
Dom Ludowy w Rudzach
3 lutego - „Zagraj z nami” – gry planszowe i zabawy logiczne, godz.14.00-15.00
11 lutego - „Czerwono-czerwone”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 13.00 
– 14.00
18 lutego - „Skandynawskie”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 13.00 – 
14.00
25 lutego - „W brzozowym gaju”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 13.00 – 
14.00
Dom Ludowy w Palczowicach
4 lutego – „Zagraj z nami” – gry planszowe i zabawy logiczne, godz.14.00-15.00
11 lutego - „Czerwono-czerwone”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 
– 15.30
18 lutego - „Skandynawskie”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 
15.30
25 lutego - „W brzozowym gaju”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 
15.30
Dom Ludowy w Graboszycach
3 lutego - „Zagraj z nami” – gry planszowe i zabawy logiczne, godz.14.00-15.00
11 lutego - „Czerwono-czerwone”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 
– 15.30
18 lutego - „Skandynawskie”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 
15.30
25 lutego - „W brzozowym gaju”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 
15.30
Zajęcia świetlicowe w szkole w Smolicach
12 lutego -  „Czerwono-czerwone”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 
– 15.30
19 lutego -„Skandynawskie”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
26 lutego -  „W brzozowym gaju”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 
– 15.30
Dom Ludowy w Podolszu
4 lutego – „Zagraj z nami” – gry planszowe i zabawy logiczne, godz.14.00-15.00

12 lutego -  „Czerwono-czerwone”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 
– 15.30
19 lutego -„Skandynawskie”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
26 lutego -  „W brzozowym gaju”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 
– 15.30
Dom Ludowy w Łowiczkach
3 lutego - „Zagraj z nami” – gry planszowe i zabawy logiczne, godz.14.00-15.00
12 lutego -  „Czerwono-czerwone”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 
– 15.30
19 lutego -„Skandynawskie”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 – 15.30
26 lutego -  „W brzozowym gaju”- zajęcia świetlicowe-plastyczne, godz. 14.30 
– 15.30
Dom Ludowy w Trzebieńczycach
4 lutego – „Zagraj z nami” – gry planszowe i zabawy logiczne, godz.14.00-15.00
zajęcia stałe wdł.harmonogramu 
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Zajęcia stałe podczas Ferii Zimowych

27 stycznia   Nie nudziMISIĘ warsztaty plastyczne, tworzenie plakatu, 
zajęcia bezpłatne, ROK Zator, godz.10.00-12.00, ROK Zator
28 stycznia   Wyjazd do interaktywnego Centrum Pszczelarstwa 
APILANDIA.Wyjazd 8.15, zbiórka przy kościele w Zatorze, powrót ok. 
godz.13.00 , koszt 35 zł
29 stycznia   Ferie z RoboTim’em Robotyka - wesołe i ruchome bu-
dowle z klocków Lego, które programują uczestnicy zajęć. Sensoryczny wo-
rek - niezwykła zabawka angażująca wszystkie zmysły dziecka. Wykonany 
projekt woreczka sensorycznego dzieci zabierają do domu. Chemik tworzy 
kolorowego i puszystego gluta, którego można zabrać do domu, koszt 20 zł, 
godz.10.00-13.00, ROK Zator
30 stycznia   ROK-owa Kuchnia warsztaty kulinarne, koszt 5 zł, 
godz.10.00-12.00, ROK Zator
31 stycznia      Czarno-białe warsztaty krawieckie, zajęcia bezpłatne, 
godz.10.00-12.00, ROK Zator 
3 lutego          Film o śmieciach warsztaty filmowe dla dzieci w wieku 
szkolnych. W trakcie warsztatów powstanie film – instrukcja jak poprawnie 
segregować śmieci, zajęcia bezpłatne, ROK Zator, godz. 10.00-13.00
4 lutego          Smerfolandia karnawałowa zabawa dla najmłodszych, 
bal przebierańców, kolorowe szaleństwa, zabawy taneczne, gry, konkursy, 
zajęcia bezpłatne, współorganizator Zarząd Osiedla Królewiec, godz. 16.00-
17.30, ROK Zator
5 lutego          Majsterkowanie warsztaty stolarskie dla dzieci, koszt 15 
zł, godz.10.00-12.00, ROK Zator 
6 lutego          Warsztaty podróżnicze „Niemiecka Bajka” z podróż-
nikami z „Poznajemy Świat”, podczas których dzieciaki dowiedzą się wielu 
ciekawostek na temat zabawek pochodzących z Niemiec. Mają okazję poba-
wić się oryginalnymi lub odtworzonymi przez nas tradycyjnymi niemiecki-
mi zabawkami. Poznają historię misia „Teddy Bear” oraz bożonarodzenio-
wej choinki. Mają okazję zmierzyć tradycyjne niemieckie stroje. Koszt  10 
zł, godz.10.00- 12.00 ROK Zator

7 lutego    Ferie z RoboTim’em Robotyka - wesołe i ruchome 
budowle z klocków Lego, które programują uczestnicy zajęć. Spadochron 
Leonarda czyli zajęcia na, których sprawdzimy czy włoski konstruktor 
dobrze zaprojektował swój pomysł. Wykonane spadochrony uczestnicy 
zabierają ze sobą po zajęciach. No stress - czyli jak zrobić kolorową piłkę 
antystresową . Wykonane piłki uczestnicy zajęć zabierają ze sobą, koszt 20 
zł, godz.10.00-13.00, ROK Zator 
Kreatywnie dla wytrwałych czyli maraton artystyczny warsztaty  
w ROK, w programie „Świetlisty taniec”- warsztaty taneczne, „Rokowe 
smaki”- warsztaty kulinarne, „Motamy misie”- tworzenie maskotek. Zajęcia 
adresowane są dla dzieci powyżej 8 roku życia. Ilość miejsc ograniczona, 
koszt 20 zł, godz.15.00, ROK Zator, zakończenie warsztatów 8 lutego 
godz.10.00, ROK Zator  

8 lutego        Doktor Miłość spektakl kabaretowo-muzyczny. Obsada: 
Ewa: Ewa Romaniak, Basia: Barbara Broda-Malon, Doktor Miłość: Jan 
Jakub Należyty. Muzycy: na fortepianie: Konrad Mastyło - kompozytor, 
pianista od lat związany m. in. z Piwnicą pod Baranami, niegdyś członek 
legendarnego zespołu Marka Grechuty i Jana Kantego - Pawluśkiewicza - 
„Anawa”, na skrzypcach : Sebastian Malon – absolwent Akademii Muzycz-
nej w Katowicach, scenariusz i reżyseria: Jan Jakub Należyty. Cena biletu 30 
zł (bilety.rokzator.pl), godz.18.00, ROK Zator 
11 lutego     Malinowa Kuchnia Malucha warsztaty kulinarne dla 
dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami. Zapisy wraz z wpłatą do 10 lutego, 
koszt 15 zł, godz. 16.30-18.00,  DL Palczowice
Ceramiczny zakątek warsztaty dla UTW, godz.16.30, ROK Zator 
12 lutego    Muzyczne poranki  przedszkole z SP Zator, godz. 9.15
13 lutego      Kreatywna Mama warsztaty rękodzielnicze dla mam z 
dziećmi (0-3 r.ż.), dzieci w tym czasie bawią się pod opieką instruktorów. 
Na zajęciach będziemy wykonywać poduszkę myszę. Zapisy wraz z wpłatą 
do 11 lutego, koszt 20zł, godz. 9.30 do 11.00, ROK Zator
Mała Akademia Ceramiki warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku 
szkolnym, modelowanie, zdobienie, a następnie wykonywanie własnych 
prac ceramicznych, koszt 15 zł, godz. 15.00-15.45, ROK Zator

14 lutego    Akademia Rysunku godz.16.30-18.00, ROK Zator
Sztuka ciała wystawa rzeźby Moniki Nogieć. Artystka  pochodzi z Kielc, 
dzisiaj mieszka w Brodach, ukończyła studia w Instytucie Sztuk Pięknych 
w Kielcach. Dyplom z Rzeźby obroniła w pracowni dra Henryka Siko-
ry. Zajmuje się projektami i realizacjami artystycznymi z różnorodnych 
materiałów, o szerokiej tematyce. Od września 2009 r. jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy Okręgu Świętokrzyskiego. Wernisaż 
godz.18.00, Galeria Szklana ROK Zator 
15 lutego     Zatorski Uniwersytet Dziecięcy godz.9.30-10.30 - 
robotyka dla dzieci młodszych, godz.11.25-12.25 - robotyka dla dzieci 
starszych, Laboratorium Młodego Naukowca dla dzieci wieku od 6 do 13 
lat, godz.10.35-11.20, ROK Zator 
16 lutego    Spektakl komediowy Kandydatki na żonę autorstwa 
Andrzeja Dembończyka. Lekka i pogodna komedia w wykonaniu grupy 
teatralnej ROK Zator. Głównym bohaterem jest elegancik Wiktor, któremu 
wujostwo swatają trzy panny i własną kuzynkę. Dziewczyny są fantastycz-
ne: Anna - gra na pianinie, Barbara - maluje, Celina - haftuje, Zyta jest „ 
trochę” starsza. Którą wybierze Wiktor? Zapraszamy do obejrzenia miło-
snych perypetii rozgrywających się w szalonej atmosferze lat dwudziestych. 
Kobiety noszą boa i suknie z frędzlami typu charleston, pióra we włosach, 
faceci chodzą w szelkach i gangsterskich butach, służący w czepku i w 
białych rękawiczkach, rozbrzmiewa „ Cheeky mambo”…
Osoby:Wiktor – Piotr Mitera, Zenon, wujek Wiktora – Kinga Rybak, 
Zofia, ciotka Wiktora – Zofia Żwawa, Anna, panna na wydaniu – Maria 
Wieliczko, Barbara, panna na wydaniu – Klaudia Hajduk, Celina, panna 
na wydaniu – Zuzanna Błażej/ Jagoda Chwałek, Zyta, panna na wydaniu, 
kuzynka Zofii – Emilia Czerwik, Wojciech, służący Wiktora – Mateusz 
Gałuszka/ Michał Kucharski, Róża, służąca Zenona i Zofii – Marianna 
Żwawa, reżyseria- Barbara Gerlach , bezpłatne wejściówki do odbioru w 
sekretariacie ROK, godz.16.00, ROK Zator
18 lutego     Zimowa Finlandia podróż z Jakubem Zygmuntem, z po-
chodzenia Sądeczanin, z wykształcenia geolog, z pasji miłośnik państw bał-
tyckich  i górski wędrowiec, zawodowo „człowiek-orkiestra”, w Internecie 
prowadzi bloga „Sądecki Włóczykij”. Otwarte spotkanie UTW, zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych podróżami, godz.16.30, ROK Zator 
20 lutego     Mali Majsterkowicze zajęcia  dla dzieci w wieku szkol-
nym, zapisy wraz z wpłatą 15 zł do 17 lutego, ROK Zator
Kuchnia Mistrza „Słodko i słono” warsztaty kulinarne dla dorosłych. 
Zapisy wraz z wpłatą do 18 lutego, koszt 25 zł, godz. 16.30-18.00, DL 
Palczowice
21 lutego     Bajkowisko dla przedszkolaków ze „Złotej Rybki”, godz.9.30, 
ROK Zator
Akademia Rysunku godz.16.30-18.00, ROK Zator 
22 lutego   Dzień Seniora w Laskowej godz.15.00, SP Laskowa
Z tamtych lat – biesiada karnawałowa do tańca gra Wojciech 
Paciorek, cena biletu 25 zł (UTW 15 zł), godz.18.00, ROK Zator 
23 lutego   Czerwony Kapturek niedzielny teatrzyk, Teatr Studio, 
cena biletu 8 zł (bilety.rokzator.pl), godz.15.00, ROK Zator
10-lecie zespołu śpiewaczego „Podolszanka”, DL Podolsze
25 lutego   Zaraza narzekania  jak się obronić przed cudzym 
narzekaniem i jak się nim nie zarazić - otwarte  spotkanie UTW, 
wykład Ewy Ryłko, godz.16.30, ROK Zator 
27 lutego   Romeo i Julia - opowieść z Werony. Audycja dla dzieci i 
młodzieży prowadzona przez muzyków z Filharmonii im.Karola Szyma-
nowskiego z Krakowa, godz.12.30, ROK Zator
Muzykujące brzdące  zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych 
dzieci wraz z rodzicami (dziadkami), śpiewanki, pokazywanki, muzyczne 
wyliczanki..., Zapisy wraz z wpłatą do 25 lutego, koszt 10 zł, godz. 9.30, 
ROK Zator 
28 lutego     W modnym stylu  kreatywne warsztaty dla młodzieży i 
dorosłych, tworzenie oryginalnych ubrań, ozdób, dekoracji. Na zajęciach 
będziemy tworzyć poduszkę supeł. Zapisy wraz z wpłatą do 25 lutego, koszt 
25 zł, godz. 18.00-20.00, ROK Zator 
29 lutego   Zatorski Uniwersytet Dziecięcy godz.9.30-10.30 - 
robotyka dla dzieci młodszych, godz.11.25-12.25 - robotyka dla dzieci 
starszych, Laboratorium Młodego Naukowca dla dzieci wieku od 6 do 13 
lat, godz.10.35-11.20, ROK Zator 


