
Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej 
tel. 12 251 30 05   
dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl 
 

Pogawędki przy szydełku - haft i szydełkowanie Poniedziałek - godz. 13.30-15.00 

Nauka gry na gitarze i akordeonie poniedziałek - godz. 15.00-17.00 

Tenis stołowy  poniedziałek - godz. 17.00-18.00  

Pogawędki przy szydełku - haft i szydełkowanie dla dorosłych wtorek - godz. 13.30-15.00 

Taniec ludowy dla dzieci do 10 r. ż.  wtorek - godz. 14.15-16.00 

Zajęcia wokalne dla dzieci wtorek - godz. 15.00-16.00 

Spotkania Gospodyń wtorek godz. 16.00-17.00 

Tenis stołowy, zajęcia świetlicowe   wtorek - godz. 17.30-20.00   

Zajęcia świetlicowe  środa - godz. 13.00-15.00 

Spotkania Klubu Seniora  środa - godz. 15.00-16.00 

Próby grupy śpiewaczej Wolańska Muza środa - godz. 16.00-17.30 

Próby Kapeli Ludowej Wolanie   środa - godz. 18.30-20.00  

Taniec ludowy dla dzieci do 10 r. ż.  czwartek - godz. 12.30-14.00 

Nauka gry na gitarze i akordeonie czwartek - godz. 15.00-17.00 

Tenis stołowy, zajęcia świetlicowe  czwartek - godz. 17.30-20.00  

Muzyka łagodzi obyczaje – spotkania przy gitarze czwartek - godz. 18.00-20.00 

Zajęcia wokalne dla dzieci  piątek - godz. 13.00-14.00  

Próby grupy śpiewaczej Wolańska Muza piątek - godz. 15.00-17.00 

Próby Kapeli Ludowej Wolanie    piątek - godz. 18.30-20.00  

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

Warsztaty tańca dla dzieci 6-9 lat poniedziałek - godz. 12.00-14.30 

Warsztaty tańca dla dzieci 10-12 lat Mażoretki Poniedziałek - godz. 15.00-16.30 

Warsztaty cyrkowe – Cyrk Cuda na kiju poniedziałek - godz. 16.30-17.30 

Pracownia modeli latających poniedziałek - godz. 17.00-19.00  

Warsztaty tańca dla dzieci 6-9 lat wtorek - godz. 12.00-13.30 

Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 10-12 lat wtorek - godz. 15.30-17.30 

Klub Kobiety Aktywnej wtorek - godz. 19.00-20.00 

Warsztaty plastyczne dla młodzieży 11-15 lat środa - godz. 14.00-15.30 

Warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych II i III środa m-ca - godz. 17.00-19.00 

Grupa śpiewacza Zabierzanie środa - godz. 15.00-17.00 

Warsztaty rękodzieła dla seniorów czwartek - godz. 13.00-15.00 

Warsztaty taneczne dla 5-latków czwartek - godz. 12.30-14.00 

Formacja marszowo – taneczna Mażoretki  12-15 lat czwartek - godz. 15.00-17.00 

Klub Kobiety Aktywnej czwartek - godz. 19.00-20.00 

Warsztaty plastyczne dla uczestników 7-10 lat piątek - godz. 12.00-14.00 

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

Zabawy dla najmłodszych od 3-6 r. ż.  poniedziałek - godz. 17.00-18.00  

Warsztaty języka angielskiego poniedziałek - godz. 17.00  

mailto:dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl
mailto:dk.zabbochenski@kultura.niepolomice.pl
mailto:dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl


Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży wtorek - godz. 15.00-16.30 

Warsztaty języka angielskiego wtorek - godz. 16.00 

Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych wtorek - godz. 17.00-19.00 

Warsztaty sztuki użytkowej – filcowanie na sucho 
wtorek (22 stycznia) - godz. 18.00-
20.00  

Spotkania Grupy Śpiewaczej Nasza Wola  środa - godz. 9.00-12.00 

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci środa - godz. 17.00-18.00 

Spotkania Klubu Seniora  czwartek - godz. 10.00-12.00 

Spotkania Mary Key dla dorosłych  czwartek - godz. 18.00  

Warsztaty gry na gitarze piątek - godz. 14.15-17.30   

Warsztaty języka angielskiego piątek - godz. 15.00 

Warsztaty gry na pianinie  piątek - godz. 17.30-19.00    

Zajęcia świetlicowe - gry planszowe i edukacyjne, tenis 
stołowy  

codziennie w godz. pracy placówki  

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

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży 
poniedziałek - godz. 16.00-17.00, grupa 
otwarta 

Klub miłośników gier planszowych i edukacyjnych poniedziałek - godz. 17.00-19.00  

Wieczór Seniora wtorek - godz. 16.30-18.30 

Łamigłówki mądrej główki - zabawy szaradziarskie środa - godz. 16.00-17.00 

Klub Malucha - zabawy plastyczne i inne dla dzieci od 3-7 lat 
środa - godz. 17.00-18.30 
grupa otwarta  

Aerobik dla dziewcząt i kobiet 
środa - godz. 19.00-20.00 
trwają zapisy 

Pomoc w nauce czwartek - godz. 16.00-18.00  

Na sportowo i nie tylko - tenis stołowy i zabawy sportowe piątek - godz. 16.00-19.00 

Zajęcia świetlicowe - plastyka, gry planszowe i edukacyjne, klub 
szaradziarski, rękodzieło 

codziennie - godz. 16.00-18.00 

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

Warsztaty tańca nowoczesnego poniedziałek - godz. 17.30-18.30 

Aerobik  poniedziałek - godz. 19.00-20.00  

Warsztaty gry na pianinie wtorek - godz. 14.00-16.00  

Warsztaty gry na gitarze  wtorek - godz. 16.00-19.00  

Warsztaty rytmiczne dla dzieci 3-5 lat wtorek - godz. 17.00-18.00  

Aerobik środa - godz. 19.00-20.00 

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży  czwartek - godz. 14.15-16.00 

Warsztaty baletu klasycznego czwartek - godz. 17.00-18.00 

Warsztaty sztuki użytkowej – filcowanie na sucho 
czwartek (24 stycznia) godz. 18.00-
20.00  

Warsztaty tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych  sobota - godz. 19.00-21.00 

Tenis stołowy  codziennie w godz. 

Warsztaty cheerleaderek  trwa nabór  
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Warsztaty mażoretek  trwa nabór  

 
Dom Kultury w Zagórzu  
tel.12 281 80 52    
dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz. 17.00-18.00 

Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz. 18.00-19.30 

Aerobik poniedziałek - godz. 18.15-19.15 

Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży poniedziałek - godz. 19.00-22.00 

Warsztaty tańca ludowego dla dzieci wtorek - godz. 16.00-18.00 

Nordic Walking  wtorek - godz. 19.00-20.00 

Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży - zajęcia wokalne 
środa - godz. 18.00-20.00, co drugi 
tydzień 

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży czwartek - godz. 16.15-18.00 

Nordic Walking czwartek - godz. 19.00-20.00 

Aerobik  trwa nabór 

Warsztaty tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych trwa nabór  

Tenis stołowy codziennie w godz. pracy placówki 

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

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży poniedziałek - godz. 15.00-17.00  

Gry i zabawy dla dzieci 4-6 lat  poniedziałek - godz. 17.00-18.00  

Zabawy i gry planszowe   wtorek - godz. 14.30-17.00  

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży  środa - godz. 15.00-17.00  

Gry i zabawy dla dzieci 4-6 lat   środa - godz.17.00-18.00  

Zabawy, gry edukacyjne i planszowe  czwartek - godz. 14.00-16.30  

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży  czwartek - godz. 17.00-19.00   

Gry i zabawy sportowe, zajęcia świetlicowe piątek - godz. 15.30-18.00 

Wypożyczanie książek codziennie - godz. 15.00-20.00 

Tenis stołowy, piłkarzyki 

poniedziałek - godz. 18.00-20.00 
wtorek - godz. 17.00-20.00 
środa - godz. 18.00-20.00 
czwartek - godz. 19.00-20.00 
piątek - godz. 18.00-21.00 

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

Zabawy rytmiczne dla dzieci 3-6 lat poniedziałek - godz. 16.30-17.15 

Warsztaty tańca nowoczesnego 
poniedziałek - godz. 19.00-20.00 trwa 
nabór 

Warsztaty plastyczne wtorek - godz. 16.30-18.00 

Wspólne odrabianie lekcji wtorek  godz. 16.30-17.30 

Małe gotowanie środa  godz. 16.30-18.00 

Wspólne odrabianie lekcji środa - godz. 18.30-19.30 
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Zajęcia wokalno - muzyczne zespołu Casada czwartek - godz. 16.00-17.30 

Zajęcia wokalno - muzyczne zespołu Casada piątek - godz. 18.00-20.00 

Aerobik trwa nabór 

Gry i zabawy, konkursy, karaoke, zajęcia świetlicowe, 
dyskoteki  

codziennie w godz. pracy placówki 

Punkt wypożyczania książek codziennie w godz. pracy placówki 

Siłownia codziennie w godz. pracy placówki 

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

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl.0 poniedziałek - godz. 12.40-13.30 

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. II poniedziałek - godz. 13.40-14.30 

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. III wtorek - godz. 12.40 - 13.30 

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. IV wtorek - godz. 13.40-15.00 

Spotkanie klubu Babskie pogaduchy wtorek - godz. 17.00-19.00 

Warsztaty taneczne dla dzieci kl. I-II środa - godz. 12.40-13.30 

Warsztaty taneczne dla dzieci kl. III, IV, V środa - godz. 15.00-17.00 

Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci kl. I czwartek - godz. 12.40-13.30 

Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci kl. II-III czwartek - godz. 13.40-14.30 

Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci kl. IV-VI czwartek - godz. 14.35-16.00 

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. I   piątek - godz. 12.30-13.30 

Warsztaty taneczne dla dzieci kl. 0 piątek - godz. 12.30-13.30 

Warsztaty taneczne - mażoretki piątek - godz. 15.00-17.00 

Gry i zabawy świetlicowe, tenis stołowy  w godzinach pracy placówki 

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

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych wtorek - godz. 16.00-18.00 

Spotkania Klubu Seniora II i IV wtorek miesiąca wtorek - godz. 18.00-19.00  

Zajęcia ruchowe dla dzieci środa - godz. 16.00-17.00 

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych piątek - godz. 15.00-17.00 

Zajęcia ruchowe dla najmłodszych   piątek - godz. 17.00-18.00  

Zajęcia świetlicowe, gry, szachy codziennie w godz. pracy placówki 

Zabawy rytmiczne dla najmłodszych  trwa nabór  

Nauka gry na gitarze  trwa nabór  

 
Filia Niepołomice Jazy 
 

Warsztaty plastyczne  poniedziałek - godz. 16.00-17.30  

Siłownia poniedziałek - godz. 16.00-18.00 

Karate Kyokushin dla dzieci  poniedziałek - godz. 18.00-19.00  

Karate Kyokushin dla dorosłych  poniedziałek - godz. 19.00-20.00  

Siłownia wtorek - godz. 16.00-18.00 

Tenis stołowy  wtorek - godz. 15.00-17.00  

Gry i zabawy świetlicowe  wtorek - godz. 14.00-18.00  

Zajęcia na basenie środa - godz. 15.30-18.00 
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Badminton czwartek - godz. 15.00-16.00  

Język angielski dla początkujących  czwartek - godz. 15.00-16.30  

Piłka siatkowa lub ręczna  czwartek - godz. 16.00-18.00  

Karate Kyokushin dla dzieci   czwartek - godz. 18.00-19.00  

Karate Kyokushin dla dorosłych   czwartek - godz. 19.00-20.00  

Piłka nożna halowa lub koszykówka piątek - godz. 15.00-16.30 

gimnastyka ogólnorozwojowa  piątek - godz. 17.00-18.00  

Gry i zabawy sportowe dla dzieci codziennie w godz. 14.15-18.00 

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

Zabawy rytmiczne dla najmłodszych  poniedziałek - godz. 10.10-10.55  

Klub Malucha poniedziałek - godz. 11.00-13.00  

Zajęcia świetlicowe, gry i zabawy, odrabianie zadań  poniedziałek - godz. 11.30-13.30  

Klub Malucha wtorek - godz. 10.00-13.00 

Warsztaty gry na keyboardzie wtorek - godz. 13.40-15.15 

I ty możesz zostać Pitagorasem - zabawy matematyczne  wtorek godz. 13.30-15.00 

Warsztaty gry na gitarze środa - godz. 12.40-17.00 

Klub Malucha czwartek  godz. 10.00-13.00 

Grupa teatralna Promyczek 
piątek - godz. 13.30-15.30 (co drugi 
tydzień)  

Warsztaty sztuki użytkowej – filcowanie na sucho 17 stycznia godz. 18.00 

 
Dom Kultury w Chobocie  
tel. 502 036 928    
dk.chobot@kultura.niepolomice.pl 
 

Szkółka gitarowa  poniedziałek - godz. 15.00-16.00  

Tenis stołowy poniedziałek - godz. 16.00-19.00  

Studio Piosenki wtorek - godz. 16.00-17.30 

Próby zespołu Chobot Blues Band   wtorek - godz. 18.00-20.00   

Szkółka gitarowa środa - godz. 15.00-20.00 

Pracownia modelarstwa LĄDOWEGO czwartek - godz. 16.00-18.30 

Pracownia modelarstwa MORSKIEGO czwartek - godz. 16.00-18.30 

Pracownia modelarstwa LOTNICZEGO czwartek - godz. 16.00-18.30 

Próby zespołu "Bez Nazwy" czwartek - godz. 19.00-21.00 

Szkółka gitarowa piątek - godz. 15.00-20.00 

Nordic Walking - zajęcia na terenie Puszczy Niepołomickiej, 
prowadzi certyfikowany instruktor fitness 

czas i miejsce ustalane indywidualnie, 
tel. 530 040 116 

Spotkania Klubu Seniora  III niedziela miesiąca  
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