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Organizacja Ile kosztuje Co, Gdzie, Kiedy 
BIBLIOTEKA Bezpłatne Poza korzystaniem ze zbioru książek, można skorzystać z komputera z dostępem do Internetu  

(w Wiejskim Domu Kultury) 
 

FERIE ZIMOWE  
 

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Głogoczowa 

 w partnerstwie z  
Wiejskim Domem Kultury 

Odpłatne, szacunkowy koszt  
od 0 do 15 PLN 

Co roku w okresie ferii zimowych organizowane są zajęcia stacjonarne i wyjazdowe (warsztaty, 
konkursy itp).  
Więcej informacji w styczniu na www.glogoczow.pl  

JESTEM AKTYWNY 
 

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Głogoczowa 

 w partnerstwie z  
Wiejskim Domem Kultury 

Odpłatne, szacunkowy koszt wycieczki ok. 
5-15 PLN /osoba 

Cykliczne wyjazdy w ramach projektu „Jestem aktywny” dla dzieci i młodzieży 
(pozostały 3 wyjazdy, zakończenie projektu listopad 2010). UWAGA: wycieczki są tak 
zaplanowane, że nie ma  tzw. „czasu wolnego”, dzieci nie potrzebują „kieszonkowego”! 
Szczegóły i terminarz wycieczek na www.glogoczow.pl 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

Rada Rodziców przy ZPO 
Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Głogoczowa 

Odpłatne, szacunkowe koszty od 20 PLN 
do 40 PLN / miesiąc w zależności od 

systemu nauki i ilości zajęć 

Zajęcia odbywają się w salach Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie, prowadzone są 
przez lektorów ze szkoły językowej CE Lingua. 
Szczegóły: kasiasobecka@poczta.fm 

KOŁO SZACHOWE Odpłatne (5 zł / miesiąc) 
 
 

Spotkania koła szachowego dla dzieci i młodzieży odbywają się od września do czerwca. We 
wrześniu będą podane dni i godziny zajęć. Koło Szachowe prowadzi Józef Kaczor. 
Więcej informacji we wrześniu w WDK (012 – 273 77 11). 
 

KS ISKRA GŁOGOCZÓW 
Sekcja piłki nożnej 

Bezpłatne (klub zapewnia m.in. koszulki, 
dofinansowanie do butów, przejazd na 

mecze) 
 

Zajęcia w trzech grupach dla chłopców tj. trampkarzy (12-15 lat), 
juniorów (15-19 lat) i seniorów. Treningi wracają po przerwie wakacyjnej w sierpniu. 
Więcej informacji: Andrzej Chrobak tel. 506 220 070 lub Robert Murzyn tel. 509 197 738. 

LKS ISKRA GŁOGOCZÓW 
Sekcja kolarstwo 

Składka członkowska – 100 PLN / rok i 
wliczone w to jest ubezpieczenie. 

Treningi i zajęcia – bezpłatne 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży bez względu na wiek, również w wakacje. Zapisy do klubu po 
rozmowie trenera z rodzicami. 
Trenerem i opiekunem jest Józef Tylek – tel. 604 142 208 
 

MŁODZIEŻOWA 
DRUŻYNA POŻAROWA 

(OSP) 

Bezpłatne Dla dziewczyn i chłopaków w wieku od 12 do 18 lat z predyspozycjami sportowymi oraz 
dobrym stanem zdrowia. Zajęcia w okresie letnim, połączone z występami na zawodach 
strażackich. Więcej informacji – Karol Bujas 603 945 603 (www.ospglogoczow.pl) 
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Organizacja Ile kosztuje Co, Gdzie, Kiedy 
ORKIESTRA DĘTA Bezpłatne (zaawansowanym w graniu 

członkom gwarantują instrument oraz  
stroje mundurowe) 

Do orkiestry może przystąpić każdy od ok. 10 lat w górę, spotkania w piątek od 18:00 do 21:00. 
Poziom umiejętności grania nie ma znaczenia (Kapelmistrz pracuje też z każdym indywidualnie). 
Opiekun orkiestry – Jan Kantor 603 323 787 (www.ospglogoczow.pl) 
 

PLAC ZABAW Bezpłatne Z placu zabaw przed szkołą mogą korzystać wszystkie dzieci – oczywiście nieodpłatnie. 
Regulamin dostępny jest przy wejściu na plac. 
 

ZAJĘCIA FITNESS Odpłatne (7 zł / pojedyncze zajęcia; 25 PLN 
karnet / 1 x tyg.; 40 PLN karnet / 2 x tyg.) 

Zajęcia wrócą po przerwie wakacyjnej we wrześniu, wtedy też będą podane dni i godziny zajęć. 
Więcej informacji we wrześniu w WDK (012 – 273 77 11). 
 

ZAJĘCIA MUZYCZNE 
Nauka gry na keyboardzie i 

fortepianie 

Odpłatne (50 zł miesiąc) Stałe zajęcia muzyczne odbywają się od września do czerwca. Zapisy we wrześniu, wtedy też 
podane będą dni i godziny zajęć. Inne instrumenty w miarę zgłoszeń i możliwości. 
Więcej informacji we wrześniu w WDK (012 – 273 77 11). 
 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE Odpłatne 
 
 

Warsztaty plastyczne – sierpień (szczegóły w WDK i na forum forum.glogoczow.pl w zakładce: 
Kultura w Głogoczowie.). Stałe zajęcia plastyczne odbywają się od września do czerwca. Zapisy 
we wrześniu, wtedy też podane będą dni i godziny zajęć. 
Więcej informacji we wrześniu w WDK (012 – 273 77 11). 
 

ZAJĘCIA TANECZNE 
(Szkoła Tańca Professional 

Dance) 

Odpłatne 
 
 

Zajęcia podzielone są na grupy wiekowe i stopnie umiejętności, odbywają się od września do 
czerwca w Wiejskim Domu Kultury. Więcej informacji: www.professionaldance.pl lub pod nr 
tel. 501 279 181 – Grzegorz Kowalski 
 

ZHP Składka członkowska – ok. 20 PLN / rok 
 
 
 

Zaprasza dzieci i młodzież od 10 lat w górę.  Oferuje świetną zabawę, troskę o bezpieczeństwo, 
biwaki, obozy, przygody... Z nimi nie można się nudzić!  Zbiórki – czwartek godz. 16:00 – WDK 
(również w wakacje), Dh przyboczna – Justyna Holewa. 
Więcej informacji na forum forum.glogoczow.pl w zakładce: Kultura w Głogoczowie. 
 

 
    W trakcie przygotowania zestawienia, wykorzystano ogólnodostępne materiały ze strony www.glogoczow.pl, oraz wiadomości uzyskane od Grażyny Gołąb (WDK), Józefa Tylka (LKS Iskra), Jana Kantora 
(OSP), Roberta Murzyna (KS Iskra) oraz Justyny Holewy (ZHP). Dorota Ruśkowska (reżyser Teatru w Stodole) nie wyraziła zgody na umieszczenie informacji o ofercie teatru. Powyższe zestawienie nie stanowi 
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

Jeżeli w zestawieniu została pominięta jakaś oferta, proszę o kontakt, w kolejnym uaktualnieniu będzie ona uwzględniona. 
Małgorzata Jończyk 

(gosia.stankowska@interia.pl) 


