
W sierpniu wycieczki całodniowe – wyjazdy, piesze rajdy; tor przeszkód 

Wibit na basenie sportowym.

 

ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów, 

tel. 17 2768 560, www.cstr.pl

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

Wejście dla dzieci podczas wakacji (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 16-21 sierpnia br. zapraszamy na wodny tor przeszkód 

WIBIT. 

Oferta, za okazaniem karnetu UCZESTNIKA WAKACJI 2016, obejmuje rów-

nież dzieci korzystające z atrakcji organizowanych przez Muzeum Samo-

rządowe Ziemi Strzyżowskiej, DK „Sokół”, Bibliotekę Publiczną Gminy i Mia-

sta Strzyżów. 

W sierpniu, jeden raz w tygodniu (środa lub piątek) wycieczki cało-

dniowe – wyjazdy bądź piesze rajdy. 

Zgoda Rodzica/Opiekuna
na udział dziecka/dzieci w zajęciach 

organizowanych przez 
Gminę Strzyżów w ramach 

WAKACJI 2016 (lipiec-sierpień br.)

Ja niżej podpisana/y

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

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/dzieci 

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

w zajęciach organizowanych w ramach  

WAKACJI 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

OGRÓDEK JORDANOWSKI 
(3, 17, 31 lipca; 7, 21 sierpnia - niedziela)

w godz. 15.00-19.00 - gry i zabawy sportowe, kalambury i zagadki, bajko-

we gry na szachownicy, mini disco dla dzieci, KĄCIK ARTYSTY, MAŁEGO 

LITERATA; stoisko Muzeum Samorządowego oraz zabawa na tzw. dmu-

chańcach (zamek do skakania, zjeżdżalnia rybka, ściana wspinaczkowa). 



Bajkowe wtorki, układanie puzzli muzealnych, zabawy z kaligrafi ą, gra 

„Odkryj tajemnice muzealnych wnętrz”. 

ul. Łukasiewicza 10, 38-100 Strzyżów, 

tel. 17 2764 238, 889 839 031, 

www.muzeum-strzyzow.pl

Plenerowe gry zręcznościowe, zabawy z elementami tańca, konkursy, studio 

kreatywnych, karaoke, wakacyjne warsztaty instrumentalne, przejazdy 

kolejką kołową. 

ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, 

tel. 17 2761 258, www.dksokol.pl

Podróże dookoła świata z książkami Martyny Wojciechowskiej; wakacyj-

ne spotkania z Bibliomisiem, w Kąciku Malucha. 

ul. Przecławczyka 6, 38-100 Strzyżów, 

tel. 17 2761 091, www.bpgimstrzyzow.pl

Zajęcia wyszczególnione poniżej będą odbywać się cyklicznie przez 

całe wakacje, w wybrany dzień tygodnia, w ustalonych godzinach.

„Bajkowe wtorki” – wyświetlanie starych bajek w muzeum – 

wtorki o pełnych godzinach 13.00-16.00.

Gra Muzealna – „Odkryj tajemnice muzealnych wnętrz” – 

środy w godz. 12.00-16.00. 

„Składaj z nami  orgiami”, układanie puzzli muzealnych  – 

czwartki  w godz. 13.00-16.00. 

„Zabawy z kaligrafi ą” – 

piątki w godz. 13.00-16.00. 

Do zwiedzania w czasie wakacji proponujemy dwie nowe wystawy 

czasowe w głównym budynku muzeum: „W gabinecie strzyżowskiego 

stomatologa” oraz „Mieszkańcy Ziemi Strzyżowskiej w fotografi i”. 

W tym czasie wszystkie wystawy stałe zorganizowane  w głównej 

siedzibie muzeum  również są dostępne.

W Galerii Miejskiej (fi lii muzeum) od 17 lipca przez cały okres wakacji 

prezentowana będzie wystawa „966-1966-2016. W 1050 rocznicę 

chrztu Polski”.

W tunelu schronowym prezentujemy pamiątki i dokumenty z czasów 

II wojny światowej.

5, 12, 19, 26 lipca (wtorek) 

godz. 10.00-12.00, sala nr  22 Domu Kultury – studio kreatywnych – 

zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. 

20, 27 lipca (środa); 18, 25 sierpnia (czwartek)

godz. 10.00-12.00, sala widowiskowa Domu Kultury - Śpiewaj razem 

z nami - karaoke dla dzieci od 6 lat wzwyż.

25-29 lipca (poniedziałek - piątek) - cz. I; 22-26 sierpnia (ponie-

działek - piątek) - cz. II

godz. 10.00-14.00, sala nr 24 DK – wakacyjne warsztaty instrumen-

talne dla dzieci i młodzieży od 10 do 20 lat; zagadnienia gry zespoło-

wej, aranżacja utworu muzycznego i podstawy improwizacji; termin 

zgłoszeń do 20 lipca br. (cz. I) oraz do 17 sierpnia (cz. II); instruktor: 

Dariusz Szlachta. 

7, 14, 21, 28 lipca (czwartek) 

godz. 11.00, 14.00, 16.00 – przejazdy kolejką kołową (najpiękniejsze 

i  najciekawsze zakątki  miasta); bilety: 7,00 zł (dziecko + opiekun), 

5,00 zł (indywidualnie starsze dziecko); zakup biletu u kierowcy 15 

min. przed odjazdem na placu DK, minimum 8 osób chętnych; zor-

ganizowane przejazdy, po telefonicznym ustaleniu z kierowcą,  tel. 

728 302 963 (Marek Pilch). 

3, 10 sierpnia  (środa) 

godz. 10.00-12.00, plac imprez Domu Kultury (w przypadku deszczu 

sala widowiskowa DK) – zumba kids – plenerowe gry i zabawy zręcz-

nościowe, zabawy z elementami tańca, konkursy, malowanie twarzy 

dla dzieci w każdym wieku.

C.D. DK „SOKÓŁ”:

17, 24 sierpnia (środa) 

godz. 10.00-12.00, plac imprez Domu Kultury (w przypadku 

deszczu sala widowiskowa DK) – zabawy na sportowo – im-

preza plenerowa, konkursy, tańce integracyjne dzieci w każdym 

wieku.

Weekendowe seanse Kina Strzyżów 

daty, tytuły i godziny projekcji będą podawane na bieżąco na 

stronie internetowej Domu Kultury: www.dksokol.eu. 

13, 20 lipiec (środa) 

godz. 11.00-13.00 - spotkania z książką „Dzieciaki świata” 

(w programie apetyczne arcydzieła z warzyw i owoców, szyszki 

ryżowe, gry i zabawy. 

14, 21 lipiec (czwartek) 

godz. 11.00-13.00 - spotkania z książką „Zwierzaki świata” 

(w programie moje własne ZOO, nasza planeta – wspólne do-

bro, zajęcia plastyczne). 

Propozycja dla najmłodszych

15 lipiec (piątek) 

godz. 11.00-12.00 - wakacyjne spotkanie w Kąciku Malucha.

19 lipiec (wtorek) 

godz. 11.00-12.00 - wakacyjne spotkanie z Bibliomisiem.
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