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Tor Wrotkarski Kalbar jest idealnym miejscem na aktywne spędzenie czasu w okresie letnim.
Można tu pojeździć na rolkach, skorzystać z boisk i kortów tenisowych, a w wakacyjne
poniedziałki i czwartki – z zajęć prowadzonych przez UKS Szóstka oraz UKS Wikingowie.
Wakacje to czas, w którym bycie na świeżym powietrzu jest naturalną potrzebą każdego
człowieka, a wiele osób spędza ten czas aktywnie. Tor Kalbar jest więc miejscem, w którym tę
aktywność można zrealizować.
– Jazda na rolkach czy hulajnogach to podstawa na Torze Kalbar, ale nie zapominajmy, że
wewnątrz toru są boiska do siatkówki, koszykówki piłki nożnej lub ręcznej, a także 2
syntetyczne korty tenisowe – informuje Jarosław Czerski, kierownik obiektu. – Dodatkowo, w
wakacyjne poniedziałki UKS Szóstka prowadzi zajęcia nauki jazdy na rolkach. Natomiast w
czwartki UKS Wikingowie szykują zajęcia ogólnorozwojowe. Są to zajęcia bezpłatne,
organizowane w ramach Wakacji z MOSiR-em.
Tor Kalbar otwarty jest codziennie, od poniedziałku do soboty od 9 do 20.50, a w niedziele od
12 do 20.50. Korzystanie z toru wrotkarskiego oraz z boisk jest bezpłatne i nie ma możliwości
dokonania rezerwacji. Inaczej jest w przypadku kortów tenisowych, które należy wcześniej
rezerwować pod numerem: 537 443 376, a opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronie MOSiR.
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– Poza cyklicznymi zajęciami zapraszamy również na ciekawe wydarzenia i imprezy. Pierwsza
już w środę, 15 lipca. Będzie to „Kalbar na okrągło – czyli gry i zabawy dla dzieci” – dodaje
Jarosław Czerski. – Kolejne wydarzenie to Dzień Bezpiecznego Kierowcy w sobotę, 25 lipca,
czyli duży festyn, na którym będzie można skorzystać z licznych atrakcji. W sierpniu natomiast
odbędzie się Streetball, czyli turniej koszykówki ulicznej. Więcej informacji przekażemy wkrótce.
Harmonogram pracy toru w wakacje:
Poniedziałek – sobota: od 9.00 do 20.50
Niedziela: od 12.00 do 20.50
Zajęcia cykliczne na torze:
Każdy poniedziałek: od 17.00 do 18.00 – Akademia z UKS Szóstka (nauka i doskonalenie jazdy
na rolkach)
Każdy czwartek: od 16.00 do 17.00 – Zajęcia z UKS Wikingowie (ogólnorozwojowe zajęcia
sprawnościowe)
Imprezy na torze:
Kalbar na okrągło – czyli gry i zabawy dla dzieci – środa, 15 lipca, godz. 15.00 – 19.00
Dzień Bezpiecznego Kierowcy – sobota, 25 lipca, godz. 12.00 – 17.00
Streetball – czyli turniej koszykówki ulicznej – środa, 12 sierpnia, godz. 16.00 – 19.00
Zapraszamy do uczestniczenia w pozostałych wydarzeniach w ramach Wakacji z MOSiRem. Więcej szczegółów na stronie MOSiR.
Tekst i fot. MOSiR
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