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Akcja „LATO W MIEŚCIE” 2018 r. 
 

Wodzisławskie Centrum Kultury ul. ks. płk. W. Kubsza 17, tel. 32 455 48 55,  
www.wck.wodzislaw.pl 

 
CZERWIEC 2018 

 
28.06 godz. 10:00 - 12:00  „ARTYSTYCZNE PODWÓRKO” -  festyn na os. Wilchwy 
czwartek  (boisko osiedlowe). W programie: konkursy, zabawy z nagrodami dla dzieci, 

animacje. 
 

LIPIEC 2018 
 

2.07 godz. 10:00 - 11:30 Budujemy miasto - warsztaty architektoniczne, wstęp: 5 zł 
poniedziałek   

 
3.07 godz. 10:00 - 11:30 I Ty pogryzmol - plastyczne warsztaty typograficzne, wstęp: 5 zł 
wtorek    
 
4.07 godz. 10:00 -11:30  Planszówki z klubem Jaskinia dla dzieci od lat 7, wstęp: 5 zł 
środa      

  

5.07 godz. 10:00  Kino dzieci - „O czym szumi las” – animowany, Norwegia, 75 min, b.o, 
czwartek   wstęp: 8 zł 
 
6.07 godz. 10:00 - 11:30 Planszówki z klubem Jaskinia dla dzieci od lat 7, wstęp: 5 zł 
piątek       

                      
9.07 godz. 10:00 - 11:30  Życie pszczół jest niezwykłe - spotkanie z pszczelarzami  
poniedziałek  z Koła Pszczelarzy w Gorzycach, wstęp: 5 zł 

                  
10.07 godz.10:00 - 11:30  Z kwiatka na kwiatek - plastyczne warsztaty pszczelarskie, wstęp: 5 zł 
wtorek 
 
11.07 godz.10:00 - 11:00  Fanaberie muzyczne z Krzysztofem Nowakowskim, perkusistą Marcina 
środa   Wyrostka - warsztaty perkusyjne, wstęp: 5 zł  
 

12.07 godz. 10:00  Kino dzieci – „Niedoparki” – animowany, Czechy, 83 min, b.o, wstęp: 8 zł 
czwartek    

  
13.07 godz. 10:00 - 11:30  Parada Dzikich Stworów - niesforne warsztaty plastyczno- ruchowe,  
piątek  wstęp: 5 zł   

  
16.07 godz. 10.00 -11:30  Projektant M.O.D.Y - warsztaty modowe, wstęp: 5 zł   
poniedziałek 

   
17.07 godz. 10:00 - 11:30  Warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 
wtorek  wstęp: 5 zł 

  
18.07 godz. 10:00 - 12:00   Wesołe Animacje - prowadzenie: firma Time2Celebrate Antonina 
środa   Godziek, wstęp: 5 zł   
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19.07 godz. 10:00 - 12:00  Kino dzieci –„Kacper i Emma jadą w góry” – familijny, Norwegia,  
czwartek   83 min, b.o, wstęp: 8 zł 
 
20.07 godz. 10:00 - 11:00  Warsztaty  fotograficzne dla dzieci w wieku przedszkolnym, wstęp: 5 zł 
piątek   
 
23.07 godz. 10:00 - 11:30   Warsztaty slime, czyli zabawa z "glutkami", wstęp: 5 zł  
poniedziałek 

   
24.07 godz. 10:00 - 11:30  Warsztaty twórczego recyklingu - zajęcia plastyczne, wstęp: 5 zł  
wtorek     

                
25.07 godz. 10:00 - 12:00    Wesołe animacje - zabawy, konkursy, atrakcje dla dzieci, wstęp: 5 zł 
środa    

    
26.07 godz. 10:00  Kino dzieci – „Miś Bamse i miasto złodziei” – animowany, Szwecja, 
czwartek  66 min, b.o, wstęp: 8 zł, 

                     
27.07 godz.10:00 - 11:30  Auto - plastyczny warsztat samochodowy, wstęp: 5 zł 
piątek 
 
2.08    godz.10:00  Kino dzieci – „Traktorek Florek” – familijny, Norwegia, 78 min, b.o, 
czwartek   wstęp: 8 zł,  
 
9.08    godz.10:00  Kino dzieci – „Niewidzialny chłopiec” – fantasy, przygodowy, Włochy, 
czwartek  100 min, od 12 lat 

  
16.08 godz. 10:00  Kino dzieci – „Wielka wyprawa Oskara – familijny”, Norwegia, 79 min, 
czwartek   od 7 lat 
 

23.08 godz. 10:00  Kino dzieci – „Pan Żaba”– familijny, Holandia, 85 min, b.o, wstęp: 8 zł, 
czwartek   
 
30.08 godz. 10:00  Kino dzieci – „Numer 7” – science – fiction, Niemcy, 108 min, od 12 
czwartek  lat, wstęp: 8 zł,  
 
30.08 godz. 10.00 - 12.00 „ARTYSTYCZNE PODWÓRKO” -  festyn na os. Wilchwy 
czwartek (boisko osiedlowe). W programie: konkursy, zabawy z nagrodami dla  
 dzieci, animacje. 
 
-  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Akcji Lato w Mieście. 

 
- Na zajęcia obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność  zgłoszeń. Zgłoszenia 
przyjmowane są telefonicznie, lub osobiście w sekretariacie WCK, tel. 32  455 48 55, 
sekretariat@wck.wodzislaw.pl. 
Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do 
odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie 
uczestnika do domu, a także podania niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych. 
Opłata za uczestnictwo w zajęciach zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów ich organizacji, w tym na zakup 
materiałów niezbędnych do ich realizacji. 
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