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                '' Święta, święta i po świętach ''

Ważne daty:
 1 stycznia (Nowy Rok, Światowy Dzień
Pokoju, Świętej Bożej Rodzicielki)
 6 stycznia (Trzech Króli, Objawienie
Pańskie, Dzień Fila teisty)
 8 stycznia (Dzień Sprzątania Biurka)
 9 stycznia (Dzień Ligi Ochrony
Przyrody)
 11 stycznia (Dzień Wegetarianina)
 17 stycznia (Dzień Dialogu z
Judaizmem)
 21 stycznia ( Dzień Babci )
 22 stycznia ( Dzień Dziadka )
 24 stycznia ( Światowy Dzień Środków
Światowego Przekazu)
 25 stycznia ( Dzień Sekretarki i
Asystentki )
 26 stycznia (Światowy Dzień
Celnictwa)
 27 stycznia (Dzień Pamięci Ofiar
Reżimu Hitlerowskiego)
 28 stycznia (Międzynarodowy Dzień
Mobilizacji przeciwko Wojnie
Nuklearnej)

Zima bez śniegu:

(przysłowie: Gdy styczeń
zamglony, marzec
zaśnieżony)

Ferie, ferie, ferie...
Miał być śnieg, w końcu jest
zima, a śniegu jak nie było, tak
nie ma. Kiedy spadnie śnieg? I
czy w ogóle możemy się go
spodziewać w najbliższym
czasie ?
Opady, wiatr, ciapa i temperatura
zdecydowanie powyżej zera
stopni Celsjusza. Pochmurno,
ciepło bez śniegu, bez zimowych
ferii. No, niestety, ale w
najbliższym czasie możemy
spodziewać się jesiennej aury.
Oznacza to, że zamiast zjeżdżać
na sankach z górek pokrytych
śniegiem, będziemy musieli
biegać w kaloszach po kałużach.
 

Ferie, ferie, ferie...

Miał być śnieg, w końcu jest zima, a śniegu
jak nie było, tak nie ma. Kiedy spadnie
śnieg? I czy w ogóle możemy się go
spodziewać w najbliższym czasie ?
Opady, wiatr, ciapa i temperatura
zdecydowanie powyżej zera stopni
Celsjusza. Pochmurno, ciepło bez śniegu,
bez zimowych ferii. No, niestety, ale w
najbliższym czasie możemy spodziewać
się jesiennej aury. Oznacza to, że zamiast
zjeżdżać na sankach z górek pokrytych
śniegiem, będziemy musieli biegać w
kaloszach po kałużach. 
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Ferie - Wolny czas spędzany z rodziną i przyjaciółmi. ;)

Szkoła tańca ,,JAST" i klub tańca sportowego
,,SPORT DANCE" zapraszają na: NIEODPŁATNE
ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI W RAMACH
PROGRAMU ,,ŻYJ PASJĄ". 

W programie zajęć: 
hip - hop
disco dance 
pokaz taneczny uczestników

Zajęcia codziennie od 2 do 6 lutego 
w godzinach 15:00 - 16:00

adres:
SZKOŁA TAŃCA ,,JAST"  w Piotrkowie Tryb. 
ul. Łódzka 100A

Ferie w Focus mall - 2-8 lutego, godz. 10:00 - 16:00
Plan dnia:
10:00 - Warsztaty taneczne
11:00 -  Warsztaty wokalne
12:00 - Zajęcia językowe
13:00 - Warsztaty plastyczne
14:00 - Zajęcia sportowe
15:00 - Zajęcia teatralne

ZIMOWY KONKURS! 
Do wygrania tablety i zestawy gier!

ATRAKCJE DLA DZIECI W TATRACH
Warto zwiedzić z dzieckiem w Zakopanem Muzeum
Tatrzańskie. Na naszych dzieciakach największe
wrażenie zrobiła ekspozycja ze zwierzętami, a dużą
ciekawość wzbudziły dawne góralskie sprzęty, ubiory i
instrumenty. Muzeum jest dość obszerne, więc warto
wybrać te najciekawsze dla maluchów ekspozycje i
dokładniej przyjrzeć się właśnie im. Jeśli dzieci nie
potrafią jeszcze czytać, wyjaśnijcie - np. co to jest i do
czego kiedyś służyło. To okazja do ciekawych rozmów
:) Inne muzea w Zakopanem, które polecamy
rodzinom z trochę starszymi dziećmi to: Muzeum
Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba, Muzeum Stylu
Zakopiańskiego-Inspiracje w Chałupie Gąsieniców-
Sobczaków i Muzeum Kornela Makuszyńskiego. A dla
młodszych - Wystawa Zwierząt w Kuźnicach. Poza
tym w Zakopanem (oprócz obowiązkowych Krupówek
;)), przespacerujcie się koniecznie ulicą Kościeliską i
pokażcie dzieciom zabytkowe góralskie chaty. 
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                           Atrakcje w ferie

                          ''  OSiR ''
W czasie ferii za korzystanie z basenu i z kortów
tenisowych przy ul. Belzackiej zapłacimy mniej- stawki
będą niższe.
 Za jedną godzinę pływania na basenie przy ul.
Belzackiej zapłacimy 3zł, a 2 zł za basen przy ul.
Próchnika. Taką samą stawkę trzeba zapłacić za
korzystanie z kortów pod halą balonową przy ul.
Belzackiej. Dodatkowo OSiR zapewnia opiekę
instruktora oraz sprzęt w postaci rakiet do tenisa.
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     Śnieżne Kotły      
To dwa najlepiej
wykształcone kotły
polodowcowe w
Karkonoszach w
pobliżu Szklarskiej 
Poręby z dobrze
zachowanymi
formami glacjalnymi.
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W czasie rejsu blondynka próbuje nawiązać rozmowę
z siedzącym obok chłopakiem:
- Przepraszam, czy pan też płynie tym statkiem?

                                Śmiech to zdrowie :)

Dwie blondynki wykonały wielki skok na bank. Zabrały
z niego dwa duże worki. Podzieliły się nimi bez
zaglądania, co zawierają. Po 5 latach złodziejki
spotykają się przypadkowo.
- Co było w twoim worku? - pyta pierwsza.
- 3 mln złotych.
- Super!Co z nimi zrobiłaś?
- Kupiłam dom, samochód, podróżowałam po świecie.
A co było w twoim worku?
- Niezapłacone rachunki.
- I co z nimi zrobiłaś?
- Powolutku spłacam…

                             

             O Jasiu
Przychodzi blondynka do sklepu RTV i mówi:
- Poproszę ten telewizor.
- Przepraszam, nie rozmawiam z blondynkami.
Na to blondynka wychodzi i następnego dnia wraca do
tego samego sklepu z ciemną peruką na głowie i
zwraca się do sprzedawcy:
- Poproszę ten telewizor.
- Przepraszam panią, ale nie rozmawiam z
blondynkami.
- Ale skąd pan wiedział, że ja jestem blondynką.
- Ponieważ to, o co pani prosiła to nie telewizor, tylko
mikrofalówka.
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           Ciekawe ferie
Witajcie po długiej przerwie świątecznej.
Już niedługo czekają nas kolejne ferie.
Żeby tych dwóch tygodni nie spędzić
przed komputerem, mamy dla was wiele
propozycji, jak je pożytecznie spędzić. Ja
opiszę wam, jak ciekawie można spędzić
ferie w naszym mieście.

Ciekawe zajęcia w ferie oferuje Miejska
Biblioteka Publiczna- oddział dla dzieci.
Od 2 lutego zaprasza ona na zajęcia          
w czytelni. Dzięki wspólnej zabawie
można poznać nowe osoby, wykazać się
swoimi zdolnościami, a także nauczyć się
czegoś nowego. Zajęcia będą odbywać
się od 2-13 lutego w godzinach od 10.00
do 13.00. Zapisy w czytelni oddziału dla
dzieci lub pod numerem telefonu (44) 646
43 59. Życzymy miłej zabawy.

Jeżeli jednak ktoś nie jest chętny, aby
spędzić ferie w czytelni, mamy też inną
propozycję. MOK również organizuje
ferie, a dokładniej świetlice
środowiskowe. Uśmiech, Puchatek, Bajka
i Przygoda oferują wiele atrakcji, w tym
ciekawe warsztaty m.in. plastyczne i
taneczne. Dla uczestników ferii
przewidywane są również spektakle
teatralne, projekcje filmów w kinie,
wycieczka oraz bal karnawałowy.
Serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc jest
ograniczona. Zapisy w Miejskim Ośrodku
Kultury przy ulicy Słowackiego.

Oczywiście ferie można spędzić również
po swojemu, np. na lodowisku, na
basenie lub chociażby na własnym
podwórku lub w domu, bawiąc się z
przyjaciółmi. Jeśli jednak ktoś chciałby
spróbować czegoś nowego, zachęcamy
do rozważenia ofert jakie proponuje nam
Miejska Biblioteka Publiczna i MOK.
Życzymy wszystkim miłych ferii. 
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