
PRZEDPRZEWODNIK
O FIRLEJU

TEKST NAPISANY W JĘZYKU PROSTYM�



INFORMACJE PRZED WIZYTĄ

Firlej jest domem kultury.

Dom kultury to miejsce spotkań 

różnych ludzi.

Możesz tu robić wiele ciekawych 

rzeczy: 

    możesz przyjść na koncert i 

posłuchać muzyki.

    możesz przyjść na warsztaty dla 

dorosłych.



    możesz przyjść na spotkanie    

z autorem książki.

    możesz spotkać się z sąsiadami 

w Kawiarni Sąsiedzkiej. Kawiarnia 

Sąsiedzka to miesjce spotkań dla 

wszystkich. 

    możesz zobaczyć spektakl dla 

dorosłych lub dla dzieci.



Przed koncertem

lub spektaklem możesz 

poprosić obsługę 

o słuchawki wygłuszające.



ADRES FIRLEJA

Firlej jest przy ulicy Grabiszyńskiej 

56 we Wrocławiu.

Firlej jest na parterze i pierwszym 

piętrze.



JAK DOJECHAĆ DO FIRLEJA

Tramwajem: 4, 5, 11, 17, 74

Autobusem: 126, 127

Autobusem nocnym: 251

Możesz przyjechać          

na rowerze. Pod Firlejem 

jest stojak na rowery.



Miejsce parkingowe dla osób         

z niepełnosprawnością jest po 

prawej stronie z boku budynku 

przy ulicy Żytniej.

Możesz przyjechać 

samochodem.

Parking dla samochodów 

jest przy ulicy Żytniej.



Przed przyjazdem możesz 

sprawdzić na mapie, gdzie jest 

Firlej.



WEJŚCIE DO FIRLEJA

Do Firleja wejdziesz przez 

czerwone drzwi z szybą z prawej 

strony.



Domofon jest po lewej stronie 

drzwi. 

Gdy naciśniesz domofon, odezwie 

się pracownik.

Pracownik otworzy Ci drzwi.

Uwaga! W czasie wydarzeń drzwi

są otwarte. 

Aby wejść do Firleja, 

zadzwoń 

domofonem.



Na prawo

od wejścia

za ścianą

są schody. 

Na lewo jest winda.

To winda dla osób ze 

szczególnymi 

potrzebami.

Jeśli chcesz jechać 

windą, poproś obsługę 

przez domofon.



PIERWSZE PIĘTRO FIRLEJA



STRONA INTERNETOWA

Wszystkie informacje są na stronie 

internetowej.

www.firlej.wroc.pl

Jeśli chcesz zobaczyć, co się u nas 

teraz dzieje, wejdź w Aktualności

www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/



Możesz też sprawdzić, jakie są w 

Firleju wydarzenia.



FACEBOOK

Strona na Facebooku Firleja:

www.facebook.com/FirlejODA



INSTAGRAM

Możesz też skorzystać z Instagrama:

www.instagram.com/firlej_wro/



YOUTUBE

Firlej na stronie YouTube

www.youtube.com/user/firlejclub/



BIURO FIRLEJA

Biuro w Firleju jest otwarte

od poniedziałku do piątku.

Pracownicy są w biurze od 

godziny 09.00 do godziny 15.00.

W biurze pracują dwie osoby.



KONTAKT

Możesz do nas przyjść.

 

Możesz też do nas napisać

lub zadzwonić.

tel.: 71 795 66 67

tel. kom.: 695 42 42 29

e-mail: firlej@firlej.wroc.pl


