
W programie m.in.:

13.30-14.00 
pokaz partii „żywych szachów”

13.30-18.00 
zajęcia rekreacyjno-sportowe

13.30-20.00 
obóz namiotowy z technikami harcerskimi

14.00-16.00 
prezentacje zespołów artystycznych działających w NCK

16.00-18.00 
„Huta barwy trzech pokoleń” – prezentacja harcerzy  
hufca ZHP Nowa Huta

16.00-18.00 
„Tańce na tarasie” – letnia potańcówka dla dorosłych

18.00-18.30 
Grzesiek Hałuszczak & Julia Lachiewicz – koncert

18.30-19.30 
RobeRt KaspRzycKi – GWiazDa WieczoRU
19.30-20.00 
odsłonięcie Muralu Smoka

20.00-22.00 
ognisko harcerskie

wstęp wolny!

Nowohuckie Centrum Kultury
31-931 Kraków, al. Jana Pawła II 232
tel: 12 644 02 66
www.nck.krakow.pl

Smocze Skwery zdobywają 
Kraków. Docelowo znajdą swo-
je miejsca we wszystkich 
dzielnicach miasta. W ostatnich 
dwóch latach powstały w pięciu 
dzielnicach, w tym roku 

powstaną kolejne. Mają cieszyć dzieci, ale 
także dać możliwość rekreacji dorosłym – to 
zaproszenie do spędzana wolnego czasu razem 
z najbliższymi, w nowoczesnych miejscach 
rekreacji. Dzień Smoka organizowany przy 
Nowohuckim Centrum kultury ma właśnie 
promować Smocze Skwery, które mają szansę 
stać się wizytówką Krakowa.

Tomasz Urynowicz
radny miasta Krakowa, koordynator projektu budowy 

Smoczych Skwerów w Krakowie

ORGANIZATORZY:

PATRONAT MEDIALNY:



sMoczy sKWeR
plac zabaw dla dzieci
w każdym wieku

Zamierzeniem projektu „Smocze skwery” jest 
stworzenie przestrzeni publicznej zachęcają-
cej mieszkańców miasta do aktywnego spędza-
nia wolnego czasu oraz integracji różnych grup 
społecznych i wiekowych. 

O wyjątkowości placu stanowi smocza stylizacja 
przestrzeni i poszczególnych jej składników. Ma 
ona  za zadanie przypominać o legendzie miasta 
osobom starszym, a bawić i rozwijać wyobraź-
nię najmłodszych mieszkańców Krakowa.

sMoczy sKWeR to nowoczesne miejsce re-
kreacji, aktywizujące i integrujące całe rodziny 
i społeczności lokalne. Skwery maja powstać we 
wszystkich dzielnicach miasta.

sMoczy sKWeR to miejsce, gdzie w sposób ak-
tywny toczyć się będzie życie przez cały dzień. 

sMoczy sKWeR to zjeżdżalnie dla najmłod-
szych, piaskownice, huśtawki, a także instala-
cje, z których bez opieki mogą korzystać dzie-
ci z upośledzonym narządem wzroku lub ruchu. 
Dodatkową atrakcję dla najmłodszych mają sta-
nowić domki w kolorach flagi wybranego miasta 
partnerskiego Krakowa.

sMoczy sKWeR to miejsce spotkań ludzi 
różnych pokoleń.

sMoczy sKWeR to również urządzenia re-
habilitacyjne dla osób starszych i interaktyw-
ne  gry dla wszystkich. 


