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Tegoroczne ferie zimowe w naszym województwie rozpoczynają się już w połowie
stycznia. Czy zima nadejdzie naprawdę i śnieg zaskoczy nas w tym czasie? Mamy
nadzieję, że tak, ale równie mocno jak śniegu oczekujemy wspólnych zabaw i zajęć
organizowanych w tym okresie przez różne wojkowickie instytucje – w tym również
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach. Od 13 do 26 stycznia zaplanowano bowiem wiele
interesujących zajęć dla dzieci pasjonujących się sportem, tańcem, zabawami
plastycznymi i nie tylko – każdy na pewno znajdzie w programie akcji „Ferie w mieście”
coś dla siebie! Do udziału w zajęciach zaprasza również Burmistrz Miasta Wojkowice
Tomasz Szczerba.
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach w ramach ferii przygotował program warsztatów i zabaw
odbywających się trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki. W tym czasie na dzieci czekać
będą gry i zabawy ruchowe oraz wiele kreatywnych zajęć, w tym warsztaty plastyczne. Odbędzie się
również zabawa karnawałowa planowana pod koniec pierwszego tygodnia ferii. Ciekawą atrakcją
będą zajęcia zumby dla dzieci oraz tworzenie kartek 3D z okazji Dnia Babci i Dziadka. W zimową
akcję jak co roku włącza się również Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen”. Zarówno na ul.
Sobieskiego jak i w świetlicy środowiskowej przy ul. Sucharskiego przewidziano bardzo atrakcyjny
program dla dzieci. Będą gry planszowe, warsztaty kulinarne, konkursy, zimowe seanse ﬁlmowe,
multimedialne niespodzianki oraz wiele innych równie ciekawych aktywności. A jeżeli macie ochotę
na trochę ruchu i zdrowej rywalizacji to w Szkołach Podstawowych nr 1 i 3 od 21 do 24 stycznia będą
się odbywały zajęcia sportowe dla różnych grup wiekowych. Jest więc w czym wybierać, tym bardziej,
że wszystkie atrakcje są darmowe i nie wymagają wcześniejszych zapisów. W każdym momencie
można dołączyć do grupy i dobrze bawić się w gronie rówieśników pod okiem opiekunów. Ogłaszamy
więc, że sezon na zimowe zabawy już prawie rozpoczęty i niecierpliwie na Was czekamy!

