
 „ FE RI A D A  2 0 1 3 ” w Tułowickim O środku Kultury 
Zadanie dofinansowane ze środków finansowych Gminy Tułowice 

 

I TYDZIEŃ, tj. od 28 stycznia do 01 lutego 2013 
 

Poniedziałek, 28 stycznia 2013 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

1200 - 1400 Taniec towarzyski w sali widowiskowej TOK. Wymagane obuwie 
zmienne i dobór w pary. Walc angielski, wiedeński, jive i salsa. 

1215 - 1430 Wyjście na basen w Tułowicach, bezpłatny wstęp dla dzieci i 
młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 
pływania: 1230 do 1400. 

1430 - 2100 Siłownia 
1300 - 1700 

 
Możliwość spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do dyspozycji 
chętnych gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki dla najmłodszych. 
Internet 1zł/godzinę. 

 
1600 - 1730 

GOSZCZOWICE, świetlica wiejska 
Karaoke dla chętnych i projekcja multimedialna dla dzieci i młodzieży. 

 

Wtorek, 29 stycznia 2013 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

1200 - 1400 Taniec towarzyski w sali widowiskowej TOK. Wymagane obuwie 
zmienne i dobór w pary. Walc angielski, wiedeński, jive i salsa. 

1215 - 1430 Wyjście na basen w Tułowicach, bezpłatny wstęp dla dzieci i 
młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 
na kąpiel: 1230 do 1400. 

1430 - 2100 Siłownia 
Goszczowice 0840 

Ligota Tułowicka 
0850 

Tułowice 0900 

Skarbiszowice 0910 

Szydłów 0920 

Wyjazd do Opola, do Muzeum Śląska Opolskiego. Od godz. 1000 
warsztaty plastyczne: ”Kolory w szkle zaklęte” i „Ludy północy”. Cena 
7zł. 
Liczba miejsc: 45 (plus 4 opiekunów) 
Od 22 stycznia 2013 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700 

 
Środa, 30 stycznia 2013 

Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 
1200 – 1400 Taniec towarzyski w sali widowiskowej TOK. Wymagane obuwie 

zmienne i dobór w pary. Walc angielski, wiedeński, jive i salsa. 
1245 – 1400 Wyjście na basen w Tułowicach, bezpłatny wstęp dla dzieci i 

młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 
pływania: 1300 do 1400. 

1300 – 1700 Możliwość spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do dyspozycji 
chętnych gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki dla najmłodszych. 
Internet 1zł/godzinę. 

1300 - 1500 Zajęcia plastyczne – MALOWANIE NA SZKLE. Chętni do udziału 
przynoszą ze sobą pędzelki i coś szklanego: np. butelkę, słoik, czy 
ramkę ze szklanym frontem. 

 
1600 – 1730 

LIGOTA TUŁOWICKA, świetlica wiejska 
Karaoke dla chętnych i projekcja multimedialna dla dzieci i młodzieży. 

1430 – 2100 Siłownia 
 



Czwartek, 31 stycznia 2013 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

1200 – 1400 Taniec towarzyski w sali widowiskowej TOK. Wymagane obuwie 
zmienne i dobór w pary. Walc angielski, wiedeński, jive i salsa. 

1215 – 1430 Wyjście na basen w Tułowicach, bezpłatny wstęp dla dzieci i 
młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 
pływania: 1230 do 1400. 

Goszczowice 1220 

Ligota Tułowicka 
1230 

Tułowice 1240 

Skarbiszowice 1250 

Szydłów 1300 

Wyjazd na lodowisko na świeżym powietrzu w Nysie. Od 1400 do 1445 

jazda na łyżwach. Opłata 3,50zł. Na miejscu można wypożyczyć 
łyżwy (2,50zł) i naostrzyć (3,50zł). www.nor.nysa.pl 
Liczba miejsc: 45 (plus 4 opiekunów) 
Od 22 stycznia 2013 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700 

1430 – 2000 Siłownia 
 
1500 – 1630 

TUŁOWICE, mała sala TOK 
Ul. Świerczewskiego 6a, wejście od kiosku Ruchu 
Karaoke dla chętnych i projekcja multimedialna dla dzieci i młodzieży.. 

 

 
Piątek, 01 lutego 2013 

Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

1000 – 1400 Zajęcia w kuchni. Będziemy gotować. Poznamy tajniki wyrobu 
pierogów, a może wypieku ciasteczek…Jedno jest pewne, coś zjemy☺ 
i to będzie pyszne, jeżeli się uda! 

1215 – 1430 Wyjście na basen w Tułowicach, bezpłatny wstęp dla dzieci i 
młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 
pływania: 1230 do 1400. 

1430 – 2100 Siłownia 
1300 – 1700 Możliwość spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do dyspozycji 

chętnych gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki dla najmłodszych. 
Internet 1zł/godzinę. 

 


