Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

Pełne atrakcji lato 2019 w Skarżysku. Prezentujemy kalendarz
wakacyjnych wydarzeń
19.06.2019.

Przed nami ponad dwa miesiące wakacji. Dzięki propozycji miejskich jednostek, lato 2019 w SkarżyskuKamiennej będzie pełne atrakcji. Wśród zaplanowanych na wakacje wydarzeń znalazły się m.in.: letnie
podwórko z darmowymi dmuchańcami, pikniki w plenerze, piknik historyczny, wycieczki, zajęcia sportowe
i czytelnicze. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

LATO PEŁNE ATRAKCJI Z MIEJSKIM CENTRUM KULTURY
Letnie Podwórko MCK
Zapraszamy do letniego podwórka MCK z bezpłatnymi atrakcjami dla dzieci (dmuchańcami), które będzie
czynne przez 33 dni wakacji na terenie lodowiska miejskiego przy ulicy Sienkiewicza 34. Planowany
termin: od 3 lipca do 4 sierpnia. Letnie podwórko będzie czynne codziennie od godz. 11.00 do 19.00. W
dniach 3, 10, 17, 24, 31 lipca animacje poprowadzą instruktorzy z Miejskiego Centrum Kultury.
Wydarzenie jest bezpłatne i skierowane do dzieci do 16 roku życia.

Inwazja kolorów
Inwazja kolorów odbędzie się 30 czerwca na Placu Staffa za MCK, start o godz. 16.00. W programie:
&bull; Zabawa przy muzyce DJ-a,
&bull; Stragan z kolorowym proszkiem,
&bull; Dodatkowe atrakcje:
- malowanie buziek
- kolorowe warkoczyki
- balony z helem
Atrakcje płatne dla gości. Na wydarzenie zapraszają: Firma Multi-Kreator oraz Miejskie Centrum Kultury
w Skarżysku-Kamiennej
Kultura w plenerze
Imprezy &bdquo;Kultura w plenerze&rdquo; odbędą się w godz. 15.00 &ndash; 23.00:
&bull; 26 lipca - Planty, ul. Zielna,
- Festiwal baniek mydlanych
- Maraton Zumby
- Kino na leżakach
&bull; 31 sierpnia - plac przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Norwida
- Doktor H2O (MPWiK)
- Dmuchańce
- Kino na leżakach
- Animacje prowadzone przez instruktorów z Miejskiego Centrum Kultury
- Poczęstunek z grilla
Udział i korzystanie z licznych atrakcji są bezpłatne.
Mobilne planetarium
Mobilne planetarium &ndash; 22 i 23 czerwca, sala Patio w MCK, start o godz. 10.00, seanse co godzinę.
Wstęp - 10 zł/os.
Wystawa rzeźb Andrzeja Kozłowskiego
Wernisaż - 12 lipca o godz. 18. 00. Wystawa będzie czynna do 31 lipca.
Wakacyjna podróż z MCK
Miejskie Centrum Kultury zaprasza na wycieczki w ciekawe miejsca:
&bull; ZOO, Warszawa &ndash; 11 lipca (wiek uczestników: 7 - 15 lat), koszt 65 zł/os.
&bull; Farma Iluzji, Trojanów &ndash; 25 lipca (wiek uczestników: 7 - 15 lat), koszt 75 zł/os.
&bull; Leśne Zacisze, Lisów &ndash; 8 sierpnia (wiek uczestników: 6 - 13 lat), koszt 50 zł/os.
Informacje i zapisy pod nr telefonu: 500 199 710. W cenie wycieczki MCK zapewnia: przejazd wesołym
autokarem, opiekę i ubezpieczenie, poczęstunek &bdquo;abyś miał siłę&rdquo;, bilety wstępu,
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niezapomniane wrażenia. Dodatkowo wizyta w McDonald's - płatność indywidualnie.
Baśniowe Lato z Radiem Kielce
Baśniowe Lato z Radiem Kielce odbędzie się 18 sierpnia w godz. 14.00 &ndash; 17.00. Dla gości wystąpi
Teatr Kubika ze Szczecina ze spektaklem &bdquo;Baśniowa podróż&rdquo;. Dla najmłodszych
mieszkańców Skarżyska zabawa taneczna, konkursy z nagrodami oraz wspólne śpiewanie.
Bajkowe Poranki w Kinie Centrum
Zapraszamy na Bajkowe Poranki do kina Centrum &ndash; seanse będą się odbywały w godz. 10.00
&ndash; 12.00. Cena biletów - 12 zł/os. (dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny &ndash; 6 zł/os.).
Szczegóły na stronie internetowej MCK www.mck.skarzysko.pl oraz w kasie kina.
IV Skarżyski Street Food Festival
Street Food Festival odbędzie się na Placu Staffa za MCK od 2 do 4 sierpnia. Food trucki będą czynne od
godz. 10.00, a dodatkowymi atrakcjami będą: występy teatru ulicznego i wspólne gotowanie.
Gramy bez prądu
W każdy wakacyjny wtorek zapraszamy do MCK (do sali nr 111, w godz. 10.00 &ndash; 14.00) na
wspólną grę w planszówki. Wstęp bezpłatny. Na uczestników będą czekać: gry planszowe, chińczyk,
pchełki, warcaby, itp.
Szachowe lato
W dniach 6, 7 i 8 sierpnia trwać będzie Szachowe lato &ndash; szachy plenerowe na Placu Staffa za MCK.
Zapraszamy od godz. 14.00.
Wakacyjny ping pong
Letnie granie w ping ponga w MCK będzie się odbywało codziennie przez całe wakacje. Chętnych
zapraszamy od godz. 9.00 do 19.00. Wstęp bezpłatny.
LATO NA SPORTOWO Z MIEJSKIM CENTRUM
SPORTU i REKREACJI
Nauka pływania
Wakacyjna nauka pływania na pływalni miejskiej potrwa od 1 do 26 lipca. O szczegóły można dopytywać
w kasie basenu.
Lodowisko również w wakacje
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza w okresie wakacyjnym na jazdę na rolkach i deskorolkach
na lodowisku.
Nad wodą
Strzeżone kąpielisko &bdquo;Rejów&rdquo; (Dzika Plaża) czynne będzie od 24 czerwca do 31 sierpnia od
godz. 10.00 do 18.00.
Skarżysko się rusza
Zapraszamy na zajęcia aerobowe dla wszystkich mieszkańców miasta. Zajęcia trwać będą na lodowisku
miejskim we wtorki i czwartki od godz. 19.30. Szczegóły &ndash; w MCSiR.
Promocja na basenie i hali
Od 24 czerwca do 27 sierpnia w godz. 7.00 &ndash; 14.00 obowiązywać będą promocyjne ceny wejść na
Krytą Pływalnię - karnet 10 wejść za 35 zł (bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży). Promocyjne ceny
obowiązywać będą też na Hali Sportowej. Wynajem hali od 1 czerwca do 15 września - cała hala za 60
zł/godz.,1/3 hali za 30 zł/godz.
Wakacyjne turnieje
- Turniej Asów w Siatkówce Plażowej &ndash; 31 sierpnia, Boiska Orlik;
- Turniej Streetbaal 3 vs 3 - 6 lipca, Boiska Orlik;
- Wakacyjna Akademia Tenisa Ziemnego dla najmłodszych - Korty Bernatka, od 1 do 31 lipca: wtorki i
czwartki od godz. 10.00 do 12.00;
- Wakacyjna Akademia Piłki Nożnej dla dzieci 6-10 lat - od 1 do 29 sierpnia: wtorki i czwartki w godz. od
10.00 do 11.30, Orlik przy ul. Sienkiewicza;
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- Wakacje z Siatkówką &ndash; Hala Sportowa (od 29 lipca do 29 sierpnia, godz.10.00)
LATO Z MUZEUM im. ORŁA BIAŁEGO
Lato z Orłem
Zapraszamy do Muzeum im. Orła Białego na &bdquo;Lato z Orłem&rdquo;. Zajęcia zaplanowano w dwóch
modułach:
- &bdquo;Akademia młodego rekruta&rdquo; - od 26 czerwca w każdy wtorek lipca (2, 9, 16, 23, 30
lipca) od godz. 10.00 z wyjątkiem 30 lipca &ndash; godz. 17 (zajęcia potrwają po półtorej godziny)
- &bdquo;Akademia młodego muzealnika&rdquo; - zapraszamy w sierpniowe wtorki (6, 13, 20, 27
sierpnia). Zajęcia od godz. 10 z wyjątkiem &bdquo;finałowych&rdquo; 27 sierpnia &ndash; godz. 17.00.
Na wszystkie zajęcia prowadzone są zapisy pod tel. 41 252 02 31 lub 605 485 130 (tam też szczegóły
przedsięwzięcia).
Dzień Wojska Polskiego
Zapraszamy 15 sierpnia do Muzeum im. Orła Białego na Dzień Wojska Polskiego, czyli dzień konkursów i
zabaw dla dzieci w wieku szkolnym (szczegóły wkrótce na plakatach oraz w Muzeum).
Wystawy czasowe
Do połowy sierpnia w Muzeum im. Orła Białego można oglądać wystawę &bdquo;II wojna światowa na
Kielecczyźnie&rdquo;, zaś od 20 sierpnia czynna będzie wystawa &bdquo;Z dziejów IV Pułku Piechoty
Legionów&rdquo;. Zapraszamy!

Zwiedzanie Wielkiego Pieca
W lipcu w ramach każdego wstępu do Muzeum od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 &ndash; 16.00
będzie można zwiedzić także ruin Wielkiego Pieca.
Bezpłatne zwiedzanie dla najmłodszych
W lipcu każde dziecko do 10 roku życia od godziny 18.00 do 20.00 będzie mogło bezpłatnie zwiedzać
ekspozycję plenerową.
Piknik Historyczny
5. Piknik Historyczny w Muzeum odbędzie się 20 lipca w godz. 11.00 &ndash; 22.00. Jest on elementem
obchodów 50&ndash;lecia Muzeum. W programie pokazy grup rekonstrukcyjnych oraz wieczorny koncert.
Jubileuszowy bigos dla wszystkich zwiedzających, prezenty dla pierwszych 100 gości do ukończonego 10.
roku życia. Wstęp - 5 zł.
Zapraszamy do Muzeum
Przez całe wakacje Muzeum czynne będzie w godz. 8.00 - 20.00.
LATO W BIBLIOTECE PEŁNE
PRZYGÓD Z KSIĄŻKĄ
Zapraszamy do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej na wakacyjne
spotkania i zajęcia pod hasłem &bdquo;Milion przygód z książką&rdquo;. Spotkania będą się odbywały w
godzinach od 12.00 do 15.00.
Zapraszamy do Filii nr 1, przy ul. Towarowej:
&bull; &bdquo;Na wesoło z literaturą dla dzieci&rdquo; &ndash; czytanie zabawnych wierszy i opowiadań
oraz zabawy inspirowane przeczytanym tekstem. Poniedziałki o godz. 12.00: 1.07, 08.07, 15.07, 22.07,
29.07, 5.08, 12.08, 19.08, 26.08;
&bull; &bdquo;Szmatki z tęczowej szufladki&rdquo; &ndash; zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci, na
których wykonywane będą szmaciane kukiełki i przy ich pomocy odgrywane krótkie, wymyślone
historyjki. Wtorki o godz. 12.00: 2.07, 9.07, 16.07, 23.07, 30.07, 6.08, 13.08, 20.08, 27.08;
&bull; &bdquo;Razem weselej&rdquo; &ndash; gry planszowe, rozwiązywanie zagadek i rebusów, zabawy
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literackie i zręcznościowe. Środy o godz. 12.00: 3.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 7.08, 14.08, 21.08,
28.08;
&bull; &bdquo;Papierowe wycinanki, kolorowe wyklejanki&rdquo; &ndash; zajęcia plastyczne dla dzieci
inspirowane latem i wakacjami. Czwartki o godz. 12.00: 4.07, 11.07, 18.07, 25.07, 1.08, 8.08, 22.08,
29.08;
Zapraszamy do Filii nr 2, przy ul. Sezamkowej
W oddziale dziecięcym Filii nr 2 (ul. Sezamkowa) odbywać się będą zajęcia w Miasteczku Humorki, na
których uczestnikom towarzyszyć będą emocje, uczucia, cechy charakteru, wady i zalety, bowiem
wykorzystane do spotkań będą książki Agnieszki Zimnowodzkiej z serii Humorki:
&bull; &bdquo;Przechwalaki&rdquo; &ndash; zajęcia plastyczne papierowe atrakcje i inne niepowtarzalne
wzory z papieru. Do zajęć wykorzystane będą również książki popularnonaukowe. Poniedziałki o godz.
12.00, 1.07, 8.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08;
&bull; &bdquo;Zdziwionki&rdquo; &ndash; zabawy integracyjne, którym będzie element czytania
zalecany przez Fundację ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom. Wtorki o godz. 12.00: 2.07, 9.07, 16.07,
23.07, 30.07, 6.08, 13.08, 20.08, 27.08;
&bull; &bdquo;Śmiechołki&rdquo; &ndash; gry i zabawy językowe z wykorzystaniem książek
stanowiących receptę na dobry humor i nie tylko. Środy o godz. 12.00: 3.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07,
7.08, 14.08, 21.08, 28.08;
&bull; &bdquo;Wścibionki &ndash; Kuferek z wierszami&rdquo; &ndash; spotkania literackie, podczas
których dzieci poznawać będą wiersze współczesnych poetów. Czwartki o godz. 12.00: 4.07, 11.07,
18.07, 25.07, 1.08, 8.08, 22.08, 29.08;
&bull; &bdquo;Pytajnisie &ndash; Klub gier planszowych&rdquo; &ndash; zajęcia rodzinne dla dzieci i
rodziców lub innych opiekunów dorosłych, na których przy pomocy gier planszowych zachęcać będziemy
do aktywnej formy spędzania wolnego czasu z dzieckiem. Piątki o godz.12.00: 5.07, 12.07, 19.07, 26.07,
2.08, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08;
Inne imprezy organizowane w sezonie letnim:
Pamięć o Powstaniu Warszawskim w piosenkach &ndash; wspólne prezentowanie wierszy pokolenia
Kolumbów (Baczyński, Gajcy) i śpiewanie pieśni powstańczych. Impreza zorganizowana przy współudziale
uczniów Szkoły Muzycznej. Termin: 1 lub 2 sierpnia. Wypożyczalnia dla dorosłych w Filii nr 1 &ndash; ul.
Towarowa (szczegóły dostępne bezpośrednio w bibliotece).
Wystawy w okresie letnim w Filii nr 2 (ul. Sezamkowa):
LIPIEC - &bdquo;Kobieta niezwykła&rdquo; &ndash; wystawa przybliżająca sylwetkę Marii Salomei
Skłodowskiej-Curie, w 85. rocznicę śmierci dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla).
SIERPIEŃ - &bdquo;63 dni chwały&rdquo; &ndash; wystawa z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Szczegóły dotyczące wakacyjnych wydarzeń w mieście
dostępne są między innymi na stronach:
www.skarzysko.pl
www.mck.skarzysko.pl
www.mcsir.skarzysko.pl
www.muzeum.skarzysko.pl
www.biblioteka24.eu
Zaznaczamy, iż prezentowany kalendarz wydarzeń wakacyjnych może ulegać i zmianom.
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