapraszamy do Parku przy ulicy Kołowej. Tutaj odbędą się kolejne już
Targi Śniadaniowe.
Na przygotowanych stoiskach znajdziecie Państwo przysmaki z różnych
zakątków Polski, a nawet
z zagranicy.
Wszystko co najsmaczniejsze, najlepsze i najsłodsze, już od rana
czekało będzie na wszystkich amatorów dobrego
jedzenia. Od śledzika do kiełbasy, od sękacza do owsianych ciasteczek –
dosłownie wszystko – mniam… Jeśli szukacie Państwo nowych smaków,
inspiracji kulinarnych, jeśli chcecie spotkać się ze znajomymi zapraszamy
na Targi śniadaniowe od 8.00 -16.00.
Tu znajdziesz najbardziej niezwykłe potrawy regionalne.
Zapamiętaj i przyjdź!

28 czerwca (sobota) 2014 r. w godzinach 14.00
-18.00, już po raz drugi zapraszamy wszystkich
chętnych do odwiedzenia Pchlego Targu, który
odbędzie się przy ulicy Blokowej, na parkingu
przed Domem Kultury „Zacisze”. Wszyscy chętni,
którzy chcieliby wystawić własne stoisko – zupełnie za darmo – mogą rejestrować się w Urzędzie
Dzielnicy Targówek, wykręcając numer telefonu
22 443 86 47. Co znajdziecie Państwo na Pchlim
Targu zorganizowanym przez Urząd Dzielnicy
Targówek? Praktycznie wszystko. Przysłowiowe
mydło i powidło, a wszystko zgrabnie będzie przyprawione warszawską muzyką.
Zapraszamy.

Impreza organizowana jest przez firmę Targ Śniadaniowy przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek.
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