
GRUDZIEŃ 2018



1 grudnia
CIUCHCIA konkurs recytatorski dla przedszkolaków i 
zerówkowiczów (zgłoszenie uczestnictwa do 27 listopa-
da), godz.14.00, ROK Zator
2 grudnia
Koncert Kapeli Hanki Wójciak, wstęp wolny, wej-
ściówki do odbioru w sekretariacie, godz.16.00, ROK 
Zator
4 grudnia
Projekt 100 wulkanów spotkanie z Grzegorzem Gaw-
likiem, polskim podróżnikiem, alpinistą i zdobywcą wul-
kanów, dziennikarzem i fotografem. Otwarte spotkanie 
UTW i wszystkich zainteresowanych, godz.16.30 ROK 
Zator
Sztuka w ROKu świąteczne warsztaty dla klasy I a z 
ZSO w Zatorze, godz.9.00, ROK Zator 
Malinowa kuchnia malucha warsztaty kulinarne dla 
dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami, zgłoszenie uczest-
nictwa do 3 grudnia, koszt 15 zł, godz. 16.30-18.00, DL 
Palczowice
5 grudnia
Muzyczne Poranki zajęcia muzyczne z przedszkolaka-
mi z PS „Złota Rybka”, godz.10.00, ROK Zator 
Gwiazdkowe cuda teatrzyk i zabawa mikołajkowa dla 
wszystkich dzieci,  org. Sołtys i Rada Sołecka Graboszyc, 
KGW Graboszyce, ROK Zator  godz.15.30-16.45, DL 
Graboszyce
6 grudnia
Filmowe Mikołajki w ROKu, godz.9.00
Mikołajkowe niespodzianki warsztaty dla kl.I SP z 
Przeciszowa, godz.10.30, ROK Zator 
Jadą, jadą kolędnicy sopran wysoki, sopran niższy, te-
nor + F, przedstawienie kolęd w formie jasełek – posta-
cie: Anioł, Diabeł, Król, Kolędnik z Turoniem (prelegent), 
Kolędnik z Gwiazdą (pianistka). Audycja dla dzieci 
i młodzieży prowadzona przez muzyków z Filharmo-
nii im.Karola Szymanowskiego z Krakowa, godz.12.30, 
ROK Zator
7 grudnia
Bajkowisko dla przedszkolaków godz.10.00, ROK 
Zator
Akademia Rysunku godz. 16:30, ROK Zator
8 grudnia
Grupowe warsztaty z robotyki dla dzieci w wieku od 
6 do 13 lat, godz.9.30-10.30, godz.10.35-11.35
Laboratorium Młodego Naukowca dla dzieci wieku 



od 6 do 13 lat, godz.11.40-12.40 
Koncert Świętych Mikołajów w wykonaniu Teatru 
Nikoli z Krakowa, spektakl dla dzieci i młodzieży uczęsz-
czającej na zajęcia stałe do ROK Zator, godz.13.30, 
ROK Zator
Gwiazdkowe cuda spektakl dla dzieci, spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, impreza dla dzieci do 10 r.ż.  z Osie-
dla Bugaj. Zapisy przyjmują:Zofia Kuśpik Maria Mika i 
Agnieszka Kuzia. Rodziców prosimy o zapisanie  dzieci 
na Mikołajki do dn. 26 listopada. Organizator Zarząd 
Osiedla Bugaj, ROK Zator, godz.15.30, Dom Ludowy 
na Bugaju
Gwiazdkowe cuda spektakl dla dzieci , spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, impreza dla dzieci z osiedla Morysi-
na i Palczowic, org. ROK Zator, Zarząd Osiedla Mory-
sina, Rada Sołecka Palczowic, godz.17.30, Dom Ludowy 
w Palczowicach, 
9 grudnia
Gwiazdkowe cuda spektakl dla dzieci, spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, sala zabaw dla maluchów, impreza 
dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat z Osiedla Centrum,  
organizator Zarząd Osiedla Centrum, ROK Zator,  
godz.13.15, ROK Zator
Gwiazdkowe cuda spektakl dla dzieci, spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, sala zabaw dla maluchów, impreza 
dla dzieci z Osiedla Królewiec oraz dla wszystkich zain-
teresowanych, podpisane paczki należy złożyć do 14.30, 
organizator Zarząd Osiedla Królewiec, godz.14.45, 
ROK Zator,
9 grudnia
Gwiazdkowe cuda spektakl dla dzieci, spotkanie ze 
Świętym Mikołajem oraz pyszny poczęstunek dla dzieci 
z Łowiczek,  godz.17.00 w budynku szkoły, org. Sołtys i 
Rada Sołecka Łowiczek, KGW Łowiczki , ROK Zator
11 grudnia
Jubileusz Złote Gody koncert zespołu Podolszanka, 
ROK Pieniny. Góry rzeźbione wiatrem i wodą wy-
kład Sebastiana Bielaka o przyrodzie Pienińskiego Par-
ku Narodowego, krajobrazach polskich i słowackich Pie-
nin, Przełomie Dunajca, tradycyjnej kuchni szczawnickich 
górali, lokalnej architekturze oraz atrakcjach turystycz-
nych regionu. Otwarte spotkanie UTW, zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych, godz.16.30, ROK Zator
Słodko i słono warsztaty kulinarne dla dorosłych ,zgło-
szenie uczestnictwa do 10 grudnia, koszt 25 zł , godz. 
16.30-18.00, DL Palczowice



12 grudnia
Muzyczne Poranki zajęcia muzyczne z przedszkolaka-
mi z PS „Złota Rybka”, godz.10.00, ROK Zator
XI Kocioł Poezji konkurs poetycki, kategorie: poezja, 
poezja śpiewana, własne utwory, dwie grupy wiekowe: 
uczniowie kl.VII i VIII oraz młodzież gimnazjalna, mło-
dzież starsza do 26 r.ż., zgłoszenie uczestnictwa do 7 
grudnia, godz.15.00, ROK Zator
13 grudnia
Muzykujące Brzdące zajęcia umuzykalniające dla 
niemowląt i małych dzieci wraz z rodzicami (dziadka-
mi), śpiewanki, muzyczne wyliczanki..., zgłoszenie uczest-
nictwa do 12 grudnia, zajęcia bezpłatne, godz. 9.30, 
ROK Zator
Mała Akademia Ceramiki warsztaty ceramiczne dla 
dzieci w wieku od 7 do 12 lat, poznanie technik sztu-
ki ceramicznej – modelowanie, zdobienie, a następnie 
wykonywanie własnych prac ceramicznych, koszt 15 zł, 
godz. 15.00-15.45, ROK Zator
14 grudnia
Akademia Rysunku godz. 16:30, ROK Zator
Jesień w Dolinie Karpia wystawa poplenerowa prac 
studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz stu-
dentów Wydziału Sztuki Instytutu Malarstwa i Edukacji 
Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
wernisaż  godz.18.00, Galeria Szklana ROK Zator
15 grudnia
Grupowe warsztaty z robotyki dla dzieci w wieku od 
6 do 13 lat, godz.9.30-10.30, godz.10.35-11.35
Laboratorium Młodego Naukowca dla dzieci wieku 
od 6 do 13 lat, godz.11.40-12.40 
15-23 grudnia
ZATORSKI JARMARK KARPIOWY 
– Święta w Dolinie Karpia
Rynek w Zatorze, w godz.10.00-14.00
Sprzedaż karpia
Kiermasz rękodzieła Doliny Karpia
Kiermasz choinek i ozdób świątecznych
15 grudnia - Zatorski Karp na Świątecznym Stole
Ośrodek Rekreacyjno-wypoczynkowy „KARPIK” w Gra-
boszycach, godz.16.00
Świąteczna scena:
- Grudniowy koncert wokalistek z ROK Zator
- „Świąteczne melodie”- Zuzanna Zięba- wokal, Woj-
ciech Zięba- saksofon i klawisze, Tomasz Walczak- gi



tara basowa
Prezentacje stołów wigilijnych
- „Przysmaki z Doliny Karpia”- kulinarne prezentacje 
potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń i Gospo-
darzy Wiejskich oraz Wielozawodowy Zespół Szkół z 
Gminy Zator, degustacje
Kiermasz świąteczny:
Stoiska rękodzielnicze z tradycyjnymi ozdobami bożo-
narodzeniowymi
„Świąteczne skrzaty”- warsztaty rękodzielnicze dla dzieci
organizatorzy: Gmina Zator, ROK Zator
16 grudnia NIEDZIELA ZATORSKIEGO JAR-
MARKU KARPIOWEGO – Święta w Dolinie Kar-
pia, Rynek w Zatorze
godz.10.00-14.00 - „Świąteczne przysmaki” - stoiska kuli-
narne Kół Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich
godz.10.00-14.00- „Święta w zatorskiej kuchni”- przyrzą-
dzanie potraw świątecznych, pokaz kulinarny w wykona-
niu kucharzy ze Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy 
i Cukierników oraz uczniów Wielozawodowego Zespołu 
Szkół w Zatorze, Rynek
godz.11.30-14.00- „Świąteczne skrzaty”- Rodzinne warsz-
taty rękodzielnicze, Rynek 2
godz.10.00-14.00 - Świąteczny Kiermasz Artystyczny- zi-
mowa scena, Rynek,
„Staropolskie jasełka” plenerowe widowisko teatralne z 
gościnnym kolędowaniem: Drużyny Harcerskiej z Zato-
ra, solistów z ROK Zator, uczniów szkół z Gminy Zator, 
Scholi z Parafii Świętych Wojciecha i Jerzego w Zatorze, 
zespołu śpiewaczego Podolszanka z Podolsza
17 grudnia
Świąteczne spotkanie uczniów szkół z Gminy Zator 
na Rynku,  godz.11.00-13.00
19 grudnia
Anieli w bieli świąteczne spotkanie dla przedszkola-
ków,  godz.10.00, ROK Zator
Plastyka dla malucha „Kolorowa Kraina”  zajęcia 
dla dzieci 3-4 letnich, zapisy do 18 grudnia, koszt warsz-
tatów 7 zł, godz. 16.00-16.45, ROK Zator
20 grudnia
Kreatywna mama warsztaty rękodzielniczce dla mam 
( 0-3 r.ż) przygotowanie stylowej ozdoby bożonarodze-
niowej, dzieci w tym czasie bawią się pod opieką in-
struktorów, zapisy do 17 grudnia, koszt warsztatów 20 zł, 
godz. 9.30, ROK Zator
21 grudnia
Spotkanie wigilijne dla UTW godz.12.00,  ROK Za-
tor



Dom Ludowy w Palczowicach
3 grudnia Kolędowanie-muzykowanie zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.00 – 15.00
10 grudnia Przygotowanie do gwiazdki zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.00 – 15.00
17 grudnia Z prezentem w ręku zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.00 – 15.00
Dom Ludowy w Rudzach
4 grudnia Kolędowanie-muzykowanie zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.15 – 15.15
11 grudnia Przygotowanie do gwiazdki zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.15 – 15.15
18 grudnia Z prezentem w ręku zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.15 – 15.15
Zajęcia świetlicowe w szkole w Smolicach
4 grudnia Przygotowanie do gwiazdki zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.45 – 16.45
11 grudnia Kolędowanie-muzykowanie zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.45 – 16.45
18 grudnia Z prezentem w ręku zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.45 – 16.45
Dom Ludowy w Graboszycach
5 grudnia Gwiazdkowe cuda zajęcia świetlicowe-
-plastyczne, godz. 15.30-16.45
11 grudnia Przygotowanie do gwiazdki zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
18 grudnia Z prezentem w ręku zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
Dom Ludowy w Podolszu
5 grudnia Na gałązce choinkowej zajęcia świetli-
cowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
12 grudnia Przygotowanie do gwiazdki zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
19 grudnia Z prezentem w ręku zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
Dom Ludowy w Łowiczkach
5 grudnia Kolędowanie-muzykowanie zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30-15.00 gr.I; 15.00 – 
16.00 gr.II
12 grudnia Przygotowanie do gwiazdki zajęcia 
świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30-15.00 gr.I; 15.00 – 
16.00 gr.II
19 grudnia Z prezentem w ręku zajęcia świetlico-
we-plastyczne, godz. 14.30-15.00 gr.I; 15.00 – 16.00 gr.II


