Libiąskie Centrum Kultury
Program imprez sierpień`2017
01 VIII

„Mega kręgle” i inne konkursy
(Świetlica w Gromcu, godz. 1000)

01 VIII

TOUR DE POLOGNE w Żarkach - IV etap 74. wyścigu kolarskiego jadącego od Zawiercia przez
Żarki w stronę Zabrza. Premia Specjalna TAURONA - niespodzianki dla mieszkańców i kibiców kolarstwa.
(Parking w pobliżu skrzyżowania ulicy Struga i Astronautów w Żarkach, godz. 1400)

02 VIII

Bajkowe poranki w Ale! Kino – film animowany pt: „MUNIO: STRAŻNIK KSIĘŻYCA”
(cena biletu: 8,00 zł, godz. 1000)

03 VIII

Sprawnościowy czwartek – zabawy ze skakanką i hula hop
(Świetlica w Kosówkach, godz. 1000)

03 VIII

Turniej tenisa stołowego. Bajkowe wakacje
(Świetlica w Gromcu, godz. 1000)

03 VIII

Wesołe podwórko
(DK Żarki, godz. 1000)

07 VIII

Zajęcia plenerowe z piłką oraz spotkanie z policjantem – „Bezpieczne wakacje”
(Świetlica w Kosówkach, godz. 1000)

08 VIII

Gry stolikowe, zajęcia plastyczne
(Świetlica w Gromcu, godz. 1000)

09 VIII

Wyjazd do Krakowa – Ogród Zoologiczny, Muzeum Archeologiczne, w programie: spacer po ZOO
(Pingwiny zapraszają!), warsztaty twórcze „Bogowie starożytnego Egiptu” (tworzenie mumii oraz sarkofagu)
zapisy i wpłaty do 02.08.2017r., cena wyjazdu 22,00zł/os.
(wyjazd spod LCK, godz. 800)

09 VIII

Turniej lekkoatletyczny
(DK Żarki, godz. 1000)

09 VIII

Bajkowe poranki w Ale! Kino – film animowany pt: „PAN ŻABA”
(cena biletu 8,00 zł, godz. 1000)

10 VIII

Gry i zabawy: badminton
(Świetlica w Kosówkach, godz. 1000)

10 VIII

„Dwa ognie” i inne zabawy ruchowe
(Świetlica w Gromcu, godz. 1000)

10 VIII

Wesołe podwórko oraz spotkanie z policjantem – „Bezpieczne wakacje”
(Plac zabaw – Gronówek w Żarkach, godz. 1600)

11 VIII

„KAWĄ MALOWANE” – minimalistyczne obrazy malowane kawą prezentowane w Kawiarni „DOBRY
ADRES” podczas wernisażu wystawy Gabrieli Kałuży wraz z warsztatami malarskimi dla dzieci i dorosłych
(Kawiarnia „DOBRY ADRES” w Libiążu, aleja Jana Pawła II 13, godz. 1800)

14 VIII

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
(Świetlica w Kosówkach), godz. 1000)

16 VIII

„Mokry turniej” – zabawy i konkursy z wodą
(DK Żarki, godz. 1000)

16 VIII

Bajkowe poranki w Ale! Kino – film animowany pt: „RIKO PRAWIE BOCIAN”
(cena biletu 8,00 zł, godz. 1000)

16 VIII

TRZYMAJ FORMĘ ! ĆWICZ W PLENERZE – wspólny trening z wykorzystaniem urządzeń siłowni
plenerowych pod okiem instruktora fitness oraz „kącik zabaw dla dzieci” z instruktorami LCK
(Plac zabaw i siłownia plenerowa przy ul. Słowackiego w Libiążu, godz. 1800)

17 VIII

Wyjazd do Wygiełzowa w programie: zwiedzanie skansenu, warsztaty twórcze „Niech kapela Nam gra”,
tworzenie instrumentów, ognisko z kiełbaskami, zapisy i wpłaty do 08.08.2017r., cena wyjazdu: 15,00 zł/os.
(wyjazd spod LCK, godz. 945)

17 VIII

Zajęcia plastyczne – „Domki z pudełek”
(Świetlica w Kosówkach, godz. 1000)

17 VIII

Zajęcia plastyczne – „Ramki na zdjęcia”
(Świetlica w Gromcu, godz. 1000)

20 VIII

Wyjazd do Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu na Koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej pt: „BEST
OF THE BEST” pod batutą Przemysława Pasternaka – w programie: muzyka filmowa oraz muzyka
rozrywkowa z gościem wieczoru: URSZULA SYMFONICZNIE
(impreza wyjazdowa, cena wyjazdu: 78,00 zł/os.)

21 VIII

Wycieczka rowerowa – zapisy do 14.08.2017r.
(Świetlica w Kosówkach, godz. 1000)

22 VIII

Bajkowe wakacje. Gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz spotkanie z policjantem – „Bezpieczne wakacje”
(Świetlica w Gromcu, godz. 1000)

23 VIII

Drużynowy Turniej w unihokeja – zapisy drużyn do 21 sierpnia
(DK Żarki, godz. 1000)

23 VIII

Bajkowe poranki w Ale1 Kino – film animowany pt: „DUDI: CAŁA NAPRZÓD”
(cena biletu 8,00 zł, godz. 1000)

23 VIII

TRZYMAJ FORMĘ ! ĆWICZ W PLENERZE – wspólny trening z wykorzystaniem urządzeń siłowni
plenerowych pod okiem instruktora fitness oraz „kącik zabaw dla dzieci” z instruktorami LCK
(Centrum Aktywności Ruchowej w Libiążu, ul. Flasińskiego - plac zabaw i siłownia plenerowa, godz. 1800)

24 VIII

Zajęcia plastyczne – owocowe szaszłyki.
(Świetlica w Kosówkach, godz. 1000)

24 VIII

Wesołe podwórko
(Zagórze przy ul. Lubomira, Żarki, godz. 1000)

24 VIII

Wycieczka rowerowa – zapisy do 22.08.2017r.
(Świetlica w Gromcu, godz. 1000)

25 VIII

Wakacyjny Turniej Gier i Zabaw Tenisowych dla dzieci i młodzieży
(MORS - korty tenisowe, godz. 900)

25 VIII

Turniej Streetballa dla dzieci – zapisy w dniu turnieju
(Plac zabaw przy ul. Urzędniczej w Libiążu, godz. 1000)

26 VIII

Pożegnanie Wakacji z Nordic Walking – w programie: gorący poczęstunek oraz dodatkowe atrakcje
(start: godz. 900 spod Urzędu Miejskiego w Libiążu; meta: pod LCK)

27 VIII

Udział koła śpiewaczego LCK „GROMCANECZKI” z Gromca w XII DOŻYNKACH POWIATOWYCH
w Alwerni
(impreza wyjazdowa)

28 VIII

Bajkowe wakacje. Gry i zabawy na świeżym powietrzu
(Świetlica w Kosówkach, godz. 1000)

29 VIII

Zabawa integracyjna – „Kalambury”
(Świetlica w Gromcu, godz. 1000)

30 VIII

TRZYMAJ FORMĘ ! ĆWICZ W PLENERZE – wspólny trening z wykorzystaniem urządzeń siłowni
plenerowych pod okiem instruktora fitness oraz „kącik zabaw dla dzieci” z instruktorami LCK
(Plac zabaw i siłownia plenerowa na „Gronówku” przy ul. Pstrowskiego w Żarkach, godz. 1800)

31 VIII

Zakończenie wakacji – gry, zabawy, konkursy, ognisko z kiełbaskami
(Świetlica w Kosówkach, godz. 1000)

31 VIII

Zakończenie wakacji – gry, zabawy, konkursy
(Świetlica w Gromcu, godz. 1000)

•
•
•
•
•
•

Działalność bieżąca:
„Ale! Kino” (seanse w dniach: 02 VIII; 02-04 VIII; 09 VIII; 11-13 VIII; 16 VIII; 18-20 VIII; 23 VIII; 25-27 VIII wg repertuaru miesięcznego)
Basen Kąpielowy na terenie MORS ( poniedziałek - niedziela w godz. 9oo-1900)
Dom Kultury w Żarkach – wg programu akcji „WAKACJE Z LCK”
Świetlica w Gromcu – wg programu akcji „WAKACJE Z LCK”
Świetlica w Kosówkach – wg programu akcji „WAKACJE Z LCK”
Siłownia LCK (od poniedziałku do soboty w godz. 800-2030; niedziela w godz. 1100- 2030)

