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Informacja dla mediów 

Dzień Bez Telefonu Komórkowego?  

Kopalnia Wrocław naturalnie! 

 

Czy wszystko staje się prostsze, kiedy nasz, na co dzień niezastąpiony, telefon komórkowy zostaje  

w domu, podczas kiedy my, w miłym otoczeni przyrody, rozkoszujemy się dolce far niente? Dla jednych 

tak, dla innych nie. Nie namawiamy więc na eksperymenty, które mogłyby doprowadzić do poważnych 

stresów. Namawiamy do odpoczynku w Kopalni Wrocław z dobrym uczynkiem w formie 

proekologicznej postawy. 

15 i 16 lipca, w sobotę oraz niedzielę z okazji Dnia Bez Telefonu Komórkowego Kopalnia 

Wrocław, zaprasza spragnionych odpoczynku wraz ze starymi, nieużywanymi telefonami 

komórkowymi. Bezpłatne wejście na teren Obiektu Rekreacyjnego zapewni 

zainteresowanym, przyniesienie i przekazanie do recyklingu nieużywanego telefonu 

komórkowego.   

Wspólnie z firmą AG Eko Aneta Gonera, przygotowaliśmy odpowiednio oznaczone pojemniki 

przy wejściu na obiekt.  Każdy, kto będzie miał ze sobą stary telefon komórkowy i przekaże go 

do recyklingu, będzie mógł wejść na Obiekt bezpłatnie. Dodatkowo w Niedzielę 16lipca, odbędzie 

się dla zainteresowanych bezpłatny warsztat na temat telefonicznego savoir-vivre. Planujemy 

także wraz ze Szkołą Jogi Namaste z Wrocławia, zachęcić odpoczywających do aktywności 

ruchowej, innej niż tylko odbieranie telefonu.  

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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