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Ferie zimowe 2014 w Domach Kultury 
 
Domy Kultury zapraszają dzieci i młodzież do udziału w zajęciach przygotowanych na okres ferii zimowych. 
Każda placówka przygotowała propozycje zajęć, które pozwolą ciekawie i aktywnie spędzić czas.  
 
Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej 
tel. 12 251 30 05   
dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl 
 

Zajęcia świetlicowe-tenis stołowy, piłkarze, poniedziałek – godz. 9.00-12.00 

Kafejka internetowa poniedziałek – godz. 9.00-12.00 

Taniec ludowy dla dzieci poniedziałek – godz. 12.00-13.30 

Pogawędki przy szydełku poniedziałek – godz. 13.30-15.30 

Indywidualne warsztaty gry na pianinie poniedziałek – godz. 17.00-17.45 

Zajęcia świetlicowe-tenis stołowy, piłkarze wtorek – godz. 9.00-14.00 

Kafejka internetowa wtorek – godz. 9.00-14.00 

Ośrodek Wsparcia Seniorów wtorek - godz. 14.00-18.00 

Zajęcia świetlicowe - tenis stołowy, piłkarze środa- godz. 9.00-15.00 

kafejka internetowa środa- godz. 9.00-15.00 

Język angielski  środa – godz. 14.00-17.00 

Warsztaty ceramiki 13 lutego czwartek - godz. 14.00-15.30 

Indywidualne warsztaty gry na gitarze czwartek - godz. 16.00-16.45 

Ośrodek Wsparcia Seniorów piątek - godz. 14.00-18.00 

Komputery codziennie w godz. pracy placówki 

Tenis stołowy, piłkarzyki 
codziennie w godz. pracy placówki, z 
wyjątkiem godz. zajęć stałych w dużej sali 

Zajęcia dla dorosłych wg stałego harmonogramu 

10 lutego 2014 wyjazd do Staniątek na Spektakl iluzjonistyczny 

 
Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim   
tel. 12 281 68 55   
dk.zabbochenski@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty plastyczne dla uczestników 7-8 lat poniedziałek – godz. 11.45-12.30 

Warsztaty plastyczne dla uczestników 8-9 lat poniedziałek – godz. 12.30-13.30 

Warsztaty tańca dla dzieci 7-8 Mażoretki poniedziałek – godz. 13.30-14.30 

Warsztaty tańca dla dzieci 9-10 Mażoretki poniedziałek – godz. 15.00-16.30 

Kawiarenka internetowa poniedziałek – godz. 17.00-19.00 

Warsztaty tańca dla dzieci 5-6 lat wtorek- godz. 12.00-13.00 

Formacja marszowo – taneczna Mażoretki 11-12 lat wtorek- godz. 14.30-16.00 

Pracownia modeli latających wtorek – godz. 16.00-18.00 

Kawiarenka internetowa wtorek – godz. 16.00-19.00 
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Warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych II i III środa m-ca - godz. 18.00-20.00 

Kawiarenka internetowa środa – godz. 12.00-14.00  

Ośrodek Wsparcia Seniora środa – godz. 19.00-20.00 

Kawiarenka internetowa czwartek – godz. 12.00-14.00  

Warsztaty plastyczne dla młodzieży powyżej 12 lat czwartek – godz. 14.30-16.00 

Warsztaty plastyczne dla uczestników 10-12 lat piątek – godz. 13.30-15.00 

Formacja marszowo – taneczna Mażoretki 10-11 lat piątek  – godz. 13.30-14.30 

Formacja marszowo – taneczna Mażoretki 12-13 lat piątek  – godz. 13.30-14.30 

Formacja marszowo – taneczna Mażoretki 14-17 lat piątek  – godz. 17.00-18.30 

Zajęcia dla dorosłych wg stałego harmonogramu 

 
Dom Kultury w Woli Batorska   
tel. 12 281 60 03   
dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl 
 

Kafejka internetowa poniedziałek - godz. 13.00-15.30 

Przygody z bajką - zajęcia literacko plastyczne - dzieci 5-8 lat poniedziałek - godz. 16.00-17.00 

Zabawy ogólnorozwojowe i umuzykalniające - dzieci od 3 r.ż. poniedziałek - godz. 17.00-18.00 

Tańczyć każdy może - spotkania młodzieży poniedziałek - godz. 18.00-20.00 

Spotkania ze sztuką-warsztaty plastyczne dla dzieci wtorek - godz. 14.30-16.00 

Spotkania ze sztuką - warsztaty plastyczne dla młodzieży i 
dorosłych 

wtorek - godz. 16.00-18.00 

Tenis stołowy, gry planszowe środa - godz. 13.00-15.30 

Tańczyć każdy może – spotkania młodzieży środa - godz. 15.00-19.00 

Kafejka internetowa środa - godz. 16.00-19.30 

Tenis stołowy ,gry planszowe, zabawy świetlicowe czwartek –godz. 12.30-16.00 

Przygody z bajką - zajęcia literacko plastyczne - dzieci 5-8 lat czwartek - godz. 16.00-17.00 

Tańczyć każdy może - spotkania młodzieży czwartek – godz. 16.00-19.30 

Indywidualne warsztaty gry na gitarze piątek - godz. 14.15-15.45 

Indywidualne warsztaty gry na pianinie piątek - godz. 15.45-19.00 

Tańczyć każdy może - spotkania młodzieży piątek - godz. 16.00-20.00 

Indywidualne warsztaty gry na gitarze sobota - godz. 9.00-15.00 

Zajęcia dla dorosłych wg stałego harmonogramu 

 
Dom Kultury w Ochmanowie 
tel. 12 281 83 24    
dk.ochmanow@kultura.niepolomice.pl 
 

Zabawy z papierem, sznurkiem i materiałem poniedziałek - godz. 14.00-18.00 

Zabawy z tańcem, muzyką i piosenką wtorek - godz. 14.00-18.00 
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Łamigłówki, gry edukacyjne i planszowe  środa - godz. 15.00-18.00 

Ferie na słodko i nie tylko - zabawy kulinarne czwartek - godz. 14.00-17.00 

W zdrowym ciele… - zabawy sportowe piątek - godz. 15.00-18.00 

Zabawy z papierem, sznurkiem i materiałem poniedziałek - godz. 16.00-18.00 

Montaż słowno-muzyczny o Janie Pawle II- spotkanie z okazji Dnia 
Babci i Dziadka 

wtorek - godz. 17.00  

Gry edukacyjne i planszowe środa - godz. 14.00-17.00 

nieczynne 13.02.2014 

Ferie na słodko i nie tylko - zabawy kulinarne piątek - godz. 15.00-17.00 

W każdy dzień w godzinach pracy placówki – tenis stołowy, komputery, zajęcia świetlicowe. 

Zajęcia dla dorosłych wg stałego harmonogramu 

10 lutego 2014 godz. 12.30 – 15.00 Wyjazd na koncert iluzjonisty do Staniątek 

 
Dom Kultury w Staniątkach  
tel. 12 281 82 57   
dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl 
 

Gry i zabawy świetlicowe poniedziałek-  godz. 13.00-16.00 

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci od 5r.ż poniedziałek -  godz. 17.45-18.30 

Warsztaty baletu klasycznego dla grupy zaawansowanej poniedziałek – godz. 18.30 -19.15 

Tenis stołowy dla dzieci młodzieży  wtorek – godz. 14.00-17.00 

Tenis stołowy dla dzieci młodzieży  środa  - godz. 14.00-17.00 

Warsztaty rękodzieła środa – godz. 14.00-17.00 

Warsztaty ceramiki środa – godz. 18.00-20.00 

Spotkania ze sztuką –warsztaty plastyczne dla dzieci czwartek - godz. 13.00-14.30 

Spotkania ze sztuką – warsztaty plastyczne dla młodzieży czwartek – godz. 14.30-16.00 

Warsztaty taneczno marszowe - mażoretki czwartek – godz. 15.30-16.30 

Tenis stołowy dla dzieci młodzieży  piątek - godz. - godz. 14.00-16.00 

Warsztaty rękodzieła piątek - godz. - godz. 14.00-16.00 

Spektakl iluzjonistyczny poniedziałek – godz. 13.00-14.30 

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci od 5r.ż poniedziałek -  godz. 17.45-18.30 

Warsztaty baletu klasycznego dla grupy zaawansowanej poniedziałek – godz. 18.30-19.15 

Warsztaty plastyczne wtorek – godz. 14.00-17.00 

Warsztaty rękodzieła środa – godz. 14.00-16.00 

Tenis stołowy dla dzieci młodzieży  środa – godz. 14.00-16.00 

Spotkania ze sztuką –warsztaty plastyczne dla dzieci czwartek - godz. 13.00-14.30 

Spotkania ze sztuką – warsztaty plastyczne dla młodzieży czwartek – godz. 14.30-16.00 

Warsztaty taneczno marszowe - mażoretki czwartek – godz. 15.30-16.30 

Gry i zabawy świetlicowe piątek – godz. 14.00-17.00 
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Zajęcia stałe i dla dorosłych wg stałego harmonogramu 

Planowane imprezy: 
10 lutego 2014 godz.13.00   SPEKTAKL ILUZJONISTYCZNY 
 
Dom Kultury w Zagórzu 
tel.12 281 80 52    
dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl 
 

3-7 lutego wg stałego harmonogramu 

10-14 lutego 2014 

Dzień śmiechu oraz magii - konkursy na dowcip i żart poniedziałek – godz. 11.00-14.00 

Dzień sportowca - Konkursy sprawnościowe, rozgrywki grupowe i 
indywidualne 

wtorek godz. 11.00-14.00 

Dzień teatralny - improwizacje ,skecze, zabawa w teatr środa godz. 11.00 -14.00 

Dzień kulinarny - zabawa i praca w kuchni, przygotowanie słodkości 
na walentynki 

czwartek godz. 11.00- 14.00 

Zabawa Walentynowa dla dzieci piątek  godz. 15.00-19.00 

Zajęcia stałe i dla dorosłych wg stałego harmonogramu 

10 lutego 2014 – wyjazd do Staniątek na Spektakl iluzjonistyczny 

 
Dom Kultury w Słomirogu 
tel. 12 281 93 63  
dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl 
 

Zagadki logiczne dla dzieci, gry planszowe, kalambury poniedziałek - godz. 15.00-19.00 

Zabawy zręcznościowe, zabawy sportowe wtorek - godz. 15.00-18.30 

Quizy filmowe i przyrodnicze, zabawy dowolne środa - godz. 15.00-18.30 

Zagadki i kalambury, kolorowanie, rysowanie czwartek - godz. 15.00-19.00 

Zabawy muzyczne i plastyczne, zabawy zręcznościowe      piątek - godz. 16.00-19.00 

Zabawy przy muzyce, quizy bajki i baśnie poniedziałek - godz. 15.00-19.00 

Krzyżówki i rebusy dla dzieci, rysowanie wtorek - godz. 15.00-18.30 

Zagadki logiczne dla dzieci, zabawy zręcznościowe środa - godz. 15.00-18.30 

Quizy filmowe i przyrodnicze, rebusy czwartek - godz. 15.00-19.00 

Zagadki i kalambury, kolorowanie, rysowanie piątek - godz. 16.00-19.00 

Tenis stołowy, piłkarzyki codziennie w godz. pracy placówki 

 
Dom Kultury w Zakrzowcu  
tel. 12 281 93 66    
dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl 
 

Turnieje sportowe (tenis stołowy, szachy, euro biznes). Gry i zabawy 
edukacyjne. 

poniedziałek - godz. 16.00-18.00  

Warsztaty plastyczne dla dzieci – kolorowy świat bajek. Czytanie 
wybranych fragmentów książek. 

wtorek - godz. 14.30-16.30  

Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych i młodzieży  wtorek - godz. 16.30-18.00  

Wspólny wyjazd do kina lub inne ciekawe miejsce. środa - godz. 12.00-16.00  

Warsztaty rękodzieła artystycznego. III środa m-ca godz. 17.30-19.30  

Warsztaty gry na keyboardzie  czwartek - godz. 14.30-16.00 

Kukiełkowy teatrzyk. Małe gotowanie Eksperymenty kulinarne, czwartek - godz. 16.15-18.00  
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sałatkowe rewolucje. 

Gry i zabawy, konkursy, karaoke. piątek – godz. 12.00-14.00 

Spotkanie z ciekawą osobą. piątek – godz. 14.00-16.00 

Zajęcia dla dorosłych wg stałego harmonogramu 

10 lutego 2014, godz. 13.00 – Spektakl iluzjonistyczny w Domu Kultury w Staniątkach 

14 lutego 2014 – zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży, gra zespół Casada – współpraca między 
domami kultury 

 
Dom Kultury w Zakrzowie 
tel. 12 281 80 33  
dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl 
 

Ośrodek Wsparcia Seniorów poniedziałek – godz. 16.00-20.00 

Warsztaty plastyczne  dla dzieci młodszych wtorek  - godz. 10.30-12.00 

Karate tradycyjne wtorek - godz. 14.45- 15.45 

Warsztaty taneczne dla dzieci środa  - godz. 10.30-12.00 

Formacja marszowo-taneczne mażoretki grupa młodsza środa - godz. 12.30- 14.00 

Formacja marszowo-taneczne mażoretki grupa starsza środa - godz. 14.30-16.00 

Warsztaty rękodzieła ludowego (bibułkarstwa), dzieci młodsze czwartek - godz. 12.30-13.30 

Warsztaty rękodzieła ludowego (bibułkarstwa),dzieci starsze czwartek - godz. 13.30-14.30 

Ośrodek Wsparcia Seniorów czwartek – godz. 16.00-20.00 

Zajęcia na sali gimnastycznej piątek – godz. 11.00-13.00 

Warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych piątek -  godz. 12.35-13.45 

Gry i zabawy świetlicowe piątek - godz. 14.00-15.00 

Warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci starszych i młodzież 
(bibułkarstwa) 

sobota -  godz. 9.30-11.30 

Kawiarenka internetowa sobota  – godz. 11.00-13.00 

Zajęcia dla dorosłych wg stałego harmonogramu 

 
Świetlica Kultury w Podgrabiu  
tel. 12 281 32 64    
dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl 
 

Konkurs na najciekawszy kolarz wykonany z kolorowych gazet wtorek - godz. 15.00-17.00 

Serwety papierowe – wycinanki wtorek - godz. 17.00-18.00 

Kalambury na wesoło, gry planszowe, szachy i warcaby, domino środa – godz. 12.00-14.00 

Rozgrywki w tenisa stołowego dla młodzieży środa - godz. 14.00-15.30 

Warsztaty plastyczne i manualne dla dzieci i młodzieży czwartek - godz. 15.00-17.00 

Malowanki dla najmłodszych piątek - godz. 15.00-16.00 

Rozgrywki tenisa stołowego dziewczęta i chłopcy kl. I – VI piątek - godz. 12.00-14.00 

Konkursy sprawnościowe dla dzieci piątek – godz. 14.30-15.30 
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Drobiazgi z wikliny papierowej - warsztaty dla młodzieży i dorosłych wtorek – godz. 16.00-18.00 

Kalambury na wesoło, gry planszowe, szachy i warcaby, domino środa – godz. 12.00-14.00 

Rozgrywki w tenisa stołowego dla młodzieży środa - godz. 14.00-15.30 

Warsztaty plastyczne dla dzieci czwartek - godz. 15.00-17.00 

Spotkanie przy poezji romantycznej – czytanie wierszy znanych 
poetów 

piątek - godz. 12.00-13.00 

Portret  Św. Walentego  - rysunek piątek – godz. 13.00-15.00 

Zajęcia dla dorosłych wg stałego harmonogramu 

 

Filia Niepołomice Jazy  
 

Turniej tenisa stołowego, zawody na siłowni poniedziałek - godz. 11.00 -15.00 

Gry stolikowe: szachy, warcaby, koszykówka, zajęcia na siłowni wtorek - godz. 11.00-15.00 

Zajęcia na basenie środa - godz. 11.00-15.00 

Konkursy rysunkowe, siatkówka, piłka ręczna, siłownia czwartek - godz. 11.00-15.00 

Halowa piłka nożna, koszykówka, zajęcia na siłowni piątek - godz. 11.00-15.00 

 
Klub Kultury w Suchoraba  
tel. 12 284 05 57    
dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl 
 

Klub Malucha poniedziałek - godz. 10.00 -13.00 

Klub Malucha wtorek - godz. 10.00-13.00 

Grupa teatralna Promyczek wtorek - godz. 13.30-15.00 

Warsztaty gry w szachy wtorek - godz. 18.00-19.30 

Klub Malucha środa - godz. 10.00-13.00 

Warsztaty ceramiki Środa – godz. 15.30-17.30 

Klub Malucha czwartek - godz. 10.00-13.00 

Zabawy rytmiczne dla najmłodszych czwartek - godz. 13.15-14.00 

Klub Malucha piątek - godz. 11.00-12.00 

12-14 lutego 2014 nieczynne 

Zajęcia dla dorosłych wg stałego harmonogramu 

Planowane imprezy: 
10 lutego 2014, godz. 11.30 – wyjazd na Spektakl iluzjonistyczny do DK w  Staniątkach 
 
Dom Kultury w Chobocie  
tel. 502 036 928 
dk.chobot@kultura.niepolomice.pl 
 

od 3-14 lutego 2014 DK czynny od godz. 11.00-15.00 

Śpiewać każdy może - czyli nauka piosenek  

Miniaturowy świat - czyli zajęcia modelarskie  
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Zostań gwiazdą - czyli zajęcia Studia Nagrań połączone z możliwością nagrania własnej piosenki  

Poczuj bluesa - czyli otwarte próby Chobot Blues Band  

Rozgrywki tenisa stołowego  

rodzaj zajęć ustalany będzie na bieżąco w zależności od ilości i zainteresowania chętnych 

 


