Zajęcia
stałe
w
Domach
Kultury
w
miesiącach
lipiec
sierpień
Domy Kultury zapraszają do udziału w zajęciach artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych.

2012.

Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej
tel. 12 251 30 05 e-mail:dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl
Proponowane zajęcia
godziny realizacji
Haft i szydełkowanie dla wszystkich
poniedziałek – godz.13.00 - 15.00
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
poniedziałek - godz.15.00 - 18.00
Haft i szydełkowanie dla wszystkich
wtorek - godz.13.00 - 15.00
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
wtorek - godz.15.00 - 17.30
Spotkania Gospodyń
wtorek – godz.15.30-17.30
Próba Kapeli Ludowej
wtorek – godz.17.30 - 19.30
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
środa - godz. 13.00- 16.00
Spotkania Klubu Seniora
środa - godz.16.00 - 17.00
Próby grupy śpiewaczej Wolańska Muza
środa - godz.17.00 - 18.30
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
czwartek – godz.13.00 - 17.00
Próba Kapeli Ludowej
czwartek – godz.17.30 - 19.00
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
piątek – godz.13.00 - 15.00
Dyskoteka dla dzieci do lat 14
piątek – godz.16.00 - 19.00
Planowane imprezy:
03 lipca 2012 godz.7.00 Wycieczka KEiR, KGW oraz młodzieży do Ojcowskiego Parku Narodowego.
06 lipca 2012 godz.10.00 Wycieczka rowerowa do Puszczy Niepołomickiej- Pomniki Pamięci Narodowej
11 lipca 2012 godz.9.00 Wycieczka rowerowa do Borku - Centrum Aktywnego Wypoczynku
21 sierpnia 2012 godz.10.00 Wycieczka rowerowa do Puszczy Niepołomickiej – Czarny Staw, Żubrowisko
Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim
tel. 12 281 68 55 e-mail: dk.zabbochenski@kultura.niepolomice.pl
Proponowane zajęcia
godziny realizacji
Warsztaty tańca dla dzieci 6 – 9 lat
poniedziałek - godz.13.00 - 14.00
Warsztaty tańca dla dzieci 6 – 9 lat
wtorek - godz.13.00 - 14.00
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki 10 – 12 lat
wtorek - godz.14.00 - 15.30
Klub przyjaciół bajki – zajęcia teatralno-plastyczne
środa - godz.14.00 - 15.00
Wakacyjny seans z wyobraźnią, czyli zajęcia plastyczno-teatralne
środa - godz. 15.30 – 17.00
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki – 12-15 lat
czwartek–godz.13.00 - 15.00
Warsztaty taneczne – Dance – 12-15 lat
czwartek–godz.16.00 - 17.00
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki – 15-18 lat
czwartek– godz.17.00 - 18.00
Warsztaty taneczne – Dance – 15 – 18 lat
czwartek – godz.18.00 - 19.00
Warsztaty plastyczne dla uczestników 7 – 11 lat
piątek – godz.12.30 – 14.00
Warsztaty plastyczne dla młodzieży powyżej 11 lat
piątek – godz. 14.30 – 16.00
Warsztaty rękodzieła dla dorosłych
sobota –godz.12.00 - 14.00
Warsztaty cyrkowe – żonglerka, clownada
sobota – godz.15.00 – 16.00
od 7 sierpnia do 1 września 2012 nieczynne
Planowane imprezy:
6 lipca 2012 w godz. 17.00 – 19.00 – Piekielne ognie, czyli warsztaty w pracowni ceramicznej
14 i 15 lipca 2012 - Prezentacja zespołów mażoretkowych podczas Dni Zabierzowa Bocheńskiego
15 lipca 2012 godz. 16.00 - finał konkursu na najpiękniejszy bukiet
17 lipca do 4 sierpnia 2012 – malowanie obrazu techniką 3D na placu przy Domu Kultury
4 sierpnia 2012 godz. 12.00 – wernisaż

Dom Kultury w Woli Batorskiej
tel. 12 281 60 03 e-mail: dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl
Proponowane zajęcia
godziny realizacji
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
wtorek - godz.15.00 - 16.30
Szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych
wtorek - godz.17.00 - 19.00
Warsztaty sztuki użytkowej – malowanie tkanin jedwabnych
24 lipca - godz.17.00 – 20.00
Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola
środa - godz.9.00 - 12.00
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci
środa - godz.18.00 - 19.00
Spotkania Klubu Seniora - 1 x w miesiącu
czwartek - godz.10.00 - 12.00
Spotkania Maluchów
czwartek - godz.17.00 – 18.00
Warsztaty komputerowe dorosłych
wg odrębnego harmonogramu
Wakacyjny kurs języka angielskiego
Od 2 lipca wg odrębnego harmonogramu
Zajęcia świetlicowe :gry planszowe i edukacyjne, tenis stołowy . codziennie w godzinach pracy placówki
od 6 do 24 sierpnia 2012 nieczynne
Planowane imprezy:
31 lipca 2012 godz.17.00 – Wernisaż prac plastycznych uczestników zajęć
Dom Kultury w Ochmanowie
tel. 12 281 83 24 e-mail: dk.ochmanow@kultura.niepolomice.pl
Proponowane zajęcia
Wakacje na kolorowo - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży

godziny realizacji
poniedziałek – godz.16.00 – 17.00

Zabawy sprawnościowe przy muzyce
poniedziałek – godz.17.00 – 19.00
Wieczór Seniora
wtorek – godz.16.30 – 18.30
Klub miłośników gier planszowych i edukacyjnych
wtorek – godz. 16.00-18.00
Klub Malucha - zajęcia plastyczne i zabawy dla dzieci w wieku 3 – 7
środa – godz. 15.00 – 16.30
lat
Łamigłówki Mądrej Główki - zabawy szaradziarskie
środa – godz.17.00 – 19.00
Wakacyjna przygoda z tańcem i piosenką
czwartek – godz.15.00 - 17.00
Warsztaty filcowania i decoupage - trwają zapisy
czwartek - godz.17.00 - 19.30
Na sportowo i nie tylko - tenis stołowy i inne zabawy sportowe
piątek- godz.16.00- 19.00
Zajęcia świetlicowe (plastyczne, sportowe, gry planszowe i
codziennie – godz.16.00 – 18.00
edukacyjne, klub szaradziarski, rękodzieło, tenis stołowy)
6 sierpnia do 18 sierpnia 2012 - nieczynne
Planowane imprezy:
12 lipca 2012 – czwartek – wycieczka do Wrocławia (Panorama Racławica, Ostrów-ogrody japońskie, Stare
Miasto, przejazd statkiem po Odrze)
03 sierpnia 2012 – piątek – wycieczka do Muzeum Ziemi Kieleckiej, zwiedzanie Sanktuarium w Kałkowie i
zamku w Chęcinach.
28 sierpnia 2012 – wtorek – wycieczka do Sandomierza i Baranowa
Dom Kultury w Staniątkach
tel. 12 281 82 57 e-mail: dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl
Proponowane zajęcia
godziny realizacji
Gry i zabawy świetlicowe
poniedziałek – godz.9.00-16.00
Spotkania towarzyskie młodzieży
wtorek– godz.12.00-20.00
Zabawy sportowe dla dzieci
środy – godz.9.00 – 16.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
czwartek - godz.14.15 - 16.00
Gry i zabawy sportowe
czwartki -16.00 – 19.00
Spotkania towarzyskie dla młodzieży
piątek – 12.00 – 20.00
1 – 24 sierpnia 2012 nieczynne
Planowane imprezy:
od 2 do 7 lipca 2012r. w godz. 8.00 - 16.00 zorganizowany wypoczynek dla dzieci klas od II – VI, organizator:
Parafia i Dom Kultury
12 lipca 2012 - wycieczka do Wrocławia (Panorama Racławicka, zwiedzanie zabytków i atrakcji Wrocławia)

28 lipca 2012 godz.18.00 - Wernisaż prac plastycznych dzieci – uczestników warsztatów plastycznych
28 sierpnia 2012 – wycieczka do Sandomierza
Dom Kultury w Zagórzu
tel.12 281 80 52 e-mail: dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl
Proponowane zajęcia
godziny realizacji
Zajęcia świetlicowe
poniedziałek - godz.15.00 – 16.30
Taniec ludowy dla młodzieży (przerwa od 15.07 do 15.08.)
poniedziałek - godz.19.00 - 22.00
Taniec ludowy dla dzieci (przerwa od 15.07 do 15.08.)
wtorek - godz.16.00 - 18.00
Nordic Waking
wtorek - godz.19.00 - 20.00
Taniec ludowy dla młodzieży – zajęcia wokalne (przerwa od 15.07 do
środa - godz.18.00 - 20.00 (2 razy w m-cu)
15.08.)
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (przerwa od 1do 31.08)
czwartek - godz.16.15 - 18.15
Nordic Waking
czwartek - godz.19.00 - 20.00
Tenis stołowy
codziennie w godz. otwarcia
od 30 lipca do 14 sierpnia - nieczynne
Planowane imprezy:
9 lipca do 13 lipca 2012 w godz.10.00 - 14.00 Bezpieczne wakacje w Zagórzu
12 lipca 2012 wycieczka do Wrocławia
26 lipca 2012 godz.17.00 wernisaż prac uczestników warsztatów plastycznych
26 sierpnia 2012 Dożynki w Zagórzu
28 sierpnia 2012 wycieczka do Sandomierza i Baranowa
Dom Kultury w Słomirogu
tel. 12 281 93 63 e-mail: dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl
Proponowane zajęcia
Pierwszy poniedziałek miesiąca
Warsztaty plastyczne dla dzieci
Gry i zabawy edukacyjne dla dzieci
Zajęcia i gry planszowe
Warsztaty plastyczne dla dzieci
Gry i zabawy edukacyjne dla dzieci
Zabawy i gry planszowe
Gry i zabawy sportowe
Wypożyczanie książek
Tenis stołowy, piłkarzyki

godziny realizacji

nieczynne
poniedziałek - godz. 15.00-17.00
poniedziałek - godz.17.00 - 18.00
wtorek – godz.15.00 – 18.00
środa - godz. 15.00-17.00
środa - godz.17.00 - 18.00
czwartek – godz.14.30 – 17.30
piątek – godz.15.00 – 18.30
codziennie- godz.15.00 – 20.00
poniedziałek - godz.17.00 - 20.00
wtorek – godz.18.00 – 21.00
środa – godz.17.00 – 20.00
czwartek – godz.17.30 – 20.30
piątek – godz. 18.30-21.00
od 20 sierpnia do 7 września 2012 - nieczynne

Planowane imprezy
8 lipca 2012 godz. 15.00 - Wakacyjna zabawa dla dzieci.
28 – 29 lipca godz. 15.00 – Piknik rodzinny.
Dom Kultury w Zakrzowcu
tel. 12 281 93 66 e-mail: dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl
Proponowane zajęcia
warsztaty plastyczne Moje cudowne wakacje
gry i zabawy świetlicowe kalambury, gry planszowe, zgaduj zgadula.
Zajęcia muzyczne zespołu CASADA
Coś na ząb - małe gotowanie
Klub małego malucha -.zajęcia dla najmłodszych
zajęcia sportowe, tenis, siatkówka, wycieczka rowerowa/ pierwsza
pomoc

godziny realizacji
poniedziałek – godz.16.00 – 17.30
poniedziałek – godz.18.00 – 20.00
wtorek – godz.16.00 – 18.00
wtorek - godz.18.00 – 20.00
środa - godz.16.15 - 17.15
środa - godz.18.00 – 20.00

czwartek godz.16.30 – 17.30
Wyjazd do kina lub w inne miejsce w zależności od oczekiwań
czwartek godz.16.00
uczestników/ terenoznawstwo: wyznaczanie azymutów, kierunków
świata, podchody.
Cykl zajęć samodoskonalenia
Piątek – godz.16.00 – 18.00
dyskoteka, karaoke, gry i zabawy świetlicowe
Piątek – godz.18.30 – 20.00
siłownia
w godzinach pracy placówki
od 9 – 23 sierpnia 2012 - nieczynne

Dom Kultury w Zakrzowie
tel. 12 281 80 33 e-mail: dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl
Proponowane zajęcia
godziny realizacji
Warsztaty plastyczne dla dzieci 7-8 lat
poniedziałek – godz.10.30 - 11.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci 9-10 lat
poniedziałek – godz.12.00- 13.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych
poniedziałek – godz.13.30 - 14.30
Warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci i młodzieży
wtorek– godz.13.30 – 14.30
Warsztaty rękodzieła ludowego dla dorosłych
wtorek – godz.16.00 – 17.30
Spotkanie klubu Babskie Pogaduchy
wtorek- godz.18.00 – 20.00
Sekcja marszowo taneczne mażoretki grupa młodsza
środa - godz.10.00–11.30
Warsztaty rytmiczno-taneczne dla dzieci 5-7 lat
środa – godz. 11.45 – 12.30
Sekcja marszowo taneczne mażoretki grupa starsza
środa – godz.13.00 – 14.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci 6-8 lat
czwartek – godz.10.30 – 11.30
Gry i zabawy świetlicowe dla dzieci 6-8 lat
czwartek – godz. 11.30- 13.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci 6-8 lat
piątek – godz.10.30 – 11.30
Sekcja marszowo taneczne mażoretki grupa młodsza
piątek – godz. 10.30 - 12.00
Sekcja marszowo taneczne mażoretki grupa starsza
piątek– godz.13.00 – 14.30
Gry i zabawy świetlicowe, ping- pong
w godzinach pracy placówki
od 16 lipca do 29 lipca 2012 - nieczynne
Planowane imprezy:
14 lipca 2012r –wycieczka Szlakiem sarmackiej Polski - Rytwiany, Szydłów
Świetlica Kultury w Podgrabiu
tel. 12 281 32 64 e-mail: dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl
Proponowane zajęcia
godziny realizacji
Zabawy i konkursy sportowe, EURO 2012 - konkurs plastyczny,
wtorek – godz.15.00 – 17.00
przedstawienie kukiełkowe do czytanych wierszy, małe dzieła z
masy solnej
Gry i zabawy świetlicowe
środa – godz.10.00 – 15.00
Kalambury, gry planszowe: rozgrywki w szachy i tenisa stołowego;
piątek – godz.14.00 – 16.00
gry i zabawy na boisku sportowym
Gry i zabawy, konkursy na boisku sportowym
sobota – godz.10.00 – 12.00
od 6 sierpnia do 25 sierpnia 2012 nieczynne
Filia Niepołomice Jazy
Proponowane zajęcia
Proponowane zajęcia
Turniej tenisa stołowego, zawody na siłowni
Gry stolikowe, szachy, warcaby, mini hokej
Zajęcia za basenie, doskonalenie pływania
Konkursy rysunkowe, zajęcia artystyczno – plastyczne, halowa piłka
nożna
Koszykówka, siatkówka, piłka ręczna
Zajęcia sportowe dla dzieci
od 27 sierpnia do 7 września 2012 - nieczynne

godziny realizacji
godziny realizacji
poniedziałek - godz.11.00 - 15.00
wtorek – godz. 11.00 - 15.00
środa – godz. 11.00 - 15.00
czwartek - godz. 11.00 - 15.00
piątek - godz. 11.00 - 15.00
codziennie w godzinach pracy placówki

Planowane imprezy:
24 lipca 2012 – wycieczka rowerowa do Puszczy Niepołomickiej
9 sierpnia 2012 - wycieczka rowerowa do Puszczy Niepołomickiej
17 sierpnia 2012 - wycieczka rowerowa do Puszczy Niepołomickiej

Klub Kultury w Suchorabie
tel. 12 284 05 57 e-mail: dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl
Zajęcia stałe
Godziny realizacji
Turystyczne poniedziałki - piesze wycieczki po okolicy, ogniska, w razie poniedziałek - godz.11.00 - 14.30
niepogody gry i zabawy w Klubie Kultury
Zabawne wtorki - gry i zabawy, klub miłośników gier planszowych
wtorek – godz.11.00 – 14.00
Rozczytane środy - Czytanie baśni, wierszy, opowiadań
środa - godz.11.00 – 14.30
Kolorowe czwartki - zabawy plastyczne, manualne dla dzieci
czwartek - godz.11.00 – 14.00
Spotkania z bohaterami bajek
piątek - godz.11.00 – 14.30
od 23 lipca do 19 sierpnia nieczynne

Dom Kultury w Chobocie
tel. 502 036 928 e-mail: dk.chobot@kultura.niepolomice.pl
Proponowane zajęcia
Szkółka gitarowa
Tenis stołowy
Pracownia modelarstwa lądowego
Pracownia modelarstwa morskiego
Pracownia modelarstwa lotniczego
Studio Piosenki lub Zespół Chobot Blues Band
Szkółka gitarowa
Pracownia modelarstwa lądowego
Pracownia modelarstwa morskiego
Pracownia modelarstwa lotniczego
Zespół Chobot Blues Band
Szkółka gitarowa
Zespół Chobot Blues Band
Nordic Walking - zajęcia na terenie Puszczy Niepołomickiej prowadzi
certyfikowany instruktor fitness

godziny realizacji
poniedziałek – godz.15.00 – 17.00
poniedziałek – godz.17.00 - 20.00
wtorek - godz.16.00 - 18.00
wtorek - godz.16.00 - 18.00
wtorek - godz.16.00 - 18.00
wtorek - godz.18.30 - 21.00
środa - godz.15.00 - 20.00
czwartek - godz.16.00 - 18.00
czwartek - godz.16.00 - 18.00
czwartek - godz.16.00 - 18.00
czwartek - godz.19.00 - 21.00
piątek - godz.15.00 - 20.00
sobota - podatkowe próby
czwartek, sobota lub niedziela - czas i
miejsce ustalane indywidualnie –
tel. 530 040 116

