
Data Miejsce Działanie

12 stycznia 
(sobota)

Borzęcin 
Górny 

godz.15:00

DYSKOTEKA DLA ZPiT MALI BORZĘCANIE – na dyskotekę zapraszamy wszystkich 
obecnych członków Zespołu. Dyskoteka trwać będzie od godz. 15:00 do 19:00. 
Podczas dyskoteki tradycyjnie GOK funduje herbatkę i ciastka. Obowiązuje 
pisemne oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział w dyskotece.

13 stycznia 
(niedziela)

Kościół 
Parafialny w 
Borzęcinie 

Górnym 
godz.14:00

GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK - Do udziału w konkursie zapraszamy 
solistów oraz zespoły dziecięce i młodzieżowe działające w szkołach na terenie 
gminy Borzęcin. Konkurs odbędzie się w Kościele Parafialnym Narodzenia NMP 
w Borzęcinie Górnym o godz.14:00.

14 stycznia 
(poniedziałek)

Tarnów

WYJAZD DO PARKU WODNEGO W TARNOWIE - czas pobytu na basenach 120 
minut, cena biletu 10zł. Obowiązuje pisemne oświadczenie rodzica o wyrażeniu 
zgody na udział w wyjeździe. Zapisy i wszelkie informacje w świetlicach GOK. 
Koszt przejazdu pokrywa GOK.

Świetlica 
Borzęcin 

Górny

ZAJĘCIA NAUKI GRY W SZACHY - zapraszamy wszystkich chętnych na godzinę 
17:00 do świetlicy GOK w Borzęcinie Górnym na bezpłatne zajęcia.

15 stycznia 
(wtorek)

Borzęcin 
Górny 

godz.14:00

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE DLA DZIECI pt. „Pinokio” - Wystąpi TEATR LALEK 
ART CINEMA z Nowego Sącza - Sala Imprez GOK. Po przedstawieniu wspólnie z 
parafią Narodzenia NMP w Borzęcinie Górnym zapraszamy wszystkie dzieci na 
DYSKOTEKĘ z wodzirejem do godz.18:00. Będą również słodkości i herbatka, GOK 
organizuje przewóz. Obowiązuje pisemne oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody 
na udział w wyjeździe. Informacje o godzinie wyjazdu i zapisy w poszczególnych 
świetlicach. WSTĘP WOLNY.

16 stycznia 
(środa) Tarnów

WYJAZD NA TOR KARTINGOWY DO TARNOWA - przejazd darmowy, uczestnicy 
płacą 25zł za bilet wstępu. Zapisy i wszelkie informacje w świetlicach GOK. 
Obowiązuje pisemne oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział w 
wyjeździe.

17 stycznia 
(czwartek)

Borzęcin 
Górny 

godz.16:00

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO - „O nagrodę wójta gminy Borzęcin 
Janusza Kwaśniaka”. Sala Imprez GOK, godz.16:00. Do udziału w rozgrywkach 
zapraszamy wszystkich chętnych z gminy Borzęcin.

18 stycznia 
(piątek) Brzesko

WYJAZD DO KINA Planeta w Brzesku - na film 2D pt. „Ralph Demolka w Internecie” 
przejazd darmowy, uczestnicy płacą 13zł za bilet wstępu do kina. Obowiązuje 
pisemne oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział w wyjeździe. Zapisy i 
wszelkie informacje w świetlicach GOK.

19 stycznia 
(sobota) Bielcza

GMINNA DYSKOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - na dyskotekę zapraszamy wszystkich 
chętnych z całej gminy Borzęcin. Dzieci od godziny 16:00 do 19:30. Młodzież od 19:30 
do północy.



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, Świetlica w Bielczy, GOK Waryś, na stronie 

www.borzecin.pl  oraz w świetlicach GOK.

21 stycznia  
(poniedziałek)

Świetlica 
Borzęcin 

Górny

ZAJĘCIA NAUKI GRY W SZACHY - zapraszamy wszystkich chętnych na godzinę 
17:00 do świetlicy GOK w Borzęcinie Górnym na bezpłatne zajęcia.

Brzesko

WYJAZD NA KRĘGLE DO BRZESKA - obowiązuje obuwie zamienne sportowe 
oraz pisemne oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział w wyjeździe.
Cena biletu 5zł, zapisy i wszelkie informacje w świetlicach GOK. Koszt przejazdu 
pokrywa GOK. Ilość miejsc ograniczona.

22 stycznia 
(wtorek) Chochołów

WYCIECZKA DO CHOCHOŁOWA - w programie: pobyt na basenach termalnych 
(3 godziny),obiad. Koszt wycieczki – 60 zł. Obowiązuje pisemne oświadczenie 
rodzica o wyrażeniu zgody na udział w wyjeździe. Zapisy i wszelkie informacje w 
świetlicach GOK. Koszt przejazdu pokrywa GOK.    

23 stycznia 
(środa)

Gmina 
Borzęcin

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - zapraszamy do świetlic na terenie 
gminy, w których można skorzystać z komputerów, darmowego Internetu, zagrać 
w bilard, tenis stołowy, piłkarzyki oraz wszelkiego rodzaju gier będących na 
wyposażeniu świetlic.

24 stycznia 
(czwartek)

Borzęcin 
Górny

FERYJNY TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „O puchar dyrektora 
GOK Piotra Kani”. Turniej rozgrywany będzie od godz. 10:00 do godz. 15:00 
systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund 2 x15 min. na partię. Dla najlepszych 
zawodników przewidziano nagrody rzeczowe. Ponadto każdy zawodnik otrzyma 
dyplom a zwycięzca puchar.

25 stycznia 
(piątek)

Borzęcin 
Górny

GMINNY TURNIEJ GRY W BILARD W DWÓCH KATEGORIACH: 

- DZIECI SZKOŁA PODSTAWOWA do klasy VI od godziny 14:00.

- MŁODZIEŻ klasy VII, VIII i III gimn. oraz DOROŚLI od godziny 17:00.

Turniej rozgrywany „O nagrodę dyrektora GOK Piotra Kani” w Świetlicy w 
Borzęcinie Górnym.  Do udziału w rozgrywkach zapraszamy wszystkich chętnych 
z terenu gminy.

26 stycznia 
(sobota)

Waryś 
godz.10:00

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. Informacje o godzinie wyjazdu i 
zapisy w poszczególnych świetlicach.

BORZĘCIN GÓRNY: od poniedziałku do piątku 

WARYŚ: od środy do soboty od 16:00 do 21:00. 
PRZYBORÓW: od wtorku do piątku od 15:00 do 20:00. 
JAGNIÓWKA: od środy do soboty od 15:30 do 20:30. 

BIELCZA: od wtorku do piątku od 17:00 do 22:00.

PODCZAS FERII ŚWIETLICE CZYNNE:

od 8:00 do 21:00. 

Łęki: od poniedziałku do piątku 
od 13:30 do 17:30


