Gmina Świebodzin

ŚRODA 03.07.2020
Muzeum w Świebodzinie
18.00 Koncert z cyklu „Młodzi grają u siebie.
Koncerty młodych artystów ze Świebodzina
i okolic”- projekt ﬁnansowany ze środków Gminy
Świebodzin w ramach Budżetu Obywatelskiego
– „Szukając siebie” - recital Dominika
Fijałkowskiego (na żywo + online)
Biblioteka Publiczna
15.30 Magiczne piątki w bibliotece. Zajęcia
tematyczne dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem
aplikacji i narzędzi mul medialnych w ramach
projektu „KreaTYwni w bibliotece” (Filia Wiejska
w Jordanowie).

PONIEDZIAŁEK 06.07.2020
Biblioteka Publiczna
godz. 15.30 Upcycling w bibliotece - kreatywne
zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu
„KreaTYwni w bibliotece” (Filia Wiejska
w Jordanowie)
KALENDARZ WYDARZEŃ I WYDARZEŃ ON-LINE Pracownia Artystyczna Kulturka
godz. 17.00 lekcja- inspiracja (zabawa twórczo
-plastyczna) - na stronie Facebook/KULTURKA

2020

WAKACJE
ŚRODA 01.07.2020
Świebodziński Dom Kultury
godz. 11.00 Wakacyjny zawrót głowy – Dziecięce
laboratorium (animacje dla dzieci)
– Plac Jana Pawła II

CZWARTEK 02.07.2020
Biblioteka Publiczna
godz. 15.30 Warsztaty Zrób to Sam
- kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci
i młodzieży w ramach projektu „KreaTYwni
w bibliotece” (Filia Wiejska w Jordanowie)

WTOREK 07.07.2020
Muzeum Regionalne
godz. 11.00 Wakacyjne spotkania muzealne
- spotkanie dla dzieci i młodzieży od 3 do 5 osób
(powyżej 10 lat) "Legenda o piastowskiej Matce
Królów" – ﬁlmy tematyczne i oprowadzanie
po wystawie
Biblioteka Publiczna
godz. 11.00 Bohater nie z tej ziemi – gry i zabawy
literacko-plastyczne (Oddział dla Dzieci,
ul. Bramkowa 2)

godz. 16.00 Książka była lepsza – powieści i ich
ekranizacje -spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
w formie hybrydowej (online lub w Czytelni przy
ul. Bramkowej 2) w ramach programu „Kultura
w sieci”
godz. 16.00 Zabierz książkę na spacer - wspólne
czytanie, gry i zabawy dla dzieci w plenerze (Filia
Wiejska w Jordanowie)
ŚRODA 08.07.2020
Świebodziński Dom Kultury
godz. 11.00 Wakacyjny zawrót głowy Czarodziejska kuchnia (animacje dla dzieci)
– Plac Jana Pawła II
Biblioteka Publiczna
godz. 15.00 Magiczne kolorowanki – warsztaty
z wykorzystaniem narzędzi mul medialnych
w ramach projektu „KreaTYwni w bibliotece” (Filia
Wiejska w Rzeczycy)
Pracownia Artystyczna Kulturka
godz. 18.00 warsztaty taneczne online na żywo,
czas trwania 45 min, na stronie
Facebook/KULTURKA
CZWARTEK 09.07.2020
Muzeum Regionalne
godz. 11.00 Wakacyjne spotkania muzealne
- spotkanie dla dzieci młodszych od 3 do 5 osób
(do 10 lat) "Legenda o piastowskiej Matce Królów"
– ﬁlmy tematyczne i zajęcia plastyczne
Biblioteka Publiczna
godz. 11.00 Cztery kąty, a piec piąty – gry słowne
i liczbowe (Oddział dla Dzieci, ul. Bramkowa 2)
godz. 15.30 Warsztaty Zrób to sam - kreatywne
zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w ramach
projektu „KreaTYwni w bibliotece”
(Filia Wiejska w Jordanowie)

PIĄTEK 10.07.2020
Biblioteka Publiczna
godz. 15.30 Magiczne piątki w bibliotece -zajęcia
tematyczne dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem
aplikacji i narzędzi mul medialnych w ramach projektu
„KreaTYwni w bibliotece” (Filia Wiejska w Jordanowie)
godz. 17.00 Klub Komiksu i Fantastyki – dyskusyjny klub
dla młodych i dorosłych miłośników fantastyki,
w którym uczestnicy wymieniają się doświadczeniami,
pomysłami i przemyśleniami na temat literatury,
adaptacji i innych form gatunku fantastyki. Spotkanie
w formie hybrydowej (online lub w Czytelni przy
ul. Bramkowej 2) w ramach programu „Kultura w sieci”
Świebodziński Dom Kultury
godz. 21.00 Wakacje z duchami, czyli gdzie się podziała
Brudhilda… - wieczorny spacer Duchów po mieście,
Zbiórka Duchów na parkingu przy Ne o.
SOBOTA 11.07.2020
Pracownia Artystyczna Kulturka
godz. 19.00 Spotkanie z Kamillą Ernandes - "SELFIE" domowy portret - na stronie Facebook/KULTURKA
PONIEDZIAŁEK 13.07.2020
Pracownia Artystyczna Kulturka
godz. 17.00 lekcja- inspiracja (zabawa twórczo
-plastyczna) - na stronie Facebook/KULTURKA
WTOREK 14.07.2020
Muzeum w Świebodzinie
godz. 11.00 Wakacyjne spotkania muzealne - spotkanie
dla dzieci i młodzieży od 3 do 5 osób (powyżej 10 lat)
"Legenda o piastowskiej Matce Królów" – ﬁlmy
tematyczne i oprowadzanie po wystawie
Biblioteka Publiczna
godz.11.00 Czy znasz Fizię Pończoszankę? – gry i zabawy
literacko-plastyczne (Oddział dla Dzieci, ul. Bramkowa
2).
www.osir.swiebodzin.pl
tel.:68 475 08 16

www.muzeumswiebodzin.pl
tel.:68 475 08 38

www.bp.swiebodzin.pl
tel.:68 475 08 02

ŚRODA 15.07.2020
Świebodziński Dom Kultury
godz. 11.00 Wakacyjny zawrót głowy - Kolory mają głos
(animacje dla dzieci) – Plac Jana Pawła II
Pracownia Artystyczna Kulturka
godz. 18.00 warsztaty taneczne online na żywo, czas
trwania 45 min, na stronie Facebook/KULTURKA
CZWARTEK 16.07.2020
Muzeum Regionalne
godz. 11.00 Wakacyjne spotkania muzealne -spotkanie
dla dzieci młodszych od 3 do 5 osób (do 10 lat) "Legenda
o piastowskiej Matce Królów" – ﬁlmy tematyczne
i zajęcia plastyczne
Biblioteka Publiczna
godz. 11.00 Berek z klamerek – zabawy ruchowe
(Oddział dla Dzieci, ul. Bramkowa 2);
godz. 17.00 Z książką przy kawie – spotkanie miłośników
literatury dla dorosłych (Filia Wiejska w Rzeczycy).
PIĄTEK 17.07.2020
Świebodziński Dom Kultury
godz. 21.00 Wakacyjne kino plenerowe – Fosa Miejska
PONIEDZIAŁEK 20.07.2020
Pracownia Artystyczna Kulturka
godz. 17.00 lekcja- inspiracja (zabawa twórczo
-plastyczna) - na stronie Facebook/KULTURKA
WTOREK 21.07.2020
Muzeum Regionalne
godz. 11.00 Wakacyjne spotkania muzealne -spotkanie
dla dzieci młodszych od 3 do 5 osób (do 10 lat) "Legenda
o piastowskiej Matce Królów" – ﬁlmy tematyczne
i zajęcia plastyczne
Biblioteka Publiczna
godz. 11.00 Wesoła wioska smerfów – gry i zabawy
literacko-plastyczne (Oddział dla Dzieci,
ul. Bramkowa 2)

ŚRODA 22.07.2020
Biblioteka Publiczna
godz. 15.00 Magiczne kolorowanki – warsztaty
z wykorzystaniem narzędzi mul medialnych w ramach
projektu „KreaTYwni w bibliotece” (Filia Wiejska
w Rzeczycy)
Świebodziński Dom Kultury
godz. 11.00 Wakacyjny zawrót głowy ( animacje
dla dzieci) – Plac Jana Pawła II
Pracownia Artystyczna Kulturka
godz. 18.00 warsztaty taneczne online na żywo, czas
trwania 45 min, na stronie Facebook/KULTURKA
CZWARTEK 23.07.2020
Muzeum Regionalne
godz. 11.00 Wakacyjne spotkania muzealne - spotkanie
dla dzieci młodszych od 3 do 5 osób (do 10 lat) "Legenda
o piastowskiej Matce Królów" – ﬁlmy tematyczne
i zajęcia plastyczne
Biblioteka Publiczna
godz. 11.00 Królu, królu, ile kroków? – zabawy ruchowe
(Oddział dla Dzieci, ul. Bramkowa 2).
SOBOTA 25.07.2020
Świebodziński Dom Kultury
godz. 17.00 Chillout w Fosie – Fosa Miejska
Pracownia Artystyczna Kulturka
godz. 19.00 Spotkanie z Markiem Zadłużnym „DOM-owa sztuka ciała” - na stronie
Facebook/KULTURKA
PONIEDZIAŁEK 27.07.2020
Pracownia Artystyczna Kulturka
godz. 17.00 lekcja- inspiracja (zabawa twórczo
-plastyczna) - na stronie Facebook/KULTURKA

www.sdk.swiebodzin.pl
tel.:68 475 08 08

www.swiebodzin.eu
tel.:68 47 50 880

WTOREK 28.07.2020
Muzeum Regionalne
godz. 11.00 Wakacyjne spotkania muzealne - spotkanie
dla dzieci młodszych od 3 do 5 osób (do 10 lat) "Legenda
o piastowskiej Matce Królów" – ﬁlmy tematyczne
i zajęcia plastyczne
Biblioteka Publiczna
godz. 11.00 W domku Malutkiej Czarownicy
– gry i zabawy literackie (Oddział dla Dzieci,
ul. Bramkowa 2)
ŚRODA 29.07.2020
Świebodziński Dom Kultury
godz. 11.00 Wakacyjny zawrót głowy – Coś z niczego
(animacje dla dzieci), Plac Jana Pawła II
Pracownia Artystyczna Kulturka
godz. 18.00 warsztaty taneczne online na żywo,
czas trwania 45 min, na stronie Facebook/KULTURKA
CZWARTEK 30.07.2020
Muzeum Regionalne
godz. 11.00 Wakacyjne spotkania muzealne - spotkanie
dla dzieci młodszych od 3 do 5 osób
(do 10 lat) "Legenda o piastowskiej Matce Królów”
– ﬁlmy tematyczne i zajęcia plastyczne
Biblioteka Publiczna
godz. 11.00 Wykonaj skok, układaj krok – zabawy
ruchowe (Oddział dla Dzieci, ul. Bramkowa 2)
Ponadto:
Muzeum Regionalne
01.07-31.07.2020 Wystawa czasowa: „Ikony” Teresa
Berendt-Klechamer
01.07-31.07.2020 Wystawa czasowa: „Legenda
o piastowskiej Matce Królów” – wystawa wypożyczona
z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Biblioteka Publiczna
We wszystkie poniedziałki, wtorki i środy w godz.
15.00-19.00 w Filii Wiejskiej w Rzeczycy - Czytanie
pod chmurką, kredowe graﬃ , krzyżówki, rebusy,
kolorowanki – zajęcia na powietrzu dla dzieci.

W razie niesprzyjającej pogody zajęcia odbędą się
w świetlicy wiejskiej.
Ośrodek Sportu i Rekreacji – w celu skorzystania
z oferty zajęć prosimy o zapisy i wcześniejszy kontakt
z OSiR w związku z wytycznymi dotyczącymi limitów
miejsc
Poniedziałki i Środy
godz. 15.00-17.00 Popołudnie z trenerem –akademia
piłkarska 5, 6 -latków mini mecze piłkarskie, test
sprawności ogólnej i piłkarskiej boisko ORLIK przy PSP 6
godz. 17.00-19.00 Popołudnie z trenerem –zajęcia z piłki
siatkowej dla dzieci i młodzieży - boisko ORLIK przy
PSP 6
godz. 17.00-21.00 Popołudnie z trenerem –zajęcia z piłki
ręcznej i nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
–kompleks boisk sportowych przy PSP 2
godz. 19.00-21.00 Popołudnie z trenerem –zajęcia z piłki
nożnej dla młodzieży i dorosłych –zakładowe rozgrywki
w piłkę nożną - boisko ORLIK przy PSP 6
Wtorki, Czwartki i Piątki
godz. 15.00-17.00 Popołudnie z trenerem –zajęcia z piłki
nożnej dla dzieci-boisko ORLIK przy PSP 6
godz. 17.00-19.00 Popołudnie z trenerem –zajęcia z piłki
koszykowej dla dzieci i młodzieży- boisko ORLIK przy
PSP 6
godz. 17.00-21.00 Popołudnie z trenerem –zajęcia z piłki
ręcznej i nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
–kompleks boisk sportowych przy PSP 2
godz. 19.00-21.00 Popołudnie z trenerem –zajęcia z piłki
nożnej dla młodzieży i dorosłych –zakładowe rozgrywki
w piłkę nożną - boisko ORLIK przy PSP 6
Soboty
godz. 9.00-21.00 Sportowa sobota –sport na wesoło
–gry i zabawy z piłką nożną, koszykową
dla najmłodszych-boisko ORLIK przy PSP 6
godz. 13.00-21.00 Popołudnie z trenerem –zajęcia z piłki
ręcznej i nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
–kompleks boisk sportowych przy PSP 2

Niedziele
godz. 9.00-21.00 Sportowa niedziela –sport na wesoło
–gry i zabawy z piłką nożną, koszykową
dla najmłodszych-boisko ORLIK przy PSP 6
godz. 13.00-21.00 Popołudnie z trenerem –zajęcia z piłki
nożnej, koszykowej i siatkowej dla młodzieży i dorosłych
– kompleks boisk sportowych przy PSP 2

Oferta może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od UMŚ

