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Wakacje z kulturą
Jak co roku Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego organizuje
akcję letnią. „Aktywne wakacje dla najmłodszych” rozpoczną się 23 lipca
i potrwają do 15 sierpnia. W programie przewidzieliśmy miedzy innymi:
warsztaty muzyczne, taneczne i plastyczno-ekologiczne, zabawy literackoteatralne, kino, basen, wycieczki oraz piknik integracyjny.
Podczas zajęć będziemy również realizowali program profilaktyczny
zapobiegający
powstawaniu problemów alkoholowych oraz innych
uzależnień (narkomania, nikotynizm, itp.) Będą to działania integrujące
dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz zajęcia edukacyjnorozwojowe podnoszące świadomość problemu uzależnień i promujące
zdrowy styl życia. Większość zajęć poprowadzą pracownicy LCDK,
do przeprowadzenia
zajęć sportowych i tanecznych
zatrudnimy
instruktorów.

Wakacje z biblioteką
Letnia Grupa Zabawowa
zaprasza
do Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu

Plan zajęć:
4 lipca ( wtorek ) godz. 11.00-13.00 - Letnie wyprawy „Piknik na łące”
7 lipca (piątek) godz. 15.00-15.30 – Zaczytana biblioteka
11 lipca (wtorek ) godz. 11.00-13.00 – Letnie wyprawy „Wyspy”
14 lipca (piątek ) godz. 15.00-16.30 - Wybuchowa biblioteka
18 lipca (wtorek) godz. 11.00-13.00 - Letnie wyprawy „Ahoj przygodo”
21 lipca (piątek) godz. 15.00-16.30 – Roztańczona biblioteka
25 lipca (wtorek) godz. 11.00-13.00 – Letnie wyprawy „ Nad jeziorem”
28 lipca (piątek) godz. 15.00-16.30 – Rozegrana biblioteka

Wakacje na sportowo
Przez całe wakacje szkolne obiekty sportowe w Gminie Lubraniec będą tętnić życiem.

Lubraniec:
obiekty sportowe przy Zespole Szkół przy ul. Nowej będą dostępne dla
chętnych uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 21.30 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 14.00 do 21.30.
Zgodnie z potrzebami uczniów, na zasadzie wolontariatu, będą
prowadzone zajęcia sportowo-rekreacyjne : piłka nożna, tenis ziemny,
piłka siatkowa.
obiekty sportowe przy Zespole Szkół LO w Lubrańcu "Orlik"
Godziny otwarcia „Orlika” w okresie wakacyjnym:
Poniedziałek – od 15:30 do 20:30
Wtorek – od 15:30 do 20:30
Środa - od 15:30 do 20:30
Czwartek – od 15:30 do 20:30
Piątek - od 16:30 do 21:30
Sobota - od 15:30 do 20:30
- Zgłowiączka:
W dni robocze i dni wolne od pracy - zgodnie z potrzebami oraz
zainteresowaniami uczniów i rodziców, przy PSP w Zgłowiączce udostępnione
będzie boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni. Dostępny będzie
również teren przyszkolny wraz z placem zabaw i urządzeniami siłowymi
pod chmurką. Jest możliwość, po uprzednim zgłoszeniu przez pełnoletniego
opiekuna lub przedstawiciela grupy, skorzystania z boiska do siatkówki i tenisa
ziemnego. Rezerwacji należy dokonać z minimum jednodniowym
wyprzedzeniem, bezpośrednio u pracownika szkoły w godzinach od 7.00
do 15.00 lub telefonicznie - rezerwacja ułatwi przygotowanie odpowiedniego

sprzętu. W pierwszym tygodniu wakacji dla uczniów klas IV-VI zorganizowane
będzie wspólne czytanie książek, gry i zabawy sportowe oraz biwakowanie przy
ognisku dla klas III.
-Kłobia:
W Zespole Szkół w Kłobi Udostępnione będą boiska wielofunkcyjne,
place zabaw oraz teren przyszkolny. Nauczyciele w ramach godzin
wychowawczych omówili z uczniami zasady przestrzegania przepisów BHP,
przeprowadzone zostały również przeglądy stanu technicznego ww. obiektów.

