
Data Miejsce Działanie

14 lutego 
(sobota) Bielcza DYSKOTEKA DLA MŁODZIEŻY - Budynek Wielofunkcyjny w Bielczy. 

W godzinach od 1800 do 2200. Wstęp wolny.

15 lutego 
(niedziela) Waryś TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO - Świetlica GOK w Warysiu.

16 lutego Borzęcin 
Górny

PRZEDSTAWIENIE  TEATRALNE  DLA  DZIECI pt. 
„OPOWIEŚĆ O DANIELU W JASKINI LWÓW”. Sala Imprez 
GOK. Wstęp wolny. Wystąpią aktorzy Teatru Eden z Wieliczki.  
ZABAWA KARNAWAŁOWA z herbatą i słodkościami, malowanie twarzy, karaoke 
dla dzieci. GOK organizuje przewóz. Obowiązuje pisemne oświadczenie rodzica                     
o wyrażeniu zgody na udział w wyjeździe. Informacje i zapisy w świetlicach.

17 lutego 
(wtorek) Brzesko

WYJAZD DO KINA „PLANETA” w Brzesku na film pt. „PINGWINY 
Z MADAGASKARU” 3D. Przejazd darmowy, uczestnicy płacą za bilet wstępu 
do kina 15 zł. Zapisy w świetlicach GOK - obowiązuje pisemne oświadczenie 
rodzica o wyrażeniu zgody na udział w wyjeździe. Informacje o godzinie wyjazdu 
w poszczególnych świetlicach.

17 lutego 
(wtorek)  
godz. 1930

Borzęcin 
Górny

ZUMBA - FITNESS - zajęcia rekreacyjne dla dorosłych i młodzieży. Sala Domu 
Ludowego w Borzęcinie. Zajęcia prowadzone będą przez panią Małgorzatę Biel- 
licencjonowanego instruktora ZUMBA -FITNES. Wstęp wolny.

18 lutego 
(środa)  

godz. 1400

Borzęcin 
Górny

FILMOWE POPOŁUDNIE DLA DZIECI - projekcja bajki dla dzieci                                                 
pt: „DZWONECZEK I TAJEMNICA PIRATÓW” na dużym ekranie. Sala 
Imprez GOK. Wstęp wolny. Po filmie konkurs plastyczny dla dzieci na temat 
związany z filmem.Zapisy w świetlicach GOK - obowiązuje pisemne oświadczenie 
rodzica o wyrażeniu zgody na udział w wyjeździe. Informacje o godzinie wyjazdu 
w poszczególnych świetlicach.

19 lutego 
(czwartek) 
godz. 1700

Borzęcin 
Górny

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO „O nagrodę wójta gminy Borzęcin - 
Janusza Kwaśniaka”. Sala GOK.  Do udziału zapraszamy chętnych z terenu gminy.

20 lutego 
(piątek) Tarnów

WYJAZD DO PARKU WODNEGO w Tarnowie. Przejazd darmowy, uczestnicy 
płacą za bilet wstępu 7 zł za 2 godziny. Zapisy w świetlicach GOK - obowiązuje 
pisemne oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział w wyjeździe. Informacje 
o godzinie wyjazdu w poszczególnych świetlicach.

21 lutego 
(sobota) 

godz. 1000
Waryś

ZAWODY STRZELECKIE W WARYSIU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY                   
„O puchar przewodniczącego Rady Gminy Czesława Małka”. GOK organizuje 
przewóz, herbatę oraz pieczone kiełbaski. W zawodach może wystartować każdy uczeń 
szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz średniej. Obowiązuje pisemne oświadczenie 
rodzica o wyrażeniu zgody na udział w wyjeździe. Atrakcyjne nagrody rzeczowe! 
Informacje o godzinie wyjazdu i zapisy w poszczególnych świetlicach.

22 lutego 
(niedziela) 
godz. 1400

Bielcza

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE DLA DZIECI  pt. „ARKA NOEGO”. 
Budynek Wielofunkcyjny w Bielczy. Wstęp wolny. Wystąpią aktorzy Teatru Eden 
z Wieliczki. GOK organizuje przewóz. Obowiązuje pisemne oświadczenie rodzica 
o wyrażeniu zgody na udział w wyjeździe. Informacje o godzinie wyjazdu i zapisy               
w poszczególnych świetlicach.
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23 lutego Wierzcho- 
sławice

WYJAZD NA SZTUCZNE LODOWISKO DO WIERZCHOSŁAWIC 
Przejazd darmowy, uczestnicy płacą: 12 zł za 90 minut (4 zł/dwie tercje po 45 
minut + 8 zł wypożyczenie łyżew).  Zapisy w świetlicach GOK - obowiązuje 
pisemne oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział w wyjeździe. 
Informacje o godzinie wyjazdu i zapisy w poszczególnych świetlicach.

24 lutego 
(wtorek) Tarnów

WYJAZD DO TEATRU W TARNOWIE - na spektakl pt. „POWRÓT 
KRASNOLUDKÓW”. Przejazd darmowy, uczestnicy płacą za bilet wstępu do 
teatru – 15 zł. Zapisy w świetlicach GOK - obowiązuje pisemne oświadczenie 
rodzica o wyrażeniu zgody na udział w wyjeździe. Informacje o godzinie wyjazdu                                          
w poszczególnych świetlicach.

24 lutego 
(wtorek)  
godz. 1930

Borzęcin 
Górny

ZUMBA - FITNESS - zajęcia rekreacyjne dla dorosłych i młodzieży. Sala Domu 
Ludowego w Borzęcinie. Zajęcia prowadzone będą przez panią Małgorzatę Biel 
licencjonowanego instruktora ZUMBA-FITNES. Wstęp wolny.

25 lutego 
(środa)

Borzęcin 
Górny

godz. 1400

FILMOWE POPOŁUDNIE DLA DZIECI - projekcja bajki dla dzieci pt: „KRAINA 
LODU” na dużym ekranie. Sala Imprez GOK. Wstęp wolny. Po filmie konkurs 
plastyczny dla dzieci na temat związany z filmem. Zapisy w świetlicach GOK - 
obowiązuje pisemne oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział w wyjeździe.  
Informacje o godzinie wyjazdu w poszczególnych świetlicach.

Borzęcin 
Górny 

GMINNY TURNIEJ GRY W BILARD „O nagrodę dyrektora GOK Piotra Kani”. 
Świetlica GOK w Borzęcinie Górnym. Początek turnieju godz. 1700. Do udziału                         
w rozgrywkach zapraszamy wszystkich chętnych z terenu gminy.

Borzęcin 
Dolny

KONKURS GRY W TENISA STOŁOWEGO DLA NAJMŁODSZYCH.  
Świetlica GOK w Borzęcinie Dolnym.

Jagniówka TURNIEJ GRY W BILARD DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.  Świetlica GOK                   
w Jagniówce.

Waryś ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI - „Witrażyk i Bałwanek z patyczków do 
uszu”. Świetlica GOK w Warysiu.

Przyborów TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO - Świetlica GOK w Przyborowie.

26 lutego 
(czwartek) Brzesko

WYJAZD DO KINA „PLANETA” w Brzesku na film pt. „PADDINGTON” 2D. 
Przejazd darmowy, uczestnicy płacą za bilet wstępu do kina 12 zł. Zapisy 
w świetlicach GOK - obowiązuje pisemne oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody 
na udział w wyjeździe. Informacje o godzinie wyjazdu w poszczególnych świetlicach.

28 lutego 
(sobota) 

godz. 1000

Borzęcin 
Górny

TURNIEJ W SZACHACH SZYBKICH – P15 - zawody szachowe „O puchar 
wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka”. Sala Imprez GOK w Borzęcinie. Prawo 
gry w turnieju posiada każdy szachista bez względu na posiadaną kategorię szachową, 
przynależność klubową i miejsce zamieszkania. System rozgrywek: szwajcarski–
kontrolowany na dystansie 9-11 rund. 

BORZĘCIN GÓRNY  

– od wtorku do soboty od 13:00 do 21:00. 

WARYŚ  

– od środy do soboty w godzinach od 16:00 do 21:00. 

BORZĘCIN DOLNY  

– od środy do soboty w godzinach od 17:00 do 22:00. 

PRZYBORÓW  

– od środy do soboty w godzinach od 15: 00 do 20:00. 

JAGNIÓWKA  

– od środy do soboty w godzinach od 15:30 do 20:30. 

BIELCZA  

– wtorek, czwartek, piątek, sobota od 15:00 do 20:00. 

ŁĘKI  

Świetlice oferują:   
 

gry w bilard, tenisa stołowego, piłkarzyki,   
gry planszowe oraz komputery z dostępem  

do Internetu. 
Uwaga! W dniu wyjazdów godziny pracy 

świetlicy mogą ulec zmianom.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, 

tel. 14-68-46-013; e-mail: gok@borzecin.pl, 
gokborz1@poczta.fm, gokgorny@interia.pl.

Ponadto informacje dostępne na  
facebooku GOK Borzęcin,  

na stronie www.borzecin.pl  
oraz w świetlicach GOK Borzęcin.

PODCZAS FERII ŚWIETLICE GOK CZYNNE:


