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Coś do Piwa?  

W Kopalni Wrocław, naturalnie! 

 

Od 2007 roku w ponad 50 krajach w dniu 4 sierpnia swoje święto mają wielbiciele piwa. Taki dzień to 

doskonała okazja do poznawania różnych odmian tego najstarszego napoju. Na ziemiach polskich  

z kolei, tradycje piwowarskie sięgają najdawniejszych czasów, można zatem śmiało rzec, że jesteśmy 

z piwem związani od najdawniejszych czasów. Czy zatem można coś o piwie powiedzieć nowego? 

Zaskoczyć? Dodać do niego? 

W nadchodzący weekend 5 i 6 sierpnia Kopalnia Wrocław zaprasza na odkrywanie dodatków 

do piwa. Podpłomyki, pachnące miody ze Spiżarni Miodowej, bajgle, pajdy chleba ze smalcem 

będą towarzyszyć koneserom piw, które serwować będzie Rodzinny Browar Prost oraz znana 

wszystkim smakoszom piwa, wrocławska Piwnica wraz z Browarem Profesja. Dla tych, którzy do 

piwa preferują trochę wysiłku intelektualnego i zdrowej rywalizacji Centrum Gier „Bard”  

z Krakowa przygotowało emocjonujący gamesroom. Bang! Kościany, Carcassonne, Blockers, 

Miecz Samuraja, Sushi Dice, czy to nie brzmi emocjonująco? To jednak nie wszystko. W sobotę, 

nasza Wodna Służba Ratownicza, przygotowała pokaz specjalny. Oprócz nauki resuscytacji 

krążeniowo oddechowej na fantomie, ratownicy zaprezentują akcje pozorowane w wodzie  

i ratownictwo nurkowe. 

Kopalnia Wrocław to przestrzeń dawnej kopalni kruszyw przekształconej w miejsce łączące 

rekreację, sport i odpoczynek. Zagospodarowane 18ha znajduje się na terenach obszaru Natura 

2000 Doliny Widawy. Cztery strefy odpoczynku: Ko.Zatoka, Ko.Plaża, Ko.Beach Club oraz 

Ko.Wyspa, to miłe okoliczności przyrody plus infrastruktura sprzyjająca relaksowi oraz atrakcje 

związane z wodą (wodny plac zabaw WIBIT, rowery wodne, kajaki) oraz boiska do siatkówki 

plażowej i badmintona. Administratorem Obiektu Rekreacyjnego pod marką Kopalnia Wrocław, 

jest spółka Temco, producent kruszyw naturalnych, wydobywanych z własnej kopalni 

zlokalizowanej w miejscowości Paniowice w gminie Oborniki Śląskie.   

 

  

Zapraszam do Kopalni Wrocław, 

Paweł Eilmes 

Prezes Zarządu  

Temco spółka z o.o., 

Więcej informacji: 

Beata Butwicka 

Rzecznik prasowy 

E-mail: beata@butwicka.pl 

Tel.: 668 678 988 

https://www.facebook.com/kopalniawroclaw/ 

http://kopalnia.wroc.pl/  
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