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Wakacje w mieście
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Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na spędzenie wakacji poza miejscem swojego zamieszkania, jednak lato
w mieście wbrew pozorom może być ciekawe i pełne atrakcji.
Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy w Cieszynie przygotował wiele interesujących propozycji dla
najmłodszych mieszkańców miasta. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, bo jest z czego wybierać. Na chętnych czekają
warsztaty fotograficzne, zajęcia modelarskie, wystawy, koncerty, liczne zabawy, gry i konkursy z nagrodami. Lato w
Mieście 2010 to również szkółka szachowa oraz wycieczka z przewodnikiem PTTK. Helena Wrzecionko zapozna
uczestników z tajnikami tkactwa prowadząc warsztaty pod nazwą „Magiczne Krosna“(19 lipca), z kolei Tomasz
Gruszczyk poprowadzi warsztaty filmu animowanego „Nie tylko Disney, nie tylko Shrek“ (20 lipca). Na „Wakacje z
ceramiką“ 14 i 15 lipca zaprasza Gabriela Zbrońska.
Na tych, którzy chcą spędzić wakacje na sportowo czeka Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, a w nim
zajęcia tenisa stołowego z których będą mogli korzystać dzieci i młodzież.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na zajęcia sportowo – rekreacyjne, Dla fanów koszykówki ulicznej
zostaną zorganizowane na boiskach wielofunkcyjnych przy SP 2 oraz przy SP 3 turnieje koszykówki. Pierwszy,
rozegrany zostanie 31 lipca, na osiedlu Liburnia, będzie on turniejem eliminacyjnym w którym zagrać może każdy,
kto skompletuje sobie trzyosobowy zespół. Finał rozegrany będzie pod koniec wakacji. .Miłośnicy piłki nożnej
plażowej będą mogli zagrać już 15 lipca na boisku przy Uniwersytecie Śląskim.
W ubiegłym roku po raz pierwszy zostały zorganizowane na Hali Widowiskowo – Sportowej Olimpijskie Letnie
Wakacje dla dzieci i młodzieży, w tym roku wraz z zakończeniem wakacji w Hali odbędą się „Mini Igrzyska“.
Uczestnicy będą mogli wziąć udział w grach i zabawach sportowo rekreacyjnych.
4 sierpnia po raz pierwszy w Cieszynie zostanie rozegrany Tour de Polgne dla dzieci, które ulicami Cieszyna i
Czeskiego Cieszyna będą rywalizować o wspaniałe nagrody, pętla pomiędzy miastami granicznymi zakończona na
Rynku będzie liczyła 3,3 km. W Hali Uniwersytetu Ślaskiego do 26 sierpnia odbywać będą się „Sportowe czwartki“,
czyli zajęcia sportowe w grach zespołowych.
Dzieci z gminy Strumień wakacje spędzą nie tylko na zabawie, ale również pomagając starszym, chorym i
niepełnosprawnym. Dzieci będą pomagać starszym i niepełnosprawnym w zrobieniu zakupów, dotrzymaniu
towarzystwa czy przeczytaniu książki. W zamian za swoją pomoc dzieci pojadą do Wesołego Miasteczka w
Chorzowie, Parku Wodnego w Tarnowskich Górach czy Dino Parku w Rybniku. Będą też brać udział w warsztatach
ceramicznych, kulinarnych i konkursie fotograficznym.
W Drogomyślu pieniądze na realizację półkolonii dla dzieci zdobyło Stowarzyszenie Droga Myśl. Tu również dzieci
będą pomagać potrzebującym z Drogomyśla, a w zamian za to będą uczestniczyć w warsztatach decupage i pojadą
do Koszęcina. Tam będą mieli okazję spotkać się z członkami Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk oraz uczestniczyć w
zorganizowanych przez nich warsztatach tanecznych.
Świetlice w gminie Strumień będą otwarte przez cały lipiecW zajęciach w nich organizowanych mogą uczestniczyć
wszystkie dzieci, szczególnie te, które nigdzie nie wyjeżdżają na wakacje. Świetlice zmierzą się między sobą w VII
Miedzy Świetlicowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt. Będą organizowane zabawy integracyjne dla młodszych i
starszych oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne, wycieczki rowerowe oraz warsztaty bębniarskie. W te wakacje

napewno nikt nudzić się nie będzie.

