
 

   

W Marktplatz 5 zawsze coś się dzieje! Prawie 

każdego dnia są tu oferty i atrakcje dla 

wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy do 

odwiedzenia nas i zasięgnięcia więcej 

informacji! W tym miejscu parę wskazówek: 

Kafejka napraw 

Wyrzucać? Nie z nami! 
Pomagamy bezpłatnie w naprawie 
uszkodzonych 
małych mebli, małych urządzeń elektrycznych 
i wielu innych rzeczy! 

Od 5 do 6 sobót w roku od godz. 14 do 17  

Grupa kreatywna 

Czwartki od godz. 14.00 - szydełkowanie, 

robienie na drutach czy szycie - przy 

filiżance kawy wiele rzeczy jest możliwych. 

Bezpłatny sklep z pierwszym wyposażeniem 

dla niemowląt, Diakonia Hanower-Land 

Godzina przy herbacie dla dorosłych 

W piątki, co dwa tygodnie, o godz. 17.00, 

przy filiżance herbaty porozmawiajcie po 

niemiecku na różne tematy. 

Językowa grupa robocza sieci ds. 

uchodźców w Laatzen (Netzwerk für 

Flüchtlinge in Laatzen) 

Miejska hala widowisk i zgromadzeń 

W miejskiej hali widowisk i zgromadzeń 
odbywają się różnego rodzaju wydarzenia. 
Wiele z nich jest skierowanych do osób 
starszych. Na przykład: popołudnia w kinie, 
koncerty, odczyty, gimnastyka na siedząco, 
grupy gry w karty lub grupy komputerowe. 

 0511 8205-5401 
 Stadthaus@laatzen.de  
Stadthaus (miejska hala widowisk i zgromadzeń) 
Laatzen, Marktplatz 2 

Wolontarialne usługi rzemieślnicze 

Wolontariusze pełniący usługi rzemieślnicze 
przeprowadzają drobne naprawy w domach i 
ogrodach. 

 0511 8205-5423 

Wolontarialne doradztwo ds. 
Mieszkaniowych 

Jeśli Twój dom nie spełnia już wymogów 
związanych z podeszłym wiekiem, adaptacja 
domu może być uzasadniona. Dobrowolne 
doradztwo ds. mieszkaniowych udziela 
informacji na temat środków i ich finansowania  

 0511 8205-5402 

Wolontarialne usługi związane z 
odwiedzinami 

Czy lubią Państwo mieszkać sami, ale czasami 
brakuje Wam partnera do rozmów? Wolontariusze 
z naszego serwisu odpowiedzialnego za 
odwiedziny regularnie odwiedzają osoby starsze. 

 0511 8205-5402 

Dalsze oferty można uzyskać wmiejskim 
oddziale Koordynacji Integracji i 
Uczestnictwa:  
 0511 8205-5033 

 integration@laatzen.de 

 

Sieć ds. uchodźców w Laatzen (Netzwerk 

für Flüchtlinge in Laatzen) 

Nasze oferty są zróżnicowane: Wspólnie 

obchodzimy święta religijne i kulturowe- aby 

poznać się nawzajem i przełamać 

uprzedzenia. Poza tym regularnie oferujemy 

wydarzenia pozwalające poznać życie w 

Laatzen, jak również oferty językowe 

pozwalające pogłębić znajomość języka 

niemieckiego. 

Mówimy po niemiecku, angielsku, arabsku, 

kurdyjsku, a także na życzenie, po persku. 

 0511 36583962 lub 0179 6109141 

 info@willkommen-in-laatzen.de  

Park zmysłów 

Park zmysłów to wyjątkowe miejsce o 

szczególnej atmosferze w samym środku 

Laatzen. Spotykają się tu osoby młode i stare 

z wszystkich kultur. Wstęp jest wolny.  

Ogród uprawiany przez 

wszystkich w Parku Zmysłów  (za 

domkiem ogrodowym) 

Otwarte spotkanie w ogrodzie, w każdy 

czwartek, od ok. godz. 17:00. 

Ogród wielokulturowy 

Mały raj w pobliżu Centrum Leine dla dzieci i 

dorosłych wszystkich kultur, w którym 

wspólnie uprawiamy ogród, zbieramy plony i 

świętujemy. 

Jukus e.V. 

 info@leine-jukus.de 

 

e-mail:Stadthaus@laatzen.de
e-mail:integration@laatzen.de
e-mail:info@willkommen-in-laatzen.de
e-mail:info@leine-jukus.de


 
 

Oferty ponadregionalne  

Karta Sieci Seniora Üstra 

Karta Sieci Seniora jest miesięcznym 

karnetem dla wszystkich osób pobierających 

emeryturę lub rentę od 60 roku życia lub 

osób od 60 roku życia, które są w fazie 

rekreacyjnej na częściowej emeryturze. Karta 

jest ważna na przejazdy w całym obszarze 

metropolii Hanoweru. 

 0511 590-9000  

Serwis towarzyszący seniorom Üstra 

Pasażerom niepełnosprawnym ruchowo 

towarzyszą bezpłatnie pracownicy Üstra 

podczas podróży autobusem i pociągiem oraz 

udzielają pomocy przy wsiadaniu, wysiadaniu i 

przesiadaniu się. 

 0511 1668-0

Bezpłatnie do muzeum w Hanowerze 

Zwiedzanie muzeum to zawsze interesujące 
doświadczenie. W niektóre P dni wstęp jest 
nawet bezpłatny

www.hannover.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty zajęć 
rekreacyjnych 

 

 

Flyer Freizeitangebote 

Sprache Polnisch 

 

 

 

 

Grupa robocza Wiek i Migracja 

Rada Doradcza Seniorów miasta Laatzen  

Biuro dla seniorów Miasto Laatzen  

Koordynacja integracji i uczestnictwa  

Sieć ds. uchodźców w Laatzen st. zarej. 

(Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen e.V.) 

 

 

 

 

 

Rada Doradcza Seniorów miasta Laatzen  

Marktplatz 2, 30880 Laatzen 

 0511 8205- 5424

 seniorenbeirat@laatzen.de 
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