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W przyszłym tygodniu rozpoczynają się ferie w województwie warmińsko-mazurskim. Elbląski
samorząd wspólnie z miejskimi instytucjami przygotował bogatą ofertę zajęć sportowych,
kulturalnych i rekreacyjnych. Dzieci i młodzież na pewno znajdą coś dla siebie, bo ferie w
mieście, nie muszą oznaczać ferii w domu.
FERIE W MIEŚCIE - INFORMATOR
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Program zajęć przedstawiali dziś podczas konferencji prasowej Witold Wróblewski prezydent
Elbląga, Małgorzata Sowicka dyrektor Departamentu Edukacji, Adam Jocz dyrektor
Departamentu Promocji i Kultury, Marek Kucharczyk z MOSiR, Lech Trawicki dyrektor Muzeum
Archeologiczno-Historycznego, Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej oraz Wojciech
Minkiewicz z Centrum Sztuki Galerii EL.
- Jeszcze przed rozpoczęciem ferii chcemy zaprezentować tegoroczną ofertę. Ferie w dużej
mierze zabezpieczone są przez samorząd, miejskie instytucje i stowarzyszenia. We wszystkich
szkołach dystrybuowany jest informator, który trafi do uczniów. Oferta jest bardzo bogata w
zajęcia sportowe, kulturalne i edukacyjne, każdy wybierze coś dla siebie w zależności od pasji,
zainteresowań – mówił prezydent Wróblewski. - Na zajęcia dla dzieci w czasie ferii miasto
ogłosiło również konkurs dla stowarzyszeń i klubów sportowych, zabezpieczając na ten cel 40
tys. zł. Pieniądze trafiły do 16 podmiotów. Organizujemy też półkolonie w elbląskich szkołach wskazywał prezydent - Chcę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie
tegorocznych ferii, razem tworzymy jedną, szeroką ofertę skierowaną do najmłodszej grupy
elblążan. Mam nadzieję, że młodzi, którzy zostają w mieście skorzystają z tej oferty. Choć jest
konkurencja w postaci komputera, to zachęcam wszystkich do aktywnego spędzania czasu w te
ferie - podsumował prezydent
Półzimowiska w szkołach, MOS, MDK
- W szkołach nr 21, 16, 4, 11 i Szkole Sportowej nr 3 przygotowaliśmy turnusy 5-dniowe. W
drugim tygodniu półzimowiska odbędą się w SP16, SP11 i Szkole Sportowej nr 3. Są jeszcze
wolne miejsca w Szkole Sportowej nr 3 i SP16 oraz na drugi turnus w SP 11 - mówiła
Małgorzata Sowicka - Dużo będzie się działo także w MDK, gdzie przygotowano ofertę zajęć
plastycznych, tanecznych, muzycznych, zajęcia z rytmiki, animacji poklatkowej, dziennikarskomultimedialne, jak i w pracowni modelarskiej. Także Międzyszkolny Ośrodek Sportowy kieruje
ofertę w te ferie, będą to zajęcia z karate, judo, lekkiej atletyki, odbędzie się też turniej
sprawnościowy i zajęcia na torze "Kalbar" - wyliczała Małgorzata Sowicka
MOSiR, czyli wszelki ruch
- Na zajęcia sportowe zaprasza w ferie Hala Sportowo-Widowiskowa. W pierwszym tygodniu,
od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 odbywać się będą m.in. zajęcia z piłki nożnej, siatkówki,
czy judo. W drugim tygodniu, w godz. 9-12, na hali odbywać się będą turnieje, m.in z siatkówki,
piłki nożnej i tenisa stołowego. Od poniedziałku do piątku w godz. 12-14 dzieciaki będą mogły
skorzystać z wejść na lodowisko. Odbywać się też będą zajęcia z zumby, zorganizowana
zostanie jedna zimowa wycieczka rowerowa, udostępniony podczas ferii będzie także basen
przy ul. Robotniczej oraz mieszcząca się tam strzelnica. Będą to zajęcia bezpłatne. Każdy kto
będzie chciał się poruszać znajdzie coś dla siebie, chcemy w ten sposób wygrać walkę ze
spędzaniem czasu przed komputerem – wyjaśniał Marek Kucharczyk z MOSiR-u
W Muzeum, w Bibliotekach, w Galerii
- Muzeum w te ferie zaprasza na zajęcia praktyczne oraz na pogadanki. W pierwszym tygodniu
odbędą się warsztaty piernikowe, na których będziemy przygotowywać te wypieki na Dzień
Babci i Dzień Dziadka, porozmawiamy także o życiu na zamku krzyżackim. W drugim tygodniu
wykonywać będziemy karnawałowe maski weneckie i lalki tworzone w oparciu o butelki.
Porozmawiamy także o zwyczajach żuławskich - mówił dyrektor Muzeum Lech Trawicki
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- Zajęcia w Bibliotece odbywać się będą zarówno w Bibliotece Młodego Czytelnika BULAJ oraz
w siedmiu filiach na terenie miasta. Zajęcia inspirowane będą przyrodą, literaturą dziecięcą oraz
sztuką ludową. Szczegółowy program można odnaleźć na stronie internetowej Biblioteki
Elbląskiej i na facebook'u - zachęcała Aleksandra Buła z Biblioteki
- W czasie ferii wykorzystamy zasoby Galerii EL do organizacji ciekawych zajęć nastawionych
na poznanie świata dźwięków i sztuk plastycznych. Zapraszamy na zajęcia akustyczne z
wykorzystaniem smartfonów, na których będziemy starali się stworzyć muzykę z
wykorzystaniem tych urządzeń. Odbędą się także zajęcia - oblicza masek - nawiązujące do
karnawału. Zaplanowaliśmy również warsztaty - nie lustrzane odbicie - z wykorzystaniem
wnętrza Galerii EL. Podejmiemy też twórcze wyzwanie polegające na stworzeniu dużego,
trójwymiarowego latającego stworzenia rodem z egzotyki. Odbędzie się także randka ze sztuką
- integracyjna zabawa polegająca na samodzielnym uzupełnianiu swojego grafiku, tak by
twórczo spędzić czas z drugą osobą. Z pomocą podpowiedzi, obrazków będziemy rysować,
malować czy nawet rozmawiać o sztukach pięknych i plastycznych - wyliczał Wojciech
Minkiewicz z Centrum Sztuki Galerii EL
- Informacja o możliwości spędzenia wolnego czasu w trakcie ferii dotrze do uczniów dzięki
bezpłatnemu folderowi. Od niedzieli informować będziemy za pośrednictwem mediów
społecznościowych o atrakcjach na każdy kolejny dzień, będziemy także odsyłać na strony
organizatorów poszczególnych wydarzeń i na ich media społecznościowe – zakończył Adam
Jocz dyrektor Departamentu Promocji i Kultury
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