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Lp. Organizator Termin Nazwa imprezy 

1. 

 

 

Dom Kultury Zameczek 

ul. Słowackiego 23 

25-365 Kielce 
 

tel. 41-36 76 301 

e-mail: zameczek@gmail.com  

www.zameczek-kielce.pl 

 

30.06 – 11.07. 

2014r. 
poniedziałek –piątek 

godz. 10.00-13.00 

Letnie Atelier – Malarstwo na jedwabiu, warsztaty plastyczne, 

których podsumowaniem będzie wystawa prac plastycznych 

uczestników zajęć. Instruktor: Barbara Żelazna. 

Ilość osób: 12 tygodniowo 

Wiek uczestników: od 10 lat 

Odpłatność: 50 zł za jeden tydzień, 80 zł za dwa tygodnie 

30.06 – 04.07. 

2014r. 
poniedziałek –piątek 

godz. 9.00-16.00 

Warsztaty Wokalne z Danutą Błażejczyk. Podsumowaniem 

warsztatów będzie wspólny koncert uczestników w Sali Kameralnej 

Domu Kultury „Zameczek”. Instruktorzy: Andrzej Wolski i Artur 

Telus. 

Ilość osób: 18 

Wiek uczestników: od 12 lat 

Odpłatność: 100 zł 

30.06 – 03.07. 

2014r. 
poniedziałek -

czwartek 

godz. 13.15-14.15 
 

Letnie Warsztaty Taneczne z Zameczkową Szkołą Tańca dla 

początkujących. Uczestnicy poznawać będą podstawowe kroki 

poszczególnych tańców, a także spróbują stworzyć własną 

choreografię. Instruktor: Michał Baran. 

Ilość osób: 12 

Wiek uczestników: od 8 lat 

Wstęp wolny 

30.06 – 03.07. 

2014r. 
poniedziałek – 

czwartek 

godz. 14.30-17.00 

Warsztaty Tańca Towarzyskiego i Współczesnego dla 

średniozaawansowanych i zaawansowanych. Warsztaty 

przeznaczone dla stałych grup Zameczkowej Szkoły Tańca. 

Instruktor: Michał Baran. 

Ilość osób: 14 

Wiek uczestników: od 12 lat 

Wstęp wolny 

30.06 – 03.07. 

2014r. 
poniedziałek – 

czwartek 

godz. 17.00-18.00 

Latino Energy Maraton. Taniec i fitness w jednym. Każde zajęcia 

zakończone będą 15 min ćwiczeniami poprawiającymi gibkość oraz 

wzmacniającymi mięśnie brzucha, pleców i nóg. 

Ilość osób: 12 

Wiek uczestników: od 15 lat 

Wstęp wolny 

18.08 – 29.08. 

2014r. 
poniedziałek-piątek 

godz. 17.00-18.00 

Warsztaty Breakdance i Hiphop dla początkujących pod 

kierunkiem Piotra Sikory z udziałem tancerzy z formacji „Broken 

Glass 2” i zaproszonych gości.  

Ilość osób: 16 

Wiek uczestników: od 8 lat 

Wstęp wolny 

18.08 – 29.08. 

2014r. 
poniedziałek-piątek 

godz. 18.00-19.30 

 

Warsztaty Breakdance i Hiphop dla zaawansowanych pod 

kierunkiem Piotra Sikory i tancerzy formacji „Broken Glass 2”. 

Ilość osób: 16 

Wiek uczestników: od 10 lat 

Wstęp wolny 

25.08 – 29.08. 

2014r. 
poniedziałek- piątek 

godz. 14.00-19.15 

Warsztaty Tańca Towarzyskiego i Współczesnego dla 

średniozaawansowanych i zaawansowanych Warsztaty 

przeznaczone dla stałych grup Zameczkowej Szkoły Tańca. 

Instruktor: Michał Baran. 

Ilość osób: 14 

Wiek uczestników: od 12 lat 

Wstęp wolny 
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2. 

Ośrodek Kultury 

„Białogon”, filia Domu 

Kultury „Zameczek”  

ul. Pańska 1A 

25-820 Kielce 
 

tel. 41 345 27 37 

www.ok-bialogon.pl 

mail:bialogon@zameczek-

kielce.pl 

30.06 – 18.07. 

2014r. 
poniedziałek-piątek 

godz. 9.00-15.00 

 Letnie rekreacyjne warsztaty muzyczno – plastyczne. Oferta 

skierowana dla dzieci ze szkół podstawowych zawierająca 

podstawy edukacji plastycznej i muzycznej. Program oferty 

obejmuje również gry i zabawy ruchowe, świetlicowe i sportowe, 

edukacyjne wyjście do instytucji kultury, wędrówki piesze 

ścieżkami krajobrazowymi wokół Kielc oraz wycieczki turystyczne. 

Letnie warsztaty podzielone są na trzy tygodniowe bloki 

programowe od poniedziałku do piątku stanowiące osobne moduły 

oferty. Uczestniczyć można we wszystkich modułach lub wybrać 

poszczególne tygodnie zajęć warsztatowych. Ośrodek Kultury 

„Białogon” gwarantuje opiekę nad uczestnikami już od godziny 

7:30 do 9:00 i od 15:00 do 16:00.  

Ilość osób: do 40 osób tygodniowo 

Wiek uczestników: od 7 lat 

Odpłatność: 80 zł za tydzień 

3. 

Ośrodek Kultury 

„Ziemowit”, filia Domu 

Kultury „Zameczek” 

ul. Mieszka I 79 

25-642 Kielce 
 

tel. 41 345 20 63 

www.ziemowit-kielce.pl 

mail: ziemowit@zameczek-

kielce.pl 

30.06 – 11.07. 

2014r. 
poniedziałek-piątek 

godz. 9.00-14.00 

„Artystyczne Wojaże z Ziemowitem”, warsztaty artystyczne dla 

dzieci pod kierunkiem instruktorów Ośrodka Kultury „Ziemowit” 

Marleny Major, Krzysztofa Kruka i Pawła Okły. W programie: 

kolorowe spotkania z plastyką: wycinanki i składanki - origami, 

obrazy mozaikowe, lepienie w glinie, plastelinie oraz modelinie. 

Zaczarowany świat dźwięków: karaoke, muzyczne zabawy 

i improwizacje. Plenerowe rozgrywki sportowe na dziedzińcu 

Ośrodka Kultury „Ziemowit”. Wyprawy do niezwykłych miejsc 

naszego miasta i okolic: Wzgórze Karczówka, Brusznia, Biesak, 

Rezerwat Ślichowice, Kadzielnia, Telegraf, Ośrodek Jazdy Konnej 

„MAAG”, Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej, Skansen Wsi 

Kieleckiej w Tokarni 

Ilość uczestników: do 20 osób tygodniowo 

Wiek uczestników: od 7 do 12 lat 

Odpłatność: 80 zł za jeden tydzień, 140 zł za dwa tygodnie 

30.06 – 31.08. 

2014r. 
poniedziałek-piątek 

godz. 10.00-16.00 

Galeria m – „Malowane marzeniami” –wystawa dziecięcych prac 

plastycznych.  

Liczba uczestników: do 50 osób przy grupach zorganizowanych, 

indywidualnie bez ograniczeń 

Wstęp wolny 

25.08 – 27.08. 

2014r. 
poniedziałek-środa 

godz. 15.00-16.30 

Warsztaty Gitarowe. Mają na celu ukazanie wszechstronności 

gitary w różnych stylach muzycznych, zapoznanie uczestników 

z różnymi technikami gry na gitarze. Instruktor: Paweł Okła.  

Liczba uczestników: do 10 osób 

Wiek uczestników: od 12 do 18 lat  

Wstęp wolny 

25.08 – 29.08. 

2014r. 
poniedziałek-piątek 

godz. 11.00-12.30 

Warsztaty plastyczne dla dzieci. Instruktor: Krzysztof Kruk. 

Liczba uczestników: do 10 osób 

Wiek uczestników: od 7 do 12 lat  

Wstęp wolny 

26.08 – 28.08. 

2014r. 
wtorek-czwartek 

godz. 15.00-16.30 

Warsztaty plastyczne dla młodzieży - przekazanie informacji na 

temat historii sztuki, poznanie technik plastycznych z dziedziny 

malarstwa, rzeźby i grafiki, poznanie tajników tworzenia komiksów. 

Instruktor: Marlena Major. 

Liczba uczestników: do 10 osób 

Wiek uczestników: od 12 do 21 lat  

Wstęp wolny 

mailto:bialogon@zameczek-kielce.pl
mailto:bialogon@zameczek-kielce.pl
mailto:ziemowit@zameczek-kielce.pl
mailto:ziemowit@zameczek-kielce.pl
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4. 

 

 

Miejska Biblioteka 

Publiczna 

ul. Konopnickiej 5 

25-406 Kielce 
 

tel. 41 362-70-13 

W roku 2014 Akcja Lato w Mieście będzie przebiegała pod hasłem: Nudzisz się? Przyjdź 

do nas! Zapraszamy w zimne i deszczowe dni lata. 

Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach w okresie wakacji oprócz udostępniania 

zbiorów w zimne i deszczowe dni lata organizować będą szereg imprez bibliotecznych 

dla najmłodszych czytelników. 

Na wszystkie imprezy organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach akcji 

„Lato w Mieście 2014” wstęp wolny. 

Szczegółowych informacji udzielają filie biblioteczne organizujące konkursy i spotkania. 

30.06-29.08. 

2014r. 
poniedziałek– piątek 

godz. 13.00-14.00 

Wakacje z Internetem - wszystkie filie zapraszają dzieci  

i młodzież szkolną do bezpłatnego korzystania z Internetu. 

30.06-29.08. 

2014r. 
poniedziałek –piątek 

godz. 11.00-12.00 

FunEnglish.pl – filie 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13 zapraszają dzieci  

w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka 

angielskiego. 

30.06-29.08. 

2014r. 

Planszolandia – codziennie w godzinach otwarcia biblioteki  

w filiach 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13 możliwość korzystania z gier 

planszowych. 

30.06-29.08. 

2014r. 

Zabierz książkę na wakacje – ogólnomiejski konkurs plastyczny 

dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat.  

Filia nr 1  

ul. Karczówkowska 20  
 

tel. 41 345-59-73 

30.06 – 29.08. 

2014r. 

Pocztówka z wakacji. Konkurs na widokówkę z podróży po 

najpiękniejszej krainie wybranej książki. W terminie 30.06 – 

29.08 dzieci w wieku 5-10 lat mogą dostarczać swoje ilustracje do 

lokalu biblioteki. 

Filia nr 2 

ul. Krzemionkowa 1 

 
tel. 41 345-26-38 

30.06 – 29.08. 

2014r. 

Moja najpiękniejsza bajka – konkurs plastyczny dla dzieci 

w wieku 4-10 lat na ilustrację do ulubionej bajki 

Kto czyta więcej – konkurs dla dzieci w wieku 5-13 lat. 

 

Filia nr 3  

ul. Jagiellońska 36 

 
tel. 41 345-23-01 

30.06 – 29.08. 

2014r. 
poniedziałki, środy, 

piątki 

godz. 11.00
 
–13.00 

Słońce świeci, deszczyk pada – książka bajkę opowiada – cykl 

spotkań z bajkami, baśniami polskimi i zagranicznymi. 

Filia nr 4 

ul. Górnicza 64 

 
tel. 41 344-33-14 

30.06 – 29.08. 

2014r.  
wtorki i czwartki 

godz.10.00
 
– 13.00 

Bajkowe marzenia zwierząt - głośne czytanie fragmentów książek 

Anny Onichmowskiej, quizy na temat książki, zajęcia plastyczne, 

gry i zabawy literackie. 

Filia nr 5 

ul. Warszawska 147 

 
tel. 41 331-22-78 

30.06.2014r. 
poniedziałek 

godz.12.00 

Świętokrzyski design. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie – 

spotkanie dla dzieci w wieku 6-10 lat Zapoznanie z tradycjami 

garncarstwa w naszym regionie, projektowanie własnych wzorów 

porcelany, wybór najlepszego Artysty Świętokrzyskiego Designu.  

07.07.2014r. 
poniedziałek 

godz.12.00 

Zagadki z tobołka Koziołka Matołka. W 130 rocznicę urodzin 

Kornela Makuszyńskiego – wśród licznych atrakcji będą: 

królewska uczta, zagadki z tobołka króla Matołka, muzyka 

i regionalne tańce.  



 

 

  

5 

14.07.2014r. 
poniedziałek 

godz.12.00 

Na tropie dinozaurów. W bałtowskim JuraParku - tematem 

spotkania będzie świat sprzed milionów lat.  

21.07.2014r. 
poniedziałek 

godz. 12.00 

CK, Waleria, teatr i ja. Sekrety dobrych manier - spotkanie 

poświęcone sekretom dobrych manier, szczególnie tym, które 

potrzebne są w teatrze.  

Filia nr 6 

ul. Wikaryjska 1 

 
tel.41-331-22-78 

03.07, 10.07, 

14.08, 21.08, 

28.08. 

2014r. 
czwartki 

godz.14.00-15.00 

Bajkowo i kolorowo – głośne czytanie, zabawy plastyczne, zgaduj-

zgadule dla dzieci w wieku 6-12 lat 

Niech się ze mną spotkają, Ci co w książkach mieszkają – 

konkurs na super czytelnika lata –dla dzieci do lat 12. 

Filia nr 8  

ul. Barwinek 31 

 
tel. 41 361-47-26 

30.06 – 28.08. 

2014r. 
Lato z książką – konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży do 

lat 13.  

Filia nr 9  

ul. Okrzei 9 

 
tel. 41 343-16-10 

30.06 – 29.08. 

2014r. 
środy 

godz. 11.00–13.00 

Wakacje z Muminkami  – głośne czytanie wybranych fragmentów 

książek, gry i zabawy literackie, bajkowe zagadki, zabawy 

plastyczne. 

Filia nr 10 

ul. Konopnickiej 5 

 
tel. 41 331-66-46 

30.06 – 30.09. 

2014r. 

Lato w Kielcach – konkurs dla dzieci 7-12 lat na wykonanie 

albumu z najciekawszymi miejscami w Kielcach. 

Filia nr 11 

ul. Nowaka Jeziorańskiego 53 

 
tel. 41 331-83-46 

30.06 – 29.08.   

2014r. 
wtorki  

godz. 11.00-12.00 

Wakacje z Koziołkiem Matołkiem – głośne czytanie książek 

o Koziołku Matołku, zabawy plastyczne i ruchowe, zgaduj-zgadule, 

rebusy i krzyżówki oparte na przygodach Koziołka Matołka. 

Filia nr 12 

ul. Zagórska 60 

 

tel. 41-344-36-71 

30.06 – 29.08. 

2014r. 

Na szlaku kieleckich zabytków – konkurs plastyczno-literacki dla 

dzieci do lat 14. 

Filia nr 13 

ul. Naruszewicza 25 

 
tel. 41-335-88-21 

30.06 – 29.08. 

2014r. 
środy 

 godz. 10.00-12.00 

Letnie czytanie-śladami polskich legend - zajęcia literacko-

plastyczne dla dzieci w wieku 8-12 lat. 

5. 

Muzeum Zabawek 

i Zabawy 

Plac Wolności 2 

25-367 Kielce 

 
tel. (041) 344-40-78  

e-mail: 

poczta@muzeumzabawek.eu 

www.muzeumzabawek.eu 

Muzealne ZPT – warsztaty letnie w Muzeum Zabawek i Zabawy 

1.07. – 04.07. 

2014r. 

godz. 10.00-13.00 

Zabawkoptaki  - koszt: 8 zł za osobę za dzień 

8.07. – 11.07. 

2014r. 

godz. 10.00– 13.00 

Bajkowy animator – koszt: 8 zł za osobę za dzień 

14.07. – 18.07. 

21.07. – 25.07. 

2014r. 

godz. 9.00– 16.00 

Twój robot – koszt: 300 zł za osobę za tydzień 
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6. 

Teatr Lalki i Aktora 

„Kubuś” 

ul. Duża 9 

25-304 Kielce 

 
tel. 41-344-58-36 

e-mail:sekretariat@teatr-kubus.pl 

www.teatrkubus.pl 

14-26.07.2014r. 

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, których efektem będzie 

happening MIASTO GRA. 

Udział w zajęciach bezpłatny 

Obowiązują zapisy – liczba miejsc ograniczona 

Szczegóły: www.teatrkubus.pl/lato-w-teatrze 

20.08.2014r. 
środa 

godz. 11.00 

Spotkanie z twórcami spektaklu: 

"SKLEPY CYNAMONOWE - TARÇIN DÜKKÂNLARI 

2014" na podstawie prozy Bruno Schulza, Wydarzenie jest 

adresowane do młodzieży i dorosłych. Podczas spotkania będzie 

można poznać światowej sławy lalkarza i mistrza animacji Cengiza 

Özeka, zobaczyć fragment przedstawienia, porozmawiać z jego 

twórcami.  

Wstęp wolny 

Liczba miejsc ograniczona 

7. 

Biuro Wystaw 

Artystycznych 

ul. Kapitulna 2 

25-011 Kielce 

 
tel. 41  344-63-19, 

e-mail: 

sekretariat@bwakielce.art.pl 
www.bwakielce.art.pl 

14.07-18.07.2014r. 

21.07-25.07.2014r. 

18.08-22.08.2014r. 

25.08-29.08.2014r. 

poniedziałek-piątek 

godz. 10.00-14.00 

Zajęcia „Mali Odkrywcy – Wielkie Możliwości” - skierowane do 

dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat, posiadających własny 

aparat fotograficzny. 

Udział w zajęciach bezpłatny. 

8. 
 

 

 

 

 

Muzeum Historii Kielc 

ul. Św. Leonarda 4 

25-311 Kielce 

 
tel. 41 340-55-20 

e-mail: 

poczta@muzeumhistoriikielc.pl 

www.muzeumhistoriikielc.pl 

Zajęcia aktywizujące o charakterze gry miejskiej. Zaplanowane są na każdy wtorek 

i czwartek lipca i sierpnia w godz. 9.00-13.00, z przerwą na posiłek. 

Odbywają się w budynku muzeum i na terenie miasta w grupach do 15 osób. 

Zajęcia płatne - 20 zł za dwutygodniowy cykl zajęć (4 spotkania). 

Muzeum prowadzi zapisy na zajęcia od połowy czerwca. 

Program zajęć w sierpniu jest oparty na wykorzystaniu wyników zajęć lipcowych. 

Lipiec - 

UKRYWAMY 
 

Sierpień – 

ODKRYWAMY 

01.07.2014r. Zaginione - Leonard 05.08.2014r. 

03.07.2014r. Zapomniane - pręgierz 07.08.2014r. 

08.07.2014r. Zasypane – najstarsza osada 12.08.2014r. 

10.07.2014r. Przeoczone – zielnik kielecki 14.08.2014r. 

15.07.2014r. Podrzucone – geolog w rezerwacie 19.08.2014r. 

17.07.2014r. Zasmucające – na cmentarzach 21.08.2014r. 

22.07.2014r. Zapamiętane – komu pomnik, komu 26.08.2014r. 

24.07.2014r. Zachęcające – słodkim śladem 28.08.2014r. 

29.07.2014r. Zaskakujące -popływajmy po parku  

31.07.2014r. Tajemnicze – miasto odchodzące  

Wakacyjne grupy zorganizowane, zgłaszane w ramach wakacyjnych do Muzeum Historii 

Kielc będą przyjmowane – poza wtorkiem i czwartkiem – do zwiedzania wystawy stałej 

lub na spacery tematyczne na ogólnych zasadach i opłatach przewidzianych w cenniku 

muzealnym. We wtorki i czwartki na planowane zajęcia wakacyjne będą przyjmowane 

tylko grupy do 15 osób w miarę wolnych miejsc. 

mailto:sekretariat@bwakielce.art.pl
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9. 

 

Muzeum Narodowe  

w Kielcach 

oddział Pałac Biskupów 

Krakowskich 
pl. Zamkowy 1 

25-001 Kielce 

 

Tel. 41 344 40 14 wew. 239 

edukacja@mnki.pl 

http://edukacja.mnki.pl/pl/ 

 

 

 

 

01.07-29.08. 

2014r. 
wtorek-piątek 

godz. 10.00-12.00 

 WOLNA STREFA LAFARGE 

zaprasza dzieci z opiekunami do Sali Edukacyjnej dla malucha. 

W Pałacu i ogrodzie włoskim organizowane będą gry edukacyjne 

planszowe i multimedialne. 

Wstęp wolny 

5,12, 19, 26.07. 

2014r. 

2, 9, 23, 30.08 

2014r. 
soboty 

godz.10.00-11.00 

Sobotnie warsztaty familijne 

Zajęcia edukacyjne organizowane dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poruszają różnorodną 

tematykę z dziedziny sztuki, kultury, historii, skupioną wokół 

eksponatów Muzeum. 

Odpłatność: 5zł / osoba. Obowiązuje rezerwacja miejsc. 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 041 344 40 14 wew.239 

lub 660-957-875 lub e-mailowo: edukacja@mnki.pl 

(ilość miejsc ograniczona). 

10.06-26.10 

2014r. 
wtorek-piątek 

godz.10.00-15.00 

QEST 

Szlakiem strzelców Józefa Piłsudskiego 

Codziennie w czasie wakacji dostępny będzie Quest - terenowa 

zabawa zaczyna się w Muzeum Lat Szkolnych Stefana 

Żeromskiego ul. Jana Pawła II a kończy się na wystawie czasowej 

„Legiony Polskie 1914-2014”. 

Bilet normalny – 6 zł 

Bilet normalny grupowy (powyżej 3 osób) – 5 zł 

Bilet ulgowy – 3 zł 

Bilet ulgowy grupowy (powyżej 3 osób) –2 zł 

Zgłoszenia zorganizowanych grup przyjmowane są telefonicznie 

(041)344 40 14 wew. 239 lub 660957875 lub e-mailowo 

edukacja@mnki.pl 

10.06-26.10 

2014r. 
wtorek-piątek 

godz.10.00-15.00 

LEGIONOWYM SZLAKIEM  

Terenowa wycieczka z muzealnikiem.  

1. Zwiedzanie wystawy czasowej „Legiony Polskie 1914-2014” 

w historycznej części Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Pałacu Biskupów Krakowskich – omówienie historii 

Sanktuarium, historii wkroczenia do Kielc I Kompanii Kadrowej. 

2. Wojewódzki Dom Kultury – omówienie historii i architektury 

budynku. 

3. Kadzielnia – omówienie historii miejsca oraz pomnika ze 

szczególnym uwzględnieniem historii 4 Pułku Piechoty Legionów 

i dzielnicy Stadion. 

4. Powrót do Pałacu Biskupów Krakowskich przez Park Miejski 

i Skwer Szarych Szeregów. 

Koszt 5 zł / osoba 

Oferta dla grup zorganizowanych 

 Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są telefonicznie 

(041)344 40 14 wew. 239 lub 660957875 lub e-mailowo 

edukacja@mnki.pl 

10.06-26.10. 

2014r. 
wtorek-piątek 

godz.10.00-15.00 

LEGIONY POLSKIE. LEKCJA PATRIOTYZMU 

Zapoznanie z historią powstania i wkroczenia I Kompanii 

Kadrowej do Kielc w sierpniu 1914 r., poznanie szlaku bojowego 

Legionów w czasie I Wojny Światowej, pułków legionowych 

w Kielcach w okresie międzywojennym, inicjatyw 

upamiętniających czyn legionowy. Zapoznanie się 

umundurowaniem i uzbrojeniem żołnierzy Legionów Polskich.  

Koszt: 5 zł / osoba 

Oferta dla grup zorganizowanych 

 Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są telefonicznie 

(041)344 40 14 wew. 239 lub 660957875 lub e-mailowo 

edukacja@mnki.pl 

http://edukacja.mnki.pl/pl/
mailto:edukacja@mnki.pl
mailto:edukacja@mnki.pl
mailto:edukacja@mnki.pl
mailto:edukacja@mnki.pl
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Oddział Pałacyk Henryka 

Sienkiewicza w Oblęgorku 

Aleja Lipowa 24, Strawczyn 

 

Tel. 41 303 04 26 

oblegorek@mnki.pl 

www.sienkiewicz.mnki.pl 

01.07-29.08. 

2014r. 

QUESTY - Codziennie w czasie wakacji dostępny będzie Quest 

Wokół Tusculum Sienkiewicza, a na wystawie biograficzno-

literackiej mieszczącej się na piętrze muzeum, Quest Sienkiewicz-

dopełnienie.  

Bilet normalny – 8 zł 

Bilet normalny grupowy (powyżej 3 osób) – 7 zł 

Bilet ulgowy – 4 zł 

Bilet ulgowy grupowy (powyżej 3 osób) – 3 zł 

01.07-29.08. 

2014r. 

Zajęcia edukacyjne, wśród których są: „Baśnie i legendy 

afrykańskie” – prelekcja, prezentacja multimedialna 

i wykonywanie masek afrykańskich z papieru; „Zagadkowy 

pałacyk” – zwiedzanie muzeum połączone z rozwiązywaniem 

zagadek i układaniem puzzli przedstawiających bohaterów 

powieści Sienkiewicza; „Prezenty Henryka Sienkiewicza” – 

prelekcja, prezentacja multimedialna, tworzenie dyplomów 

i adresów jubileuszowych. 

Koszt: 3 zł od osoby 

Oferty dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych  

Zgłoszenia zorganizowanych grup zwiedzających przyjmowane są telefonicznie (41)303 

04 26 wew. 105 lub 664384069 lub e-mailowo: oblegorek@mnki.pl (liczba miejsc 

ograniczona). 

 

Oddział Muzeum Lat 

Szkolnych Stefana 

Żeromskiego 

ul. Jana Pawła II 5  

w Kielcach 

 

tel. 41 344 57 92 

zeromski@mnki 

www.zeromski.mnki.pl 

 

Literackie Wakacje 2014 

Czwartki,  godz.10.00 

10.07.2014r. Quest „Z pamiętnika młodego Żeromskiego 

17.07.2014r. 

„Każda książka jest żywym stworzeniem. Każda ma duszę i każda 

ma serce” – w 130. rocznicę urodzin Kornela Makuszyńskiego – 

zajęcia edukacyjne na stałej ekspozycji 

24.07.2014r. „Wehikuł czasu” - zajęcia edukacyjne na stałej ekspozycji 

07.08.2014r. „Stefan Żeromski w Kielcach” – wycieczka po mieście 

14.08.2014r. 
„Rok polski w przysłowiach ludowych ukryty. O Oskarze 

Kolbergu słów kilka” – zajęcia edukacyjne na stałej ekspozycji 

21.08.2014r. 
„Legendarna kraina – Świętokrzyskie ” - zajęcia edukacyjne na 

stałej ekspozycji 

Oferty dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych.  

Obowiązuje rezerwacja miejsc. Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są 

telefonicznie (41) 344 57 92 lub e-mailowo zeromski@mnki.pl (liczba miejsc 

ograniczona). 

 

 

Oddział Muzeum  

Dialogu Kultur 

ul. Rynek 3 

Kielce 

 

Tel. 41 344 60 96 

dialog@mnki.pl 
www.mdk.mnki.pl  

 

30.06-04.07. 

7.07-11.07. 

14.07-18.07. 

2014r. 
poniedziałek-piątek 

godz.10.00-13.00 

 

EUROABECADŁO 2014 

Zajęcia poświęcone krajom europejskim - nie tylko tym należącym 

do Unii – przybliżające ich kulturę, obyczaje, zabytki oraz 

związane z nimi wybitne postaci.  

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat. 

Obowiązuje rezerwacja miejsc. 

Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są telefonicznie 

(41) 344 60 96 lub e-mailowo dialog@mnki.pl (ilość miejsc 

ograniczona).  

http://edukacja.mnki.pl/pl/
mailto:oblegorek@mnki.pl
mailto:edukacja@mnki.pl
mailto:edukacja@mnki.pl
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Ekspozycja muzealna 

ul. Orla 3 

Kielce 

www.orla.mnki.pl 

01.07-31.07. 

2014r. 

Zajęcia EKO 
Projekt skierowany do dzieci od lat 4 do 12. Powstał z myślą 

o rozwijaniu zainteresowań tematyką przyrodniczą. Zajęcia 

poświęcone są roślinom, owadom i zwierzętom 

EKO I – PIRAMINA ENERGETYCZNA 

EKO II – LEŚNA LEKCJA  

EKO III – EWOLUCJA 

Koszt 3 zł /osoba 

01.07-31.07. 

2014r. 

Poznaj świat zwierząt -Quiz dla dzieci od lat 8 

       Koszt 3 zł od osoby 

Oferty dla grup zorganizowanych 

Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są telefonicznie (041)344 40 14 

wew.239 lub 660957875 lub e-mailowo edukacja@mnki.pl 

10. 

 

Wzgórze Zamkowe 

Kielce, ul. Zamkowa 3 

 

Tel. 41 36 76 801 

www.zamkowa3.pl 

 

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ 

01.07-29.08. 

2014r. 
wtorek – piątek 

godz. 9.00-15.00 

Warsztaty historyczne, interaktywne zajęcia edukacyjne, gry 

miejskie – zajęcia w Ośrodku i w plenerze. 

Zajęcia dla grup zorganizowanych.  

Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży mogą zgłaszać 

wybraną z oferty Ośrodka tematykę i rezerwować terminy 

w sekretariacie Wzgórza Zamkowego tel. 41 36-76 801.  

Udział w zajęciach bezpłatny. 

INSTITUTE OF DESIGN 
Wszystkie warsztaty bezpłatne, obowiązują zapisy. 

27.06.- 31.08. 

2014r. 
Lwowska szkoła designu - wystawa Galeria Główna ID Kielce 

8,15,16.07. 2014r. 
Warsztaty Mali Własnoręczni na Placu Artystów w ramach 

Festiwalu Wiatraczek - działania kulinarne i manualne. 

16.08. 2014r. 
Warsztaty Mali Własnoręczni pt. "Buty z jednego kawałka" – 

ID Kielce. 

22-26.08.2014r. 
Warsztaty dla dorosłych Craft IDea" Szycie butów z Piniakiem" – 

ID Kielce 

11. 

 

Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna  

ul. Ściegiennego 13 

Kielce 

 

Tel. 41 361 53 51  wew. 238 

41 34 00 338 

 

BiblioWakacje 2014  w Medi@tece 

Na wszystkie spotkania wstęp wolny 

01.07, 29.07. 

2014r. 
wtorek 

godz. 11.00-13.00 

ACH KIELECKIE, JAKIE CUDNE 

Edukacyjne spotkania dla najmłodszych użytkowników 

Medi@teki. Celem zajęć będzie poznawanie i odkrywanie poprzez 

zabawę ciekawych zakątków i miejsc regionu świętokrzyskiego 

przy wykorzystywaniu różnych dostępnych źródeł zgromadzonych 

w zbiorach bibliotecznych (tj.książki/przewodniki, mapy, karty 

pocztowe, fotografie, a także zasób internetowy).  

05.08, 26.08. 

2014r. 
wtorek 

godz. 11.00-13.00 

WĘDRUJ  Z  NAMI…   -  góry i górale w baśniach i legendach 

W wakacyjnej ofercie do dyspozycji użytkowników także gry na Play Station i X-boxie  

oraz  ciekawe gry planszowe.  

mailto:edukacja@mnki.pl
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.idkielce.pl%2F&ei=ghOPU8moA83X7AbShoHADQ&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D81.26.15.84%26ts%3D1401885570528788%26auth%3D3amrz7hviorhy5ewtijq266tpmwia3oz%26rndm%3D0.5646352040186895&v6s=1&v6t=72&usg=AFQjCNHHvs6vQsi8Mhn3PTN5Gw840AYOsQ&bvm=bv.68235269,d.ZGU
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12. 

Kielecki Teatr Tańca 

Plac Moniuszki 2b 

25-334 Kielce 

 
tel./fax.: 41 361 27 46 

e-mail: ktt@ktt.pl, 

www.ktt.pl 

Nieodpłatne warsztaty taneczne dla dzieci (2 grupy) i młodzieży (3 grupy). Grupy 

zostaną podzielone wg stopnia zaawansowania. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie 

szkoły Tańca KTT Pl. Konstytucji 3 maja, w dniach 25.08-28.08.2014r. i obejmować będą 

takie techniki taneczne jak: jazz, modern jazz, broadway jazz, balet jazz, latin jazz, disco, 

funky jazz, hip hop, salsa, flamenco i taniec klasyczny. 

13. 

Kieleckie Centrum Kultury 

Pl. Moniuszki 2b 

25-334 Kielce 

 

tel. 36 76 702 - sekretariat 

tel. 36 76 711 centrala 

tel. 41 344 90 54 - 

impresariat 

e-mail: 

sekretariatkck@kck.com.pl 

www.kck.com.pl 

01, 03, 08, 10, 15, 

17.07. 

2014r. 
wtorki i czwartki 

godz. 11.00 – 13.00 

Warsztaty Teatralne z Teatrem PEGAZ. Program zajęć 

przewiduje m.in.: zabawy teatralne - rozwijanie twórczej 

wyobraźni aktorów; technika i estetyka mowy (kultura mowy 

scenicznej, nauka dykcji i prawidłowej artykulacji); elementy 

reżyserii teatralnej (ruch sceniczny w teatrze, monolog, dialog, 

sceny zbiorowe w sztuce teatralnej). 

Scena Kameralna KCK. 

Udział w zajęciach bezpłatny. 

SCENA LETNIA 2013r. - przed budynkiem KCK (w razie deszczu – Scena Kameralna)  

w każdą niedzielę lipca (g.20.30) i sierpnia (g.20.00) odbywać się będą koncerty, 

spektakle oraz projekcje filmowe.  

 

Wstęp wolny. 

14. 

Muzeum Wsi kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 6 

25-025 Kielce 

 

tel. 41 34 492 97 

www.mwk.com.pl 

Przez całe wakacje w Dworku Laszczyków w Kielcach ul. Jana Pawła II 6, czynna będzie 

wystawa „Polski rok obrzędowy wiosna, lato”, którą osoby do 16 roku życia mogą 

zwiedzać za symboliczne 1 zł ( w odpowiedzi na akcję Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego „Muzeum za złotówkę”).  

Ponadto, w Parku Etnograficznym w Tokarni, odbywać się będą rodzinne niedziele, 

których szczegółowy harmonogram znajduje się na www.mwk.com.pl. 

15. 

Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Kozia 10a 

Kielce 

 

Tel. 41 36 76 650 

poczta@mdkkielce.pl 

www.mdkkielce.pl 

30.06-04.07, 

25.08-29.08. 

2014r. 

godz.10.00-14.00 

Półkolonie 

W programie (zależnym od pogody) m.in.: zajęcia rekreacyjne, 

plenerowe akcje plastyczne, wycieczki.  

Składka społeczna w wysokości 80zł/tydzień.  

Zapisy: impresariat MDK w godzinach 10-16. Liczba miejsc 

ograniczona. 

Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia – 

druk do pobrania na www.mdkkielce.pl   

30.06 – 04.07. 

2014r. 

godz.10.00-14.00 

Dni Otwarte, podczas których będzie można uczestniczyć 

w zajęciach wokalnych, plastycznych, tanecznych 

i instrumentalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mwk.com.pl/
mailto:poczta@mdkkielce.pl
http://www.mdkkielce.pl/
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1. 

SIEMACHA SPOT  

ul. Radiowa 12,  

25-317 Kielce 

 

tel. 41 3437197 

     607 250 020 

 

 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat 

Udział w zajęciach bezpłatny 

07-08.2014r.  
godz. 13.00-20.00 

Poniedziałek turniejowy 

Turnieje (turniej w Fifę, Fifę Street, piłkarzyki)  - Mariusz Saługa 

Wiem (Jaka to Melodia, karaoke) - Mateusz Rytuba 

Gry (Gry strategiczne, zręcznościowe, logiczne, Jeden z dziesięciu, 

Załóż się) - Agnieszka Jagieła 

Artysta (warsztaty rysunku, malarstwa na świeżym powietrzu) 

- Emilia Penkala 

Team  (zajęcia sportowo- rekreacyjne) - Anna Kutera 

Turniej kolorowych zabaw (chusta Klanza, skakanka, klasy, 

zbijak) - Anna Krupa 

 

07-08.2014r.  
godz. 13.00-20.00 

Wtorki ze sztuką 

Wyjścia do kina - Agnieszka Jagieła 

Zajecia multimedialne (nauka tworzenia filmu, muzyki) - Mariusz 

Saługa 

Zajęcia muzyczne (Gitara akustyczna, elekryczna, bassowa, 

Konsola DJ-ska, Perkusja) - Mateusz Rytuba 

Warsztat zajęcia plastyczne (decoupage, projektowanie biżuterii) 

- Emilia Penkala 

W drewnie zaklęte (zajęcia z wypalania w drewnie) -Anna Kutera 

Filmoteka (projekcje filmów) - Anna Krupa 

 

07-08.2014r.  
godz. 13.00-20.00 

Środa sportowa 

Boisko (piłka nożna, koszykówka, freezbe) - Mateusz Rytuba 

Areobic, Quizy wiedzy o sporcie - Agnieszka Jagieła 

Siatkówka plażowa– zajęcia sportowe- Emilia Penkala 

Trener- gry i zabawy integrujące zespół - Anna Kutera 

Turnieje (turniej w Fifę, Fifę Street, piłkarzyki) - Mariusz Saługa 

Wyjście na basen, kręgielnię - Anna Krupa 

07-08.2014r.  
godz. 13.00-20.00 

Czwartek podwórkowy 

Zabawy spod trzepaka (gra w Zośkę, Skakanka) - Mateusz 

Rytuba 

Warsztaty artystyczne w plenerze - Emilia Penkala 

Gry podwórkowe - Anna Krupa 

Wakacyjna sztuka podwórkowa – rysowanie kredą na 

chodnikach, skakanka, klasy itp. - Anna Kutera 

Kalambury –Agnieszka Jagieła 

Turnieje (turniej w Fifę, Fifę Street, piłkarzyki) - Mariusz Saługa 

07-08.2014r.  
godz. 13.00-20.00 

Piątek pieszy 

Survival- sztuka przetrwania (m.in.: nauka rozpalania ogniska, 

pierwsza pomoc) - Mateusz Rytuba, Mariusz Saługa  

Siemacha w obiektywie ( zajęcia fotograficzne) - Emilia Penkala 

Cudze chwalicie swego nie znacie (rajd po mieście 

z uzględnieniem ważnych dla historii Kielc miejsc) - Anna Kutera, 

Agnieszka Jagieła 

Wycieczki do Samsonowa, Zagnańska, Chęcin, Cedzony - Anna 

Krupa 
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Wyjazdy wakacyjne 

12-24.07.2014r. 

Odporyszów 

Wyjazd plastyczny połączony z jazdą konną dla dzieci i młodzieży 

w wieku 10-16 lat. 

11-20.07.2014r. 

Bieszczady 
Turnus trekkingowy –górski dla młodzieży w wieku 13-19 lat. 

05-06.07.2014r. 

Tatry 

Akcja „Czyste Tatry” sprzątanie szlaków górskich dla młodzieży 

w wieku13-19 lat. 

05-17.08.2014 

Odporyszów 
Turnus sportowy dla dzieci w wieku 7-13 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

13 

1. 

 

 

Świetlica Wspierająco-

Integrująca „PLUS”  

w Kielcach 

ul. Żeromskiego 36 

25 – 370 Kielce 

 
tel./fax 41 361 41 77 

swietlicaplus_kielce.republika.pl 

 

Zajęcia są nieodpłatne 
 
Dopuszcza się możliwość 

wprowadzenia zmian 

 w zaplanowanym programie 

zajęć  z przyczyn niezależnych 

od organizatora. Tematyka 

zajęć będzie dostosowana  

do pogodowych warunków 

panujących w poszczególnych 

dniach. 

30.06.2014r. – 01.08.2014r. 

„Lato w Mieście z PLUSEM” 

poniedziałek – piątek godz. 8.30 – 13.30 

30.06 –04.07. 

2014r. 

Bezpieczne wakacje z PLUSEM 

Zapoznanie uczestników z regulaminami letniego wypoczynku. 

Gry i zabawy integracyjne. Spotkanie z przedstawicielem Straży 

Miejskiej, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku 

07.07 –11.07. 

2014r. 

Ach kieleckie 

Wizyta w Geoparku: warsztaty, podróż do wnętrza Ziemi 5D. 

Warsztaty w Instytucie Designu w Kielcach na temat regionu 

świętokrzyskiego. Wzbudzanie zainteresowań sztuką poprzez 

odwiedzenie kieleckich obiektów kultury. 

14.07-18.07. 

2014r. 

Tydzień sportowy i rekreacyjny 

Turniej gier i zabaw, turniej gier zespołowych, zabawy 

rekreacyjne na świeżym powietrzu. Zajęcia na basenie miejskim; 

poznanie zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych 

i słonecznych, nauka pływania, gra w piłkę, zabawy w wodzie. 

21.07-25.07. 

2014r. 

Świętokrzyskie czaruje – odkryj tajemnice 

Wycieczki i rajdy po najpiękniejszych zakątkach Ziemi 

Świętokrzyskiej. 

28.07-01.08. 

2014r. 

Wszystko, co dobre, szybko się kończy 

Filmowe podsumowanie wakacji: wyjście do kina na film 

wybrany przez uczestników. Wycieczka na Stadion Leśny. 

Wizyta w radiu – zapoznanie uczestników z pracą dziennikarza. 
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Lp. Nazwa Termin Miejsce imprezy 

1. 

Wakacje z Futbolem  2014 

 

Turniej Piłki Nożnej 

/szóstki piłkarskie / 

 

od  09.07.2014r.  
wtorki i środy 

godz. 9.00 – 14.00 

 

Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 27, 

ul. Toporowskiego 96 w Kielcach 

 

Turniej rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: dla 

dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół 

gimnazjalnych 

 

Zgłoszenia :   telefonicznie pod nr 41 24 98 212  lub osobiście w 

Redakcji Gazety Wyborczej ul. Rynek 16 

 

Zakończenie Turnieju uzależnione jest od ilości zgłoszonych 

drużyn  i rozegranych meczy. 

2. 

Cykl Mini Turniejów 

plażowej piłki nożnej i 

plażowej piłki siatkowej 

 

lipiec – sierpień 
poniedziałek, środa, 

piątek 

godz. 11.00 –16.00 

 

Basen Letni  MOSiR przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach. 

-  mini turniej  plażowej piłki nożnej  

- mini turniej plażowej piłki siatkowej   

 
Zgłoszenia: telefonicznie pod nr 41 348-09-41 /42, 

marketing@mosir.kielce.pl lub przed rozpoczęciem zajęć  

3. 
Cykl turniejowy 

Plażowej Piłki Siatkowej 

 

lipiec - sierpień  

(terminy do 

ustalenia) 
 

Basen Letni  MOSiR przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach 

- Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Chłopców  

-  Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Dziewcząt 

 

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dot. dokładnych 

terminów rozgrywanych zawodów telefonicznie pod nr: 

41 348-09-41/42 lub marketing@mosir.kielce.pl 

4. 
Zajęcia i zawody 

lekkoatletyczne 

 

2.07 – 27.08.2014r. 
poniedziałki i środy 

godz.10.00-12.00 

 

Stadion Lekkoatletyczny ul. Boczna 15  

W czasie zajęć lekkoatletycznych będzie istniała możliwość 

korzystania z krytego basenu. 

Zgłoszenia: Kielecki Klub Lekkoatletyczny tel. 41 361-01-20, 

660- 878-593 lub przed rozpoczęciem zajęć 

5.  
Zajęcia strzeleckie 

 

02.07 - 29.08.2014r. 

 

Strzelnica szkolna przy ZSO Nr 14 – XI L.O w Kielcach 

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 Oś. Świętokrzyskie 

poniedziałek – piątek, godz.10.00 – 14.00 

Strzelnica szkolna przy ZSO Nr 15 ul. Krzemionkowa 1, Kielce 

/ skrzydło D/ środa, godz.10.00 – 14.00 

Zajęcia na strzelnicy: strzelanie z karabinków i pistoletów 

pneumatycznych, bilard, rzutki, piłkarzyki, cymbergaj 

Zawody strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta Kielce: 

27.08.2014 godz. 11.00-14.00 dla dzieci do lat 14, 

29.08.2014 godz. 11.00-14.00 dla młodzieży w wieku15 lat 

i powyżej 

Zgłoszenia: telefonicznie pod nr 660 447 070, e-mail: 

uks775@interia.pl lub przed rozpoczęciem zajęć. 

6. 
Wakacje z siatkówką 

 

18.08-23.08.2014 
poniedziałek-sobota 

godz. 9.00 - 11.00 

zajęcia dla dzieci ze 

szkoły podstawowej, 

godz.11.00 – 13.00 

zajęcia dla dzieci ze 

szkól gimnazjalnych 

Hala Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 34 ul. Naruszewicza  25  

- nauka gry w siatkówkę, 

- gry i zabawy sportowe 

- kształtowanie wszechstronnej sprawności fizycznej 

- promowanie zdrowego stylu życia, 

- wyjście na basen 

Zgłoszenia: telefonicznie pod nr 502-478-136 lub przed 

rozpoczęciem zajęć 

mailto:marketing@mosir.kielce.pl
mailto:marketing@mosir.kielce.pl
mailto:uks775@interia.pl
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7. 

„STREETBALL 

KIELCE CUP” 

 

WAKACJE Z 

KOSZYKÓWKĄ 

sierpień 2014r. 
dokładne daty 

w terminie 

późniejszym na stronie 

internetowej Urzędu 

Miasta Kielce oraz pod 

nr tel. 507 435 002 

 

Turnieje eliminacyjne początek godz. 10.00 

– boisko wielofunkcyjne SP 32 ul. Barwinek 31, Kielce 

– boisko wielofunkcyjne ZSE nr.1 ul. Kopernika 3, Kielce 

– boisko Orlik SP 27 ul. Toporowskiego 96, Kielce 

– boisko wielofunkcyjne ZSE nr.1 ul. Kopernika 3, Kielce 

Finał początek godz. 11.00 

Plac Artystów 

 

- szkoły podstawowe  

- szkoły gimnazjalne  

- szkoły ponadgimnazialne  

- OPEN 

 

a) zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną bądź 

telefonicznie. 

 Po wstępnej weryfikacji przez organizatora zostanie przesłany 

formularz zgłoszeniowy 

b) Zapisy przeprowadzane będą najpóźniej do godz 9.15 w dniu 

zawodów. 

c) Do finału rozgrywek bezpośrednio awansują zwycięzcy 

poszczególnych eliminacji. W przypadku odniesienia 

zwycięstwa w turnieju eliminacyjnym przez zespół, który 

wcześniej wywalczył kwalifikację, z tego turnieju kwalifikację 

do finału zdobywa zespół uzyskujący najlepsze miejsce 

w klasyfikacji danego turnieju. 

d) W turnieju finałowym wystąpią maksymalnie po 

4 drużyny w każdej z kategorii 

Zgłoszenia do zajęć oraz bliższe informacje  pod nr telefonu 

507 435 002 - Adrian Sidor. 

8. Lato na Krytych Pływalniach  

Lipiec 

Pływalnia „ORKA” ul. Kujawska 18 

wtorki ,środy, czwartki, piątki 

10.00 - 10.45 – duży basen 

11.00 - 11.45 – mały basen 

Zapisy p. Karpiński tel. 507-142-083 

 

Lipiec 

Pływalnia „FOKA” Os. Barwinek 31 

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki 

10.00 - 10.45 – mały basen 

11.00 - 11.45 – duży basen 

Zapisy : p. Iwona Jung tel. 667962811 

 

Sierpień 

Pływalnia „DELFIN” ul. Krakowska 2 

poniedziałki, środy, piątki 

10.00 - 10.45 - duży basen 

11.00 - 11.45 - duży basen 

Zapisy : p. Dominika Żebrowska tel. 605355244 

 

9. 
Wakacje z „Orlikiem” 

 

lipiec - sierpień 
poniedziałek - 

niedziela 

godz. 16.00-20.30 

Boisko „Orlik” przy SP Nr 27 ul. Toporowskiego 96 

 

Możliwość skorzystania z boisk do koszykówki, p. ręcznej,  

p. nożnej 

 

Zgłoszenia przyjmowane pod nr tel. 880 240 747- p. Zdzisław 

Wieczorek  
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10. 
„W wakacje Kielce grają  

w Bilard” 

01.07-29.08.2014r. 
poniedziałek - piątek 

godz. 12.00-15.00 

Kieleckie Centrum Bilardowe Plac Stanisława Moniuszki 2 

W ramach zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami gry 

w bilard, przepisami i regułami sportu bilardowego. 

Zorganizowane zostaną dwa turnieje na koniec lipca i sierpnia.  

Pierwszeństwo będzie przysługiwało osobom, które zgłoszą 

chęć udziału e-mailem i otrzymają pisemne potwierdzenie oraz 

kartę uczestnika akcji. 

Niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach jest posiadanie 

legitymacji szkolnej lub studenckiej. 

 

Zgłoszenia i zapisy:  e-mail: klub@tvsports.pl lub bezpośrednio 

w klubie 

 

11. 
 

Wakacje z kickboxingiem 

02.07 – 27.08.2014r. 
poniedziałki, środy, 

piątki 

godz.16.00-18.00 

 

Zajęcia w Klubie Kickboxing Kielce ul. Źródłowa 14  

(budynek Statoil I piętro) 

W czasie wakacji zajęcia z kickboxingu i boksu prowadzone 

będą przez zawodników kadry Polski  m.in. Sandrę Drabik. 

Zgłoszenia i zapisy na zajęcia: p.Marek Soboń tel. 604 298 268 

lub e-mail: maro.sobon@wp.pl 

12. Lato z piłką ręczną 
18.08 – 29.08.2014 
poniedziałek- piątek 

godz.10.00-12.00  

Boisko „ORLIK” oraz hala sportowa przy SP Nr 27  

ul. Toporowskiego 96 

Zajęcia z piłki ręcznej dla chłopców z klas IV - VI 

Zgłoszenia i zapisy:: p.Monika Kotliska nr tel.  665 490 607 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:klub@tvsports.pl
mailto:maro.sobon@wp.pl
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Lp. Organizator Termin Impreza 

1. 

Świętokrzyskie 

Towarzystwo Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym 

 

ul. Ściegiennego 207 

25-116 Kielce 

01.07-29.08.2014r. 
poniedziałek-piątek 
godz. 10.00-15.00 

Organizacja zajęć rekreacyjno-turystyczno-krajoznawczych 

połączonych z nauką jazdy konnej, ogniskami z kiełbaskami, 

zabawami, konkursami terenowymi, zajęciami z zakresu życia, 

zachowań i opieki nad zwierzętami. 

Zapisy na zajęcia pod nr tel. 41 348 91 83 

2. 

Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie Dziedzictwa  

Przemysłowego 

 

ul. Zamkowa 5, Kielce 

03.07, 04.07, 

15.07,16.07., 

11.08. 

2014r. 

 

Organizacja wycieczek autokarowych o profilu archeologicznym 

dla dzieci i młodzieży z tematem wiodącym związanym 

z kulturotwórczą i cywilizacyjną rolą krzemienia w regionie 

świętokrzyskim. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów 

z aktywnym uczestnictwem w zajęciach pod kierunkiem 

wykwalifikowanej kadry naukowej (np. archeolodzy, historycy, 

etnografowie). Wycieczki do Muzeum Historyczno-

Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Rezerwat 

Krzemionki 

 

Zapisy na wycieczki pod nr tel. 41 344 52 91 
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Lp. Organizator  Termin/miejsce Impreza 

1. CARITAS Diecezji Kieleckiej  
 

Lipiec/Sierpień 

2014r 

Kaczyn 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

2. 
Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Jadwigi Królowej     

Lipiec 2014r. 

Dźwirzyno 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

3.  Fundacja Rampa 
Sierpień 2014r. 

Murzasichle 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) – kolonia  

4. 
Stowarzyszenie „Nadzieja 

Rodzinie” 

Sierpień 2014r. 

Kłębowo 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

5. 
Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Wojciecha 

Sierpień 2014r. 

Wołkowyja 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

6. 
Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Przemienienia Pańskiego  

w Kielcach 

Lipiec 2014r. 

Zakopane 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

7. Parafia św. Krzyża 
Lipiec 2014r. 

Sopot 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

8. Parafia św. Maksymiliana 
Lipiec 2014r. 

Rabka 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

9. 
Oratorium Świętokrzyskie    

Św. Jana Bosko 

Lipiec 2014r. 
Ochotnica Górna 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

10. 
Świętokrzyski Parafialny 

Klub Sportowy „Rodzina” 

Lipiec 2014r. 

Ostrzeszów 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - obóz 

11. 
Parafialny Klub Sportowy 

Polonia - Białogon 

Sierpień 2014r. 

Zamość 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) – obóz sportowy 
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12. Rafael 
Lipiec 2014r. 

Głuchołazy 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

13. 
Związek Harcerstwa 

Polskiego Komenda Hufca 

Kielce – Miasto 

Lipiec 2014r. 

Siamoszyce 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - obóz 

14.. 
Parafia Św. Józefa Robotnika 

w Kielcach 

Sierpień 2014r. 

Jarosławiec 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

15.. 
Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie Akademickie 

 

Sierpień 2014r. 

Jastrzębia Góra, 

Słowacja 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

16. 
Stowarzyszenie Lokalne Salos 

Cortile- Salezjańskiej 

Organizacji Sportowej 

Sierpień 2014r. 

Mszana Dolna 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) – obóz sportowy 

17. 
Stowarzyszenie Nauczycieli 

 i Wychowawców 

Lipiec/Sierpień 

2014r 

Ustka, Niedzica, 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonie 

18. 
Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy GULIWER 

Sierpień 2014r. 

Zakopane 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - obóz 

19. Ognisko Wychowawcze 
Lipiec 2014r. 

Bukowiec 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

20. 
Młodzieżowy Klub 

Koszykówki MDK 

Sierpień 2014r. 

Sopot 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) – obóz sportowy 

21. Klub Sportowy Stella 
Sierpień 2014r. 

Ręczno 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

22. Korona Handbal 
Sierpień 2014r. 

Przysucha, Solina 

Organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień (dla 

minimum 20 dzieci, na minimum 7 dni) - kolonia 

 


