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Najpiękniejsze gwiazdy polskiego kina 
w przesyconej zmysłowym erotyzmem komedii 
o facecie, który znalazł sposób na kobiety.
Film „Kobiety bez wstydu" opowiada historię
kariery czarującego oszusta, który podaje się za
psychoanalityka i odnosi wielki sukces wśród
kobiet–pacjentek. Piotr (w tej roli Michał Lesień),
przystojny kelner pracujący w Wiedniu,
przyjeżdża do Krakowa i zamieszkuje w pięknym
mieszkaniu, które odziedziczył po ciotce przy
Starym Rynku. 
To typ podrywacza z wielkim powodzeniem 
u kobiet. Decyduje się otworzyć praktykę jako
„psychoanalityk”, a właściwie jest uzdrowicielem
– dyletantem obdarzonym intuicją
psychologiczną, bazującą na technikach
Freudowskich.

Jedna z pacjentek – Alicja, którą gra Joanna
Liszowska, bogata i piękna kobieta biznesu,
przychodzi do niego skarżąc się na depresję,
ponieważ jej mąż gangster paliwowy, zdradza ją
z rosyjskimi kochankami. Alicja otrzymuje terapię
psychologiczną od „dr. Piotra” tak skutecznie, że
zakochuje się w nim, ma z nim romans i kupuje
mu luksusowy kabriolet. Piotr ma wielki wpływ
na swoje pacjentki i szybko staje się znanym
terapeutą, do którego zjeżdżają kobiety z całej
Polski.

Jego niekonwencjonalne porady życiowe
powodują niezliczone zabawne perypetie. Co 
z nich wyniknie? Na widza będzie czekało w kinie
niemałe zaskoczenie.

22 - 28.07.2016 r., godz. 18.00, 20.00 
29.07 - 4.08.2016 r., godz. 20.00
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, 
pon – czw: 14 zł i 12 zł 

Polska, 2016, 104 min., komedia, od 15 lat
Reżyseria: Witold Orzechowski
Scenariusz: Witold Orzechowski
Zdjęcia: Grzegorz Kędzierski
Muzyka: Piotr Salaber
Obsada: Anna Dereszowska , Joanna Liszowska,
Weronika Książkiewicz, Michał Lesień, Ewa
Kasprzyk, Karolina Chapko, Michał Milowicz,
Agnieszka Warchulska

FILM MIESIĄCA. Premiera

Fabryka zabawek

Stary kredens jest miejscem, w którym znajduje
się wyjątkowa pracownia, w której produkuje się
masę zabawek dla dzieci. Spokój i harmonia
towarzyszy baśniowym istotom, które w pocie
czoła pracują nad wyjątkowymi zabawkami dla
dzieci. Pewnego dnia, podstępny i zły czarcik
zamieszkujący kredens postanawia zniszczyć
urządzenia znajdujące się w pracowni,
pozbawiając tym samym wszystkie dzieci
wymarzonych zabawek.
Jednak na ratunek pracowni w starym kredensie
wyrusza lalka z porcelany o imieniu Pozytywka
oraz Pajacyk Rudi. Na swojej drodze spotkają złe
istoty, które za wszelką cenę będą chciały
przeszkodzić w odnalezieniu magicznej kuli,
której czarodziejska moc przywróci ład 
w pracowni.
9.07.2016 r., godz. 11.00, cena biletu: 15 zł
Spektakl teatralny dla dzieci. 
Czas trwania: ok. 60 min.

Śpiąca Królewna

Adaptacja jednej z najsłynniejszej baśni Charlesa
Perraulta.  
Parze królewskiej rodzi się długo wyczekiwana
córka – księżniczka Aurora.  Na uroczystość
chrztu do pałacu przybywają dobre wróżki, żeby
obdarować księżniczkę cennymi darami… Król
zapomina jednak o zaproszeniu Diaboliny, która
z zemsty rzuca na Aurorę zły czar. Dziewczyna
ma ukłuć się wrzecionem i zasnąć. Jednak dzięki
dobrym wróżkom i odważnemu księciu czary
Diaboliny zostają przezwyciężone, a ona sama
pokonana. 
Wiara w dobro, miłość, męstwo i odwaga są 
w stanie pokonać wszelkie zło – to właśnie
przesłanie tego przepięknego spektaklu. 

13.08.2016 r., godz. 11.00, cena biletu: 15 zł
Spektakl teatralny dla dzieci. 
Czas trwania: ok. 40 min.

Sobotnie Poranki Teatralne

3.07.2016 r., teren MOK „Centrum”

godz. 17.00 19.30 – spektakl plenerowy dla
dzieci pt.: „Dzielny Tomek, kompan Reksia”, po
nim plenerowa zabawa tematyczna (country).
Zabawę uświetnią wulkany konfetti. Będą też
konkursy, sportowe rozgrywki, konkursy 
z czarodziejskim kapeluszem, chusta animacyjna,
malowanie buziek, balonowe zoo

godz. 19.30 – koncert pt.: „Ja dla Pana czasu nie
mam” w wykonaniu Agnieszki Łazarowicz,
Marceliny Miśty, Julii Bednarz, Alicji Paduli, przy
udziale zespołu instrumentalnego pod dyrekcją
Michała Rusa

10.07.2016 r., teren MOK „Centrum”

godz. 18.00 – 19.30 – animacje dla dzieci
„Spotkanie z piratami” - konkursy i zabawy dla
dzieci: slalom z piłeczkami i miotłami, rzut do

celu, przechodzenie labiryntu, „przejście przez
bagno”, przeciąganie liny i wiele innych

godz. 19.30 - koncert raperów TYMIN &PEUS 
godz. 20.30 – koncert zespołu rockowego
HURROKAINE

14.08.2016 r., teren MOK „Centrum”

godz. 17.00 – 19.00 - NIEZAPOMINAJKI 
w programie dla dzieci pt.: „ Zabawy 
z przyjaciółmi Mikiego”,a w nim: „Słodkie
zmagania z Goofym” - plenerowa gra planszowa, 
warsztaty z balonowego zoo, konkursy i zabawy
z Minnie, bańki mydlane  XXL
godz. 19.00 - koncert Tedi  Band

21.08.2016 r., sala widowiskowa MOK
„Centrum”
godz. 18.00 –  koncert trębacza Vaughna
Robertsa wraz z orkiestrą J. Miliana

Wakacje z muzyką 



*2D - projekcja cyfrowa dwuwymiarowa, **3D - projekcja cyfrowa z efektem obrazu przestrzennego (trójwymiarowego).

Na podstawie kolejnej prawdziwej historii Warrenów.

1 - 7.07.2016 r., godz. 19.00  
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 

The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist, USA, 2016, 134 min., horror, 
od 15 lat

Kolejna odsłona kultowej Obecności Jamse Wana. Paranormalny
thriller, w którym para słynnych demonologów Lorraine i Ed
Warrenowie udają się do północnego Londynu. W nękanym przez
złośliwe duchy domu, gdzie samotna matka wychowuje czwórkę
dzieci, poprowadzą jedno ze swoich najbardziej przerażających
śledztw.
Film powstał na fali światowego sukcesu wyreżyserowanej przez
Wana „Obecności”, która zanotowała najlepsze otwarcie wszech
czasów dla horroru opartego na oryginalnym scenariuszu. Obraz
zarobił 319 milionów dolarów na całym świecie i wciąż pozostaje
drugim najbardziej kasowym filmem w tym gatunku, ustępując
miejsca jedynie „Egzorcyście”.

Najnowszy film Stevena Spielberga.

1 - 07.07.2016 r., godz. 11.00 (2D),  15.00 (2D), 17.00 (3D)  
8 - 14.07.2016 r., godz. 13.00 (2D),  17.00 (3D) 

Cena biletu: pt - nd: 19 zł i 17 zł, pon – czw: 17 zł i 15 zł (3D);  pt -
nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł (2D)

The BFG, USA, 2016, 115 min., familijny/fantasy, bo, dubbing

Porywająca opowieść o małej dziewczynce i tajemniczym
Olbrzymie, który odkrywa przed nią cuda i sekrety magicznej
krainy. Ekranizacja uwielbianej powieści Roalda Dahla, która od
dnia swej premiery w 1982 roku wciąż zachwyca czytelników 
w każdym wieku. Książki Dahla, do których zaliczają się takie tytuły
jak „Charlie i fabryka czekolady”, „Kuba i ogromna brzoskwinia”,
„Matylda” oraz „Fantastyczny pan lis”, są obecnie dostępne w 58
językach, a ich łączny nakład przekroczył 200 milionów
egzemplarzy.

Siła przyjaźni.

8.07.2016 r., godz. 11.00,  15.00  
9.07.2016 r., godz. 15.00 
10 - 14.07.2016 r., godz. 11.00,  15.00

Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 

Bai xue gong zhu zhi shen mi ba ba, Chiny, 2015, 79 min., animacja,
bo, dubbing

W świecie Siedmiu Krasnoludków nie ma czasu na nudę. Tu ciągle
coś się dzieje. Pewnego dnia uciekająca przed złym wilkiem Zosia
zostaje uratowana przez przebojowych małych bohaterów, 
o wielkich sercach. Krasnoludki wraz z Królewną Śnieżką pomogą
dziewczynce odnaleźć tatę. Podczas wielkiej wyprawy czeka ich
mnóstwo przygód z pięknym, bajkowym przesłaniem, że
prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a siła miłości, która
łączy rodzinę, pozwoli odnaleźć się kochającym osobom, nawet na
końcu świata.   
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PREMIERA

PREMIERA

Nie uwierzysz własnym oczom.

8 - 14.07.2016 r., godz. 19.00, 21.00  
15 - 21.07.2016 r., godz. 19.00 

Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 

Now You See Me 2, USA, 2016, 115 min., thriller, od 15 lat

Reżyseria: Jon M. Chu
Scenariusz: Pete Chiarelli, Ed Solomon
Obsada: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave
Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan

Grupa magików, która na wyżyny wzniosła sztukę scenicznej iluzji –
ukazując ludzkim oczom rzeczy o jakich dotąd nikomu się nie śniło
i obdarowując publiczność milionami dolarów z kont niczego nie
podejrzewających bogaczy – tym razem wpadnie w nie lada
tarapaty. Ich żądny zemsty dawny rywal doprowadzi do katastrofy
podczas finału Super Bowl, o którą oskarżeni zostaną Czterej
Jeźdźcy. Uciekając przed FBI i policją, znienawidzeni przez
publiczność będą musieli udowodnić swą niewinność i usidlić
swego wroga. 

PREMIERA

Niezapomniana przygoda zapominalskiej rybki.

15 - 17.07.2016 r., godz. 11.00 (2D), 15.00 (2D), 17.00 (3D)
18 - 21.07.2016 r., godz. 11.00 (2D), 17.00 (3D)

Cena biletu: pt - nd: 19 zł i 17 zł, pon – czw: 17 zł i 15 zł (3D);  
pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł (2D)

Finding Dory , USA, 2016, 103 min., animowany, bo, dubbing

Reżyseria: Andrew Stanton
Scenariusz: Andrew Stanton
Obsada: Joanna Trzepiecińska, Rafał Sisicki, Andrzej Grabowski,
Karol Kwiatkowski, Zbigniew Zamachowski, Rudi Schuberth

W roku 2008 Amerykański Instytut Filmowy umieścił film „Gdzie
jest Nemo” pośród 10 najlepszych animowanych produkcji wszech
czasów. Pod względem przychodów do dziś pozostaje on na
czwartym miejscu wśród filmów animowanych. W najnowszej
animacji Disney/Pixar „Gdzie jest Dory” tytułowa bohaterka wraz 
z przyjaciółmi – Nemo i Marlinem – postanowi odkryć tajemnice
swojej przeszłości. Co pamięta? Gdzie są jej rodzice? Gdzie
nauczyła mówić się językiem wielorybów?

Fabularna kontynuacja popularnego serialu „Violetta”.

22 - 28.07.2016 r., godz. 11.00, 16.00 
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 

Tini: El gran cambio de Violetta, Włochy, 2016, 95 min., film dla
młodzieży

Reżyseria: Juan Pablo Buscarini
Scenariusz: Ramón Salazar
Obsada: Martina Stoessel, Jorge Blanco, Mercedes Lambre, Adrián
Salzedo, Diego Ramos, Sofia Carson

Film „Tini: Nowe życie Violetty” z porywającymi motywami
muzycznymi i nowymi postaciami jest nie lada gratką zarówno dla
zagorzałych fanów Violetty, jak i dla nowych widzów. Scenariusz
autorstwa Ramona Salazara Hoogersa, odzwierciedlając wątki 
z pozaekranowego życia Tini, opowiada o tym, jak opuszcza ona
świat Violetty i samotnie wyrusza po nieznane dotąd
doświadczenia. To, co wydarzy się podczas zaledwie jednego lata,
odmieni ją zarówno jako osobę, jak i artystkę.
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MIEjSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PuBLICZnA 
Zawiercie, ul. Szymańskiego 2
Wakacje w bibliotece
Wakacyjne konkursy
1. Konkurs na „Pocztówkę z wakacji”.
Zapraszamy wszystkie dzieci do przysyłania
pocztówek z różnych zakątków, które
odwiedzą w okresie wakacji. Kartki mogą
być wykonane własnoręcznie, ozdobione, 
z oryginalnymi pozdrowieniami. Po
wakacjach wybierzemy najciekawsze 
i nagrodzimy. Prosimy na kartkach podać
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
Pocztówkę należy wysłać na adres
biblioteki, lub przynieść - Filia nr 2 dla
Dzieci i Młodzieży ul. Powst. Śląskich 6.
2. Zapraszamy wszystkich czytelników do
udziału w Konkursie fotograficznym
„Książka na wakacjach”. Zdjęcia 
w formacie elektronicznym można
przesyłać do 12 września 2016 roku na
adres: im@bibliotekapzawiercie.pl, 
a w formie papierowej: Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna, Dział Metodyczny, 
ul. Powstańców Śląskich 6, 42-400
Zawiercie, z dopiskiem „Konkurs
Fotograficzny”. Dokładny regulamin
konkursu jest dostępny na stronie
www.bibliotekazawiercie.pl oraz na profilu
biblioteki na Facebooku.
LIPIEC/SIERPIEń
Biblioteka Centralna – Pałacyk
Szymańskiego, Wieża
Kreatywne zajęcia dla dzieci w godz.
9.00-14.00:
5.07.2016 r. – Średniowiecze, zamki,
księżniczki i rycerze – podróż w czasie
11.07.2016 r. – Piraci i wróżki na tropach
przygody
18.08.2016 r. – Mali detektywi
22.08.2016 r. – Młodzi aktorzy i teatr, czyli
Krowa Matylda i Kura Adela
29.08.2016 r. – Koszmarny Karolek kontra
Kraina Lodu
Czytelnia, Pałacyk Szymańskiego
- bezpłatny internet
Dział Metodyczny, ul. Powstańców
Śląskich 6
12.07.2016 r., godz. 11.00; 23.08.2016 r.,
godz. 11.00 - Dyskusyjny Klub Książki dla
dorosłych
6.07, 13.07, 17.08,  24.08,  31.08.2016 r.,  
godz. 10.00 - zajęcia komputerowe dla
wszystkich zainteresowanych: 
Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży, 
ul. Powstańców Śląskich 6
Wakacyjne czwartki
14.07.2016 r., godz. 10.00-12.00 – „Kolory
lata - kolorowe motyle” – zajęcia dla dzieci
18.08.2016 r., godz. 10.00-12.00 –

„Kolorowe biedronki” – malowanie farbami
kamieni – zajęcia dla dzieci
7.07, 21.07, 28.07, 4.08, 11.08,
25.08.2016 r., godz. 10.00-15.00 – „Gry 
i zabawy stolikowe” – puzzle, domino,
warcaby
Codziennie – bezpłatny kurs języka
angielskiego FunEnglish oraz gry i zabawy
z komputerem
Filia nr 4, ul. Powstańców Śląskich 6
- bezpłatny internet.
Filia nr 6 w Kromołowie, ul. Filaretów 2
Wakacyjne środy w godzinach otwarcia
biblioteki
rysowanie postaci z bajek, słuchanie bajek
- bezpłatny internet.
Filia nr 7 w Blanowicach, ul. Olendry 6
- 2.08.2016 r. -  „Poznaję świat zwierząt 
i roślin” – spotkanie z dziećmi, pytania 
i odpowiedzi o zwierzętach, przysłowia 
i zagadki
Filia nr 9, ul. Marszałkowska 10
- bezpłatny internet.
Filia nr 10, ul. Obrońców Poczty
Gdańskiej 32
- wakacyjne wtorki w godzinach otwarcia
biblioteki – rysowanie postaci z bajek,
słuchanie bajek
Oddział dla Dzieci, ul. Marszałkowska 37
- wakacyjne środy w godzinach otwarcia
biblioteki – rysowanie postaci z bajek,
słuchanie bajek

OŚRODEK SPORTu 
I REKREACjI

5.07.2016 r., godz. 10.00
Turniej tenisa stołowego, kat. SP; hala OSiR
III, ul. Piłsudskiego 73a
6.07.2016 r., godz. 11.00 – 13.00
Turniej mini tenisa do lat 10; boisko
wielofunkcyjne, ul. Wierzbowa
6.07.2016 r., godz. 17.00 – 18.30
Speed Stackowe pożegnanie szkoły - III
Otwarty Turniej Speed Stacks; mała hala
OSiR I, 
ul. Moniuszki 10
8.07.2016 r., godz. 10.00 – 14.00
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej, kat. open;
boisko przy Gim. nr 3 w Zawierciu
14.07.2016 r.
Tour de Pologne
15.07.2016 r., godz. 10.00 – 11.00
Zawody w lepieniu zamków z piasku, kat.
SP; basen w Blanowicach
20.07.2016 r., godz. 11.00 – 13.00
Turniej mini tenisa do lat 10; boisko
wielofunkcyjne, ul. Wierzbowa
21.07.2016 r., godz. 9.00 – 13.00
Turniej Piłki Nożnej, kat. SP; boisko ze
sztuczną nawierzchnią OSiR

26.07.2016 r., godz. 11.00
Strzał w dziesiątkę – zawody strzeleckie;
mała hala OSiR I, ul. Moniuszki 10
27.07.2016 r., godz. 11.00
Król kosza – konkursy koszykarskie; hala
OSiR II, ul. Blanowska 40
29.07.2016 r., godz. 10.00 
Turbokozak – sprawdzian umiejętności
piłkarskich; stadion OSiR, ul. Moniuszki 10
1.08.2016 r., godz. 10.00
Turniej „trójek” siatkarskich; hala OSiR I, 
ul. Moniuszki 10
5.08.2016 r., godz. 9.00
Wycieczka krajoznawczo-turystyczna do
Zakopanego. ZAPISY w biurze OSiR, ul.
Moniuszki 10 do 1.08.2016r. Zbiórka: OSiR I,
ul. Moniuszki 10
10.08.2016 r., godz. 10.00
Wielobój dla dzieci, stadion OSiR, 
ul. Moniuszki 10
12.08.2016 r., godz. 10.00 – 14.00
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej, kat. open,
boisko przy Gim. nr 3 w Zawierciu
19.08.2016 r., godz. 11.00
Belgijka dla wszystkich – taniec
integracyjny; rolkowisko OSiR I, ul.
Moniuszki 10
24.08.2016 r., godz. 11.00 – 13.00
Turniej mini tenisa do lat 10; boisko
wielofunkcyjne, ul. Wierzbowa
26.08.2016 r., godz. 11.00
Strzał w dziesiątkę – zawody strzeleckie;
mała hala OSiR I, ul. Moniuszki 10
31.08.2016 r., godz. 10.00
Turniej tenisa stołowego, kat. SP; hala OSiR
III, ul. Piłsudskiego 73 a
31.08.2016 r., godz. 11.00
Turniej koszykówki 2-osobowej; hala OSiR
II, ul. Blanowska 40
31.08.2016 r., godz. 17.00 – 18.30
Speed Stackowe przywitanie szkoły – gry 
i zabawy logiczne; mała hala OSiR I, 
ul. Moniuszki 10
Ponadto:
- pływanie i rekreacja 
- ćwiczenia pod chmurką
-ćwiczenia w siłowni dla Gim i Ponadgim za
okazaniem legitymacji
- pływalnia udostępniona dzieciom 
i młodzieży szkolnej do 18 lat za okazaniem
legitymacji 
- gry i zabawy rekreacyjne w wodzie
- gitness i gimnastyka dla najmłodszych
- jazda na rolkach, deskach, wrotkach przy
muzyce
- zabawy w wodzie z elementami pływania
- zajęcia z Nordic Walking
- warsztaty z tenisa stołowego dla SP
- gry i zabawy tenisowe do lat 8

Szczególowy program zajęć na stronie
www.osir.net.pl

LIPIEC - SIERPIEń

Galeria ZAWartE 
Sala wystawowa górna, wstęp wolnyLipiec / sierpień: „tu i TAM” – wystawa plakatuteatralnego z archiwum Teatru im. Adama Mickiewiczaw Częstochowie, wernisaż 1.07.2016 r. godz. 18.00

Sala wystawowa dolna, wstęp wolnyLipiec: wystawa poplenerowa uczestników plenerumalarskiego Towarzystwa Przyjaciół Kromołowa
Sierpień: wystawa rzeźby i malarstwa Alexa Johnsona

Zapowiada się huczna zabawa!

29.07 - 11.08.2016 r., godz. 11.00 (2D),  16.00 (2D), 18.00 (3D)

Ice Age: Collision Course, USA, 2016, 99 min.,
animowany/komedia/przygodowy, bo, dubbing

Reżyseria: Mike Thurmeier, Galen T. Chu
Scenariusz: Michael J. Wilson, Michael Berg
Obsada: Wojciech Malajkat, Cezary Pazura, Piotr Fronczewski

Bohaterowie czterech filmów z serii „Epoka lodowcowa”, które 
w polskich kinach obejrzało ponad 6 milionów widzów, powracają,
by przeżyć prawdziwie niezwykłą przygodę. Tym razem
niepoprawny Wiewiór w pogoni za upragnionym orzeszkiem
wystrzelony zostaje… w kosmos, gdzie niechcący powoduje
katastrofę, w wyniku której w kierunku Ziemi zmierza wielki
meteor. Zanim dojdzie do „mocnego uderzenia”, Maniek, Diego 
i Sid muszą stawić czoło niezwykłym zjawiskom, wśród których są
gigantyczne fale, wyładowania elektryczne i inne fenomeny natury.

PREMIERA

10 lipca 2016, g. 17.00 - 
recital Anety Drążkiewicz, 

projekt

31 lipca 2016, g. 17.00 - 
Joy Dance, Warcianie
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Szkółka bilardowa 

1.07, 4.07, 6.07, 8.07.2016 r., godz. 10.00 –
12.00
(zajęcia dla dzieci z półkolonii)
1.07, 4.07, 6.07, 8.07.2016 r., 
godz. 12.00 – 14.00
29.08, 31.08, 3.09.2016 r., 
godz. 10.00 – 14.00
Wprowadzenie dzieci i młodzieży w podstawy
gry na zielonym suknie. Zapoznanie młodych
ludzi z poszczególnymi odmianami gry

Pracownia teatralna, 
sala 309
27.06, 28.06, 29.06.2016 r., godz. 11.00 –
12.00 – 
warsztaty teatralne dla dzieci pt.: „Szczwana
strzeżuja strzyka śliną”; godz. 12.00 – 13.00 -
warsztaty teatralne dla młodzieży pt.: „Szczwana
strzeżuja strzyka śliną”

Pracownia ceramiki, 
sala 319
1.07.2016 r., godz. 9.00 – 10.00 oraz godz.
12.00 – 13.00 
(zajęcia dla dzieci 6-15 lat) 
1.07.2016 r., godz. 10.00 – 11.00 oraz 11.00 -
12.00 
(zajęcia dla dzieci z półkolonii)

Pracownia szkła
artystycznego, sala 319
30.06.2016 r., godz. 9.00 – 10.00 oraz 12.00 –
13.00 
(zajęcia dla dzieci 8-15 lat)
30.06.2016 r., godz. 10.00 – 11.00 
oraz 11.00 – 12.00

(zajęcia dla dzieci z półkolonii)
25.08.2016 r., godz. 15.00 – 16.00 
oraz 16.00 – 17.00
(zajęcia dla dzieci 8-15 lat)

Pracownia plastyczna, 
sala 319
4.07, 5.07.2016 r., godz. 9.00 – 10.00 
oraz 12.00 – 13.00
(zajęcia dla dzieci 6-15 lat) 
4.07, 5.07, 6.07, 8.07.2016 r., godz. 10.00 –
11.00 oraz 11.00 – 12.00 (zajęcia dla dzieci 
z półkolonii)

26.08.2016 r., godz. 15.00 – 16.00 
oraz 16.00 – 17.00
(zajęcia dla dzieci 6-15 lat)

Zajęcia artystyczne, 
sala 319

4.07, 5.07, 6.07, 25.08, 26.08.2016 r., 
godz. 17.00 – 19.00 
Zajęcia plastyczne, szkła artystycznego i ceramiki
dla osób powyżej 16 lat 

Pracownia modelarstwa
lotniczego, sala 1

4.07, 6.07, 8.07.2016 r., godz. 11.00 – 13.00
Zapoznanie się z modelarstwem lotniczym;
trenażer, czyli latanie modelem na komputerze;
budowa modeli halowych (rzutki). Od 10 lat

Szkółka szachowa, sala 307
23.08, 30.08.2016 r., godz. 16.00 – 20.00
„Szachowa geografia”- otwarte zajęcia dla dzieci 
i młodzieży


