
PLAN FERII ZIMOWYCH BCK W SZCZUCZYNIE 

21 STYCZNIA – 3 LUTEGO 2019 ROKU 

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie i Hala Sportowa (ul. Grunwaldzka 2) informuje, że  

w okresie ferii zimowych zajęcia zorganizowane dla dzieci i młodzieży odbywać się będą  

w godzinach 10:00 – 14:00 zgodnie z poniższym planem (o ewentualnych zmianach uczestnicy ferii 

/ rodzice będą informowani na bieżąco). 

Jednocześnie informujemy, że Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie (ul. Łomżyńska 11) i Hala 

Sportowa w Szczuczynie (ul. Grunwaldzka 2/ kierunek Skaje) jest do dyspozycji dzieci i młodzieży  

w godzinach otwarcia: w tygodniu  w godz. 10:00 – 17:00 w soboty BCK w Szczuczynie  w godz. 

10:00 – 15:00. 

Podczas ferii zimowych zorganizowane są wyjazdy – ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność 

zgłoszeń po uprzednim dopełnieniu formalności (podpisanie oświadczeń i formularzy RODO).  

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na godziny zbiórek uczestników wyjazdu. Wszystkie 

wyjazdy odbywać się będą spod siedziby Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie. 

 

DZIEŃ TEMAT 

21.01.2019r.  poniedziałek 
(od godziny 10:00 na Hali 

Sportowej – ul. 
Grunwaldzka 2). 

- rozpoczęcie ferii zimowych na Hali Sportowej (ul. Grunwaldzka 2): spotkanie ze służbami 
m.in. OSP Szczuczyn , Komenda Powiatowa Policja w Grajewie, Państwowa Inspekcja Pracy 
- ogłoszenie zasad feriowego konkursu „AKTYWNIE W BCK” dla dzieci i młodzieży 
- zajęcia sportowe na hali sportowej 

22.01.2019r. wtorek 
( zbiórka uczestników 

wyjazdu w BCK w 
Szczuczynie o godzinie 

10:15) 

Wyjazd na lodowisko Grajewo  
 
Dodatkowe atrakcje: 
- w godzinach 15.30 – 17:00  zorganizowane zajęcia piłkarskie na Hali Sportowej 
Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie 

23.01.2019r. środa 
(od godziny 10:00 na Hali 

Sportowej    - ul. 
Grunwaldzka 2) 

Zajęcia integracyjne -  mini zawody z Gwiazdą  

24.01.2019r. czwartek 
(zbiórka uczestników 

wyjazdu w BCK W 
Szczuczynie o godzinie 

10:00) 

Wyjazd do Zespół Szkół w Niećkowie – kulig + ognisko 
 
 Dodatkowe atrakcje: 
- w godzinach 15.30 – 17:00  zorganizowane zajęcia piłkarskie na Hali Sportowej 
Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie 

25.01.2019r. 
piątek 

( zbiórka uczestników 
wyjazdu w BCK w 

Szczuczynie o godzinie 
9:00). 

Wyjazd do Parku Trampolin w Łomży / Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów  

Ruchoma Szopka / Restauracja McDonald ‘s 

 

26.01.2019r. sobota 
( zajęcia od godziny 18:00 

na Hali Sportowej – ul. 
Grunwaldzka 2). 

Wieczór z karate– Akademia Sztuk Walki / karate, trening, taniec z Gwiazdą, mini zawody 
sportowe, rywalizacje taneczne, karaoke  
 
Dodatkowe atrakcje: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHgqPqiNTfAhXwwIsKHS0LCgAQFjAAegQIDhAC&url=https%3A%2F%2Fmcdonalds.pl%2Frestauracje%2Fpodlaskie%2Flomza%2Flomza-al-legionow-58&usg=AOvVaw0O8mBiC9ACRNOuOS50ie-D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHgqPqiNTfAhXwwIsKHS0LCgAQFjAAegQIDhAC&url=https%3A%2F%2Fmcdonalds.pl%2Frestauracje%2Fpodlaskie%2Flomza%2Flomza-al-legionow-58&usg=AOvVaw0O8mBiC9ACRNOuOS50ie-D


 - od godziny 9:00 Turniej Piłki Nożnej Emila Świderskiego na Hali Sportowej Publicznego 
Gimnazjum w Szczuczynie 
 - o godzinie 16:00 Koncert Kolęd w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie 

28.01.2019r. poniedziałek 
( od godziny 10:00 na Hali 

Sportowej – ul. 
Grunwaldzka 2) 

Zajęcia z historią w tle – władcy Polski / pokaz i tworzenie własnej zbroi rycerskiej /  mini 
turniej rycerski  

29.01.2019r. wtorek 
( zbiórka uczestników 

wyjazdu w BCK w 
Szczuczynie o godzinie 

10:15) 

Wyjazd na Lodowisko w Grajewie 
 
Dodatkowe atrakcje: 
- w godzinach 15.30 – 17:00  zorganizowane zajęcia piłkarskie na Hali Sportowej 
Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie 

30.01.2019r. środa 
( od godziny 10:00 na Hali 

Sportowej – ul. 
Grunwaldzka 2) 

MasterChef  

31.01.2019r. czwartek 
( zbiórka uczestników 

wyjazdu w BCK w 
Szczuczynie o godzinie 

08.45) 

Kino Planet Cinema Ełk  - seans filmowy „Ralf Demolka” 2D dubbing/ Restauracja 
McDonald's  
 
Dodatkowe atrakcje: 
- w godzinach 15.30 – 17:00  zorganizowane zajęcia piłkarskie na Hali Sportowej 
Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie 

01.02.2019r. piątek 
( od godziny 10:00 na Hali 

Sportowej – ul. 
Grunwaldzka 2) 

 
Zajęcia Sportowe  

02.02.2019r. 
sobota 

( od godziny 18:00 na Hali 
Sportowej – ul. 
Grunwaldzka 2) 

MEGADANCE Z BCK! – dyskoteka – wata cukrowa, eleganckie stroje, pokazy taneczne 
karaoke, poczęstunek, wspólne tańce, wybór króla i królowej dyskoteki, rozstrzygnięcie 
konkursu „AKTYWNIE W BCK”. 

 

 


