
         

Kiedy… Co… Informacje Szczegóły 

2.07 wtorek 
Zbiórka na parkingu CK 
Wola godz. 8.00 

PODZAMCZE - ZAMEK 
OGRODZIENIEC, PARK 
DOŚWIADCZEŃ 

Zwiedzimy ruiny zamku z przewodnikiem i skorzystamy z 
atrakcji parku doświadczeń  

Zapisy do 24 czerwca 
Koszt: dzieci 30 zł dorośli 
35zł 

4.07 czwartek 
Zbiórka na parkingu CK 
Wola godz. 8.00 

KRAKÓW - ZOO KRAKÓW Odwiedzimy wszystkie zwierzęta  zobaczymy jak jedzą 
słonie  i nakarmimy mieszkańców mini zoo  

Zapisy do 30 czerwca 
Koszt: dzieci do 3 lat – 3 zł, 
dzieci powyżej 3 lat -  13 zł, 
dorośli - 20zł 

8 – 9.07 poniedziałek i 
wtorek Centrum 
Kultury  
godz. 11.00 - 14.00 

LETNI DESIGN   Jak z filcu zaprojektować i uszyć torebkę lub etui na 
telefon? 

Zapisy do 30 czerwca  
 

11.07 czwartek  
Centrum Kultury  
godz. 11.00 - 13.00 

MYDLARSKIE ABC Samodzielnie wykonasz pachnące, kolorowe mydełko   Zapisy do 1 lipca 

12.07 piątek  
Centrum Kultury  
godz. 12.00 - 13.30 

LEGO WEDO Kreatywne warsztaty czyli … konstruowanie i 
programowanie przy wykorzystaniu klocków LEGO WeDo 

Zapisy do 1 lipca 

16.07 wtorek  
Zbiórka na parkingu CK 
Wola godz. 8.00 

ŻARKI, LEŚNIÓW – 
MANUFAKTURA SŁODYCZY 
HOKUSPOKUSS, LEŚNIÓW 

Będziemy wytwarzać lizaki i  piec pizzę  pojeździmy 
pojazdami militarnymi po Jurze  

Zapisy do 8 lipca 
Koszt: 44 zł  
 

18.07 czwartek Zbiórka 

na parkingu CK Wola 
godz. 9.30 

KATOWICE - PARK TRAMPOLIN 
JUMP CITY  

Korzystanie z atrakcji parku Zapisy do 8 lipca 
Koszt: 46 zł 

22 i 23.07 
poniedziałek i wtorek 
Centrum Kultury godz. 
11.00 - 14.00 

MASTER – COOK - GOK Kulinarne przeboje!  
Jak upiec rogaliki  
Jak przygotować deser owocowy  

Zapisy do 17 lipca 

25 i 26 .07 czwartek i 
piątek Centrum 
Kultury  
godz. 11.00 - 13.00 

KICK BOXING Fabryka siły i sprawności, czyli sztuki walki z elementami 
gier i zabaw 

Zapisy do 18 lipca 

26 lipca godz. 19.00  
Kościół p.w. Matki 
Boskiej Piekarskiej w 
Woli 

KONCERT ZESPOŁU 
Amen AdoraMus 
Emigranci Najwyższemu 

AMEN - AdoraMus Emigranci Najwyższemu to grupa ludzi, 
którzy podjęli wyzwanie by w duchu radości śpiewać i grać na 
chwałę Najwyższemu Bogu. Grupa wspierana przez wybitnych 
muzyków z Polski i prowadzona przez znanego instrumentalistę,̨ 
Romana Licznerskiego. W 2018 AMEN wziął udział w III 
Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej ALLELUJA 
czyli Happy Day w Kielcach, gdzie w konkursie na własny utwór 
o tematyce chrześcijańskiej zajął I miejsce i zdobył Kryształową 
Barkę. Po koncercie w Woli zespół  wystąpi w IV edycji tego 
festiwalu w konkursie galowym razem z Piotrem Rubikiem, 
zespołem TGD i zespołem „Zakopower”. Repertuar AMEN to 
zarówno standardy muzyki chrześcijańskiej jak i własne 
kompozycje zespołu. Jedne i drugie w nowoczesnych 
aranżacjach, łączących elementy muzyki sakralnej, przez 
klasyczną aż do współczesnego pop, w poszukiwaniu własnego 
stylu i brzmienia.  

Wstęp wolny 
 
Szczegóły na plakatach 



29 i 30.07 
poniedziałek i wtorek 
Centrum Kultury  
godz. 11.00 - 13.00 

LETNIE KODOWANIE Poznasz kody, robota Photon oraz MakeyMakey – 
przekonasz się, że można zagrać na bananie. 
Skonstruujesz samodzielnie poruszającego się robota  
Weźmiesz udział w konkursie na najlepiej tańczącego 
robota  

Zapisy do 23 lipca 

31.07 środa  
Dom Kultury Wola  
godz. 11.00 -13.00  

WARSZTATY KULINARNE  
z wolontariuszem LELE z Włoch 

Włoskie pyszności… czyli pasta con le sarde, parmigiana, 
paste di mandoria – gotujemy i jemy  

Zapisy do 23 lipca  

1.08 czwartek Zbiórka 
na parkingu CK Wola  
godz. 8.00 

RACIBÓRZ - ZAMEK 
PIASTOWSKI W RACIBORZU, 
ARBORETUM BRAMY 
MORAWSKIEJ 

Zwiedzimy zamek, pospacerujemy w arboretum  ścieżką 
zdrowia i dydaktyczną,  skorzystamy z placu zabaw, 
odwiedzimy zwierzęta w mini zoo  

Zapisy do 24 lipiec 
Koszt: dzieci 12 zł 
dorośli 15 zł 

5,7,9.08 poniedziałek, 
środa i piątek godz. 
11.00  

ECO WYPRAWA 
z wolontariuszem LELE z Włoch 

Co piszczy w trawie? 
Zabierzcie lornetki  (jeśli macie)    

Zapisy do 29 lipca 

6.08 wtorek   
Zbiórka na parkingu 
CK Wola godz.  8.00 

OJCÓW - OJCOWSKI PARK 
NARODOWY,  MŁYN 
BORONIÓWKA, DOLINA 
PRĄDNIKA, JASKINIA CIEMNA 

Zwiedzimy młyn i tartak w osadzie Boroniówka, 
zwiedzimy Jaskinię Ciemną, w której jest zimno  
(7 °C), dlatego zabierzcie ciepłą odzież 
pospacerujemy doliną Prądnika  

Zapisy do 29 lipca 
Koszt: dzieci 24 zł, dorośli 
32 zł 
 

8.08 czwartek 
Zbiórka na parkingu CK 
Wola godz. 8.00 

ZALAS - WIOSKA INDIAŃSKA  
ARAPAHO, ZAMEK LIPOWIEC 

Będzie - zdobywanie sprawności indiańskich, zabawy, 
legendy, malowanie twarzy, szlak zdobywców dzikiego 
zachodu, a potem zwiedzanie ruin zamku Lipowiec  

Zapisy do 24 lipca 
Koszt:  dzieci 27zł, dorośli 
18zł 

13, 14.08 
wtorek i środa  
Centrum Kultury  
godz. 11.00 - 13.00  

MOC BUKIETÓW  Jak zrobić pachnący bukiet na Święto Matki Boskiej 
Zielnej  Możesz zabrać mamę, tatę, babcię… 

Zapisy do 6 sierpnia 

16.08 
piątek  
Centrum Kultury  
godz. 11.00 - 13.00 

SOLONE RĘKODZIEŁO  Z masy solnej można zrobić prawie wszystko  
Może motyl? Przybornik ? Brelok? Zrobisz co tylko 
chcesz  

Zapisy do 9 sierpnia 

20.08. wtorek 
Zbiórka na parkingu CK 
Wola godz.  9.00 

ŻORY – MIASTECZKO TWING 
PIGS  

O wszystkim dowiemy się od animatora  będziemy 
korzystać z atrakcji parku  

Zapisy do 12 sierpnia 
Koszt: dzieci 42zł, dorośli 
45zł 

22.08. czwartek 
Zbiórka na parkingu 
CK Wola godz. 8.00 

KRAKÓW - ZOO  Odwiedzimy wszystkie zwierzęta  zobaczymy jak jedzą 
słonie  i nakarmimy mieszkańców mini zoo  

Zapisy do 14 sierpnia  
Koszt: dzieci do 3 lat – 3 zł, 
dzieci powyżej 3 lat - 13 zł, 
dorośli - 20 zł 

25.08 niedziela 
Boisko przy ul. 
Różanej w Woli godz. 
16.00  

FAMILIJNY FAJER   
ŚLĄZOKI kontra RESZTA 
ŚWIATA 

Mecz piłki nożnej Ślązoki kontra Reszta Świata, animacje 
dla dzieci, dmuchańce, food trucki, muzyczne zabawy 
integracyjne  

Szczegóły na plakatach 

26.08 poniedziałek 
Centrum Kultury  
I grupa godz. 10.00 - 
12.00 
II grupa godz. 12.30 -
14.30  

FOTO – LATO  Warsztaty fotograficzne – czy wiesz że można malować 
światłem, manipulować obrazem i zatrzymać ruch?  

Zapisy do 20 sierpnia 

27.08 wtorek 
Centrum Kultury  
godz. 11.00 - 13.00 

FLY DANCE Hip hop, break dance i dobra zabawa    Zapisy do 20 sierpnia 

29.08 czwartek  
Centrum Kultury  
godz. 11.00 - 14.00 

DECOUPAGE  Okaże się, że zdobione pudełko na herbatę, może mieć 
wiele zastosowań   

Zapisy do 22 sierpnia 

 
* Wyjazdowe propozycje dla dzieci od 7 lat, młodsze dzieci pod opieką dorosłych  
 
* Z zajęć i warsztatów mogą korzystać dzieci od 7 lat, zajęcia i warsztaty odbędą się przy udziale  min. 10 osób  
 
* Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wycieczek i innych imprez kulturalno – krajoznawczych GOK dostępnym  na  www.gok.miedzna.pl  
 
* Oświadczenia i zgody rodziców na wyjazdy i zajęcia  - do pobrania na stronie www.gok.miedzna.pl lub  w biurze GOK i CK Wola 
 
* Zapisy w GOK - Dom Kultury Wola  ul. Pszczyńska 110 oraz w Centrum Kultury Wola ul. Pszczyńska 82  

* Informacje pod nr tel.  GOK -  211 83 91;   448 92 53;   kom. 512 237 423 ,  CK -  211 95 88; kom. 512 910 537     www.gok.miedzna.pl ,  
 

„AKCJE W WAKACJE” WSPÓŁFINANSOWANE SĄ  Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
GMINY MIEDŹNA NA ROK 2019 

http://www.gok.miedzna.pl/
http://www.gok.miedzna.pl/
http://www.gok.miedzna.pl/

