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Zajęcia dla dzieci podczas strajku nauczycieli w dniach 11 - 17
kwietnia 2019 roku
10 / 04 /2019

Będzin i podległe miastu instytucje podczas strajku nauczycieli dokładają wszelkich
starań, aby zminimalizować negatywne skutki protestu dla dzieci/uczniów i ich
rodziców.
Swą pomoc w opiece nad uczniami i wychowankami będzińskich szkół podstawowych i przedszkoli zaoferowały miejskie
instytucje kultury i sportu, które przygotowały specjalną ofertę zajęć dla dzieci na czas trwania protestu nauczycieli
w dniach 11 - 17 kwietnia 2019 roku.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy placu Prof. Włodzimierza Wójcika 1 organizuje w dniach 11 - 17 kwietnia
2019 r. szereg zajęć kulturalno-edukacyjnych. Dzieci będą mogły zagrać w gry planszowe, wziąć udział w zajęciach
plastycznych oraz czytelniczych. Godziny proponowanych zajęć to 7.30 – 15.30. Oferta przeznaczona jest dla dzieci w
wieku przedszkolnym od lat 4 i dzieci w wieku szkolnym.
Zajęcia będą odbywać się w:
Bibliotece Głównej - Oddział dla dzieci i młodzieży, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1,
tel. 32 267 48 28 (60 dzieci);
Filia nr 1 – Ksawera, ul. Wisławy Szymborskiej 2, tel. 32 267 48 05 (30 dzieci);
Filia nr 2 – Warpie, ul. rtm Witolda Pileckiego 1, tel. 32 761 62 95 (20 dzieci);
Filia nr 3 – Dworzec, plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3, tel. 32 775 85 85
(30 dzieci);
Filia nr 4 – Łagisza, ul. Pokoju 44, tel. 32 267 51 68 (30 dzieci);
Filia nr 5 – Grodziec, plac Skarbińskich 1, tel. 267 51 20 (30 dzieci).
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
Ofertę na czas strajku przygotował także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4. Od godz. 7.00 do 15.00
dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w Bawialni Będzin. Ponadto w Centrum Sportowo –
Kofenrencyjnym Sportowa Dolina zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne (godz. 7.00 - 15.00). Więcej informacji: tel.
789 442 323.
Ośrodek Kultury w Będzinie
Ośrodek Kultury w Będzinie zaprasza dzieci od 11 kwietnia 2019 r. w godz. od 8.00 do 14.00 do swojej siedziby w Będzinie
przy ul. Małachowskiego 43 oraz do Filii Ośrodka w Grodźcu (plac Skarbińskich). Uczniowie i wychowankowie
będzińskich szkół i przedszkoli mogą wziąć udział:
w zajęciach plastycznych (do 20 os.);
projekcji bajek na dużym ekranie (do 50 os.).
Dla chętnych zorganizowane zostaną również zajęcia kreatywno-ruchowe (do 20 os.) oraz zajęcia artystyczne (do 20 os.).
Więcej informacji udzielają: Ośrodek Kultury w Będzine - dział animacji 32 775 82 00 wew.16 oraz Filia Ośrodka w Grodźcu
tel. 32 760 25 57.
Muzeum Zagłębia w Będzinie
Muzeum Zagłębia w Będzinie z siedzibą przy ul. Gzichowskiej 15 zaprasza dzieci:
11 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 na bezpłatne zwiedzanie Pałacu Mieroszewskich, a o godz.
11.00 zwiedzanie podziemi miejskich z przewodnikiem;
12 kwietnia 2019 r. w godz. 12.00 - 13.00 pracownicy muzem zapraszają uczniów szkół podstawowych na
spotkanie z historykiem "Jak zostać rycerzem" oraz o godz. 11.00 na zwiedzanie podziemi miejskich z
przewodnikiem;
16 kwietnia 2019 r. w godz. 9.00 - 16.00 dzieci będą miały możliwość zwiedzenia zamku, a o godz. 11.00 podziemi;
17 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00 - 12.00 odbędą się warsztaty z wykonywania wiosennych wianków w Pałacu

Mieroszewskich oraz w godz. 12.00 - 13.00 będzie mieć miejsce zabawa muzealna "Coś tu nie gra".
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Działem Edukacji Muzeum Zagłębia w Będzinie pod numerem telefonu
32 267-77-07 (wew. 28).
Miejskie instytucje proszą rodziców o przygotowanie prowiantu dla dzieci na czas zajęć.
Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona, a wstęp bezpłatny.

