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Czy wakacje spędzone w mieście mogą być ciekawe i pełne niespodzianek? Zapewniam 
Was, że tak. Tegoroczna oferta form wakacyjnego wypoczynku w mieście została stworzona 
wspólnie z Wami i dla Was. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Starachowickie Centrum 
Kultury i pozostałe placówki kultury we współpracy z klubami sportowymi i stowarzyszeniami 
przygotowały wiele atrakcji. Jak co roku, program wypełniony jest po brzegi. Oznacza to 
wspaniałą zabawę bez względu na pogodę. 

Wakacje w mieście rozpoczynamy 22 czerwca Starachowickimi Sobótkami, podczas 
których wystąpią zespoły KRYWAŃ i BRATHANKI. Dla najmłodszych zapewnimy bezpłatną 
strefę zabaw; dla starszych warsztaty wicia wianków, potańcówkę i kiermasz rzemiosła 
ludowego; dla wszystkich konkursy, pokazy tańca i rozpalenie sobótkowego ogniska. 

W lipcu, po raz kolejny, zapraszamy na Starachowicką Galę Disco Polo. Na terenie 
MOSiRu wystąpią takie gwiazdy muzyki tanecznej jak Łobuzy, Power Play, Bayer Full oraz 
wokalista Mateusz Mijał. Bilety w przedsprzedaży w cenie 25 zł i 10 zł nabyć można w kasie 
Kina Kultura oraz na www.sck.org.pl. 

Zapewniam, że nuda nam nie grozi bez względu na pogodę. Jak co roku, na 
starachowickich osiedlach odbędą się projekcje filmowe w ramach Kina Plenerowego. 
Placówki kultury przygotowały na każdy dzień animacje tematyczne, twórcze i kreatywne 
zajęcia rozwijające pasje u najmłodszych, wycieczki oraz zajęcia sportowe. 

Do dyspozycji fanów kąpieli wodnych i słonecznych są baseny letnie z bufetem oraz placem 
zabaw, a także położony w urokliwej okolicy zbiornik wodny Piachy - tu także coś dla siebie 
znajdą pasjonaci sportów wodnych.

Fani aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z cyklu imprez sportowych organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wśród propozycji zmalały się turnieje piłki 
plażowej, piłki nożnej, piłki koszykowej i inne. 

Wakacje w mieście kończymy dwudniową imprezą - 
Dni Starachowic 2019. Pierwszy dzień święta miasta to 
Starachowicki Festiwal Hip Hop z takimi gwiazdami jak: 
PALUCH, ŻABSON i POKAHONTAZ. Drugiego dnia 
zapraszamy na festyn rodzinny, podczas którego na scenie 
wystąpi BLUE CAFE. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo 
w niniejszym informatorze wakacyjnym oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego: www.starachowice.eu
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22 czerwca (sobota)
Start: godz. 16:00
Teren rekreacyjny MOSiR

ul. Szkolna 14
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W programie:

potańcówka z Kapelą Niwińskich,
Studio Tańca TAKT, Starachowianie,
Zespół Folklorystyczny "Kukułeczka",
Skokotliwi,
bezpłatna strefa zabaw dla dzieci,
kiermasz rzemiosła ludowego,
rozpalenie ogniska sobótkowego,
warsztaty wicia wianków.
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ź potańcówka z Kapelą Niwińskich,
ź Studio Tańca TAKT, Starachowianie,
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ź kiermasz rzemiosła ludowego,
ź rozpalenie ogniska sobótkowego,
ź warsztaty wicia wianków.
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Letnia Szkółka Rzeźbiarska

Spotkania z „Grami bez Prądu" - dla Rodzin i nie tylko!

English is fun, czyli angielski na wesoło

Majstrownia

Dzieci w wieku 6+ pod czujnym okiem rzeźbiarza, 
p.Kazimierza Kopcia, zgłębią tajniki tego tradycyjnego rzemiosła. 
To niepowtarzalna okazja, żeby odkryć uroki ginącego już 
powoli zawodu. W tym roku tematem przewodnim zajęć będą 
środki lokomocji. 26 lipca  godz. 11:00 - uroczyste zakończenie 
Letniej Szkółki Rzeźbiarskiej.

Spotkanie z grami planszowymi - dla rodzin, dla przyjaciół, dla 
singli, dla dużych i małych - dla wszystkich! Dzieci poniżej 6 roku 
życia muszą pozostawać pod opieką osoby dorosłej.

Angielski nie jest nudny ani trudny – można się nim bawić. 
Dowiodą tego lektorzy ze Szkoły Językowej Speak Out. Zajęcia 
dla dzieci w wieku 6+.

Jak bezpiecznie i kreatywnie majsterkować w domu? Co może 
powstać z rzeczy z pozoru nieprzydatnych? Odpowiemy na te
i wiele innych pytań. Zajęcia dla dzieci w wieku 6+.

1-26 lipca, pon. -pt. godz. 10:00-14:00.

1, 22 lipca,  godz.12:00-20:00 

2 lipca,  godz. 10:00-14:00

4 lipca, godz. 10:00-14:00

Szkółka Rzeźbiarska SCK, ul. Leśna 1

SCK (sala klubowa, I piętro)

SCK (sala klubowa, I piętro)

SCK (sala klubowa, I piętro)

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

informacje i zapisy: Paweł Płatek, tel. 789 199 251

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)
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Starachowickie Centrum Kultury, ul. Radomska 21

Spotkanie z grą karcianą „Magic the gathering"

Noc z RPG

Letnie Sceny Muzyczne

Spotkanie Klubu Filmowego STAR

Nauka najpopularniejszej kolekcjonerskiej gry karcianej „Magic 
the gathering" dla początkujących i rozgrywki dla 
zaawansowanych. Zajęcia dla dzieci 12+. Gra wymaga 
wyobraźni, logicznego myślenia i przemyślanej strategii.

Czym są gry fabularne? To zabawa rozgrywająca się w 
wyobraźni, którą można porównać do dziecięcej zabawy w bazę 
lub policjantów i złodziei. Gracze wcielają się w wymyślone 
postacie i wspólnie przeżywają przygody w wyimaginowanym 
świecie. Spotkanie dla młodzieży 14+ (za pisemną zgodą 
rodziców lub opiekunów).

Cykliczne wydarzenie promujące młodych wokalistów i zespoły działające 
na terenie naszego miasta oraz zaprzyjaźnionych gmin. 6 lipca (sobota) 
usłyszymy Crimson Eyes, 3 sierpnia wystąpią uczestnicy Warsztatów 
Wokalnych w „Stajni pod Dębem" przy akompaniamencie Miłosza 
Weimanna, a 17 sierpnia (sobota) będziemy świadkami muzycznego after 
party po wydarzeniu Mad Styles Starachowice – muzykę będzie serwował 
dj. Wstęp wolny!

Comiesięczne spotkanie fanów klasyki kina niemego i tych, 
którzy pragną zgłębić wiedzę o filmie czarno-białym. Projekcji 
towarzyszy prelekcja oraz zawsze żywa dyskusja. Zajęcia dla 
młodzieży 14+ oraz dorosłych.

5 lipca, godz. 15:00-20:00 

12 na 13 lipca, godz. 18:00-6:00 

Zawsze godz. 20:00

SCK (sala klubowa, I piętro)

SCK (sala baletowa - II piętro, 
sala klubowa - I piętro, sala 201, sala 212)

teren MOSiR przy Krytej Pływalni, ul. Szkolna 14

Szczegółowe informacje: michal.pajek@sck.org.pl

Szczegółowe informacje: michal.pajek@sck.org.pl

6 lipca, godz. 18:00 SCK (sala klubowa, I piętro)
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Starachowickie Centrum Kultury, ul. Radomska 21

Zajęcia taneczne

Warsztaty „W stronę natury!"

Warsztaty „Balonowe zwierzaki” dla najmłodszych

Zajęcia „Oblicza Leonarda da Vinci"

Zajęcia dla dzieci młodzieży kochających taniec i ruch, 
rozwijające ich umiejętności i poczucie rytmu.

22 lipca, godz. 10:00-12:00 - SCK (sala baletowa, II piętro), zajecia dla dzieci 
w wieku 6+
„Zioła maja moc!" - warsztaty zielarskie dla dzieci połączone ze spacerem 
edukacyjnym po terenie Parku Miejskiego i terenie Szlakowiska. Uczestnicy 
warsztatów poznają popularne zioła rosnące na przydomowych łąkach
 i w ogródkach, poznają teź rośliny trujące, które należy omijać z daleka. 
30 lipca, godz. 10:00-12:00 - SCK (sala baletowa, II piętro), zajecia dla dzieci 
w wieku 6+
„Mój pierwszy zielnik" - własnoręcznie wykonanie zielnika, do którego trafią zioła 
uzbierane podczas spaceru.

Jak przemienić długi balon w żyrafę, myszkę albo pieska... 
przekonają się uczestnicy warsztatu tworzenia zwierzątek 
z balonów. Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. 

5 lipca, godz. 10:00-11:30 
„Oblicza Leonarda da Vinci - biologia" – adresat: młodzież w wieku 13-17 lat - zajęcia, na których 
wykonany zostanie eksperyment izolacji DNA z owoców, tak, by było ono widoczne gołym okiem.

5 lipca, godz. 11:30-13:30 
„Oblicza Leonarda da Vinci - malarstwo" - zajęcia dla dzieci w wieku 6-12lat - zabawy w układanie 
obrazów Leonarda, konkurs wiedzy i wspólne malowanie mandali na prześcieradle.

15 lipca godz. 10:00-12:00
„Oblicza Leonarda da Vinci - niesamowite maszyny" - warsztaty tworzenia modeli mechanicznych 
z kartonów i innych materiałów - zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat.

03 lipca, godz.10.00-12.00
Warsztaty rytmiczno-utaneczniąjące dla dzieci w wieku 8-12 lat,
09 lipca, godz. 10.00-12.00
Warsztaty taneczne z Magdaleną Tomiło - „Roztańczone lato"- dla dzieci 12-16 lat,
17 lipca, 14 sierpnia,  godz.10.00-12.00 
Warsztaty „Latino dance" - dla dzieci 12- 16 lat
23 lipca, godz.10.00-12.00
Warsztaty taneczne z Magdaleną Tomiło - „Roztańczone lato"- dla dzieci 8-12 lat,

01 lipca, godz. 10:00-11:00 

SCK (sala baletowa, II piętro)

SCK (sala baletowa, II piętro)

SCK (sala baletowa, II piętro)

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona) 
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Starachowickie Centrum Kultury, ul. Radomska 21

Warsztaty aktorsko-teatralno-filmowe

Warsztaty perkusyjne

Warsztaty Słuchowisk Radiowych

Zajęcia dla dzieci, których marzeniem jest praca „w blasku 
reflektorów". Kto to jest aktor? Jak pracuje? Jak wygląda film „od 
kuchni" - dzieciaki na te wszystkie pytania na pewno znajdą 
odpowiedź. Zajęcia dla dzieci w wieku 6+

Warsztaty z instrumentów perkusyjnych wchodzących w skład 
zestawu Orffa - zajęcia dla dzieci w wieku 6+.

Przygotowanie scenariusza słuchowiska, różnice między 
słuchowiskami kiedyś i dziś, rola akustyka, bazy dźwięków, rola 
pauzy, ćwiczenia logopedyczne, wystąpienia publiczne – na 
warsztatach poruszymy te oraz wiele innych tematów. Prowadzący: 
„Fundacja Teatr Wyobraźni".

3 lipca, godz. 13:00-14:00, 15 lipca, godz. 12:30-14:00 

3, 17 lipca, godz. 12:00 - 13:00 

8 - 12 lipca, godz. 10:00-14:00

SCK (sala baletowa, II piętro)

SCK (sala 201)

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

Warsztaty Improwizacji Teatralnej (IMPRO)

Warsztaty improwizacji teatralnej według techniki IMPRO Keitha 
Johnstona. Warsztat jest skierowany nie tylko do osób (15+), które mają 
styczność ze sceną, ale także do tych, którzy planują stawiać na niej swoje 
pierwsze kroki. Prostymi i przyjemnymi ćwiczeniami nauczymy się 
budować historię bez wcześniejszego przygotowania, czyli improwizować. 
2 sierpnia o godz.18.00 zapraszamy na otwarty pokaz dla publiczności (sala 
klubowa, I piętro). 

SCK (sala baletowa, II piętro)
Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

31 lipca - 2 sierpnia, godz. 12:00-15:00 i 16:00-19:00 

SCK (sala klubowa, I piętro)
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Starachowickie Centrum Kultury, ul. Radomska 21

Zajęcia plastyczne

Warsztaty wokalne

Zajęcia wokalne

Zajęcia ozdabiania eko toreb i kubków ceramicznych. Zajęcia dla 
dzieci 6+.

Ubiegłoroczne warsztaty okazały się naszym wakacyjnym hitem! Zjechali na 
nie uczestnicy z całej Polski. W tym roku młodzi wokaliści będą nie tylko 
kształcić słuch i trenować umiejętności wokalne, ale także teatralne i taneczne. 
Nad całością czuwał będzie instruktor Studia Piosenki SCK - Miłosz Weimann. 
3 sierpnia o godz. 18.00 na terenie przy Krytej Pływalni odbędzie się koncert, 
który zwieńczy warsztaty. Swój talent zaprezentują wszyscy uczestnicy zajęć 
przy akompaniamencie pianina Miłosza Weimanna. 

Zajęcia dla wszystkich, którym w duszy gra muzyka. Uczestnicy 
zajęć nauczą się podstawowych technik śpiewania i pobawią, 
m.in. w karaoke. Zajęcia dla dzieci 6+.

6, 13 sierpnia, godz. 10:00-12:00 

29 lipca - 04 sierpnia

SCK (sala baletowa, II piętro)

„Stajnia pod Dębem" w Starachowicach

SCK (sala 4)

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

zapisy: milosz.weimann@sck.org.pl (liczba miejsc ograniczona)

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

6, 13 sierpnia, godz. 12:00-14:00 

Dzień Warsztatów Kreatywnych

Warsztaty kreatywne z wikliną papierową, warsztat wytwarzania 
świec żelowych oraz mydełek. Zajęcia dla dzieci w wieku 6+.

7 sierpnia, godz. 10:00-14:00 SCK (sala klubowa , II piętro)
Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)
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Starachowickie Centrum Kultury, ul. Radomska 21

Bubble Day - dzień baniek mydlanych

Mad Styles Starachowice graffiti jam

Podczas wydarzenia zobaczymy niesamowite pokazy dużych 
baniek mydlanych, gry i zabawy prowadzone przez 
profesjonalnych animatorów. Na miejscu znajdować się będzie 
strefa towarzysząca, czyli punkty gastronomiczne z lodami, 
popcornem oraz watą cukrową. Dodatkową atrakcją będzie 
również dmuchany zamek. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

W tych dniach odbędzie się graffiti jam oraz bitwa b-boy'owa. Swoją 
obecność zapowiedzieli artyści sztuki graffiti najwyższej klasy z 
całego świata. Na macie pojawią się najlepsi w kraju tancerze 
breakdance'owi. Wszystko przy dźwiękach dobrej muzyki 
serwowanej przez DJ'a. Na najmłodszych czekają niespodzianki.

21 lipca, 12:00-18:00

17, 18 sierpnia, godz. 10:00-20:00

Plac Pod Skałkami

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

Informacje: 693 760 748 (Res27)

Warsztaty wikliniarskie 

Warsztaty muzyczne

Warsztaty podstaw wyplatania wikliny. Zajęcia dla dzieci 6+.

Warsztaty obejmą naukę gry na perkusji, gitarze, pianinie. Dzieci 
i młodzież (8+) odbędą serię spotkań umuzykalniających i 
wzmacniających poczucie rytmu. Przede wszystkim będą się 
jednak dobrze bawić.

9 sierpnia, godz. 10:00-12:00 SCK (sala baletowa, II piętro)

SCK (sala baletowa, II piętro)

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

Zapisy: 41 274 65 25 (liczba miejsc ograniczona)

6-12 sierpnia, godz. 10:00-14:00
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 14

Wakacyjne Turnieje Szachowe

Rodzinny Rajd Rowerowy

Wakacyjne Grand Prix w Plażówce

Wakacyjne Grand Prix w Piłce Nożnej

Wakacyjny Turniej Szachowy od lat gości w kalendarzu 
wakacyjnych imprez. W tym roku wspólnie z klubem „Gambit” 
przygotowaliśmy dwie edycje turnieju, w których każdy może 
sprawdzić swoje umiejętności. Do wygrania jak zawsze 
atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszamy.

Od dwóch lat rodzinne rajdy rowerowe przyciągają coraz więcej 
miłośników aktywnego spędzania czasu wolnego. Śladem lat 
ubiegłych, wystartujemy z terenu Szkoły Podstawowej nr 9, 
pokonamy trasę liczącą około 6 km i zakończymy rajd wspólnym 
ogniskiem w Lipiu. 

Idealna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. 
Turniej plażówki dla dzieci z roku na rok przyciąga coraz więcej 
osób. Dzieciaki pod okiem wykwalifikowanych instruktorów 
będą mogły zapoznać się z tą dyscypliną, a także spróbować 
swoich sił w rywalizacji z innymi uczestnikami zajęć.
 Serdecznie zapraszamy.

Starachowice to miasto, w którym piłka nożna jest niezwykle 
popularna. Dlatego też w harmonogramie wakacyjnych zajęć nie 
mogło zabraknąć turniejów piłki nożnej. W ciągu dwóch miesięcy 
wakacji rozegrany zostanie cykl trzech turniejów w różnych 
częściach miasta, na które zapraszamy starachowicką młodzież.

26 czerwca, 21 sierpnia, godz. 10:00

29 czerwca, 31 sierpnia, godz. 10:00

10, 31 lipca, 21 sierpnia, godz. 10:00

3 lipca - Orlik Szkoła Podstawowa nr 1, godz: 10:00
24 lipca - Orlik Szkoła Podstawowa nr 9
14 sierpnia - Orlik przy ul. Pustowójtówny

, godz: 10:00
, godz: 10:00

Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 9

Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Oświatowa 5

Kąpielisko Piachy

Informacje i zapisy: Roman Kaput, telefon 602 770 251

Informacje i zapisy: Marek Wójcik, tel. 789 199 247

Informacje i zapisy: Paweł Płatek, tel. 789 199 251

Informacje i zapisy: Paweł Płatek, tel. 789 199 251
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 14

Wakacyjny Turniej w Boule

Otwarty Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego

Młodzieżowy Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego

Wakacyjny Turniej w Koszykówce

Boule to gra prosta, niewymagająca nadludzkich zdolności i 
ciesząca się olbrzymią popularnością. Dlatego jest to propozycja 
dla każdego. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, 
którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności, a przy tym 
przyjemnie spędzić czas na świeżym powietrzu.

Turniej Tenisa Ziemnego to tradycja w naszym mieście. W tym 
roku rozegrane zostaną dwa turnieje, jeden w kategorii OPEN dla 
dorosłych i młodzieży szkół średnich,  drugi w kategorii JUNIOR 
dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum. 
Serdecznie zapraszamy!

Turniej Tenisa Ziemnego to tradycja w naszym mieście. W tym 
roku rozegrane zostaną dwa turnieje, jeden w kategorii OPEN dla 
dorosłych i młodzieży szkół średnich,  drugi w kategorii JUNIOR 
dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum. 
Serdecznie zapraszamy!

Bogate tradycje koszykarskie w naszym mieście nie pozwoliły 
nam na pominięcie w kalendarzu wakacyjnym imprezy 
koszykarskiej. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do 
zapisów na wakacyjny starachowicki turniej koszykówki. 

17 lipca, godz. 10:00

10 - 11 sierpnia, godz. 9:00

20 lipca, godz. 9:00

7 sierpnia, godz. 10:00

Teren rekreacyjny przy Galerii Skałka

Miejskie Korty Tenisowe

Miejskie Korty Tenisowe

Miejska Hala Sportowa

Informacje i zapisy: Paweł Płatek, 789 199 251

informacje i zapisy: Paweł Płatek, tel. 789 199 251

informacje i zapisy: Paweł Płatek, tel. 789 199 251

informacje i zapisy: Paweł Płatek, tel. 789 199 251
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 14

Wakacyjny Turniej w Kręgle

Grand Prix na Bieżni 

Grand Prix Starachowic w Siatkówce Plażowej

Nauka Pływania dla Młodzieży

Turnieje w kręgle cieszą się dużym zainteresowanie wśród 
najmłodszych mieszkańców naszego miasta, w związku z tym 
postanowiliśmy zorganizować go w tegoroczne wakacje. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej gry
i sprawdzenia swoich umiejętności!

W związku z dużym zainteresowaniem imprezami biegowymi 
w naszym mieście postanowiliśmy zorganizować Starachowickie 
Grand Prix na Bieżni. Serdecznie zapraszamy na start dzieci, młodzież 
oraz osoby dorosłe, tutaj każdy może spróbować swoich sił i stanąć do 
walki o pierwsze miejsce!

Jak co roku rozegrane zostaną zawody z cyklu Grand Prix 
Starachowic w siatkówce plażowej. Rozgrywki przewidziane są 
dla młodzieży i dorosłych, którzy chcą sprawdzić swoje 
umiejętności na piaszczystych boiskach kąpieliska Piachy. 
Serdecznie zapraszamy!

Nauka Pływania dla Młodzieży to zajęcia dla każdego. Idealne 
dla tych co boją się wody, czują się w niej niepewnie, chcieliby 
nauczyć się pływać lub podszlifować swoje umiejętności. Zajęcia 
dla młodzieży w wieku 14-18 lat. 

27 czerwca, godz: 10:00

14 lipca, start o godz. 10:00

6,13,27 lipca, 3,24 sierpnia, godz. 9:00

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 lipiec
1, 6, 8, 13 sierpień

Kręgielnia „Atlantyda”

Stadion Miejski MOSiR

Kąpielisko Piachy

Kryta Pływalnia

Informacje i zapisy: Paweł Płatek, 789 199 251

informacje i zapisy: Krystian Sadza, tel. 501 080 013

informacje i zapisy: Paweł Płatek, tel. 789 199 251

informacje i zapisy: Agnieszka Krzyżowska, tel. 791 605 190
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 14

Noc Spadających Gwiazd

Gry i zabawy na basenach letnich

Bieg Terenowy

Sierpień to miesiąc Perseidów, na które wszyscy czekamy. To wtedy 
właśnie możemy podziwiać ich aktywność, która osiąga 100 zdarzeń na 
godzinę. W nocy 12/13 sierpnia zdecydowanie warto wybrać się na 
teren rekreacyjny MOSiR, gdzie naszym obserwacjom nie przeszkodzi 
żadne miejskie światło, a obserwację uprzyjemnią nam ciepłe napoje 
i upieczone kiełbaski. Serdecznie zapraszamy!

Codzienne gry i zabawy w wodzie dla dzieci i młodzieży szkolnej 
spędzających wolny czas na basenach letnich. Zajęcia 
prowadzone będa przez wykwalifikowaną kadrę, która będzie 
czuwać nad bezpieczeństwem w trakcie konkursów i zadań 
specjalnych dla najmłodszych amatorów kąpieli.

To już druga impreza biegowa w te wakacje. Tym razem z bieżni 
starachowickiego stadionu, przenosimy się na tereny przy zalewie 
Lubianka. Bieg dla miłośników przyrody i przykurzonych butów. 
Serdecznie zapraszamy na start dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, 
tutaj każdy może spróbować swoich sił i stanąć do walki o pierwsze 
miejsce!

12 na 13 sierpnia, godz. 20:00

Okres wakacyjny w godzinach pracy basenów

31 sierpnia, start od godz. 10:00

Teren rekreacyjny MOSiR

Baseny letnie MOSiR

Kąpielisko Piachy

Informacje i zapisy: Marek Wójcik, tel. 789 199 247

Informacje i zapisy: Krystian Sadza, telefon 501 080 013

Informacje i zapisy: Krystian Sadza, telefon 501 080 013

Baseny LetnieBaseny Letnie
Czynne cały tydzień
w godzinach 10:00 - 18:00
Czynne cały tydzień
w godzinach 10:00 - 18:00

Cena biletu całodniowego:
Bilet Normalny: 10,00zł

Bilet Ulgowy:  5,00 zł

Cena biletu całodniowego:
Bilet Normalny: 10,00zł

Bilet Ulgowy:  5,00 złW razie potrzeby godziny pracy będą wydłużaneW razie potrzeby godziny pracy będą wydłużane

ul. Szkolna 14ul. Szkolna 14



Patronat medialnyPartnerzy



FOOD TRUCK
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Biblioteka dla dzieci „Nad Skała” - Miejska Bibliotek Publiczna - Filia nr 1

Dzienny Dom Senior-WIGOR "Manhattan”

„Zielone Wakacje” – Półkolonia dla dzieci 7-12 lat

Radio Kielce w Starachowicach

Zapraszamy dzieci na zajęcia  plastyczne i wspólną zabawę.

4 lipca,  - Kiedy letnie słońce świeci piękne prace robią dzieci
9 lipca  - Rozwiązujemy krzyżówki i rebusy bo z nas super-omnibusy

Cykl Kolorowe lato w Bibliotece – zajęcia plastyczne

11 lipca  - Biblioteka ma kolor lata
16 lipca  - Biblioteka - zooteka czyli lato wśród zwierząt
18 lipca  - Lato pełne kolorów
23 lipca  - Wsiąść do pociągu - magia podróżowania
25 lipca  - Pocztówka z wakacji

.

.

.

godz. 12:00
, godz. 12:00

, godz. 12:00
, godz. 12:00
, godz. 12:00
, godz. 12:00
, godz. 12:00

21 lipca 2019 r. - 

7 września 2019 r. - 

"Plenerowy Koncert Filharmonii Świętokrzyskiej" - 
skwer obok fontanny przy al. Armii Krajowej

"Wakacyjna Joga (nie tylko) dla seniorów" - skwer obok fontanny przy 
al. Armii Krajowej - każda sobota lipca i sierpnia o godzinie 10:00 
(należy mieć ze sobą matę lub koc)

"V Starachowicki Dzień Seniora" - plac "Pod 
Skałkami" 

.

.

Półkolonia organizowana jest przez Hufiec ZHP Starachowice, dla dzieci 
w wieku 7-12 lat. Zajęcia przeprowadzone będą w siedzibie hufca ul. 
Harcerska 4 w następujących turnusach:
I TURNUS 1-5.07.2019r. – godziny zajęć 8:00-16:00
II TURNUS 8-12.07.2019r. – godziny zajęć 8:00-16:00
Zajęcia są całkowicie darmowe dla dzieci z gminy Starachowice*, w ramach 
zajęć dzieci dostaną drugie śniadanie oraz obiad. Atrakcje na półkolonii będą 
przygotowane przez wykfalifikowaną kadrę z Hufca ZHP Starachowice.

W Starachowicach zagości Teatr Gry i Ludzie z Katowic ze 
spektaklem „Morskie opowieści Kapitana Guliwera". Potrwa on 
około 60 minut. Po jego zakończeniu aktorzy poprowadzą 
warsztaty dla najmłodszych (około 30 minut). Wydarzeniu 
będzie towarzyszyć festyn rodzinny zorganizowany przez Radio 
Kielce.

Zapisy pod numerem (41) 274-75-23. Liczba miejsc ograniczona.

28 lipca, godz. 14.00-17.00 Plac pod Skałkami
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Na świeżym powietrzu

W wodzie

Na sportowo

Siłownia Plenerowa, ul. Pustowójtówny
Siłownia Plenerowa, Aleja Armii Krajowej
Siłownia Plenerowa, ul. Szkolna 14b
Siłownia Plenerowa, ul. Ostrowiecka 134 (SP nr 2)
Siłownia Plenerowa, ul. Zakładowa
Street Workout Park, Aleja Armii Krajowej
Street Workout Park, ul. Pustowójtówny
Skatepark, ul. Pustowójtówny 

Kąpielisko „Piachy”
od 24.06 do 31.08 w godzinach od 10.00 do 18.00
Kryta Pływalnia 
od 24.06 do 31.08 z wyłączeniem 23.08-9.07
w godzinach od 6:00 do 22:00

Baseny letnie przy ul. Szkolnej
w godzinach od 10.00 do 18.0

Promocja w godzinach od 6.00 - 14.00 dla dzieci               
i młodzieży szkolnej zniżka 50%

Miejska Hala Sportowa
od 24.06 do 31.08 w godzinach od 11:00 do 22:00

Orlik przy ul. Pustowójtówny
od 24.06 do 31.08 w godzinach od 8:00 do 22:00
weekend od 10.00 do 22.00

Boiska do siatkówki plażowej przy Kąpielisku Piachy
od 24.06 do 31.08 w godzinach od 10.00 do 18.00
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MOSiR Starachowice

Starachowickie Centrum Kultury

Urząd Miejski w Starachowicach

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach

ul.Szkolna 14
Dyrektor Krystian Sadza, tel. 501 080 013
Kryta Pływalnia, tel. 041 275 24 31
Miejska Hala Sportowa, tel. 41 273 60 60
Marek Wójcik - tel. 789 199 247
Paweł Płatek - tel. 789 199 251

Masz pomysł na organizację imprezy sportowej                   

w Starachowicach i potrzebujesz pomocy. Serdecznie 

zapraszamy,  zawsze chętnie pomożemy!

Starachowickie Centrum Kultury
ul. Radomska 21
Informacje i zapisy (od pon. do pt.):
- Dyrektor Aneta Kordasiewicz, tel. 739 027 200
- telefonicznie w godz. 8:00 - 15:00, tel. 41 274 65 25
- kasa kina w godz. 15:00 - 20:00,  tel. 41 274 25 68

Aktualne informacje znajdują się także na www.sck.org.pl 
oraz na profilu fb Starachowickiego Centrum Kultury

Urząd Miejski w Starachowicach
ul.Radomska 45
Sekretariat Prezydenta Miasta Marka Materka
tel: 41 273 82 02
Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta tel: 41 273 82 08 
Małgorzata Zatorska, tel. 41 273 82 08
Straż Miejska, tel: 41 273 82 66
Dom Senior – WIGOR, tel: 668 216 211
Biuro Obsługi Mieszkańców - 41 273 83 30, 41273 83 31




