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przechowywać 
owoce i warzywa?

Jak zrobić 
bańki 
mydlane?

Jak

Wycieczka 
warta uwagi

Kinowe 
nowości

Do poczytania 
i do wygrania! 

Ciekawostki: 
piwonia

Propozycje 
na lato



Nagrodzone zdjęcia w 1. koNkursie fotograficzNym pt. „miasto”*

2 mieJsce – Jakub rebelski1 mieJsce – Damian grodowski 3 mieJsce – Jakub Borkowski 

Zapraszamy na warsztaty:
teatralne 

tanieca hip hop 
gitary 

mixdance 
plastyki 

j. angielskiego 
renowacji mebli 

ekologiczne 

Na naszym Facebook’u 
i stronie internetowej 
czekają na was również 
konkursy z nagrodami. 

Sprawdźcie 
to koniecznie!

18 lipca w animie odbędzie się 
Sąsiedzki pchli targ pod Chmurką. 

Wydarzenie zaplanowano na godz. 1100 
przy parkingu klubu. podczas targu będzie 

można kupić/wymienić się różnej maści 
przedmiotami zalegającymi po szafach, 

kredensach, w garażu czy na strychu  
i w piwnicy.  

Wstęp dla wystawców 
i odwiedzających jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości 
można kontaktować się z organizatorami  

pod numerem telefonu: 71 351 12 71

Wrocławski klub anima zaprasza 
wszystkich lubiących taniec na wieczorek 

taneczno- muzyczny, 
który odbędzie się 30 lipca 2021.

zachęcamy do dobrej zabawy, 
przy zespole grającym muzykę, 

którą pamiętają państwo z lat młodości. 

potańcówka startuje o godzinie 1900!

Wstęp płatny: 10zł/os.

serdecznie  
zapraszamy!

28.06 - 02.07.2021 „teatralnie i kreatywnie”

05.07 - 09.07.2021 „ekologicznie i kreatywnie”

12.07 - 16.07.2021 „aktywnie i kreatywnie”

16.08 - 20.08.2021 „artystyczne z elementami  

                   jezyka migowego”

23.08 - 27.08.2021 „W 5 dni  dookola swiata”

WieCej informaCji: www.klubanima.pl
zapiSy: polkolonieanima@gmail.com  

tel. 605-544-766 

szczeGóły
 www.klubanima.pl 
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Pamietajcie 

o tym, ze na naszym
 Facebooku i stronie 

internetowej 
znajdziecie wiele 

materialów video i audio

bezpłatny plener plastyczny 
dla młodzieży i dorosłych!
kiedy?
16-18 lipca, godz. 1000-1500

28-29 sierpnia, godz. 1000-1500

Jak?
• 3 dni • 3 techniki • 3 tematy •
• pejzaż • architektura • postać •
możesz wybrać temat, technikę oraz dzień
tecHnika: rysunek węglem, malarstwo 
akwarelowe, malarstwo akrylowe
materiały: zapewnia organizator (węgiel 
artystyczny, ołówki, papier, pędzle, farby)

orGanizator i zapisy: Wk anima
proWadzĄca: krystyna Szczepaniak 
liczba miejsc ograniczona!
na koniec – wystawa prac!
zapisy pod numerem tel.: (71) 351-12-71 
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aby warzywa i owoce były jak najdłużej świe-
że, przechowujemy je w lodówce, to każdy 
wie. ale gdzie dokładnie? najlepiej w dolnej 
szufladzie. truskawki, maliny, wiśnie czy po-
rzeczki wytrzymają w lodówce maksymalnie 
2 dni. banany, gruszki czy jabłka do tygodnia, 
zaś ziemniaki, marchewka, seler czy kapusta 
aż do miesiąca. 

W czerwcu dotarła do nas bardzo miła wia-
domość od mpk Wrocław, które postanowiło 
zadbać o naszych czworonożnych pupili! jak? 
na swoich pętlach autobusowych i tramwa-
jowych zamontowano wodopoje, aby zabez-
pieczyć czworonogi przed upałami.
pomysł i realizacja godna podziwu! przed 
Wrocławskim klubem anima również można 
napoić swojego pupila w gorące dni. dlatego 
chcielibyśmy zachęcić wszystkich mieszkań-
ców oraz firmy znajdujące się na kozanowie, 
aby w miarę możliwości wystawiali takie 
miski z wodą. to nic nie kosztuje, a pomaga 
zwierzakom przetrwać upalne lato. 

Piwonia jest jednym z naj-
piękniejszych kwiatów w polskich ogro-
dach. zachwyca swoją urodą od wiosny 
do lata. 
piwonie to byliny, które powinny rosnąć na 
glebie żyznej, niezbyt ciężkiej i umiarkowa-
nie wilgotnej. preferują one stanowiska sło-
neczne lub lekko ocienione. po posadzeniu 
piwonia potrzebuje około 2 lat, aby dobrze 
się zakorzenić w nowym miejscu.
aby wspomóc jej rozwój, powinniśmy nawo-
zić ją odpowiednimi nawozami. Gdy dobrze 
pielęgnujemy i nawozimy roślinę, piwonia 
kwitnie i zachwyca. 
niestety zdarza się też tak, że piwonia nie 
kwitnie. 

Dlaczego?
– została zbyt głęboko posadzona
– została posadzona zbyt późno
– nie odgarnęliśmy ściółki po zimie
– ma za mało światła
– jest przenawożona azotem
– zaatakowały ją choroby grzybowe
– zaatakowały ją nicienie

już 2-4 lipca w Lubaniu odbędzie się Sudec-
ki festiwal minerałów, na który warto się 
wybrać całą rodziną. podczas dwudniowej 
imprezy będzie można zwiedzać wystawy 
mineralogiczne, Geo-strefę i osadę Górni-
czą, które zapewnią atrakcje edukacyjne dla 
dzieci. to jednak nie wszystko. będą organi-
zowane wycieczki geologiczne i historycz-
ne, a także wesołe miasteczko i muzyka na 
żywo. 
oczywiście każdy będzie mógł sobie zakupić 
minerały z całego świata, jakie tylko zechce.
Gorąco polecamy! 

Gra szpiegów 
(Ironbark) 2020

Greville Wynne, szpieg  
z czasów zimnej wojny,  
oraz jego rosyjski informator 
próbują zażegnać kryzys 
kubański.

Nikt 
(Nobody) 2021

przechodzień jest świadkiem, 
jak grupa mężczyzn atakuje 
kobietę, więc podejmuje in-
terwencję. tym samym staje 
się celem narkotykowego 
bossa.

Raya  
i ostatni smok 
(Raya and the  
Last Dragon) 2021

W zamieszkałym przez 
starożytną cywilizację 
królestwie kumandra, 
wojowniczka raya usiłu-
je odnaleźć ostatniego 
smoka.

Mustang  
z Dzikiej Doliny: 
Droga do Wolności  
(Spirit Untamed) 2021

Życie Lucky prescott zmieniło 
się na zawsze, kiedy prze-
prowadziła się ze swojego 
domu w mieście do małego 
przygranicznego miasteczka 
i zaprzyjaźniła się z dzikim 
mustangiem.

przechowywać 
owoce 
i warzywa?

Wycieczka 
warta uwagi

Pa
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ia 
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Woda 
dla zwierząt 
– na pętlach 
Wrocławskiego 
MPK!

n o w o ś c i

Jak
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Pierwsze 

graTis!

ul. kozanowska 113
naprzeciwko galerii pilczyckiej „Viktor”

bezpłatne badanie Wzroku
zaWsze W GodzinacH pracy

pon.-pt. 900-1700

oferujemy wszystkie rodzaje okularów 
w atrakcyjnych cenach

tel. 88 999 47 11      www.prooptic.pl
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kontakt: anima@klubanima.pl

skład: krystyna Szczepaniak 
zdJęcia: materiały własne, adobe Stock,  

pixabay, freepik, czasdzieci.pl

 
 
 

Chyba każde dziecko lubi puszczać tęczowe 
bańki mydlane, które widowiskowo unoszą 
się ku błękitnemu niebu. dziś podamy Wam 
domowy sposób na przygotowanie baniek 
mydlanych, które można zrobić w każdym mo-
mencie! 

Gotowi? zaczynany!

PRZYGOTUJ:
•  płyn Ludwik 
 (zdecydowanie najlepszy do baniek)
•  glicerynę
•  wodę destylowaną
•  ciepłą wodę

PRZePIS:
Wystarczy zmieszać szklankę wody desty-
lowanej ze szklanką ciepłej przegotowanej 
wody, dodać 4 łyżeczki płynu do naczyń lu-
dwik i 2 łyżki gliceryny. dokładnie wymie-
szać, odstawić do wystygnięcia i gotowe! 

narysuj trasę każdej strzały innym kolorem 
i przekonaj się, która z nich trafi w środek 
tarczy.

Jak zrobić 
bańki 
mydlane?

Do 
poczytania 

i Do 
wygrania!

Moje pierwsze bajki. 
bajki o przyjazni, 

ksiezniczkach  
i przytulaniu. Disney

Wspólne czytanie przed snem to magiczny czas. 
ten bogato ilustrowany zbiór krótkich, prostych 
opowiastek z ulubionymi bohaterami z filmów 
disneya pomoże maluchom spokojnie zasnąć. 

(Wydawca)

konkurs: 
Chcesz otrzymać taką książkę od nas? prześlij na 
naszego maila gazetka@klubanima.pl zdjęcie 

swojej pociechy z dowolną książką disneya.

Zwycieżcy 
konkursu „Basia”, 
to Julia i Szymon 

oraz Zuzia 
konkursu „Pucio”

Zuzia

Poziomo:
3. Lekceważąco o prawidle 
7. imię pugaczowej, ros. piosenkarki 
8. płynie w krasnojarsku 
9. fr. taniec kabaretowy 
10. natalia, „złota” wioślarka  
 z io w rio 
13. Chwileczka, momencik 
14. Saletrzak lub polifoska 
15. Wystawia sztuki 
18. miasto zimowych io w 1998 r. 
19. materiał wybuchowy w laskach 
20. imię Sterna, niem. fizyka  
22. był nim pierre emilie martin 
23. ... bunin, rosyjski pisarz 

Pionowo:
1. automatyczny kasjer 
2. przysmak sikorki 
4. martin z powieści j. Londona 
5. Grekokatolik 
6. mocuje kabel do akumulatora 
8. anna, śpiewała „mój, tylko mój” 
10. poselski, karny lub zaufania 
11. osoba przejawiająca odchylenia od normy 
12. łebsko
16. najprostszy alken 
17. dłużnik wekslowy 
18. Wiedzy nie posiadł 
20. Składany wachlarz japoński 
21. pol. grupa rockowa z m. piekarczykiem 

Mali 
zwyciezcy 
konkursow

kolorowanka
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