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Jak ciekawie i bezpiecznie spędzić ferie? Dla wszystkich uczniów, którzy w czasie zimowego
wypoczynku pozostają w mieście przygotowana została bardzo różnorodna oferta zajęć
sportowych, artystycznych i edukacyjnych. O atrakcjach, jakie czekają dzieci i młodzież
rozmawiano podczas dzisiejszej konferencji prasowej.
- "Wzorem ubiegłych we współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi elbląski
samorząd przygotował bardzo bogatą i różnorodną ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży, które na
czas ferii zimowych pozostają w mieście. Zależy nam, aby dzieci spędzały ten czas aktywnie, a
nie w domu przed komputerem. Oferowane przez nas zajęcia rozpoczynają się już od
najbliższego weekendu i potrwają do 5 lutego. Co ważne dzięki przygotowanym propozycjom
elbląscy uczniowie będą mogli spędzić ten czas bezpiecznie" – podkreślał Piotr Żuchowski,
doradca Prezydenta Witolda Wróblewskiego.
Na przygotowaną ofertę składają się półzimowiska, ale również ogólnodostępne, bezpłatne
zajęcia przygotowane przez jednostki miejskie we współpracy z klubami. Koszt organizacji
zimowego wypoczynku wynosi ok. 180 tys. zł.
Półzimowiska
W tym roku półzimowiska będą zorganizowane w 6 szkołach podstawowych oraz Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Z zimowisk skorzysta 1160 dzieci. Na organizację
półzimowisk została przeznaczona kwota 140 000 zł.
- „Dzieci będą mogły rozwijać swoje zainteresowania korzystając z różnego rodzaju zajęć
sportowych, tanecznych, muzycznych, plastycznych, dostosowanych do grup wiekowych. We
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wszystkich placówkach duży nacisk położono na organizację zajęć sportowych, które uczą
współzawodnictwa, pokonywania trudności oraz ukazują dzieciom, jak w bezpieczny sposób
rozładować nadmiar energii" – wyjaśniała Małgorzata Sowicka dyrektor Departamentu Edukacji
i Sportu.
Na sportowo
W nadchodzące ferie przygotowane zostały przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
różnorodne zajęcia pod hasłem „Ferie na sportowo – bezpiecznie i zdrowo” na elbląskich
obiektach sportowych.
- „Na lodowisku będą odbywać się zajęcia łyżwiarskie, ale oddajemy do dyspozycji dzieci i
młodzieży również sale do tenisa stołowego i fitnessu. W CRW Dolinka będą organizowane
zawody pływackie, oraz mecze siatkówki wodnej. W hali na Grunwaldzkiej będzie można
pograć w piłkę nożną, ręczną, siatkową, będą również zajęcia judo i tenisa stołowego” –
wyliczał Marek Wnuk dyrektor MOSiR w Elblągu. Na zakończenie ferii – 5 lutego, tradycyjnie już
zorganizowana zostanie impreza na lodowisku z losowaniem nagród.
Elbląski samorząd ogłosił także konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
„Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych”.
Na ten cel przeznaczono z budżetu miasta kwotę 40.000,00. Dofinansowanie otrzymało 11
elbląskich stowarzyszeń i klubów sportowych.
Kulturalnie, artystycznie i naukowo
Bogatą ofertę przygotowały również elbląskie instytucje kultury. Od poniedziałku do piątku
dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez Bibliotekę Elbląską i
Centrum Sztuki Galerię El.
- „W filiach Biblioteki Elbląskiej odbywać się będą zajęcia plastyczne, będą gry i czytanie. W
Galerii EL szykują się zajęcia plastyczne, dźwiękowe, będzie można zbudować elektroakustycznego laptopa, a nawet odbyć podróż w kosmos lub na dno oceanu"- podkreślał Adam
Jocz dyrektor Departamentu Promocji i Kultury.
Różnorodne zajęcia przygotował także Młodzieżowy Ośrodek Kultury. Oprócz warsztatów
plastycznych, muzycznych będą tam również odbywały się lekcje języków obcych oraz nauka
szybkiego czytania i uczenia się.
Wzorem lat ubiegłych przygotowany specjalny Informator dotyczący ferii, który otrzymali
uczniowie elbląskich szkół. Szczegółowo zaprezentowana została w nim przygotowana oferta
zimowego wypoczynku.
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