
 
 

Plan pracy GCKIB klub w STOLCU LUTY 2023 
 
 

LP DATA GODZINA WYDARZENIE DLA KOGO DODATKOWE INFORMACJE 
1 
 
 

01.02.2023 
środa 

14.00-16.00 
 
16.00-18.00 
 
18.00-21.00 

Zabawy i gry stolikowe. 
 
Zajęcia plastyczne  
 
Zajęcia animacyjne (gry planszowe, karty, tenis 
stołowy, bilard) 
 

Dla dzieci  
 
Dla dzieci i młodzieży  
 
Dla młodzieży i dorosłych 

 

2 02.02.2023 
czwartek 

14.00-16.00  
 
16.30-18.00 
 
19.00-21.00 

 Zabawy i gry stolikowe. 
 
„Szachowa edukacja”- warsztaty. 
 
Zajęcia animacyjne (gry planszowe, karty, tenis 
stołowy, bilard) 
 

Dla dzieci 
 
Dla dzieci i młodzieży 
 
Dla młodzieży i dorosłych 

 
 
 

3 03.02.2023 
piątek 

14.00-16.00 
 
16.00-18.00 
 
19.00-21.00 
 

Zabawy i gry stolikowe. 
 
Warsztaty kulinarne.  
Światowy Dzień Nutelli. 
Zajęcia animacyjne (gry planszowe, karty, tenis 
stołowy, bilard) 
 

Dla dzieci 
 
Dla wszystkich chętnych 
 
 
Dla młodzieży i dorosłych 

 

4 04.02.2023 
sobota 

12.00-14.00 
 
15.00-17.00 
 
18.00-20.00 
 

Warsztaty plastyczno - rzeźbiarskie.  
Rzeźbienie w glinie i szarym mydle. 
 "Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej" 
 
Wieczór bilardowy 

Dla dzieci i młodzieży 
 
Dla dzieci i młodzieży 
 
Dla młodzieży i dorosłych 
 
 
 

Zapisy dla chętnych  
 
Współpraca z leśnictwem Poddymin 

6 07.02.2023 
wtorek 

14.00- 16.00 
 
16.00-18.00  

„Wtorkowe spotkania z doświadczeniem”. 
Spotkania i rozmowy przy kawie i herbacie. 
Zabawy i gry stolikowe 

Dla seniorów 
 
Dla dzieci i młodzieży 

 
 
 



 
18.00-20.00 
 

 
Zajęcia animacyjne (gry planszowe, karty, tenis 
stołowy, bilard) 
 

 
Dla młodzieży i dorosłych 
 
 

 
 

7 08.02.2023 
środa 

14.00-16.00 
 
16.00-18.00 
 
18.00-21.00 

Zabawy i gry stolikowe. 
 
Zajęcia plastyczne  
 
Zajęcia animacyjne (gry planszowe, karty, tenis 
stołowy, bilard) 
 

Dla dzieci  
 
Dla dzieci i młodzieży  
 
Dla młodzieży i dorosłych 

 

8 09.02.2023 
czwartek 

14.00-16.00  
 
16.30-18.00 
 
19.00-21.00 

 Zabawy i gry stolikowe. 
 
„Szachowa edukacja”- warsztaty. 
 
Zajęcia animacyjne (gry planszowe, karty, tenis 
stołowy, bilard) 
 

Dla dzieci 
 
Dla dzieci i młodzieży 
 
Dla młodzieży i dorosłych 

 
 
 

9 10.02.2023 
piątek 

14.00-16.00 
 
16.00-18.00 
 
19.00-21.00 
 

Zabawy i gry stolikowe. 
 
Warsztaty kulinarne.  
Dzień Naleśnika 
Zajęcia animacyjne (gry planszowe, karty, tenis 
stołowy, bilard) 
 

Dla dzieci 
 
Dla wszystkich chętnych 
 
Dla młodzieży i dorosłych 

 

10 11.02.2023 
sobota 

12.00-15.00 
 
15.00-17.00 
 
 
18.00-20.00 
 

„Kosmetyka dla ciała ii duszy” - warsztaty. 
 
Warsztaty plastyczno - rzeźbiarskie.  
Rzeźbienie w glinie i szarym mydle. 
 
Wieczór bilardowy 

Dla dorosłych 
 
Dla dzieci i młodzieży 
 
 
Dla młodzieży i dorosłych 

Zapisy dla chętnych  
 
Zapisy dla chętnych 
 

 
sporządziła: Luiza Supernak 


