
 

„ F E R I A D A  2 0 1 7 ” w Tułowickim Ośrodku Kultury 
 

I TYDZIEŃ, tj. od 13 do 17 lutego 2017 
 

Poniedziałek, 13 lutego 2017 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

1000 – 1200 Świetlica w Tułowickim Ośrodku Kultury, I piętro- warsztaty 

pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją 

znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odtłuszczone jajka.  

1215 - 1330 Basen w Tułowicach – zbiórka na basenie, bezpłatny wstęp dla dzieci i 

młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 

pływania: 1230 do 1330. 

1430 - 1900 Siłownia. Propozycja dla młodzieży od lat 15tu –obowiązuje pisemna 

zgoda rodzica. Opłata za wstęp 4zł. 

1300 - 1700 

 

Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do 

dyspozycji chętnych gry planszowe, kolorowanki dla najmłodszych, 

Internet. 

1400 - 1600 

 

Czytam sobie w bibliotece. Program dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat, 

wspólne czytanie wybranych lektur i zabawy związane z poznanymi 

tematami. Uczestnicy zostają w bibliotece pod opieką prowadzących. 

1500 -1700 Nagraj swój hit! Propozycja Studia Piosenki TOK. Masz ochotę 

nagrać piosenkę? Nic prostszego! Możesz to zrobić w czasie ferii. 
 

Wtorek, 14 lutego 2017 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

1215 - 1330 Basen w Tułowicach – zbiórka na basenie, bezpłatny wstęp dla dzieci i 

młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 

na kąpiel: 1230 do 1330. 

1300 - 1700 

 

Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do 

dyspozycji chętnych gry planszowe, kolorowanki dla najmłodszych, 

Internet. 

1430 - 2100 Siłownia. Propozycja dla młodzieży od lat 15tu –obowiązuje pisemna 

zgoda rodzica. Opłata za wstęp 4zł. 
Goszczowice 1420 

Ligota Tułowicka 

1430 

Tułowice 1440 

Skarbiszowice 1450 

Szydłów 1500 

Wyjazd na lodowisko na świeżym powietrzu w Nysie. Od 1600 do 1800 

jazda na łyżwach. Opłata 7zł. Na miejscu można wypożyczyć łyżwy 

(2,50zł-zniżka dla osoby z legitymacją szkolną) i naostrzyć (3,50zł). 

www.nor.nysa.pl 
Liczba miejsc: 45 (plus opiekunowie) 

Od 30 stycznia 2017 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700 

 

Środa, 15 lutego 2017 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

1000 – 1200 Świetlica w Tułowickim Ośrodku Kultury, I piętro- warsztaty 

pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją 

znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odtłuszczone jajka.  

1215 – 1330 Basen w Tułowicach – zbiórka na basenie, bezpłatny wstęp dla dzieci i 

młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 

pływania: 1230 do 1330. 



1300 – 1700 Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do 

dyspozycji chętnych gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki dla 

najmłodszych, Internet.  

1400 - 1600 

 

Zaczarowana biblioteka. Propozycja zabaw plastycznych, korzystanie 

z dostępnych w bibliotece poradników, eksperymenty i dobra zabawa. 

Uczestnicy zostają w bibliotece pod opieką prowadzących. 

1430 – 1900 Siłownia. Propozycja dla młodzieży od lat 15tu –obowiązuje pisemna 

zgoda rodzica. Opłata za wstęp 4zł. 
 

Czwartek, 16 lutego 2017 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

1215 – 1330 Basen w Tułowicach – zbiórka na basenie, bezpłatny wstęp dla dzieci i 

młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 

pływania: 1230 do 1330. 
Goszczowice 1010 

Ligota Tułowicka 

1020  

Tułowice 1030 

Skarbiszowice 1040 

Szydłów 1050 

Wyjazd do Opola, do kina. Seans ”Sing” o godz. 1200.  
Cena 13zł. Zbiórka w holu TOK o godz.920. 

Liczba miejsc: 45 (plus opiekunowie) 

Od 30 stycznia 2017 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700 

1300 - 1700 

 

Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do 

dyspozycji chętnych gry planszowe, kolorowanki dla najmłodszych, 

Internet. 

1430 – 2000 Siłownia. Propozycja dla młodzieży od lat 15tu –obowiązuje pisemna 

zgoda rodzica. Opłata za wstęp 4zł. 
 

 

Piątek, 17 lutego 2017 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

1000 - 1200 Zabawa w podchody: Jak dobrze znasz zabytki Tułowic? Jakie 

tajemnice kryją Tułowice? Będzie można się przekonać biorąc udział w 

zabawie. Należy tylko dobrze się ubrać i być przygotowanym na długi 

spacer. 

1215 – 1330 Basen w Tułowicach – zbiórka na basenie, bezpłatny wstęp dla dzieci i 

młodzieży. Codziennie 30 wcześniej zapisanych w siłowni osób. Czas 

pływania: 1230 do 1330. 

1430 – 1900 Siłownia. Propozycja dla młodzieży od lat 15tu –obowiązuje pisemna 

zgoda rodzica. Opłata za wstęp 4zł. 

1300 – 1700 Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do 

dyspozycji chętnych gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki dla 

najmłodszych, Internet. 

1430 - 1600 
 

TUŁOWICE, mała sala TOK 

Ul. Świerczewskiego 6a, wejście od kiosku Ruchu 

Projekcja multimedialna dla dzieci i młodzieży. 
 


