
 TELEGRAM...  przesyła Gminny O środek Kultury 

RUSZAJĄ WAKACYJNE PROJEKTY  stop FILMOWE WTORKI  stop ŚRODOWE ZDARZENIA stop WTORKOWE I 

CZWARTKOWE WYCIECZKI   stop PIĄTKOWE „AKCJE – REAKCJE ”  stop 

                                                         DOŁĄCZ DO NAS !  ZAPRASZAMY   
sierpie ń 

 
KIEDY I GDZIE? 

 
CO I INFO... 

2 sierpnia – CK Wola 
godz. 11 

DZIEŃ FITNESSU (zajęcia fitness, zajęcia ruchowe „Miło Cię widzieć”, „Stop”, „Lustro”, 
„Chwalony”, „Rzeźbiarz”, „Okręt”) 

2 sierpnia – Świetlica W 
II godz. 12.00  

DZIEŃ TWÓRCZY - obrazek nieco inaczej – wykonujemy ramki z patyków, kompozycje z liści i 
kwiatów suchych) 

3 sierpnia  – KINO – 
TYCHY 

„DZWONECZEK” – bilet wstępu, przejazd, ubezpieczenie – 14 zł 
                                                                                                                                          Zapisy do 
dnia 30.07 

3 sierpnia – Świetlica  
W II godz. 12.00 

DZIEŃ ZABAW PAMI ĘCIOWYCH – „Ukryte przedmioty”, „Doskonała pamięć” 

4 sierpnia  – zbiórka 
przy DS  Gilowice godz. 
10.00 

DZIEŃ CIEKAWSKICH NA ROWERZE    
wycieczka rowerowa brzeszczańskim szlakiem rowerowym, zabieramy aparaty fotograficzne, 
papier, kartki, suchy prowiant i napoje; Poszukujemy, fotografujemy, obserwujemy, rysujemy – 
leśne skarby, zwierzęta, ptaki, rośliny  i robale;                                                                 zapisy do 
dnia  2.08, min.10 osób  

4 sierpnia – CK Wola 
godz. 11 

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE 

4 sierpnia – Świetlica 
WII godz. 12.00 

DZIEŃ TAŃCA – wymyślamy choreografię tańca, pokaz tańca w rytmie muzyki... 

5 sierpnia  – 
OGRODZIENIEC 
Godz. 9.00  

Zamek, wystawa, Gród na górze Birów... 
koszt dzieci 11 zł, doro śli 15 zł 
                                                                                                                                         Zapisy do 
dnia 3.08 

5 sierpnia – Świetlica 
WII godz. 12.00 

MEGA KRZYŻÓWKA NA ASFALCIE   

6 sierpnia  – boisko 
MIEDŹNA godz. 11.00  

DZIEŃ SPORTOWY – zapisy do dnia 4.08 , min.16 osób  
- tor przeszkód (bieg w worku, bieg parami, slalom narciarski), - malowanie twarzy,  - bieg  z 
piłeczką,  - siatkówka wodna,  - przeciąganie liny, zabawy z chusta animacyjną; 
                                                     Zapewniamy napoje chłodzące dla uczestników oraz mini 
niespodziankę :) 

6 sierpnia – CK Wola 
godz. 11 

PLUSZOWE MISIE – zabieramy swojego pluszaka „towarzysza zabawy” (taniec z misiami, 
rysujemy misia z zamkniętymi oczami, plebiscyt na naj.... misia, tworzymy rodzinki misiowe)  

6 sierpnia – Świetlica 
WII godz. 12.00 

DZIEŃ SPORTOWY – turniej tenisa stołowego, turniej piłkarzyków 

9 sierpnia – CK Wola 
godz. 11 

DZIEŃ TWÓRCZY – wykonanie wianków z siana, bibuły, kwiatów... 

9 sierpnia – Świetlica 
WII godz. 12.00 

DZIEŃ TWÓRCZY – obrazy z plam 

10 sierpnia –  Szczyrk  
godz. 9.00  

Dębowiec, Szyndzielnia, Klimczok  (wyjazd kolejką na Szyndzielnię, 
przejście na Klimczok, opieka przewodnika, przejazd, ubezpieczenie)  
koszt : dzieci  od 12 lat – 20 zł, doro śli – 25 zł                                                           Zapisy do 
dnia 6.08  

10 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

DZIEŃ Z JĘZYKIEM POLSKIM – SŁOWOTWORY – tworzymy nowe słowa 

11 sierpnia – DS 
GILOWICE godz. 11.00  

DZIEŃ KULINARNY   - „MAŚLANE CIASTECZKA”         zapisy  do dnia 9.08. , mi n.8 osób, 
wpłata 1 zł  
 - podanie przepisu, składników,  - przygotowanie ciasta ( wałkowanie, wycinanie foremkami),  - 
pieczenie i dekorowanie, - przygotowanie paczuszek dla rodzinki,  - smakowanie :) 

11 sierpnia – CK Wola 
godz. 11.00 

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE 

11 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

DZIEŃ KULINARNY   - zdrowe śniadanie :-) 

12 sierpnia –  INWAŁD 
Godz. 9.00  

„PARK MINIATUR”  bilet grupowy + ubezpieczenie, przejazd -18 zł 
                                                                                                                                       Zapisy do 
dnia 10.08 

12 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

DZIEŃ TWÓRCZY – wykonanie pamiątek ze skarbów przywiezionych z wakacji (muszle, kamyki...) 

13 sierpnia –   DK WOLA 
Godz. 11.00  

DZIEŃ TWÓRCZY Świat bajek malowany ... ręką, kredką, pędzlem, ołówkiem, węgle, 
patykiem...:)                        Zapisy do dnia 11.08  
Zapewniamy napoje chłodzące dla uczestników oraz mini niespodziankę ;) 

13 sierpnia – CK Wola 
godz. 11.00 

BALONOWE FANTY,– zabawa w balony z niespodzianką,  
ZACZAROWANE PUDŁO – zgadujemy co to za przedmiot, który jest ukryty w pudle 

13 sierpnia – Świetlica 
WII godz. 12.00 

DZIEŃ SKOJARZEŃ – zgadnij kim jestem, kalambury 

16 sierpnia – CK Wola 
godz. 11.00 

DZIEŃ KULINARNY   „MAŚLANE CIASTECZKA” (zapisy  do dnia 9.08. , min.8 osób, wpłata 1 zł) 
 - podanie przepisu, składników,  - przygotowanie ciasta ( wałkowanie, wycinanie foremkami),  - 



pieczenie i dekorowanie, - przygotowanie paczuszek dla rodzinki,  - smakowanie :) 
16 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE 

17 sierpnia  – Ojców  
Godz. 8.00  

„Piaskowa Skała” program: zwiedzanie zamku z przewodnikiem, Maczuga Herkulesa, w Ojcowie 
Dolina Prądnika, Brama Krakowska, Źródełko Miłości, Wąwóz Ciasne Skałki, zwiedzanie z 
przewodnikiem Groty Łokietka  
koszt : 30 zł   (przejazd, ubezpieczenie, bilety wstępu, opłata przewodnika) Zapisy do dnia 13.08                                                                                                                                

17 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

MAM TALENT – odkrywamy swoje talenty  

18 sierpnia – CK Wola 
godz. 11.00 

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE 

18 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

PIES, KOT ... malujemy twarz kolegi zmieniając go w kota, psa ... 

18 sierpnia – DS GÓRA 
Godz. 11.00  

DZIEŃ TWÓRCZY Świat bajek malowany:  
ręką, kredką, pędzlem, ołówkiem, węgle, patykiem...:) 
Zapisy do dnia 16.08 
Zapewniamy napoje chłodzące dla uczestników oraz mini niespodziankę ;) 

19 sierpnia –  RYBNIK  
Godz. 9.00  

DINO PARK – koszt 14 zł ( wstęp, przejazd, ubezpieczenie) 
                                                                                                                                       Zapisy do 
dnia 17.08 

19 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

DZIEŃ SPORTOWY- labiryntem do celu, rzut do tarczy, rzut do kosza 

20 sierpnia  – zbiórka 
przy DK  WOLA  
godz. 10.00  

DZIEŃ CIEKAWSKICH NA ROWERZE  wycieczka rowerowa brzeszczańskim szlakiem 
rowerowym, zabieramy aparaty fotograficzne, papier, kartki, suchy prowiant i napoje; 
Poszukujemy, fotografujemy, obserwujemy, rysujemy – leśne skarby, zwierzęta, ptaki, rośliny  i 
robale; 
                                                                                                zapisy do dnia  18.08, min.10 osób 

20 sierpnia – CK Wola 
godz. 11.00 

BAJKOMAT - czytamy bajki znane i nieznane, rysujemy szczegóły czapkę, koszyk, kwiatek ... 
wystawa prac)  

20 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

DZIEŃ QUIZÓW OD A DO Z  

23 sierpnia – CK Wola 
godz. 11.00 

DZIEŃ MUZYCZNY - (wykonanie instrumentów (puszki, pokrywki, złom...) konkurs piosenki z 
wykorzystaniem instrumentów) 

23 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

DZIEŃ TWÓRCZY – wykonujemy z balonów ptaki, zwierzaki ...  

24 sierpnia –  KINO- 
TYCHY 

„TOY STORY 3 D”  -bilet wstępu, przejazd, ubezpieczenie – 16 zł 
                                                                                                                                        Zapisy do 
dnia 20.08 

24 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

DZIEŃ ZABAW MUZYCZNYCH – naśladujemy ulubionych piosenkarzy! 

25 sierpnia –  BOISKO 
GÓRA GODZ. 11.00 

DZIEŃ SPORTOWY – zapisy do dnia 23.08 , min.16 osób, wpłata 1 zł 
- tor przeszkód (bieg w worku, bieg parami, slalom narciarski),  - malowanie twarzy,  - bieg  z 
piłeczką, - siatkówka wodna,  - przeciąganie liny, - zabawy z chusta animacyjną; 
Zapewniamy napoje chłodzące dla uczestników oraz mini niespodziankę 

25 sierpnia – CK Wola 
godz. 11.00 

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE 

25 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

DZIEŃ SPORTOWY – „ Dwa ognie”, ”Mistrzowie podbijania piłki”, „Batminton”   

26 sierpnia -   Ustro ń  
godz. 9.00  

„Park niespodzianek”  – bilet wstępu, ubezpieczenie, przejazd koszt: dzieci – 14 zł ,dorośli – 18 zł  
                                                                                                                                       Zapisy do 
dnia 24.08 

26 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

DZIEŃ TWÓRCZY – wykonujemy biżuterię z masy papierowej i gliny  

27 sierpnia – CK Wola 
godz. 11.00 

SUPER KELNER – zabawa zręcznościowa- uczestnicy biegają z orzechami, piłeczkami na tacy  

27 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

DZIEŃ TEATRU –  przygotowanie scenek teatralnych na wesoło 

30 sierpnia – CK Wola 
godz. 11.00 

DZIEŃ PRZYRODNICZY – wychodzimy w plener, zbieramy leśne skarby, obserwujemy, 
fotografujemy... spotkanie z leśniczym, pieczenie kiełbasek. 

30 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

DZIEŃ TWÓRCZY – origami  

31 sierpnia – Świetlica 
W II godz. 12.00 

DZIEŃ WSPOMNIEŃ :-( zabawy plastyczne – wspomnienia, przygody... 

 
 

* WSZELKIE INFORMACJE POD NR TEL. GOK -032 211 83 91; 448 92 53, CK- 032 211 95 88, ŚWIETLICA W II – 

032 211 97 66 

* ZAPISY: DK WOLA, CK WOLA, ŚWIETLICA W II, DOMY SOCJALNE, BIBLIOTEKA GRZAWA 

 

UWAGA!  



 

Z WYJAZDOWYCH PROPOZYCJI MOG Ą KORZYSTAĆ DZIECI OD 7 LAT,  

MŁODSZE DZIECI  WYŁACZNIE POD OPIEK Ą OSOBY DOROSŁEJ! 

 

SZUKAJCIE INFORMACJI O WYJAZDOWYCH PROPOZYCJACH NA PLAKATACH :-)  

 

 


