Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

Niedziele dla rodziny
23.03.2018.

Śniadania na trawie, rodzinne karnety na basen, czy rodzinne seanse filmowe &ndash; to tylko niektóre z
propozycji na wspólne spędzanie czasu w niehandlowe niedziele. Z inicjatywą akcji &bdquo;Niedziele dla
rodziny&rdquo; wyszedł prezydent Skarżyska, a miejskie placówki kultury i sportu chętnie przygotowały
swoje oferty adresowane do rodzin.

- Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców miasta do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu i
korzystania z propozycji przygotowanych na niehandlowe niedziele przez miejskie placówki: Muzeum Orła
Białego, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Miejskie Centrum Kultury oraz Powiatową i Miejską
Bibliotekę Publiczną. Jestem przekonany, że każdy znajdzie wśród propozycji ofertę dla siebie &ndash;
mówi prezydent miasta, Konrad Krönig, inicjator akcji &bdquo;Niedziele dla rodziny&rdquo; w
Skarżysku.
Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami, przygotowanymi na niedziele z zakazem handlu.
MUZEUM IM. ORŁA BIAŁEGO
Bezpłatne wejściówki dla mieszkańców
W każdą niedzielę niehandlową przy wejściu do Muzeum mieszkańcy miasta będą mogli wykorzystać
jedną z bezpłatnych, 20 wejściówek, które przed niedzielami niehandlowymi (od poniedziałku do piątku)
będą do odebrania w siedzibie Muzeum.
Śniadania na trawie
W sezonie wiosennym i letnim (od początku maja do końca września) Muzeum zaprasza na wspólne,
rodzinne śniadania na trawie, które będą się odbywały w parku przy Muzeum od godziny 10.00 do 12.00.
Dla chętnych udostępnione będzie miejsce ogniskowe i grill. Zapraszamy z kocem piknikowym i
prowiantem.
MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI
W niedziele wolne od handlu Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji oferuje bilet rodzinny na basen (1
rodzic + 1 dziecko) w cenie 7 zł/godz. (w godz. 8.00-14.00). Można także wynajmować halę sportową w
promocyjnej cenie (1/3 hali na 60 min. w godz. 8.00-14.00 - 25 zł). W okresie zimowym w niehandlowe
niedziele obowiązywać będzie rodzinny bilet na lodowisko w cenie 7 zł (w godz.
10.00-14.00).
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
Miejskie Centrum Kultury w każdą wolną od handlu niedzielę zaprasza na bezpłatne &bdquo;rodzinne
spotkania filmowe&rdquo;. W sali nr 40 o godz. 16.00 wyświetlane będą bajki i filmy familijne. Pierwszy
seans już 8 kwietnia.
POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Propozycje przygotowała również skarżyska biblioteka &ndash; w każdą wolną od handlu niedzielę w
godzinach 14.00 - 18.00 czynna będzie Filia Nr 3 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszcząca
się przy ul. Słowackiego 25 w Miejskim Centrum Kultury.
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