
 

DATA 
GODZI

NA 
MIEJSCOWOŚĆ ZAJĘCIA 

1.08 – 31.08 
(codziennie) 

9.00 – 
21.00 

ORLIK  
Brzezinka 

zajęcia na kompleksie boisk 
ORLIK – zajęcia prowadzić będą 
doświadczeni animatorzy 
sportowi, proponujemy m.in.: 
turnieje i zawody sportowe,  
(szczegóły na tablicy ogłoszeń-
ORLIK) 

01.08-31.08  
(wtorki  

i czwartki) 

8.00 – 
10.00 

„Bajkowy Plac Zabaw”  
Brzezinka 

dla najmłodszych: „Bawmy się 
razem” – poranki dla 
przedszkolaków  
(ponadto Plac Zabaw otwarty dla 
dzieci codziennie od 8.00 do 
zmroku) 

19.08-23.08 

( poniedziałek, 
wtorek, czwartek, 

16.00-
19.00 

 

Świetlica wiejska w 
Stawach Monowskich 

W ramach zajęć wakacyjnych 
przewidziany 
„Szach-mat”- zajęcia i turnieje 
szachowe dla każdego 
„ Na ludowo”- zajęcia z tańca 
ludowego dla młodzieży 



piątek) 

 

Capoiera – zajecia dla dzieci i 
młodzieży 
„ Śpiewać każdy może” – 
karaoke dla młodzieży. Szczegóły 
na plakatach w świetlicy.  

29.07-08.08 

(codziennie) 
 

8.00-12.00 
Świetlica środowiskowa: 

Włosienica 

W ramach zajęć wakacyjnych 
przewidziany program 
sportowo-edukacyjny pt. „W 
zdrowym ciele zdrowy duch”. 

„Mamy wakacje”- wyjazd do 
kina OCK, wyjazd na basen. 
Szczegóły na plakatach w 
świetlicy. 

01-08-14.08 

(codziennie) 
8.00-12.00 

Świetlica środowiskowa: 

Broszkowice 

W ramach zajęć wakacyjnych 
przewidziany program 
sportowo-edukacyjny pt. „W 
zdrowym ciele zdrowy duch”. 
Szczegóły na plakatach w 
świetlicy. 

05.08-16.08 

(w każdy poniedziałek 
i środę) 

10.00-
12.00 

OKSIR 

Brzezinka 

EDUKACJA NA WESOŁO: „Szkoła 
pleców”- warsztaty dotyczące 
profilaktyki zdrowotnej i 
prawidłowej postawy ciała.                        
„Jak dbać o swojego pupila” – 
warsztaty dotyczące opieki nad 
zwierzętami. 

08.08 
(czwartek) 

 

Z powodu małej liczby 
osób zainteresowanych 
wycieczką, wyjazd do 
Parku Miniatur 
ODWOŁANY. 

Wyjazd do Parku Miniatur 
Inwałd – zwiedzanie i udział w 
warsztatach ( tel. 338431075). 

09,12-16.08 

19.08-23.08 

(codziennie) 

9.00-13.00 
Świetlica środowiskowa: 

Dwory II 

Wramach zajęć wakacyjnych 
przewidziany program 
sportowo-edukacyjny pt. „W 
zdrowym ciele zdrowy duch”. 
Podczas zajęć przewidziany 
będzie konkurs plastyczny pt. „ 
Moje najpiękniejsze wakacje” 



20.08 

(wtorek) 

Szczegóły 
w OKSIR 

Zbiórka- OKSIR 
Brzezinka 

Wyjazd do Dinozatorlandu w 
Zatorze ( zapisy nr tel. 
338431075). 

23.08  
(piątek) 

godz. 10.00 
OKSiR 

Brzezinka 

„Żegnajcie wakacje” – impreza 
kulturalna dla dzieci, w 
programie m.in. dmuchany plac 
zabaw, zabawy, konkursy z 
nagrodami. 


