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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

                    Nr  5                                          Styczeń / Luty  2014 rok 

*************************************                         ***************************************** 

 
                             
                                        

Drodzy Czytelnicy! 
 
 

Niech Nowy 2014 

pozbawiony będzie 

przykrości, 

a składa się jedynie 

z sukcesów i  szczęśliwych chwil. 

                      Redakcja   

 

      

 

W numerze: 

 

 

 Jasełka i Wigilia 

 17.12 – fabryka bombek 

 19.12 – wyniki konkursów 

świątecznych 

 12.01 - Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy  

 16.01 – dzień Babci i Dziadka 

  Karnawał 

 Dokarmianie ptaków 

 Dział sportowy 

 Oferta na Ferie 2014 

 O bezpieczeństwie słów kilka 
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    KILKA  SŁÓW  NA  POWITANIE 

 
 
Wreszcie nadeszła upragniona przez wszystkie dzieci – ZIMA. 

Można będzie pojeździć w na sankach , nartach i pobić się śnieżkami. 

A co słychać u nas… 

 Słów kilka o Jasełkach i klasowych Wigiliach 

 recenzja z wyjazdu do fabryki bombek w dniu 17 grudnia 

 Wyniki konkursu klas O-III 

 „Kolęd i pastorałek” – konkurs muzyczny 

 Świąteczny wystrój sal” 

 „Choinka bożonarodzeniowa” – konkurs plastyczny 

 12 styczeń 22 FINAŁ WOŚP 

 24 styczeń uroczysty Dzień Babci i Dziadka organizowany przez szkołę dla społeczności lokalnej. 

  „Ferie zimowe – 2014” – oferty naszej szkoły dla dzieciaków. 

 

JASEŁKA I WIGILIA 

 

                            20grudnia 2013 roku    w naszej szkole tradycyjnie, jak co roku, obchodziliśmy pamiątkę 

narodzin Jezusa Chrystusa. Jasełka przygotowały dzieci z klasy III  pod opieką p. Elżbiety Machnik i p. Justyny 

Tarnawskiej. W przedstawieniu teatralnym przypomniały jak to było z narodzeniem Zbawiciela. Do betlejemskiej 

stajenki przyszli pastuszkowie, trzej królowie i dzieci oraz postacie znanych bajek.  Po jasełkach odbyło się 

wspólne kolędowanie. 

 Każda klasa prezentowała kolędę lub pastorałkę. Na zakończenie uroczystości pan dyrektor Piotr Augustynek 

złożył wszystkim świąteczno-noworoczne życzenia. 

Później w klasach odbyły się wigilie - nie zabrakło życzeń przy dzieleniu się opłatkiem i wyśmienitych potraw 

wigilijnych przygotowanych przez nasze wspaniałe Mamy. 
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Fabryka bombek w Miechowie 
 

                             Dnia 17.XII.2013r  we wtorek pojechaliśmy z klasą II i III do fabryki bombek w 

Miechowie. Mogliśmy obejrzeć cały proces ich tworzenia. Największe wrażenie zrobiło na mnie ręczne dmuchanie 

każdej z bombek, gdzie przy pomocy ognia ludzie nadają im piękny kształt. Po użyciu "dziwnego" płynu bańki 

stawały się srebrne. Na końcu panie pięknie je ozdabiały. Ja też ozdobiłem swoją bombkę według własnego 

pomysłu.                  

                                                                                                                                                                Jan Kulesza  kl 3 

Wyniki Szkolnych Konkursów Świątecznych 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przeprowadzono w klasach 0 – III następujące konkursy:  

 „ Choinka Bożonarodzeniowa”  - plastyczny - wszystkie klasy otrzymały I miejsca 

 „ Świąteczny wystrój klas”  I miejsce zajęła klasa Ia 

                                              II -  kl. Oa, kl. Ib 

                                              III – kl. Ob, II, III 

 „ Kolędy i pastorałki” – konkurs muzyczny 

                                                                     I – kl. I a, Oa, III 

                                                                    II – kl. Ib 

                                                                    III – kl. II, Ob. 

                                                                                                                    Organizatorzy: 

                                                                                                                                               p. Irena Grymek 

                                                                                                                                               p. Urszula Stanisz 

     

    Klasa Ob. – wych. p. Jolanta Styczeń                                            Klasa Oa – wych. p. Katarzyna Kita 
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Klasa Ia – wych. p. Urszula Stanisz                            klasa Ib – wych. p. Irena Grymek                   

 

         

        Klasa II – wych. p. Barbara Wysocka                              Klasa III – wych. p. Elżbieta Machnik 

 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ                

           POMOCY   -  22  FINAŁ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SERCE ZA SERCE 

 Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest największą pozarządową fundacją charytatywną w Polsce, 

która ratuje życie, wyposażając publiczne szpitale dziecięce w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt medyczny  i 

pomagając ludziom starszym. 

Orkiestra gra od 1992 roku, w drugą niedzielę stycznia. Akcję zbierania pieniędzy zapoczątkował Jurek Owsiak w 

muzycznym programie telewizyjnym „Kręcioł”. Był to wielki sukces, bo już podczas pierwszego finału zebrano 1 

500 000 dolarów. Był on bodźcem do powołania Fundacji.  

Atmosferę WOŚP tworzą ludzie, bez nich nie byłoby tak znacznych efektów.  
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             Uczniowie Szkoły Podstawowej w Więcławicach Starych po raz 15 zbierali pieniądze na rzecz Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.  12 stycznia 2014 roku odbył się 22 finał WOŚP. 

             Wolnotariusze zbierali pieniądze do puszek wokół kościoła. I znowu jak co roku, od 15 lat, nasi darczyńcy 

nie zawiedli. Zebraliśmy kwotę  5. 307,67 zł. Zebrana kwota pomoże w zakupie specjalistycznego sprzętu dla 

dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Pieniądze zostały przekazane do sztabu w 

Nowohuckim Centrum Kultury, z którym współpracujemy.  

             Pragniemy wszystkim, którzy  włączyli się do tej akcji , podziękować słowami J. Owsiaka ,, Dziękujemy za 

każdy odruch przyjaźni, miłości, za olbrzymią dawkę  optymizmu, wytrwałość, kosmiczną energię.  Będziemy mogli 

kupić sprzęt medyczny ratujący życie i leczący wiele osób, ale także będziemy mogli podzielić się wiarą, że ludzie 

mogą być piękni, wspaniałomyślni i pełni przyjacielskiego ducha”. 

              Organizatorki akcji pragną podziękować również dzieciom – wolnotariuszom : Julii Zębali , Januszowi 

Dylągowi, Wojciechowi Wyrwie, Karolinie Machnik, Zosi Masternak, Joannie Wyrwie, Oliwii Zębali , Wiktorii 

Krawczyk, Zuzannie Wysockiej, Małgosi Dyląg i Angelice Krokosz.  Silny wiatr i przenikliwe zimno nie przeszkodziły 

dzieciom, które dzielnie trzymały puszki i rozdawały serduszka. 

               Dziękujemy też  naszym księżom:  ks proboszczowi Ryszardowi Honkiszowi, ks. Aleksandrowi Kasprzykowi 

i ks Janowi Majewskiemu za współpracę i dobre słowo. 

               Pragniemy też podziękować naszym wieloletnim sponsorom : pani Stefanii Komenda , pani Monice Łach 

oraz panu Władysławowi Piwowarczykowi za ufundowanie poczęstunku i napojów dla wolnotariuszy a Firmie 

,,Stefan” i  panu Krzysztofowi Kucali za bezpłatny transport do NCK . 

                Organizatorkami  akcji -   Elżbieta Machnik, Barbara Wysocka, Irena Grymek  – nauczycielki SP Więcławice 

Stare 
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DZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA

 

Wiersz Kochamy Was  

 

Czy wy wiecie moi mili czy wy wiecie  

Ile babć i dziadków jest na całym świecie  

Właśnie wielkie święto swoje dzisiaj mają  

Więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą.  

 

Kochamy was, kochamy całym sercem  

I radości chcemy dać wam jak najwięcej.  

Nasze buzie uśmiechnięte  

Dziś życzenia ślą przepiękne  

Żyj babuniu, żyj dziadziuniu latek sto.  

 

Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają  

Zawsze dla nas niespodzianek wiele mają.  

Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy.  

Głośno teraz podziękować chcemy wam.  

 

Kochamy was  

 

Babcia bardzo często mamę zastępuje  

Zamiast taty dziadek wnukiem się zajmuje.  

Bo rodzice cały dzień spędzają w pracy.  

Babcia, dziadek za to zawsze mają czas.  

 

Kochamy was  

 

 

 

21 stycznia swój dzień mają Babcie, 22 stycznia 

Dziadkowe. Dzień Babci i Dzień Dziadka to 

 wspaniała okazja, by uświadomić dzieciom jak  

wiele w ich życiu znaczą dziadkowie. Jak wiele 

miłości potrafią ofiarować i jakimi przyjaciółmi i 

powiernikami być.  

 

 

 

 

     
 

 

 

         Dzień Babci Nieoficjalne święto mające na celu 

uhonorowanie wszystkich babć.  

         W ten dzień,  tradycyjnie, wnukowie i wnuczki 

składają życzenia swoim babciom i obdarowują je 

kwiatami, laurkami i prezentami.  

        Dzień po Dniu Babci (22 stycznia), obchodzimy 

Dzień Dziadka.  

       Jak podaje wikipedia, Dzień Babci to stosunkowo 

młode święto, gdyż obchodzimy je dopiero od około 

30 lat.  

 

 

 

W naszej szkole uczniowie również pamiętali o swoich babciach i dziadkach.                                                                                          

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=bHBDNC00jgWNdM&tbnid=w5AHIc4MtpG9LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nauczycielka.com/przemyslenia-i-refleksje/u-babci-jest-slodko-swiat-pachnie-szrlotka/&ei=MsLmUsXTB-Wm0AWNv4CwDw&bvm=bv.59930103,d.bGE&psig=AFQjCNEpQQw0k2W-3xCCdJVMd1bIIsL1KA&ust=1390941063634039
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=AcK-D903wxKg6M&tbnid=-J9HElzmRhKkeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dkniedobczyce.pl/news_cats.php?cat_id=90&ei=ucLmUrfIHeHF0QWAzYHQBQ&bvm=bv.59930103,d.bGE&psig=AFQjCNEpQQw0k2W-3xCCdJVMd1bIIsL1KA&ust=1390941063634039
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Było spotkanie organizowane dla Babć i Dziadków  z naszej społeczności lokalnej przez uczniów kl. Ib, II i III  SP 

oraz  życzenia i laurki. 

     Sprawozdanie z uroczystości Dnia Babci i Dziadka  

 

                    Dnia 24 stycznia o godzinie 17.00 w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła odbyła się msza święta z okazji Dnia 

Babci i Dziadka. W kościele zgromadzili się zaproszeni goście. Po mszy świętej uczniowie klas  Ib, II, III zaprezentowali 

krótką części artystyczną . Klasa Ib zaprezentowała jasełka a pozostali uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki dla 

kochanych Dziadków i Babć. Podczas gdy w kościele odbywało się przedstawienie to rodzice w sali konferencyjnej 

przygotowywali poczęstunek. Pod koniec przedstawienia w kościele nagle zrobiło się ciemno, ponieważ była awaria. 

Wszyscy się zmartwili,  że nie będzie poczęstunku. Troskliwi rodzice zaczęli wszędzie zapalać świeczki, aby babcie i 

dziadkowie mogli bezpiecznie przyjść na poczęstunek. W pewnym momencie zapaliło się światło i wszyscy bardzo się 

ucieszyli.  Mamy zrobiły gorącą kawę i herbatę a dzieci rozdały babciom i dziadkom drobne upominki i złożyły życzenia. 

Dziadkowie i babcie poczęstowali się ciastami . Myślę,  że wszystkim bardzo się podobało. 

                                                                                                                                                  Julia Zębala klasa 3 

 

 

Niech złota rybka, choć jeszcze mała, 
 będzie życzenia babci spełniała. 
Niech pływa rybka w przejrzystej wodzi 
 trzy życzenia niech spełnia co dzień.   
 

 

 

A oto dwa wywiady przeprowadzone z naszymi dziadkami. Przeczytajcie, co  nam opowiedzieli o sobie. 

I.  Janusz Dyląg klasa 3 -: Zapraszam na wywiad z panią Janiną Dyląg, prywatnie moją babcią. 

    Zacznijmy więc, od pierwszego pytania: 

 

 Dz: Ile pani ma wnuków oraz prawnuków?  

 Janina Dyląg: Do tej pory doczekałam się ośmiu wnuków oraz czwórki prawnuków. 

 Dz: Czy może pani wymienić ich imiona?  

 JD: Moimi wnukami są: Mariusz, Anna, Krzysztof, Agnieszka, Michał, Beata, Janusz oraz Małgorzata. 

Prawnukami są: Wiktoria, Bartek, Gabriela i Milena. 

 Dz: Czy pani wnuczęta są zawsze grzeczne i posłuszne?  

 JD:  Różnie to bywa… 

 Dz: Czy fajnie jest być babcią?  

 JD: Chociaż wychowanie wnucząt kosztowało mnie wiele wysiłku i czasu, nadal cieszy mnie rola babci i 

prababci. 

 Dz: Czy podejmuje się pani samodzielnej opieki nad wnukami?  
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 JD: Tak, opiekowałam się nimi wcześniej, opiekuję i dziś. 

 Dz: Co pani wnuki najbardziej lubią jeść?  

 JD: Moje wnuki zajadają ze smakiem wszystko, co im ugotuję.  

 Dz: Jaka jest pani ulubiona książka lub czasopismo?  

 JD: Lubię czytać książki o życiu Jana Pawła II, a jeżeli chodzi o czasopisma, najczęściej czytam „Życie na 

gorąco” oraz „Przyjaciółkę”  

 Dz: A jaka jest pani ulubiona potrawa?  

 JD: Jedną z moich ulubionych potraw są gołąbki. Często przygotowuję je dla siebie, oraz mojej rodziny.  

 Dz: Jakie są pani marzenia?  

 JD: Moim marzeniem jest, by cała rodzina była zdrowa, a wnuki znalazły sobie w przyszłości dobrą pracę.  

 Dz: W jaki sposób lubi pani spędzać wolny czas?  

 JD: W wolnym czasie lubię przebywać z wnukami i prawnukami, a od czasu do czasu obejrzeć coś w 

telewizji.  

 Dz: Jakie trzy życzenia mogłaby spełnić pani złota rybka?  

 JD: Złotą rybkę prosiłabym o zdrowie, pieniądze i długowieczność dla siebie i całej swojej rodziny.  

 Dz: Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci.   

                                                                                                                                                     

Drugi  wywiad z Dziadkiem Julii Zębali z klasy 3 – z  Panem  Adamem Zębalą: 

 - Ilu ma pan wnuków ? 

  -Mam osiem wnuków.  

 - Czy może pan wymienić ich imiona ? 

  - Karolina, Oliwia, Dawid, Weronika, Julia, Gabriela, Jakub i najmłodsza Milenka. 

 - Czy pana wnuczęta są zawsze grzeczne i posłuszne ? 

 - Tak, bardzo. 

 - Czy fajnie jest być dziadkiem ? 

 - Bardzo dobrze być dziadkiem. 

 - Czy podejmuje sie pan samodzielnej opieki nad wnukami ?  

 - Tak, podejmuje się. 

 - Co wnuki najbardziej lubią jeść ? 

 - Obiad, chipsy a w lecie lody. 

 - Jaki jest pana ulubiona książka lub czasopismo ? 

 - Gazeta '' Fakt". 

 - A ulubiona potrawa ? 

 -  Rosół z kury z makaronem. 

 - Jakie jest pana marzenie ? 

 - Wyjechać na wczasy. 

 - W jaki sposób lubi pan spędzać wolny czas ?                                                                                                     

- Spacerować z wnukami. 

 - Jakie trzy życzenia mogłaby spełnić panu złota rybka ? 

 - Chciałbym być zdrowy, żeby wnuki były grzeczne i żeby wnuki mnie lubiły. 

  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rfr-sGIjNKfszM&tbnid=Fcp-Vs_CO1-eAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.maluchy.pl/kolorowanki/basnie.html&ei=hSroUqSFGsHb0QXruIGYCg&bvm=bv.60157871,d.ZGU&psig=AFQjCNHZegEShpBPvP_4VurjIwWjdggcXQ&ust=1391033291603313
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                                                                                                                     Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. 

                                                                                                                                                              Julia Zębala klasa 3 

KARNAWAL  W NASZEJ  SZKOLE 

 

                                                Karnawał to przede wszystkim okresów balów i zabaw. Jego rozpoczęcie oficjalnie                                

                                                  następuje w dniu Trzech Króli czyli 6 stycznia, jednak wiele osób uważa za datę jego     

                                                  rozpoczęcia Nowy Rok. Koniec karnawału jest jednak o wiele bardziej jednoznaczny i   

                                                 wypada w Środę Popielcową. 

                                                 Sam karnawał ściśle kojarzy się jednak z szaleństwem noworocznym oraz z nadrabianiem strat w            

                                                zabawach i balach, które wstrzymywał skutecznie okres adwentu.  

                        Karnawał to także nieodłączny element dzieciństwa. Już od grudnia dzieci żyją myślą o już niedługo 

mającym nastąpić balem. Zabawy karnawałowe goszczą z powodzeniem już w przedszkolach, a im wyżej w stopniu 

edukacji poprzez szkołę podstawową, gimnazjum i kończąc na szkołach ponad gimnazjalnych, te zabawy są coraz 

bardziej wystawne i ciekawe. Zwłaszcza dla młodszych dzieci jest wspaniała forma zabawy, ponieważ nie mają zbyt 

wiele okazji do tego rodzaju spędzenia czasu. Wiele konkursów i zajęć w czasie trwania tego balu to wspaniałe 

przeżycie dla naszych najmłodszych.  

Nieodłącznym elementem takich wydarzeń są odpowiednie stroje.  Wokół tego istnieje prawdziwa otoczka 
tajemniczości i niecierpliwości.  Dzieci starają się nie zdradzać przed swoimi rówieśnikami w co będą przebrane i  
w jaki sposób, a już na pewno nie zdradzają szczegółów swoich strojów karnawałowych.  Młodzież bawi się już 
bardziej w tradycyjny sposób. Jeżeli nie obowiązuje konwencja  balu przebierańców, zakłada się stroje 
wieczorowe, lub bardziej oficjalny strój.  

                    W naszej szkole też odbyło się małe „balowe szaleństwo”. Uczniowie w poszczególnych klasach z 
swoimi wychowawcami mieli gry, zabawy , tańce i oczywiście nie zabrakło loterii fantowej – przygotowanej przez 
SU klas I-III.    A nasi kochani rodzice przygotowali nam same smakołyki. Było bardzo miło i wspaniale. 

                                                                                                                                                                 Redakcja 

 

http://www.karnawał.pl/moda
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http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=nkvUOH4e6DDdXM&tbnid=I80QdDmkHNkXxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.superkid.pl/kolorowanki-karnawal&ei=vivoUsf3GOLb0QXt14H4Cg&psig=AFQjCNGRGUKqYWOij7SkjwQF5Fi-goPbYw&ust=1391033629570394
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DZIAL SPORTOWY  

 

SANKI – Wszyscy mają tu szansę spróbować swoich sił, by pociągnąć na saneczkach inną osobę, nawet     

        dzieci rodziców.  

Potem obowiązkowe lepienie BAŁWANA – każdy może toczyć swoją kulę wg swoich sił i możliwości, potem  

       kulminacyjny moment wzniesienia budowli. Warto pamiętać by zabrać z domu marchewkę na nos.  

BAŁWANKOWA REWIA MODY czy inne śmieszne akcesoria, ogłosić zabawę na kreatywne ubranie   

       bałwanka z tego co możemy znaleźć w pobliżu.  

LEPIANKA ZGADYWANKA lepienie innej ciekawej śniegowej postaci np. misia czy żółwia i odgadywanie.  

RZUCANIE śnieżkami DO TARCZY. Wystarczy wydeptać kółeczka na ziemi, od najmniejszego do  

       największego a potem celować w nie śnieżkami.  

Robienie ORZEŁKÓW na śniegu, zwanych również ANIOŁKAMI. Wszyscy uczestnicy kładą się na śniegu  

       machając rękami i nogami, robiąc swoje odbicia a potem będzie czas by ze śmiechem obejrzeć swoje prace i  

       porównać.  
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FERIE ZIMOWE 2014 

 

Każdy z nas czeka na upragnioną chwilę, kiedy ostatni w tym semestrze dzwonek zapowie wielkie zimowe 
leniuchowanie od ciężkiego plecaka i sprawdzianów z matematyki…  
O plany na ferie zimowe zapytaliśmy nauczycieli  i pracowników naszej szkoły.  
Oto co udało nam się zebrać: 
 
 Wyjazd w góry i na narty ( Zakopane, Krynica, Bieszczady) 

 W szpitalu 

 W domu 

 W pracy 

 W ciepłym kraju 

 Karnawał w Brazylii 

 Rodzina 

 Wyjazd na wieś 

  

Życzymy wszystkim udanych ferii !!!! 
  

                                                                                                            Miłosz Kulesza 

                                                                                      Janusz Dyląg                     z klasy 3 

                                                                                                            Jakub Zając 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA PODCZAS ZABAW ZIMOWYCH 

 Gdy idziemy na narty, zawsze ubieramy kask! 

 Zjeżdżaj na sankach daleko od jezdni! 

 Nie rzucaj zbyt twardymi kulami ze śniegu w innych!  

 Kiedy chcesz jeździć na łyżwach, sprawdź grubość lodu! 

 Ciepło się ubieraj! 

 Nie wjeżdżaj w innych narciarzy! 

 Każdy sport uprawiaj przy opiece osoby dorosłej 

                                                                                                           T. Poradzisz i Norbert Klupa – klasa II 

 

 

 

 

 

http://www.google.pl/imgres?sa=N&biw=1280&bih=611&tbm=isch&tbnid=Bk-MbaQWmGW3UM:&imgrefurl=http://www.zspsniadowo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,401,556&docid=nkAW6ae_kpS8gM&imgurl=http://www.zspsniadowo.szkolnastrona.pl/container/slajd10.jpg&w=960&h=720&ei=jXHdUs-lJoe0ywOBsoKQDw&zoom=1&ved=0CNkBEIQcMCk&iact=rc&dur=6189&page=3&start=39&ndsp=17
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                              Kiedy będziecie mieli już dość zimowego szaleństwa na ślizgach, nartach, sankach i ,,byle czym” 

zapraszamy Was na zajęcia organizowane w pierwszym tygodniu ferii w naszej szkole. 

 - 3 lutego 2014 – wyjazd do Muzeum Podziemi Rynku Głównego w Krakowie. 

\Informacje u pani B. Dziarkowskiej\ 

 - 4 lutego 2014 – wyjazd do Multikina na film ,,Skubani”. 

\ informacje u pani E. Machnik i pani B. Wysockiej\ 

 - 5 lutego 2014 – wyjazd do Krakowa Bonarki na ,,Niezwykły świat techniki”. To program 

edukacyjno- przyrodniczy dla dzieci od 10 lat. 

\ informacje u pani G. Motyki i pani A. Słowikowskiej\ 

 6 lutego 2014 – wyjazd na narty 

\informacje u pana  L. Majewskiego\ 

 

      Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” przyjmuje zapisy na organizowane w 

dniach 03-07 luty 2014 roku w Więcławicach Starych FERIE ZIMOWE, pod nazwą „ZIMOWA PEŁNA CHATA 

DZIECIOM 2014”. www.pelnachata.org.pl 

       Jak co roku Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach zaprasza wszystkie dzieci z terenu Gminy 

Michałowice do skorzystania z  oferty zajęć i wyjazdów podczas tegorocznych ferii. W dniach: 4, 6, 11, 13 lutego 

odbędą się jednodniowe wycieczki. Szczegóły, ceny, zapisy już wkrótce. Amatorów wodnych szaleństw czeka 

duża, miła niespodzianka;-) Oferta stacjonarna obejmie m.in. zajęcia taneczne i szachowe. Zapraszamy do śledzenia 

strony internetowej . www.ckip.com.pl 

 

KOLOROWANKA 

 

http://www.pelnachata.org.pl/
http://www.ckip.com.pl/
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WSZYSTKIM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH FERII ! 

 

ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE:                                                                                 
 
 
STRAŻ POŻARNA – 998                                                                                                         
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999                                                             
 Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112                                                                                           
POLICJA – 997 
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http://www.google.pl/imgres?sa=N&biw=1280&bih=611&tbm=isch&tbnid=ku5J__iqb4tNMM:&imgrefurl=http://mojaklasa-jm.blogspot.com/2012/01/bezpieczne-ferie-zimowe.html&docid=cdN1KHSvivH7pM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-IIOx_k49J38/Tw75e4cS5JI/AAAAAAAAM1c/-p5Y3MCNvXs/s1600/news_195.jpg&w=198&h=174&ei=jXHdUs-lJoe0ywOBsoKQDw&zoom=1&ved=0CH8QhBwwDg&iact=rc&dur=1151&page=1&start=0&ndsp=18
mailto:machnikela@poczta.fm
mailto:bawy@op.pl
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FERIE ZIMOWE 2014 

                                                                                             


