
Wakacje
 2022
Świetlica 
w Bąkowie

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane 
są wyjazdy, Świetlica będzie nieczyn-
na. Liczba miejsc na wyjazdy jest 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zapisu i wpłaty!
Oprócz działań dodatkowych, Świe-
tlica będzie organizowała czas wolny 
zgodnie z godzinami otwarcia. Plan 
zajęć może ulec nieznacznym zmia-
nom.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 
510 190 434

Godziny otwarcia Świetlicy w 
Bąkowie podczas wakacji (27.06-
31.08.2022):

Poniedziałki 9.00-15.00
Wtorki  9.00-15.00
Środy  9.00-15.00
Czwartki 9.00-15.00 (7, 14, 21)
Czwartek 28.07, nieczynne (wyjazd)  
Piątki 8, 15, 22.07 nieczynne (wyjaz-

dy)
Piątek 29.07 9.00-15.00

Uwaga! Przerwa urlopowa:
1-29.08.2022

PONIEDZIAŁKI w lipcu (4,11,18,25)
Wesoło, bombowo i pomysłowo – świetlicowy misz-masz

WTORKI w lipcu (5,12,19,26)
Kolorowe maziaje – wyzwól swoją kreatywność – zajęcia 
plastyczne

ŚRODY w lipcu (6, 13, 20,27)
Hopsa sa!!! Wspólna zabawa to super sprawa – zajęcia ru-
chowe i sportowe

CZWARTKI w lipcu (7,14,21)
Łamigłówka, planszówka, karcianka a może zgadywanka – 
gry i zabawy stolikowe
Czwartek 28.07.2022 WYJAZD „Czarodziejski piknik”- 
ognisko w Zabłociu i inne atrakcje (dopłata 35 zł, zapisy 
od  20.06.2022). Zbiórka o godz. 13.10 przy Świetlicy.
Wiek: od I klasy SP 

PIĄTKI w lipcu (8,15,22,29)

08.07  WYJAZD: Kolej Wąskotorowa w Rudach - zwiedzanie, tech-
nopark, przejazd pociągiem i drezynami, ognisko (dopłata 55 zł, zapisy 
od  20.06.2022). Zbiórka o godz. 8.05 przy Świetlicy.  Wiek: od I klasy SP.

15.07  WYJAZD: Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu - gra terenowa, 
zwiedzanie, warsztaty (dopłata 45 zł, zapisy od 20.06.2022). Zbiórka o godz. 
8.10 przy Świetlicy. Wiek: od I klasy SP.

22.07 WYJAZD: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - zwiedzanie 
i  warsztaty (dopłata 35 zł, zapisy od 20.06.2022). Zbiórka o godz. 8.55 przy 
Świetlicy. Wiek: od I klasy SP.

29.07 Łamigłówka, planszówka, karcianka a może zgadywanka – gry i za-
bawy stolikowe



Wakacje
 2022
Świetlica
w Drogomyślu

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane 
są wyjazdy, Świetlica będzie nieczyn-
na. Liczba miejsc na wyjazdy jest 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zapisu i wpłaty!
Oprócz działań dodatkowych, Świe-
tlica będzie organizowała czas wolny 
zgodnie z godzinami otwarcia. Plan 
zajęć może ulec nieznacznym zmia-
nom.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 
510 190 635

Godziny otwarcia Świetlicy
w Drogomyślu podczas wakacji 
(27.06-31.08.2022):

Poniedziałki  13.00-18.00
Wtorki   13.00-18.00
Środy   13.00-18.00
Czwartki 7, 14, 21.07 13.00-18.00
Czwartek 28,07, nieczynne (wyjazd)
Piątki 8, 15, 22.07 nieczynne(wyjazdy)
Piątek 29.07   13.00-18.00
 
Uwaga! Przerwa urlopowa:
01-31.08.2022

PONIEDZIAŁKI w lipcu (4,11,18,25)
Wesoło, bombowo i pomysłowo – świetlicowy misz-masz

WTORKI w lipcu (5,12,19,26)
Kolorowe maziaje – wyzwól swoją kreatywność – zajęcia 
plastyczne

ŚRODY w lipcu (6, 13, 20,27)
Hopsa sa!!! Wspólna zabawa to super sprawa – zajęcia ru-
chowe i sportowe

CZWARTKI w lipcu (7,14,21)
Łamigłówka, planszówka, karcianka a może zgadywanka – 
gry i zabawy stolikowe
Czwartek 28.07.2022 WYJAZD „Czarodziejski piknik”- 
ognisko w Zabłociu i inne atrakcje (dopłata 35 zł, zapisy 
od  20.06.2022). Zbiórka o godz. 13.10 przy sklepie Hermes.
Wiek: od I klasy SP 

PIĄTKI w lipcu (8,15,22,29)

08.07  WYJAZD: Kolej Wąskotorowa w Rudach - zwiedzanie, tech-
nopark, przejazd pociągiem i drezynami, ognisko (dopłata 55 zł, zapisy 
od  20.06.2022). Zbiórka o godz. 8.30 przy sklepie Hermes.  Wiek: od I klasy 
SP.

15.07  WYJAZD: Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu - gra terenowa, 
zwiedzanie, warsztaty (dopłata 45 zł, zapisy od 20.06.2022). Zbiórka o godz. 
8.00 przy sklepie Hermes. Wiek: od I klasy SP.

22.07 WYJAZD: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - zwiedzanie 
i  warsztaty (dopłata 35 zł, zapisy od 20.06.2022). Zbiórka o godz. 8.20 przy 
sklepie Hermes. Wiek: od I klasy SP.

29.07 Łamigłówka, planszówka, karcianka a może zgadywanka – gry i za-
bawy stolikowe



Wakacje
 2022
Świetlica
w Zabłociu

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane 
są wyjazdy, Świetlica będzie nieczyn-
na. Liczba miejsc na wyjazdy jest 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zapisu i wpłaty!
Oprócz działań dodatkowych, Świe-
tlica będzie organizowała czas wolny 
zgodnie z godzinami otwarcia. Plan 
zajęć może ulec nieznacznym zmia-
nom.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 
507 823 475.

Godziny otwarcia Świetlicy
w Zabłociu podczas wakacji
(27.06-31.08.2022):

Poniedziałki 10.00-16.00
Wtorki  12.00-18.00
Środy  12.00-18.00
Czwartki  12.00-18.00
Piątki nieczynne (wyjazdy)

Uwaga! Przerwa urlopowa:
1-29.08.2022

PONIEDZIAŁKI w lipcu (4,11,18,25)
Wesoło, bombowo i pomysłowo – świetlicowy misz-masz

WTORKI w lipcu (5,12,19,26)
Kolorowe maziaje – wyzwól swoją kreatywność – zajęcia 
plastyczne

ŚRODY w lipcu (6, 13, 20,27)
Hopsa sa!!! Wspólna zabawa to super sprawa – zajęcia ru-
chowe i sportowe

CZWARTKI w lipcu (7, 14, 21, 28)
Łamigłówka, planszówka, karcianka a może zgadywanka – 
gry i zabawy stolikowe
Czwartek 28.07.2022 „Czarodziejski piknik”- ognisko
w Zabłociu i inne atrakcje
(dopłata 35 zł, zapisy od  20.06.2022). Start o 14.00 przy 
Świetlicy. Wiek: od I klasy SP 

PIĄTKI w lipcu (8,15,22,29)

08.07  WYJAZD: Kolej Wąskotorowa w Rudach - zwiedzanie, tech-
nopark, przejazd pociągiem i drezynami, ognisko (dopłata 55 zł, zapisy 
od  20.06.2022). Zbiórka o godz. 8.40 przy OSP. Wiek: od I klasy SP.

15.07  WYJAZD: Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu - gra terenowa, 
zwiedzanie, warsztaty (dopłata 45 zł, zapisy od 20.06.2022).Zbiórka o godz. 
8.40 przy OSP. Wiek: od I klasy SP.

22.07 WYJAZD: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - zwiedzanie 
i  warsztaty (dopłata 35 zł, zapisy od 20.06.2022). Zbiórka o godz. 9.40 
przy  OSP. Wiek: od I klasy SP.

29.07 Łamigłówka, planszówka, karcianka a może zgadywanka – gry i za-
bawy stolikowe



Wakacje
 2022
Świetlica
w Pruchnej

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane 
są wyjazdy, Świetlica będzie nieczyn-
na. Liczba miejsc na wyjazdy jest 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zapisu i wpłaty!
Oprócz działań dodatkowych, Świe-
tlica będzie organizowała czas wol-
ny zgodnie z godzinami otwarcia. 
Plan zajęć może ulec nieznacznym 
zmianom. Szczegółowe informacje 
pod  nr tel. 510 190 537

Godziny otwarcia Świetlicy w 
Pruchnej podczas wakacji (27.06-
31.08.2022):

Poniedziałki  9.30-15.30
Wtorki   9.30-15.30
Środy   9.30-15.30
Czwartki 7, 14, 21.07 9.30-15.30
Czwartek 28.07 nieczynne (wyjazd)  
Piątki 8, 15, 22.07 nieczynne(wyjazdy)
Piątek 29.07  9.30-15.30

Uwaga! Przerwa urlopowa:
1-31.08.2022

PONIEDZIAŁKI w lipcu (4,11,18,25)
Wesoło, bombowo i pomysłowo – świetlicowy misz-masz

WTORKI w lipcu (5,12,19,26)
Kolorowe maziaje – wyzwól swoją kreatywność – zajęcia 
plastyczne

ŚRODY w lipcu (6, 13, 20,27)
Hopsa sa!!! Wspólna zabawa to super sprawa – zajęcia ru-
chowe i sportowe

CZWARTKI w lipcu (7, 14, 21, 28)
Łamigłówka, planszówka, karcianka a może zgadywanka – 
gry i zabawy stolikowe
Czwartek 28.07.2022 WYJAZD „Czarodziejski piknik”- 
ognisko w Zabłociu i inne atrakcje (dopłata 35 zł, zapisy 
od  20.06.2022). Zbiórka o godz. 12.50 przy Świetlicy.
Wiek: od I klasy SP 

PIĄTKI w lipcu (8,15,22,29)

08.07  WYJAZD: Kolej Wąskotorowa w Rudach - zwiedzanie, tech-
nopark, przejazd pociągiem i drezynami, ognisko (dopłata 55 zł, zapisy 
od  20.06.2022). Zbiórka o godz. 8.10 przy Świetlicy. Wiek: od I klasy SP.

15.07  WYJAZD: Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu - gra terenowa, 
zwiedzanie, warsztaty (dopłata 45 zł, zapisy od 20.06.2022) Zbiórka o godz. 
8.00 przy Świetlicy. Wiek: od I klasy SP.

22.07 WYJAZD: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - zwiedzanie 
i  warsztaty (dopłata 35 zł, zapisy od 20.06.2022). Zbiórka o godz. 9.00 
przy  Świetlicy.  Wiek: od I klasy SP.

29.07 Łamigłówka, planszówka, karcianka a może zgadywanka – gry i za-
bawy stolikowe



Wakacje
 2022
Świetlica
w Zbytkowie

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane 
są wyjazdy, Świetlica będzie nieczyn-
na. Liczba miejsc na wyjazdy jest 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zapisu i wpłaty!
Oprócz działań dodatkowych, Świe-
tlica będzie organizowała czas wolny 
zgodnie z godzinami otwarcia. Plan 
zajęć może ulec nieznacznym zmia-
nom.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 
510 191 678

Godziny otwarcia Świetlicy
w Zbytkowie podczas wakacji 
(27.06-31.08.2022):

Poniedziałki  9.00-15.00
Wtorki   9.00-15.00
Środy   9.00-15.00
Czwartki   9.00-15.00
Piątki nieczynne (wyjazdy)

Uwaga! Przerwa urlopowa:
1-26.08.2022

PONIEDZIAŁKI w lipcu (4,11,18,25)
Wesoło, bombowo i pomysłowo – świetlicowy misz-masz

WTORKI w lipcu (5,12,19,26)
Kolorowe maziaje – wyzwól swoją kreatywność – zajęcia 
plastyczne

ŚRODY w lipcu (6, 13, 20,27)
Hopsa sa!!! Wspólna zabawa to super sprawa – zajęcia ru-
chowe i sportowe

CZWARTKI w lipcu (7, 14, 21, 28)
Łamigłówka, planszówka, karcianka a może zgadywanka – 
gry i zabawy stolikowe
Czwartek 28.07.2022 WYJAZD „Czarodziejski piknik”- 
ognisko w Zabłociu i inne atrakcje (dopłata 35 zł, zapisy 
od  20.06.2022). Zbiórka o godz. 13.20 przy Świetlicy.
Wiek: od I klasy SP 

PIĄTKI w lipcu (8,15,22,29)

08.07  WYJAZD: Kolej Wąskotorowa w Rudach - zwiedzanie, tech-
nopark, przejazd pociągiem i drezynami, ognisko (dopłata 55 zł, zapisy 
od  20.06.2022). Zbiórka o godz. 7.50 przy Świetlicy. Wiek: od I klasy SP.

15.07  WYJAZD: Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu - gra terenowa, 
zwiedzanie, warsztaty (dopłata 45 zł, zapisy od 20.06.2022) Zbiórka o godz. 
8.20 przy Świetlicy. Wiek: od I klasy SP.

22.07 WYJAZD: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - zwiedzanie 
i  warsztaty (dopłata 35 zł, zapisy od 20.06.2022). Zbiórka o godz. 9.20 
przy  Świetlicy.  Wiek: od I klasy SP.

29.07 Łamigłówka, planszówka, karcianka a może zgadywanka – gry i za-
bawy stolikowe



Wakacje
 2022

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane 
są wyjazdy, Świetlica będzie nieczyn-
na. Liczba miejsc na wyjazdy jest 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zapisu i wpłaty! Zapisy od 20.06.2022 
r.  w biurze emgoku.
Oprócz działań dodatkowych, Świe-
tlica będzie organizowała czas wolny 
zgodnie z godzinami otwarcia. Plan 
zajęć może ulec nieznacznym zmia-
nom.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 
33 8570 174 lub 797 373 184

Godziny otwarcia Świetlicy Hakuna 
Matata podczas wakacji
(27.06-31.08.2022):

Poniedziałki  12.00-15.30
Wtorki   13.00-15.30
Środy   12.00-15.30
Czwartki   13.00-15.30
Piątki     nieczynne (wyjazdy)

Uwaga! Przerwa urlopowa:
21-29.07.2022, 16-31.08.2022

PONIEDZIAŁKI w lipcu (4,11,18)
Wesoło, bombowo i pomysłowo – świetlicowy misz-masz

WTORKI w lipcu (5,12,19)
Kolorowe maziaje – wyzwól swoją kreatywność – zajęcia 
plastyczne

ŚRODY w lipcu (6, 13, 20)
Hopsa sa!!! Wspólna zabawa to super sprawa – zajęcia ru-
chowe i sportowe

CZWARTKI w lipcu (7,14)
Łamigłówka, planszówka, karcianka a może zgadywanka – 
gry i zabawy stolikowe
Czwartek 28.07.2022 WYJAZD „Czarodziejski piknik”- 
ognisko w Zabłociu i inne atrakcje (dopłata 35 zł, zapisy 
od  20.06.2022). Zbiórka o godz. 13.40 przy Hurtowni Stru-
myk. Wiek: od I klasy SP 

PIĄTKI w lipcu (8,15,22)

08.07  WYJAZD: Kolej Wąskotorowa w Rudach - zwiedzanie, tech-
nopark, przejazd pociągiem i drezynami, ognisko (dopłata 55 zł, zapisy 
od  20.06.2022). Zbiórka o godz. 8.40 przy Hurtowni Strumyk. Wiek: od I klasy 
SP.

15.07  WYJAZD: Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu - gra terenowa, 
zwiedzanie, warsztaty (dopłata 45 zł, zapisy od 20.06.2022). Zbiórka o godz. 
8.40 przy Hurtowni Strumyk. Wiek: od I klasy SP.

22.07 WYJAZD: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - zwiedzanie 
i  warsztaty (dopłata 35 zł, zapisy od 20.06.2022). Zbiórka o godz. 9.40 przy 
Hurtowni Strumyk. Wiek: od I klasy SP.


