
Domy Kultury zapraszają na zajęcia i zabawy w okresie ferii zimowych. Specjalnie dla 
dzieci poza zajęciami stałymi przygotowano inne propozycje ciekawego i aktywnego 
spędzenia czasu wolnego. 

 
Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej  

tel. 12 251 30 05 dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl 
 

Dodatkowo w okresie ferii  

Wyjazd do kina w Niepołomicach z chętnymi dziećmi   19.01.2016 godz.11.30  

Zabawa kostiumowa dla dzieci 21.01.2016 godz.14.00 

Wyjazd do kina do Niepołomic  na godz.12.00 25.01.2016 godz.11.30  

27.01.2016 do 29.01.2016 nieczynne  

  

Pogawędki przy szydełku  pn, godz.13.30 - 15.30               

Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży. Spotkania KGW pn, godz.15.30 - 17.00                

Język angielski wt. godz.14.00 - 16.00 

Pogawędki przy szydełku wt. godz.13.00 - 15.00                      

Indywidualne  nauki gry na instrumentach  wt. godz.13.00 - 15.00                    

Ośrodek Wsparcia Seniora z integracją z młodzieżą wt. godz. 15.00  - 19.00                    

Aerobik dla pań wt. godz. 18.30 - 19.30                  

Taniec ludowy dla dzieci  śr. godz.13.30 - 15.00                        

Próba grupy śpiewaczej Wolańska Muza śr. godz. 15.00 - 17.00                        

Spotkania przy gitarze śr. godz. 18.00 - 20.00                         

Warsztaty plastyczne dla dzieci czw. godz.13.30 - 15.00                      

Indywidualne lekcje gry na pianinie czw. godz.15.30 - 16.15                        

Aerobik dla pań czw. godz.18.30 - 19.30                         

Ośrodek Wsparcia Seniora z integracją z młodzieżą pt. godz.15.00 - 19.00                             

Próba teatralna dla młodzieży  pt. godz.16.00 - 18.00                              

Próby Kapeli Ludowej Wolanie pt. godz. 18.00-20.00                            

Komputery  w godz. pracy placówki do godz.18.00        

Tenis stołowy, piłkarzyki  

w godz. pracy placówki z wyłączeniem 

godz. zajęć  

w dużej sali                       

 
 

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

Dodatkowo w okresie ferii:  

W głębinach oceanów 19 stycznia 2016, godz. 12.00 

Piaskowe animacje 20 stycznia 2016, godz. 17.00 

Wyjazd do muzeum motyli w Bochni 22 stycznia 2016, godz. 10.00 

Wyjazd do Woli Batorskiej na przedstawienie Pod 

starym Wawelem przygód bez liku 
27 stycznia 2016 godz.14.00 

Wyjazd do kina w Niepołomicach 29 stycznia 2016 roku, godz. 10.00 

zmiana godzin pracy w ferie: piątki czynne w 

godz.8.00 – 16.00 
 

  

Warsztaty regionalne dla dzieci 7-8 lat pn, godz. 12.30 – 13.30 

Kawiarenka komputerowa pn, godz. 15.00 – 18.00 

Tańce w kręgu 50+ pn, godz. 19.00 - 20.00 

Aerobik pn, godz. 20.00 - 21.00 

Pracownia modeli latających wt, godz. 14.00 - 16.00 

Kawiarenka komputerowa wt, godz. 15.00 - 19.00 

Tenis stołowy wt, godz. 16.00 - 19.00 
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Klub Kobiety Aktywnej wt, godz. 19.00 - 20.00 

 Ośrodek Wsparcia Seniora śr, godz. 10.00 - 14.00 

Grupa śpiewacza Zabierzanie śr, godz. 14.00 - 16.00 

Warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych II i III środa m-ca - godz.18.00 – 20.00 

Warsztaty plastyczne dla dzieci 7-9 lat czw, godz. 11.40 - 13.30 

Warsztaty plastyczne dla dzieci 10 + czw, godz. 13.30 - 15.00 

 Warsztaty rękodzieła dla seniorów czw, godz. 13.00 - 14.00 

Niepołomickie  Mażoretki 12+ czw, godz. 17.30 - 18.30  

Balet klasyczny 6+ pt, godz. 14.00 - 15.00 

Tenis stołowy pt, godz. 16.00 - 19.00 

Gry planszowe  w godz. pracy placówki 

 
 
Dom Kultury w Woli Batorskiej   

tel. 12 281 60 03 dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl 
 

Dodatkowo w okresie ferii:  

Zajęcia manualne pn, 18 i 25 stycznia godz.13.00- 15.00 

Warsztaty plastyczne  - własnoręcznie 

wykonanie  lalek 
wt, 19 i 26 stycznia  godz.15.30 – 17.00   

Wyjazd do Muzeum motyli w Bochni  

(zgłoszenia do 20 stycznia ) 
pt, 22 styczeń godz.10.00   

Przedstawienie dla dzieci Pod starym Wawelem 

przygód bez liku 
27 styczeń godz.15.00 

Wyjazd na film animowany „Dom” do kina w 

Niepołomicach (zgłoszenia do 27 stycznia) 
29 styczeń godz.10.00 

w piątki Dom Kultury czynny do 17.00 pozostałe 

dni bez zmian  
 

  

Próba Grupy śpiewaczej  Nasza Wola   pn, godz. 9.00 - 12.00 

Rytmika 3+ Pn, godz.15.30 - 16.15 

Trening taneczny grupy młodzieżowej pn, godz. 16.00 - 18.00 

Robotyka   4 i 18 styczeń  pn, godz.16.30 - 18.30 

Taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych pn , godz. 19.00 - 20.00   

Warsztaty plastyczne  dla dzieci wt,godz.15.30 - 17.00 

Pracownia artystyczna  II i IV wt. m-ca godz.17.00 

Próba Grupy śpiewaczej  Nasza Wola   śr, godz.9.00 - 12.00 

Klub miłośników gier planszowych sr.godz.14.00 -16.00 

Haft i szydełkowanie  śr, godz.17.00 - 19.00 

Spotkania taneczny grupy młodzieżowej śr, godz.17.00 - 19.00 

Gry i zabawy animacyjne czw,godz.14.00 - 16.00 

Warsztaty baletu klasycznego czw, godz. 16.30 - 17.30 

Spotkanie grupy wokalno instrumentalnej pt,godz.12.00 - 16.00 

Trening taneczny grypy młodzieżowej pt, godz.17.30 - 19.30 

Nauka gry na gitarze sob,godz.9.00 -12.00 

Nauka gry na pianinie sob,godz.12.00 - 14.45 

Tenis stołowy  
w godz. pracy placówki z wyłączeniem godz. 

zajęć w dużej sali 

 
Dom Kultury w Ochmanowie   

tel. 12 281 83 24 dk.ochmanow@kultura.niepolomice.pl 
 

Dodatkowo w okresie ferii:  

Czytanie bajek – zabawa w teatr pn, godz.15.30 – 17.30 

Zabawy edukacyjne i gry planszowe wt, godz.15.00 – 18.00 

Zajęcia plastyczne śr, godz.15.00 – 17. 00 

Zabawy ruchowe przy muzyce – twister, chusta 

animacyjna, hula-hop i skakanki 

czw, godz. 15.30 - 18.00 

Gałgankowy świat – co można wyczarować przy pt, godz.15.30 - 17.00 
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pomocy igły i nitki, szydełka i włóczki 

25 - 29 stycznia 2016 Dom Kultury nieczynny  

  
Klub miłośników gier planszowych i edukacyjnych pn, godz. 15.30 - 18.00 

Wieczór Seniora pn, godz. 16.00 - 18.30 

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci – zabawy taneczne, 

plastyka, czytanie bajek 

wt, godz. 16.00 - 17.00 

 

Pomoc w nauce dla dzieci wt, godz. 17.00 - 19.00 

Warsztaty plastyczne dla dzieci od 4 r. ż. śr, godz. 16.00 - 17.10 

Akademia małego kucharza – zajęcia dla dzieci 7+ czw, godz. 16.30 - 18.00 

Spotkanie KGW II i ostatni piątek m-ca, godz.18.00 

Warsztaty plastyki użytkowej dla młodzieży i dzieci pt, godz. 15.30 - 17.00 

Na sportowo i nie tylko pt, godz. 17.00 - 19.00                        

Aerobik dla dziewcząt i kobiet pt. godz.19.00 - 20.00 

Kawiarenka internetowa codziennie godz. 15.00 - 19.00 

Tenis stołowy codziennie  godz. 16.00 - 19.00 

 
Dom Kultury w Staniątkach  

tel. 12 281 82 57 dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl 
 

Dodatkowo w okresie ferii:  

Zajęcia szydełkowania i haftowania dla dzieci   pn.godz.16.00 – 18.00 

Klub miłośników gier planszowych wt.godz.13.00 – 15.00 

Rękodzieło dla dzieci – podstawy makramy  śr. godz. 13.00 – 15.00 

Tenis stołowy  śr. godz. 17.00 – 20.00 

Przedstawienie teatralne dla dzieci - Rycerz i Bestia 28 stycznia 2016 godz.11.00 

Tenis stołowy  czw. godz.13.00 – 16.00 

Akademia Małego Kucharza  pt. godz.14.00 -16.00 

Tenis stołowy  pt, godz.  18.30-20.00 

Wspólne kolędowanie z grupą kolędniczą przy 

Klubie Sportowym Czarni  

30 stycznia 2016  godz.18.00 

  
Warsztaty gry na gitarze pn.godz.14.45 - 18.45 

Warsztaty gry na pianinie pn. godz.18.45 - 21.30 

Warsztaty gry na gitarze pn.godz.21.30 - 22.15 

Warsztaty budowania i programowania robotów 5+  I i III pn. m-ca, godz.16.00 - 18.00 

Tenis stołowy pn. godz.16.00 - 18.00 

Warsztaty tańca baletowego 4+  wt. godz.16.30 - 17.30 

Warsztaty tańca baletowego 6+  wt. godz.17.30 - 18.30 

Warsztaty rytmiczne 3+  śr. godz.16.00 - 16.45 

Kawiarenka internetowa śr, godz.18.00 - 20.00 

Rodzinne  warsztaty  ceramiki 20 styczeń godz.18.00 - 20.00 

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

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

Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży czw. godz.14.30 - 16.00 

Rodzinne warsztaty rękodzieła artystycznego 7 styczeń godz.18.00 

Akademia decoupage  dla młodzieży i dorosłych  27  styczeń godz.18.00  

Tańce Świata 50 + czw, godz.17.00 - 18.00 

Aerobik czw. godz.18.00 - 19.00 

Warsztaty tańca nowoczesnego – młodzież pt, godz. 17.15 - 18.15 

Tenis stołowy  pt, godz.  18.30 - 20.00 

Warsztaty tańca towarzyskiego  niedz. godz. 18.30 - 20.00 

 
Dom Kultury w Zagórzu  

tel.12 281 80 52 dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl 
 

Dodatkowo w okresie ferii:  

Dzień z bajką- czytanie i oglądanie bajek, konkursy i 

zabawy 

pn, godz.14.00-18.00 
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Dzień kulinarny -przygotowujemy przyjęcie wt, godz.11.00-15.00  

Dzień muzyczny-mikrofon dla wszystkich karaoke, 

konkursy taneczne 

śr, godz.14.00-18.00 

Dzień strażacki – konkursy i zabawy strażackie, 

zajęcia plastyczne 

czw, godz.11.00 – 15.00 

Dzień sportowy-zajęcia sportowe, zabawy 

animacyjne, konkursy 

pt,godz.10.00-14.00 

  
Nordic Waking pn, godz.19.00-20.00 

Warsztaty tańca ludowego ZPiT Zagórzanie pn, godz. 20.00-22.00 

Warsztaty teatralne dla dzieci wt,godz.15.00-16.30 

Aerobik dla dziewcząt i kobiet wt,godz.20.00-21.00 

Rytmika 3+ śr,godz.15.00-15.45 

Warsztaty tańca ludowego ZPiT Mali Zagórzanie śr, godz.18.00-20.00 

ZPiT Zagórzanie warsztaty wokalne - emisja głosu śr, godz.19.00-20.00 

Warsztaty tańca ludowego ZPiT Zagórzanie śr, godz.20.00-22.00 

Zajęcia świetlicowe czw, godz.16.00-17.00 

Aerobik dla dziewcząt i kobiet czw, godz.20.00-21.00 

Akademia Młodego Kucharza kl 1-3 pt,godz.14.30-16.00 

Spotkania ze sztuką dla dzieci i młodzieży pt, godz.16.00-17.30 

Warsztaty rękodzieła artystycznego Pt, godz. 

Akademia Młodego Kucharza kl 4-6 pt, godz.16.30-18.00 

Nordic Waking pt,  godz.19.00-20.00 

Klub Ochrony Tradycji Staropolskich pt, godz.19.00-21.00 

Tenis stołowy  codziennie w godz. pracy placówki 

Kawiarenka internetowa codziennie w godz. pracy placówki 

 
 

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

Dodatkowo w okresie ferii  

Warsztaty origami dla dzieci 26 stycznia 2016r.  godz. 18.00 

Zabawa karnawałowa dla dzieci 30 styczeń 2016r. godz. 16.00 

Gry i zabawy planszowe / zabawy dowolne/quizy, 

rebusy, krzyżówki 

 

poniedziałek godz.14.00-19.30 

Zajęcia plastyczno - maski karnawałowe  

Gry i zabawy planszowe, sportowo - muzyczne 

 

wtorek godz.14.30-19.30 

 Zabawy w terenie/zręcznościowe /rebusy/ 

krzyżówki 

Akademia kulinarna dla dzieci      

 

środa godz.14.00-19.30 

Akademia kulinarna dla dzieci                                       

Zabawy sportowo-muzyczne i zręcznościowe  

Zajęcia plastyczno - maski karnawałowe 

 

czwartek godz.14.30-20.00 

Zabawy w terenie /zręcznościowe/ gry i zabawy 

planszowe              

Gry i zabawy sportowo-muzyczne      

 

piątek godz.15.00-19.30 

Tenis stołowy codziennie w godz. pracy placówki  

  
Gry i zabawy świetlicowe, chusta animacyjna pn, godz.14.00-15.30  

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pn, godz.16.00-19.00 

Pomoc w nauce, zabawy dowolne wt, godz.15.00-17.30  

Gry planszowe, zabawy taneczno - sportowe wt, godz.17.30-18.30  

Zajęcia świetlicowe, zabawy dowolne, gry planszowe śr, godz.14.00-16.00  

Zajęcia kulinarne śr, godz.16.00- 18.00 

Gry i zabawy sportowe, gry planszowe czw, godz.14.30-16.30 

Warsztaty rękodzieła artystycznego czw, godz.17.00-18.00 

Gry planszowe, zabawy sportowe pt, godz.14.30 – 16.00 

Pomoc w nauce, zabawy dowolne pt, godz.16.00 – 18.00 
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Warsztaty tańca nowoczesnego dla młodzieży pt, godz.18.30-19.30  

Zajęcia ruchowe dla dziewcząt i kobiet  pt, godz.20.30 – 21.30 

Wypożyczanie książek  codziennie w godz. pracy placówki 

Kawiarenka komputerowa codziennie w godz. pracy placówki  

 

Tenis stołowy, piłkarzyki 

 

wt, godz.18.30 - 20.00 

śr, godz.18.30 - 19.30 

czw, godz.19.00 - 20.00 

Warsztaty rękodzieła artystycznego raz w miesiącu 

Spotkania KGW I i III pn. m-ca godz.18.00 

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

 
Dodatkowo w okresie ferii:  

Zwiedzamy nowy ląd! – wirtualna podróż po Afryce, 

poznanie jej zwyczajów kultury oraz sztuki 

antycznej  

pn, 18 i 25 stycznia godz.18.30-

20.00 

Tak to leciało – karaoke   wt, 19 stycznia godz.17.30-19.30 

W Świecie Zwierząt – zajęcia edukacyjne z 

zabawami ruchowym 

śr, 20 stycznia godz.17.00-18.30 

Dziecięca Olimpiada   czw, 21 stycznia godz.18.00-20.00 

22.01.2016r. NIECZYNNE   

 Jaka to melodia- zabawy ruchowo wokalne dla 

dzieci  

śr, 27 stycznia godz.16.30-17.30 

 Średniowieczni rycerze i księżniczki- gra 

planszowa oraz zabawy plastyczne  

czw, 28 stycznia godz.18.00-20.00 

Wielkie Quizowanie – konkurs wiedzy ogólnej dla 

dzieci  

pt. 29 stycznia godz. 16.00-17.30 

Śnieżne Kule- zabawa dla dzieci i młodzieży na 

zakończenie ferii  

pt, 29 stycznia godz.18.00-20.00 

  

PRZE!pracownia – warsztaty plastyczne dla młodzieży pn. godz. 16.15 - 17.00 

Iluzyjni – plastyka związana ze zjawiskiem złudzenia 

optycznego  

pn. godz. 17.45 - 19.00 

Gry i zabawy edukacyjne  - odrabianie lekcji pn, godz.19.00 - 20.00 

Wirtualne podróże – różne zakątki świata i ich kultura wt, godz.16.00 - 16.45 

LINOgrafika- Linoryt  I i III wtorek m-ca , godz.17.00 - 19.00 

Decoupage dla dzieci II i IV wtorek m-ca , godz.17.00 - 19.00 

Kobieteria – Klub aktywnych kobiet  wt, godz.19.00 - 20.00 

Gry i zabawy świetlicowe śr, godz.16.00 - 17.00 

Klub miłośników kina – zabawy plastyczne i ruchowe 

związane z wcześniej podaną tematyka wieczoru 

śr, godz.17.00 - 19.30 

PRZE!pracownia – warsztaty plastyczne dla dzieci czw. godz. 16.00 - 17.00 

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży czw, godz.17.00 - 18.00 

Dekoratornia –warsztaty artystyczne   dla dorosłych czw, godz.18.00 - 20.00 

Gry i zabawy edukacyjne   pt, godz.16.00 - 18.00 

Klub gier planszowych pn, godz.18.00 - 20.00 

Kafejka internetowa  codziennie w godz. pracy placówki  

Siłownia codziennie w godz. pracy placówki  

Tenis stołowy  codziennie w godz. pracy placówki  

Biblioteka codziennie w godz. pracy placówki  
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 Dom Kultury w Zakrzowie  
tel. 12 281 80 33 dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl 
 

Dodatkowo w okresie ferii:  

Bajką inspirowane pn, godz.12.00 – 14.00 

Wyczarowane z papieru – papieroplastyka wt, godz.12.00 – 14.00 

Gałgankowy świat  - igłą malowane  śr, godz.12.00 – 14.00   

Dzień kreatywnych zabaw plastycznych czw, godz.12.00 – 14.00 

Obraz  3D pt, godz.12.00 – 14.00   

  

Bajką inspirowane – zajęcia plastyczne dla dzieci 5 + pn. godz. 13.30 - 14.30 

Klub plastyków nieprofeesjonalnych  - zajęcia plastyczne 

dla dzieci 10 + 
pn. godz. 14.00 - 16.00 

Warsztaty baletu klasycznego 3+ pn, godz.16.00 -17.00 

Niepołomickie Mażoretki 12+ pn, godz.17.00 -19.00 

Ośrodek Wsparcia Seniorów pn, godz.17.00 - 21.00 

Niepołomickie Mażoretki 7+ wt, godz.12.45 - 14.45 

Papieroplastyka dla dzieci 9- 10 lat  wt, godz.14.30 - 15.30 

Klub miłośników gier planszowych  wt, godz.15.00 - 17.00 

Tańczyć każdy może – gimnastyka i tańce usprawniające 

dla seniorów 
wt. godz.17.30 - 18.30 

Warsztaty baletu klasycznego 12+  wt, godz.18.45 - 19.45 

Warsztaty baletu klasycznego 7+  śr, godz.13.30 - 14.30 

Warsztaty rękodzieła artystycznego – deqoupage dzieci 

10+ 
śr, godz.13.45 - 15.00 

Kawiarenka internetowa śr, godz.17.00 - 19.00 

Plastyka 3D, dzieci 7+ czw, godz.12.30 - 13.30 

Akademia kulinarna dzieci 8+ czw, godz.15.00 - 17.00 

Ośrodek Wsparcia Seniorów  czw, godz.17.00 - 21.00 

Szydełkiem malowane – warsztaty dzieci 10+ pt, godz.13.30 - 14.30 

Warsztaty rękodzieła artystycznego – deqoupage dorośli pt, godz.17.00 - 19.00 

Kawiarenka internetowa pt, godz.17.00 - 19.00 

 

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

 
Dodatkowo w okresie ferii:  

Karnawałowe ciekawostki i zabawy – dawne i 

współczesne zwyczaje 

wt, 19 i 26 stycznia godz.15.00 –16.00            

Młodzieżowe rozgrywki w tenisa stołowego wt, godz.16.00 - 18.00 

Kukiełkowy świat bajek  - wykonanie kukiełek z 

materiałów 

śr, 20 i 27 stycznia godz.12.00 – 14.00 

Zabawy z chustą animacyjną czw, 21 i 28 stycznia godz.14.30 -15.30 

Ryżowe mozaiki – fantazyjne wyklejanki z ryżu pt, 22 i 29 stycznia godz.12.00 – 14.00 

Tenis stołowy pt, 22 i 29 stycznia godz.14.00 – 15.00 

  

NordicWalking wt, godz. 18.00 

Tenis stołowy, szachy i inne gry stolikowe wt, godz.17.00 - 18.00 

Spotkania Klubu Seniora (II i IV wtorek miesiąca) wt, godz.18.00 - 1 9.00 

Warsztaty plastyczne i manualne dla dzieci 0-II kl. śr, godz.14.30 - 16.00 

Gry i zabawy sprawnościowe śr, godz.16.00 - 17.00          

Warsztaty plastyczne i rękodzieła artystyczne  dla 

dzieci III – VI kl. 

czw, godz. 15.30 - 17.30 

Gry edukacyjne dla dzieci (kalambury, scriba, 

monopoly) 

pt, godz. 14.00-15.00 

Czytanie bajek i wierszy, malowanki dla maluchów pt, godz. 15.00-17.00 

NordicWalking pt, godz. 18.00 

Kawiarenka internetowa codziennie w godzinach pracy placówki 

  

mailto:dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl
mailto:dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl


 
Filia Niepołomice Jazy  
 

W okresie ferii czynne od godz.11.00 - 15.00  

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

Gry stolikowe: szachy, warcaby, koszykówka, zajęcia 

na 
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 Suchorabie  
tel. 12 284 05 57 dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl 

 
Dodatkowo w okresie ferii:  

Spotkania ze sztuką – warsztaty plastyczne dla dzieci wt,  19.01. godz. 10.00-11.30  

Bal karnawałowy dla dzieci czw, 21.01. godz. 13.00 – 16.00 

Spotkania ze sztuką – warsztaty plastyczne dla dzieci czw, 21.01. godz. 10.00-11.30 

Robotyka dla dzieci i młodzieży oraz wyjazd do 

Legolandu w Krakowie 
 28.01.czw,godz.10.00 – 12.00  

  

Klub Malucha pn, godz. 10.30-13.30 

Grupa teatralna Promyczek  pn, godz. 13.30-15.00 

Zajęcia świetlicowe, gry i zabawy pn, godz. 15.00-15.30 

Klub Malucha  śr, godz. 10.00-13.00  

Język angielski dla dzieci grupa młodsza śr,godz. 14.00-15.00 

Język angielski dla dzieci grupa starsza śr, godz.15.00- 16.00 

Nordic Walking śr, godz. 19.00-20.00 

W damskim gronie – wieczorne spotkania kobiet. śr, godz. 20-00-21.00 

„Książka – mój przyjaciel” Wspólne czytanie bajek i 

wierszy. 
czw, godz. 13.00-14.30 

Klubik amatorów gier planszowych 
czw,godz.14.30 – 15.30 co drugi 

tydzień 

Klub Malucha  pt, godz. 11.00-13.00  

Punkt wypożyczania książek  codziennie w godz. pracy  

Komputery codziennie w godz. pracy  

  

Dom Kultury w Chobocie  

tel. 502 036 928    dk.chobot@kultura.niepolomice.pl 

 

W okresie ferii zimowych Dom Kultury w Chobocie będzie czynny w godz.10.00 - 14.00. 

W programie : 

- zajęcia modelarskie 

- zajęcia w ramach Studia Piosenki 

- zajęcia w ramach Studia Nagrań 

- otwarte próby zespołu "Chobot Blues Band" 

- gry świetlicowe 

- na zakończenie ferii tradycyjny Zimowy Turniej Tenisa Stołowego 

 

 

mailto:dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl
mailto:dk.chobot@kultura.niepolomice.pl

