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poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

ORGANIZATORZY:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
ul. Karowa 1, tel. 55 625 63 00

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu
ul. Kościuszki 77a, tel. 55 625 84 21

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu
ul. Bema 37, ul. Warszawska 51, tel. 55 625 82 11

Centrum Sztuki Galeria EL
ul. Kuśnierska 6, tel. 55 625 67 84

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Filia nr 1, ul. Brzeska 5, tel. 55 625 60 65
Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17, tel. 55 625 60 86
Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1, tel. 55 625 90/91
Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20, tel. 55 625 60 95/96
Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31, tel. 55 625 60 80/81
Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22, tel. 55 611 00 66
Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1, tel. 55 625 60 23

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

STUDIO 12 – studio tatuażu i piercingu

ul. Podgórna 1282-300 Elbląg

www.12studio.pl

Pełna oferta firm dostępna jest na stronie akcji www.elblagzapolceny.elblag.euPełna oferta firm dostępna jest na stronie akcji www.elblagzapolceny.elblag.eu

www.fb.com/MiastoElblag

Bądź na bieżąco z nowościami.
Polub nas na facebooku!



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Pełna oferta firm dostępna jest na stronie akcji www.elblagzapolceny.elblag.eu



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Pełna oferta firm dostępna jest na stronie akcji www.elblagzapolceny.elblag.eu

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



poniedziałek, 22 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Elbląską
      Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej  z KRAM
      Start Elbląg
12:00 – 13:30   Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS 
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00   Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00   Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej) –      
      Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00   Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze
      świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik    
      plastycznych i multimedialnych. 

11:00 – 13:00   Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15   „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” - Agata Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

12:00 – 13:00   Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe 
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

wtorek, 23 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68 

10:00 – 12:00   Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15   Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
       (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej 
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z IKS
      ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III     
      szkół podstawowych (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI    
      szkół podstawowych (sala judo)

czwartek, 25 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych     
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży
      (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)

08:00 – 09:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Olimpia Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki)
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki 
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk      
      (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

09:00 – 15:00  Modelarnia – Leszek Kapczyński (sala modelarnia)
10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat) 
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20   Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek,
      gry planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt”
      – gry i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek
      ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata”
      – poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;    
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne,  zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,    
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22
12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny     
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

piątek, 26 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)
12:30 – 14:00  Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
      i gimnazjalnych

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30   Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
09:30 – 11:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej
      z Elbląską Szkółką Piłkarską
11:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z KRAM Start Elbląg
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki”
      – Agata Ciesielska (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      – Katarzyna Panicz (sala wokalna)
11:00 – 13:30  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
11:30 – 15:30  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Dziewcząt dla  
      Szkół Podstawowych (hala główna)

sobota, 27 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Las Miejski Bażantarnia

10:00 – 12:00  Snowbike - zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu.
      Po zakończeniu zajęć ognisko dla uczestników.

poniedziałek, 29 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie 
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Elbląską Szkółką Piłkarską dla dzieci od 8 do 12 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
     
MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Wojewódzki Turniej Sportowy w Boccie - „Sportowa     
      Integracja” dla osób niepełnosprawnych z WTZ 
      i Stowarzyszenie „Tacy Sami” (hala główna)

wtorek, 30 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
09:30 – 15:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis 
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata Ciesielska
      (sala 25) 

MDK ul. Warszawska 51

11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze) – turniej szachowy
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,  domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

10:00 – 11:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)
10:00 – 14:00  Spotkanie z muzyka dawną – Marcin Skotnicki
      (sala przy scenie)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  „Łamigłówki mądrej główki i planszówki” – Agata  Ciesielska
      (sala 25)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 13:15  Warsztaty wokalne (dzieci w wieku 10 – 15 lat)
      –  Katarzyna Panicz (sala wokalna)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
12:00 – 13:00  Rytmika i taniec – Małgorzata Wiczenbach
      (sala widowiskowa)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo     
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30  "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki      
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty  literacko-plastyczne.  
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

środa, 24 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie    
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15   Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15   Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8
12:30 – 14:00   Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

08:00 – 09:30  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem
      (sala do tenisa stołowego)
08:00 – 10:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej
      z Wójcik Elbląg
10:00 – 12:00  Zajęcia ogólnorozwojowe karate z AK Andrex
      (sala sportów walki) 
12:00 – 13:30  Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej             
      z IKS ATAK Elbląg  
13:30 – 15:00  Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z UKS Olimpia Judo 
18:30    Mecz PGNIG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – Azoty   
      Puławy, wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 10:00  Warsztaty taneczne – Inga Michalczuk (sala widowiskowa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

09:00 – 11:00  Język współczesnej komunikacji (13 lat i więcej)
      – Kamil Czyżak (sala 25)
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:30  Zajęcia z języka angielski – Edyta Lichacz (sala 25)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)
13:30 – 19:15  Improwizacja Jazzowa – Marcin Gawdzis (sala 8)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek (pracownia  
      plastyczna)
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
11:00 – 14:00  Szachy – Bogdan Siwoń (sala na piętrze)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,    
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry   
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17

12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” – poznanie  
      zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów; głośne czytanie,   
      warsztaty plastyczne, gry  i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry i zabawy  
      edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie fauny
      i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem technik   
      plastycznych i multimedialnych. 

środa, 31 stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup zorganizowanych
12:15 – 13:15  Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

10:00 – 14:00  Zajęcia plastyczne i animacja – Mariusz Owczarek 
10:00 – 13:30  Klub multimedialny – Tomasz Wyrwas (pracownia na piętrze)
10:00 – 12:00  Nauka gry na saksofonie – Szymon Zuehlke (sala saksofonu)
15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80   
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość   
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110 lat.  
      Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe  
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00 – 12:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. I – III szkół   
      podstawowyc (sala judo)
12:00 – 13:00  Zajęcia z gimnastyki i podstaw judo dla dzieci kl. IV – VI szkół   
      podstawowych (sala judo)

czwartek, 1 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15   Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:00 – 13:30  Bokserskie ferie z Kontrą (sala fitness)
12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
12:15 – 13:15  Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych
      (1/3 lodowiska)
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Młodzieżowy Dom Kultury
Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37

10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
11:40 – 13:15  Zajęcia z języka hiszpańskiego – Edyta Lichacz (sala 25)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski    
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
16:00 – 19:20  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

10:00 – 11:30   "LOOP czyli pętla” – warsztaty dźwiękowe z muzyki     
      współczesnej. Konieczne wcześniejsze zapisy: 55 625 67 80    
      lub maciek@galeria-el.pl (ze względu na specyfikę zajęć ilość    
      uczestników ograniczona do 10 osób). Wiek od 10 do 110     
      lat. Prosimy o zabranie ze sobą smartfonów/tabletów. Koszt: 4 zł.
12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty         
      literacko-plastyczne. Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00   „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,     
      domowe eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na      
      zakończenie ferii.

Filia nr 1, ul. Brzeska 5

12:00 – 14:00  „Zimą w bibliotece jest kolorowo i wesoło” – gry i zabawy,   
      zajęcia plastyczne, głośne czytanie wybranych książek, gry  
      planszowe, krzyżówki.

Filia nr 3, ul. J. Piłsudskiego 17
12:00 – 14:00   „Ciekawe dlaczego…? ciekawostki ze świata zwierząt” – gry 
      i zabawy stolikowe, rozwiązywanie zagadek ze świata zwierząt.

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1
12:00 – 14:00  „W krainie śniegu i lodu - podróż na krańce świata” –     
      poznanie zwyczajów ludzi i zwierząt z zimnych krajów;     
      głośne czytanie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20

12:00 – 14:00   „Zgrani detektywi” – poznanie pracy detektywów, gry
      i zabawy edukacyjne, zajęcia ruchowe.

Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31

12:00 – 14:00   „Domowy Zwierzyniec” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,   
      spotkanie z pracownikiem Schroniska dla zwierząt.

Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22

12:00 – 14:00  „Te, co skaczą i fruwają - ferie w Cyberiadzie”. Poznanie    
      fauny i flory z różnych regionów świata z wykorzystaniem   
      technik plastycznych i multimedialnych. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10:00 – 14:00  Otwarty Zimowy Turniej 2-3 w Piłce Siatkowej Chłopców dla   
      Szkół Podstawowych (hala główna)

piątek, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 11:00  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy II – IV)
11:15 – 12:15  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie
      (klasy V – VII)

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

12:15 – 13:15  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla grup      
      zorganizowanych
13:15 – 14:15  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

12:30 – 14:00  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa) 

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
8:00-14:30   Turniej halowej piłki nożnej Feriada 2018 (Miejski      
      Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA Elbląg”),     
      Zgłoszenia drużyn można dokonywać przez pełnoletniego   
      opiekuna zespołu: telefonicznie pod nr tel. 55 235 40 99,    
      osobiście w biurze klubu, bądź w dniu zawodów.   

Młodzieżowy Dom Kultury

Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

MDK ul. Bema 37
10:00 – 14:00  Planszówkowy zawrót głowy – Grażyna Kacprzak
10:30 – 13:30  Zajęcia plastyczne – Piotr Romanowski (sala 7, sala 4)
11:00 – 13:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Rafał Wawrzyk (sala 31)
12:00 – 14:00  Zajęcia z gry na gitarze klasycznej – Grzegorz Holeniewski   
      (sala 23)

MDK ul. Warszawska 51

15:00 – 18:15  Nauka gry na perkusji – Krzysztof Narodowski (sala perkusji)
15:30 – 18:45  Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika, rzeźba, malarstwo
      – Andrzej Sywula

Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 – 13:30   „Spotkanie z bajką” – twórcze warsztaty literacko-plastyczne.   
      Koszt: 4 zł.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział jest bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu, płatne 2 zł od osoby.

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” ul. Zamkowa 1

12:00 – 14:00  „Zimowe podróże” – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, domowe
      eksperymenty, zawody Xbox, ognisko na zakończenie ferii.

sobota, 3 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Udział we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych jest bezpłatny.

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

16:00    Mecz PGNiG Superligi kobiet KRAM START Elbląg
      – Zagłębie Lubin wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo
18:30    Mecz PGNiG Superligi Mężczyzn KS Meble Wójcik – MKS   
      Kalisz wstęp w ramach ferii dla dzieci za darmo



22-24 czerwca
DNI ELBLĄGA 
I TURNIEJ MIAST
KOPERNIKAŃSKICH 
/ WYSPA SPICHRZÓW

15-16 grudnia
ŚWIĄTECZNE 
SPOTKANIA
ELBLĄŻAN
/ STARE MIASTO

BIEG
PIEKARCZYKA

3 czerwca

ELBLĄG 2018



31 sierpnia - 
2 września
XIII ELBLĄSKIE 
ŚWIĘTO CHLEBA
/ STARE MIASTO

31 grudnia - 
1 stycznia

ELBLĄSKA 
NOC 
SYLWESTROWA

GARMIN IRON 
TRIATHLON 
2018

17 czerwca

WWW.TURYSTYKA.ELBLAG.EUWWW.ELBLAG.EU



Zaprasza

Witold Wróblewski
Prezydent Elbląga

www.elblag.eu


