
ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów, 

tel. 17 2768 560, 

www.cstr.pl

W dniach 15-19 lutego br. Stowarzyszenie NA START oraz CSTiR organizują 
w Strzyżowie półkolonię sportową, w części fi nansowaną ze środków Ro-
dziców/Opiekunów uczestników. Szczegóły na www.cstr.pl.  

Lodowisko podczas ferii zimowych czynne codziennie w godz.
9.00-21.00 – wejście: 

dla dzieci 
3,00 zł od godz. 9.00 do 15.00, 
5,00 zł od godz. 15.00 do 21.00,

dla dorosłych 
4,00 zł od godz. 9.00 do 15.00,
6,00 zł od godz. 15.00 do 21.00, 

sobota i niedziela
dla dzieci 6,00 zł,
dla dorosłych 7,00 zł. 

Park Wodny w Strzyżowie czynny codziennie w godz. 6.00 - 22.00.

Wejście dla dzieci podczas ferii zimowych (dla grup zorganizowanych) 
4,00 zł/os. od godz. 6.00 do 14.00,
6,00 zł/os. od godz. 14.00 do 22.00.

W dniach 13 - 21 lutego br. zapraszamy na wodny tor przeszkód WIBIT.

Oferta, za okazaniem karnetu UCZESTNIKA FERII ZIMOWYCH 2016, obej-
muje również dzieci korzystające z atrakcji organizowanych przez Muzeum 
Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej, DK „Sokół”, Bibliotekę Publiczną Gminy 
i Miasta Strzyżów. 

Zgoda Rodzica/Opiekuna
na udział dziecka/dzieci w zajęciach 

organizowanych przez 
Gminę Strzyżów w ramach 

FERII ZIMOWYCH 2016 (14-28 luty br.)

Ja niżej podpisana/y

……………...................................................................………………... 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/dzieci 

…….....................…………………………………..................................… 

w zajęciach organizowanych w ramach  

FERII ZIMOWYCH 2016 w Domu Kultury „Sokół” 

w Strzyżowie, Muzeum Samorządowym Ziemi 

Strzyżowskiej, Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta 

Strzyżów, Centrum Sportu, Turystyki  i Rekreacji 

w Strzyżowie (właściwe podkreślić), w terminie 

………………………………………………………

Równocześnie ponoszę odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po zajęciach.  

Nr tel. Rodzica/Opiekuna ..............……………………………….

………………………..................................................................

(Data, podpis Rodzica/Opiekuna)

CSTR
W STRZYŻOWIE
Półkolonia sportowa; atrakcyjne ceny wejściówek
na lodowisko oraz do Parku Wodnego



Zapisy na warsztaty wyjazdowe Muzeum 

Okręgowego w Rzeszowie w Galerii Miejskiej 

w Strzyżowie do 12 lutego, ul. Łukasiewicza 10, 

38-100 Strzyżów, tel. 17 2764 238, 889 839 031, 

www.muzeum-strzyzow.pl

Tegorocznym motywem przewodnim 

„Ferii z kulturką” jest kinowy hit 

„Gwiezdne wojny – Przebudzenie mocy”:

zapisy do 12 lutego, ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, 

tel. 17 2761 258, www.dksokol.pl

ul. Przecławczyka 6, 38-100 Strzyżów,

tel. 17 2761 091, www.bpgimstrzyzow.pl

W okresie ferii zimowych:

• zwiedzanie muzeum w godz. 8.00-16.00 – cena 1,00 zł/os. (dot. dzieci i mło-

dzieży szkolnej),

• 8.00-15.00 – „Muzealne opowieści” – ciekawe historie lokalne (wejście o peł-

nych godzinach),

• „Zygmunt Leśniak 1916 – 2016 w stulecie narodzin patrona strzyżowskiego 

muzeum” – wystawa w budynku głównym MSZS; czynne od wtorku do piątku 

w godz. 8.00-16.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00,

• „Anioły Strzyżowskiego Rynku i inne szkice nieprzypadkowe” – wystawa ry-

sunków Wiesława Plezi w Galerii Miejskiej w Strzyżowie czynnej od wtorku 

do piątku od godz. 10.00 do 18.00 oraz w soboty i niedziele od godz. 11.00 

do 18.00. 

Dodatkowo MSZS zaprasza na warsztaty wyjazdowe Muzeum Okręgowego 

w Rzeszowie w Galerii Miejskiej w Strzyżowie:

14 luty (niedziela) 

16.00-18.00 – „Jak to z tym pieniądzem było… czyli historia pieniądza dla ma-

luchów” – cena 8,00 zł/os. 

21 luty (niedziela)

16.00-18.00 – „Filcowe cudaki do świątecznego koszyczka” – cena 12,00 zł/os.

28 luty (niedziela) 

16.00-18.00 – „Domki w rozmiarze mini” – cena 12,00 zł/os.

15, 17, 18, 22, 24 luty 

10.00-12.00 – zajęcia plastyczno-rękodzielnicze to praca w różnych materia-

łach i urozmaiconymi technikami plastycznymi; dzieci będą miały okazję wy-

kazać się pomysłowością m.in. w wykonaniu robotów 

z surowców wtórnych, zaprojektować efektowny, „galaktyczny” strój, wykonać 

oryginalne maski inspirowane postaciami z fi lmu. 

12.00-13.30 – warsztaty komiksu, przeznaczone dla dzieci od 8 lat, popro-

wadzi uznany grafi k i rysownik Przemysław Świszcz; zajęcia obejmują naukę 

rysunku i grafi ki, kreowanie postaci i świata fi lmu „Gwiezdne wojny”, a także 

tworzenie historyjek komiksowych. 

12.00-13.30 – zajęcia wokalne obejmujące emisję głosu, elementy interpretacji 

piosenki, dykcję, ruch sceniczny i pracę z mikrofonem kl. IV – wzwyż, 14.00 

-15.00 kl. I-III.

16 luty (wtorek)

10.00-11.30 – warsztaty taneczne połączone z zabawami integracyjnymi,

12.00-13.30 – seans fi lmowy „Święty Mikołaj dla wszystkich” – cena 

10,00 zł/os.

19 luty (piątek)

10.00-11.30 – warsztaty komiksu,

12.00-13.40 – seans fi lmowy „Misja Sputnik” – cena 10,00 zł/os.

21 luty (niedziela)

11.00 – powtórka seansu fi lmowego „Misja Sputnik” – cena 10,00 zł/os.

23 luty (wtorek)

10.00-11.30 – zajęcia taneczne, 

12.00-13.30 – seans fi lmowy „Operacja Arktyka” – cena 10,00 zł/os.

25 luty (czwartek)

10.00-12.00 – zajęcia plastyczno-rękodzielnicze,

12.00-13.30 – warsztaty taneczne,

12.00-13.30 – seans fi lmowy „Siostry wampirki” – cena 10,00 zł/os.,

12.00-13.30 – zajęcia wokalne – kl. IV – wzwyż, 14.00 – 15.00 kl. I-III.

15, 22 luty (poniedziałek)

11.00-13.00 – „Bajka Elektroniczna” – zajęcia komputerowe połączone 

z konkursem w Pracowni Orange dla gimnazjalistów. 

16, 23 luty (wtorek)

11.00-13.00 – zajęcia plastyczne dla uczniów szkół podstawowych 

(w pierwszym tygodniu ferii: „Co i jak - niezwykłe pomysły jak zrobić coś 

z niczego”; II tydzień – „Zimowe stworki z rolki… i nie tylko”). 

17, 24 luty (środa)

11.00-13.00 – „Bajkowy Seans” w Pracowni Orange.

18, 25 luty (czwartek)

11.00-13.00 – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych – w pierwszym ty-

godniu ferii: „Rusz głową i nie tylko…” – turniej gier planszowych; II tydzień 

– „Wielkie pytania małych ludzi” – zabawy słowem, kalambury, rymowanki, 

rebusy, tworzenie bajek. 

19, 26 luty (piątek)

11.00-13.00 – zajęcia w Kąciku Malucha dla dzieci w wieku przedszkolnym 

nawiązujące do literatury o tematyce zimowej -  w pierwszym tygodniu ferii 

“Zima lubi dzieci, dzieci lubią książki”; drugi tydzień: “My się zimy nie boimy, 

w bibliotece się bawimy”.

c.d. oferty DK “Sokół”:

26 luty (piątek)

16.00 – uroczyste zakończenie „Ferii z kulturką” połączone z występami arty-

stycznymi, konkursami oraz rozdaniem nagród dla uczestników. 

28 luty (niedziela) 

11.00 – powtórka seansu fi lmowego „Siostry wampirki” – cena 10,00 zł/os.

Zajęcia w DK „Sokół” mają charakter bezpłatny. Wyjątek stanowią warsztaty 

komiksu (odpłatność za cykl zajęć obejmujących pięć spotkań po 90 min. 

wynosi 30,00 zł) oraz seanse fi lmowe – 10 zł/os./seans. 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pisemna zgoda Rodzica/Opiekuna 

na udział dziecka w warsztatach. Codziennie w trakcie zajęć uczestnikom 

ferii wydana zostanie zdrowa przekąska.

Dom kul� � 
“Sokół”
Ferie z kulturką - 
“Przebudzenie zimy”

MUZEUM
SAMORZĄDOWE
Dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej za 1,OO zł; 
zajęcia warsztatowe, nowe wystawy

Bibli� eka 
Publiczna
Zajęcia nawiązujące do literatury 
dla dzieci o tematyce zimowej


