Szlaban na nudę
czyli propozycje dla dzieci z gminy Oświęcim
z okazji Dnia Dziecka
Prezent dla dzieci
30 maja (piątek)
 Harmęże –
 Rajsko –

Uroczyste otwarcie przez Wójta Gminy sołeckiego placu zabaw
dla dzieci godz. 10:00
Uroczyste otwarcie przez Wójta Gminy sołeckiego placu zabaw
dla dzieci godz.11:00
Pikniki pod chmurką
na wesoło, na sportowo i w każdy inny sposób
17 maja (sobota)

 Zaborze -

( teren przy Gimnazjum Gminnym nr 2)
Piknik pt. Z „dwójką” na start godz.16:00
23 maja (piątek)

 Babice -

(ogród Przedszkola „Smyk”) Piknik przedszkolny godz. 15:30
27 maja (wtorek)

 Grojec -

(ogród Przedszkola Samorządowego) Piknik przedszkolny godz.15:00
29 maja (czwartek)

 Harmęże -

(teren Szkoły Podstawowej) Piknik szkolny (godziny popołudniowe)
30 maja (piątek)

 Babice -

(Szkoła Podstawowa) - Wycieczka do Jaskini Wierzchowskiej

 Babice -

(Szkoła Podstawowa) - Noc w szkole z 30 maja - na 31 maja

 Rajsko -

(Szkoła Podstawowa) Gramy i bawimy się na sportowo- szkolny dzień
atrakcji godz.9:00
31.05 (sobota)

 Brzezinka - (ogród przy Szkole Podstawowej) – Gminne Obchody Dnia Dziecka
godz.13.30
 Grojec (ogród przy Szkole Podstawowej) Piknik szkolny godz. 14:00
 Osada Stawy Grojeckie - (ogród przy GOPS ) Sołecki piknik dla dzieci godz.10:00
 Poręba Wielka - (ogród przy Szkole Podstawowej) Piknik szkolny godz.14:00

 Zaborze -

(ogród Przedszkola Samorządowego) – Sołecki bieg przełajowy
godz.14:00
 Włosienica - (teren boiska „przy stawie” – Sołecki turniej piłki nożnej i siatkowej)
godz.14:00
 Włosienica (SP) – Szkolny wyjazd do kina
1 czerwca ( niedziela)
 Pławy -

(plac zabaw) – Sołecki piknik dla dzieci godz. 15:00
2 czerwca (poniedziałek)

 Zaborze -

(PS) – Przedszkolny dzień sportu godz. 9:00
3 czerwca (wtorek)

 Rajsko -

(PS) Przedszkolny bal przebierańców- godz.9:30
5 czerwca (czwartek)

 Włosienica - (PS) Występ rodziców dla swych dzieci
6 czerwca (piątek)
 Rajsko -

(hala Gimnazjum Gminnego Nr 1) - Międzyszkolny turniej siatkówki
godz. 9:00
7 czerwca ( piątek)

 Włosienica - (ogród Szkoły Podstawowej) – Piknik szkolny godz.14:00
Uwaga:
Z okazji Dnia Dziecka Środowiskowe Grupy Wsparcia działające w sołectwach Gminy
Oświęcim organizują dla chętnych dzieci atrakcyjne, bezpłatne wyjazdy do stadniny koni
„Ikarion” w Bobrku. Daty i godziny wyjazdu ustalają indywidualnie prowadzący zajęcia
w poszczególnych sołectwach.

