Zajęcia w Domach Kultury - LUTY 2015
Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej
tel. 12 251 30 05, dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl
Pogawędki przy szydełku
Spotkania Koła Gospodyń Wiejskich
Aerobik dla dziewcząt i kobiet
Taniec Ludowy dla dzieci
Ośrodek Wsparcia Seniora
Spotkania przy gitarze
Próba grupy śpiewaczej Wolańska Muza
Spotkania przy gitarze
Próba teatralna dla młodzieży (ustalone grupy)
Warsztaty rękodzieła artystycznego - sutasz
Indywidualne warsztaty gry na instrumentach; pianino,
akordeon
Próby teatralne dla dzieci i młodzieży (wszyscy)
Aerobik dla dziewcząt i kobiet
Ośrodek Wsparcia Seniora
Próby Kapeli Ludowej Wolanie
Komputery
Tenis stołowy, piłkarzyki

poniedziałek, godz. 13.30 - 15.30
poniedziałek, godz. 15.30-17.00
poniedziałek, godz. 18.15-19.15
wtorek, godz. 13.30-15.00
wtorek, godz. 14.00-18.00
wtorek, godz. 18.00-20.00
środa, godz. 15.00-17.00
środa, godz. 18.00-20.00
środa, godz-17.00-19.00
II i IV czwartek, godz. 14.00-15.30
czwartek, godz. 13.30-17.00
czwartek, godz. 17.00-19.00
czwartek, godz. 19.00-20.00
piątek, godz. 14.00-18.00
piątek, godz. 18.00-20.00
codziennie w godz. pracy placówki do godz. 18.00
codziennie w godz. pracy placówki z wyłączeniem
godz. zajęć w dużej sali

Planowane imprezy:
14 lutego 2015, godz. 17.00-21.00 zabawa ostatkowa dla grupy teatralnej
17 lutego 2015, godz. 16.00-20.00 Zapusty - zabawa ostatkowa dla seniorów

Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim
tel. 12 281 68 55, dk.zabbochenski@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty tańca dla dzieci 6-10 lat
Klub Pętelka czyli pracownia krawiectwa amatorskiego
Komputery
Tańce w kręgu 50+
Warsztaty plastyczne dla uczestników 8-9 lat
Pracownia modeli latających
Komputery
Klub Kobiety Aktywnej
Ośrodek Wsparcia Seniora
Grupa śpiewacza Zabierzanie
Warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych
Komputery
Warsztaty rękodzieła dla seniorów
Warsztaty plastyczne dla uczestników 6-9 lat
Warsztaty plastyczne dla młodzieży powyżej 10 lat
Klub Kobiety Aktywnej
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 6 - 10 lat

poniedziałek, godz. 12.30-14.30
poniedziałek, godz. 15.00-17.00
poniedziałek, godz. 15.00-18.00
poniedziałek, w godz. 19.00-20.00
wtorek, godz. 12.30-13.30
wtorek, godz. 14.00-16.00
wtorek, godz. 16.00-19.00
wtorek, w godz. 19.00-20.00
środa, w godz. 12.00-16.00
środa, godz. 16.00-18.00
II i III środa m-ca - godz. 18.00-20.00
czwartek, godz. 12.00-14.00
czwartek, godz. 13.00-15.00
czwartek, w godz. 11.45-12.30
czwartek, godz. 12.40-15.00
czwartek, godz. 19.00-20.00
piątek, godz. 15.30-16.45

Komputery
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 11 -18 lat

piątek, godz. 15.00-17.00
piątek, godz. 17.00-19.00

W OKRESIE FERII
poniedziałki w godz. 12.00-14.00 warsztaty rysowania piaskiem
wtorki w godz. 12.00-14.00 warsztaty rękodzieła - sutasz
piątki w godz. 12.00-14.00 mikrofon dla wszystkich
23 lutego, godz. 10.00 - I Międzyszkolne zawody modeli halowych - Zostań pilotem
Dom Kultury w Woli Batorskiej
tel. 12 281 60 03, dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl
Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola
Zabawy rytmiczne dla dzieci 3+
Spotkania ze sztuką – warsztaty plastyczne dla dzieci
Kreatywne spotkania z decoupage
Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola
Spotkanie młodzieży tańczącej taniec nowoczesny
Warsztaty baletu klasycznego
Zajęcia świetlicowe
Spotkanie młodzieży tańczącej taniec nowoczesny
Warsztaty robotyki dla dzieci
Zajęcia świetlicowe
Spotkanie młodzieży tańczącej taniec nowoczesny
Indywidualna nauka gry na pianinie

poniedziałek, godz. 9.00-12.00
poniedziałek – zapisy
wtorek, godz. 15.30-17.00
10 i 24 lutego, wtorek, godz. 17.30
środa, godz. 9.00-12.00
środa, godz. 16.00-18.00
środa, godz. 18.00-19.00
czwartek, godz. 14.00-16.00
czwartek, godz. 16.00-19.00
czwartek, godz. 18.00
piątek, godz. 14.00-16.00
piątek, godz. 16.00-20.00
piątek, godz. 15.30-17.45

Dom Kultury w Ochmanowie
tel. 12 281 83 24, dk.ochmanow@kultura.niepolomice.pl
Klub miłośników gier planszowych i edukacyjnych
poniedziałek, godz. 15.00-17.00
Wieczór Seniora
poniedziałek, godz. 16.00-18.30
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci – zabawy taneczne, plastyka,
poniedziałek, godz. 17.00-18.00
czytanie bajek
Warsztaty plastyczne dla dzieci od 4 r. ż.
środa, godz. 16.00-17.10
Warsztaty kulinarne dla dzieci
I i III środa, godz. 15.30-17.30
Pomoc w nauce
czwartek, godz. 16.30-18.00
Aerobik dla dziewcząt i kobiet
czwartek, godz. 18.30-19.30
Spotkanie KGW
II i ostatni piątek miesiąca – godz. 18.00
Warsztaty plastyki użytkowej dla młodzieży i dzieci
piątek, godz. 15.30-17.00
Na sportowo i nie tylko
piątek, godz. 17.00-19.00
W OKRESIE FERII
16 i 23 lutego 2015, poniedziałek, godz. 9.00-12.00, zabawy muzyczno-taneczne, plastyczne, teatralne
17 i 24 lutego 2015, wtorek, godz.9.00-12.00 - dzień gier planszowych i edukacyjnych, zabawy sportowe

Dom Kultury w Staniątkach
tel. 12 281 82 57, dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty budowania i programowania robotów „Robotyka” od 5r. Grupa I
Aerobik dla dziewcząt i kobiet
Warsztaty budowania i programowania robotów - „Robotyka”od
5r. grupa II

I i III poniedziałek m-ca,
godz. 16.00-18.00
Poniedziałek, 19.30-20.30
/każdy/wtorek, godz. 16.00-18.00

Formacja marszowa – taneczna Mażoretki
wtorek, godz. 15.30-17.00
Warsztaty gry na gitarze
wtorek, godz. 15.45-17.15
Warsztaty gry na pianinie
wtorek, godz. 17.15-18.00
Warsztaty gry na gitarze
wtorek, godz. 18.00-18.45
Warsztaty gry na pianinie
wtorek, godz. 18.45-19.30
Warsztaty gry na gitarze
wtorek, godz. 19.30-20.15
Warsztaty tańca baletowego grupa młodsza
wtorek, godz. 17.45-18.30
Warsztaty tańca baletowego grupa starsza
wtorek, godz. 18.45-19.30
Warsztaty muzyczno – taneczne dla dzieci 3+
środa, godz. 16.00-17.00
Warsztaty nauki gry na akordeonie
środa, godz. 18.45-19.30
Spotkania ze sztuką -warsztaty dla dzieci
czwartek, godz. 13.00-14.30
Spotkania ze sztuką – warsztaty dla młodzieży
czwartek, godz. 14.30-16.00
Akademia decoupage 3 D
19 lutego godz. 18.00
Tańce Świata 50 +
czwartek, godz. 17.00-18.00
Rodzinne warsztaty przy ceramice
26 lutego, godz. 18.00
Warsztaty tańca nowoczesnego -dzieci
piątek, godz. 16.15-17.15
Warsztaty tańca nowoczesnego - młodzież
piątek, godz. 17.15-18.15
Warsztaty tańca towarzyskiego dla młodzieży i osób dorosłych
niedziela, godz. 19.00-20.30
Planowane imprezy
21 lutego 2015, godz.15.00 Zimowy wieczór - spotkanie środowiskowe seniorów
Dom Kultury w Zagórzu
tel.12 281 80 52, dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty tańca ludowego ,,Mali Zagórzanie’’
Warsztaty tańca ludowego Z P i T ,,Zagórzanie’’
Nordic Waking
Rytmika dla dzieci
Warsztaty teatralne dla dzieci
Aerobik dla dziewcząt i kobiet
ZPiT ,,Zagórzanie’’warsztaty wokalne-emisja głosu
Warsztaty tańca ludowego ZPiTi ,,Zagórzanie’’
Zajęcia świetlicowe
Język angielski dla dzieci
Nordic Waking
Spotkania ze sztuką-warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
Warsztaty kulinarne dla dzieci
Aerobik dla dziewcząt i kobiet
Tenis stołowy

poniedziałek, godz. 18.00-20.00
poniedziałek, godz. 20.00-22.00
wtorek, godz. 19.00-20.00
środa, godz. 15.30-16.30
środa, godz. 16.30-18.00
środa, 19.00-20.00
środa, godz. 19.15-20.15
środa,godz. 20.15-22.15
czwartek, godz. 16.00-17.00
czwartek, godz. 17.00-18.00
czwartek, godz. 19.00-20.00
piątek, godz. 15.00-16.30
piątek, godz. 16.30-18.00
piątek, godz. 19.15-20.15
codziennie w godz. pracy placówki

Kawiarenka internetowa

codziennie w godz. pracy placówki

Planowane imprezy
1 lutego 2015 godz. 16.00 Wieczór kolęd
12 lutego 2015 godz. 16.00-19.00 Zabawa karnawałowa dla dzieci
17 lutego 2015 godz. 17.30 Warsztaty sztuki użytkowej dla dzieci i dorosłych
23-27 lutego 2015 Ferie w Domu Kultury – zajęcia zorganizowane dla dzieci
Dom Kultury w Słomirogu
tel. 12 281 93 63, dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl
Zajęcia świetlicowe, zabawy dowolne
Zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych i starszych
Pilates dla kobiet
Pomoc w nauce, zabawy z ortografią

poniedziałek, godz. 14.00-15.30
poniedziałek, godz. 16.00-19.00
poniedziałek, godz. 18.30-19.30
wtorek, godz. 15.00-17.30

Gry planszowe, zabawy sportowo-muzyczne
Gry i zabawy dla dzieci (łamigłówki, kalambury)
Zabawy świetlicowe, zabawy dowolne
Zabawy rytmiczno – muzyczne dla dzieci
Gry i zabawy sportowe, gry planszowe
Gry planszowe, zabawy różne
Taniec nowoczesny, hip – hop dla dzieci
Zajęcia świetlicowe, zabawy dowolne
Taniec nowoczesny, hip – hop dla młodzieży
Aerobik dla dziewcząt i kobiet
Wypożyczanie książek
Kawiarenka komputerowa
Tenis stołowy, piłkarzyki

wtorek, godz. 17.30-18.30
środa, godz. 14.00-15.30
środa, godz. 15.30-17.00
środa, godz. 17.30-18.15
czwartek, godz. 14.30-16.00
czwartek, godz. 16.00-18.00
piątek, godz. 15.00-16.00
piątek, godz. 16.00-18.00
piątek, godz. 18.30-19.30
piątek, godz. 20.30-21.30
codziennie w godz. pracy placówki
codziennie w godz. pracy placówki
wtorek, godz.18.30-20.00
środa, godz. 18.30-19.30
czwartek, godz.18.00-20.00

Dom Kultury w Zakrzowcu
tel. 12 281 93 66, dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl
Tenis stołowy, szachy, euro biznes. Gry i zabawy edukacyjne.
Taniec z pomponami – cheerleaderki
Pilates 50+
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci warsztaty plastyczne, czytanie bajek, zajęcia ruchowe
Warsztaty rękodzieła artystycznego – szydełkowe maskotki
Aerobik dla kobiet ( hantle , piłki, step, tabata )
Punkt wypożyczania książek
Siłownia
Turniej tenisa stołowego etap I
Turniej tenisa stołowego etap II
Cykl wykładów dla dzieci pt. ” Moje hobby- zwierzęta”
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Ciekawe miejsca w
mojej okolicy” technika dowolna
Rozdanie nagród konkursowych, wręczenie dyplomów

wtorek, godz. 15.00-16.00
wtorek, godz. 17.00-18.30
wtorek, godz. 18.30-19.20
środa, godz. 14.30-16.00
piątek, godz. 16.00-17.30
piątek, godz. 18.00- 19.00
codziennie w godz. pracy placówki
codziennie w godz. pracy placówki
18 lutego 2015, godz. 16.00
25 lutego 2015, godz. 16.00
17, 19, 24, 26 lutego 2015, godz. 16.00-17.00
przygotowanie prac przez całe ferie
29 lutego 2015, godz. 18.00

Dom Kultury w Zakrzowie
tel. 12 281 80 33, dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 4+
Formacja taneczna mażoretek
Ośrodek Wsparcia Seniorów
Warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych
Klub Babskie pogaduchy
Aerobik dla dziewcząt i kobiet
Warsztaty taneczne dla dzieci młodszych
Warsztaty rękodzieła - szydełkowe wariacje
Gałgankowy świat - uczymy się szyć
Zabawy rytmiczne dla dzieci 3+ zapisy
Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci młodszych
Wyczarowane z papieru
Ośrodek Wsparcia Seniorów
Aerobik dla dziewcząt i kobiet
Gry i zabawy świetlicowe

poniedziałek, godz. 16.00-17.00
poniedziałek, godz. 17.00-19.00
poniedziałek, godz. 16.00-20.00
wtorek, godz. 12.30-13.30
wtorek, godz. 13.30-14.30
wtorek, godz. 17.00-19.00
wtorek, godz. 18.00-19.00
środa, godz. 11.30-13.00
środa, godz. 12.45-15.00
środa, godz. 15.30-17.00
środa, godz. 18.00-18.45
czwartek, godz. 12.30-13.30
czwartek, godz. 13.30-14.30
czwartek, godz. 16.00-20.00
czwartek, godz. 18.00-19.00
piątek, godz. 12.30-15.00

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 7+
Tenis stołowy
Kawiarenka internetowa
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 4+
Formacja taneczna mażoretek
Ośrodek Wsparcia Seniorów
Warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych

piątek, godz. 13.30-14.30
piątek, godz. 15.00-17.00
piątek, godz. 17.00-19.00
poniedziałek, godz. 16.00 -17.00
poniedziałek, godz. 17.00 -19.00
poniedziałek, godz. 16.00-20.00
wtorek, godz. 12.30-13.30

Planowane imprezy:
12 lutego 2015, godz. 17.00 Ośrodek Wsparcia Seniorów – zaprasza na wspólne smażenie pączków.
17 lutego 2015, godz. 17.00 Bal karnawałowy dzieci biorące udział w zajęciach prowadzonych w DK Zakrzów
na zabawę karnawałową
Świetlica Kultury w Podgrabiu
tel. 12 281 32 64, dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl
Tenis stołowy, szachy i inne gry stolikowe
Spotkania KRiE (drugi i czwarty wtorek miesiąca)
NordicWalking
Gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci
Malowanki dla przedszkolaków
Warsztaty bibułkarstwa idecoupage dla dorosłych
Gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci
Warsztaty plastyczne i manualne dla dzieci i młodzieży
Tenis stołowy
NordicWalking
Kawiarenka internetowa
Spotkanie towarzyskie młodzieży
Małe dzieła z masy solnej
Szachy, domino i inne gry planszowe, kalambury na wesoło
Drobiazgi z wikliny papierowej – warsztaty dla młodzieży
Kolaże z kolorowych gazet i tektury

wtorek, godz. 17.00-18.00
wtorek, godz. 18.00-19.00
wtorek, godz. 18.00
środa, godz. 14.00-15.00
środa, godz. 15.00-16.00
czwartek, godz. 15.00-17.00
piątek, godz. 14.00-15.00
piątek, godz. 15.00-17.00
piątek, godz. 17.00-18.30
piątek, godz. 18.00
codziennie w godzinach pracy placówki
wtorek 17 i 24.02.15, godz. 19.00-21.00
środa 18 i 25.02.15, godz. 11.00-13.00
środa 18 i 25.02.15, godz. 13.00-15.00
czwartek 19 i 26.02.15, godz. 11.00-13.00
czwartek 19 i 26.02.15, godz. 13.00-14.00

Filia Niepołomice Jazy
Tenis stołowy
Siłownia
Piłka siatkowa
Karate kyokushin
Warcaby, szachy
Koszykówka
Siłownia
Zajęcia na basenie
Siłownia
Halowa piłka nożna
Zajęcia artystyczno-plastyczne
Piłka ręczna
Siłownia
Halowa piłka nożna

poniedziałek, godz. 14.15-18.00
poniedziałek, godz. 14.15-18.00
poniedziałek, godz. 14.15 -18.00
poniedziałek, godz. 18.00-20.00
wtorek, godz. 14.15-15.15
wtorek, godz. 15.30-17.30
wtorek, godz. 16.00-18.00
środa, godz. 15.00-18.00
czwartek, godz. 14.15-16.15
czwartek, godz. 16.00-18.00
czwartek, godz. 16.00-17.00
piątek, 14.15-15.15
piątek, godz. 15.30-18.00
piątek, godz. 17.00-18.00

Klub Kultury w Suchorabie
tel. 12 284 05 57, dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl
Klub Malucha
poniedziałek, godz. 10.30-13.30
Zabawy rytmiczne dla najmłodszych
poniedziałek, godz. 13.30-14.15
Zajęcia świetlicowe, gry i zabawy
poniedziałek, godz. 14.15-15.30
Klub Malucha
wtorek, godz. 10.00-13.00
Grupa teatralna Promyczek
wtorek, godz. 13.00-14.00
„Książka – mój przyjaciel” Wspólne czytanie bajek i wierszy.
wtorek, godz. 14.00-15.30
Klub Malucha
środa, godz. 10.00-13.00
NordicWalking
środa, godz. 19.00-20.00
„Gadu –gadu” – wieczór w damskim gronie
środa, godz. 20-00-21.00
Klub Malucha
czwartek, godz. 10.00-13.00
Język angielski dla dzieci starszych
czwartek, godz. 13.45-14.45
Automatyka i robotyka dla dzieci i młodzieży
każdy 2 czwartek miesiąca
Klub Malucha
piątek, godz. 11.00-13.00
Punkt wypożyczania książek
codziennie w godz. pracy
Komputery
codziennie w godz. pracy
Planowane imprezy
16 lutego godz. 11.00 Co mieszka i śpi ze mną drzwi w drzwi - „Szkiełko i Oko” warsztaty przyrodnicze
17 lutego godz. 11.00-14.00 Zabawa karnawałowa dla dzieci
26 lutego godz. 16.30 Warsztaty rękodzieła artystycznego
W OKRESIE FERII
Poniedziałek, godz. 10.00-14.00 Wesołe poniedziałki - Piesze wycieczki po okolicy, gry i zabawy w Klubie
Kultury
wtorek, godz. 10.00-14.00 Kolorowe wtorki - zabawy plastyczne, manualne dla dzieci
środa, godz. 10.00-14.00 Rozczytane środy - czytanie baśni, wierszy, opowiadań
czwartek, godz. 10.00-14.00 Zabawne czwartki - gry i zabawy, klub miłośników gier planszowych
piątek, godz. 10.00-14.00 Sportowe piątki - zabawy na świeżym powietrzu

Dom Kultury w Chobocie
tel. 502 036 928, dk.chobot@kultura.niepolomice.pl
Szkółka gitarowa
Próba zespołu Chobot Blues Band
Pracownia modelarska
Studio Piosenki/ Studio Nagrań
Szkółka gitarowa
Tenis stołowy
Warsztaty muzyczne/Studio Nagrań
Szkółka gitarowa
Zajęcia fitness - Nordic Walking na terenie Puszczy Niepołomickiej
Spotkania Klubu Seniora

poniedziałek, godz. 11.00-13.00
poniedziałek, godz. 13.00 -15.00
wtorek, godz. 11.00-13.00
wtorek, godz. 13.00-15.00
środa, godz. 11.00-15.00
czwartek, godz. 11.00-13.00
czwartek, godz. 13.00-15.00
piątek, godz. 11.00-15.00
wg ustaleń tel. 530 040 116
III niedziela m-ca

