"Zima w Mieście” 16–27 lutego 2009”
Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza
Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza:
Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37
dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32
16/02 (poniedziałek)
godz.10.00–11.00 Taniec towarzyski – kurs podstawowy /Leszek Kusiak/
godz.12.30–14.00 Tydzień z Salsą – zajęcia taneczne /Michał Zakrzewski/
godz.14.00–15.30 S.O.S. dla Ziemi – warsztaty ekoplastyczne /Elżbieta Kolusz/
17/02 (wtorek)
godz.10.00–14.00 Warsztaty animacji poklatkowej /Marta Skrocka, Cezary Skrocki/
godz.12.30–14.00 Tydzień z Salsą – zajęcia taneczne /Michał Zakrzewski/
godz.13.45–15.45 Warsztaty projektowania biżuterii /Aneta Knap/
18/02 (środa)
godz.10.00–11.00 Taniec towarzyski – kurs podstawowy /Leszek Kusiak/
godz.11.00 „Och, Tośka!” - spektakl teatralny /Krakowskie Biuro Promocji Kultury/
godz.12.30–14.00 Tydzień z Salsą – zajęcia taneczne /Michał Zakrzewski/
godz.14.00–15.30 S.O.S. dla Ziemi – warsztaty ekoplastyczne /Elżbieta Kolusz/
19/02 (czwartek)
godz.10.00–14.00 Warsztaty animacji poklatkowej / Marta Skrocka, Cezary Skrocki/
godz.12.30–14.00 Tydzień z Salsą – zajęcia taneczne /Michał Zakrzewski/
godz.12.45–14.45 Warsztaty projektowania biżuterii /Aneta Knap/
20/02 (piątek)
godz.10.00–11.00 Taniec towarzyski – kurs podstawowy /Leszek Kusiak/
godz.12.30–14.00 Tydzień z Salsą – zajęcia taneczne /Michał Zakrzewski/
godz.14.00–15.30 S.O.S. dla Ziemi – warsztaty ekoplastyczne /Elżbieta Kolusz/
23/02 (poniedziałek)
godz.10.00–11.00 Taniec towarzyski – kurs podstawowy /Leszek Kusiak/
godz.11.30–13.00 Tydzień ze sztukami walki /Aleksander Kozieł/
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godz.14.30–16.00 S.O.S. dla Ziemi – warsztaty ekoplastyczne /Elżbieta Kolusz/
24/02 (wtorek)
godz.10.00–14.00 Warsztaty animacji poklatkowej / Marta Skrocka, Cezary Skrocki/
godz.11.30–13.00 Tydzień ze sztukami walki /Aleksander Kozieł/
godz.13.45–15.45 Warsztaty projektowania biżuterii /Aneta Knap/
25/02 (środa)
godz.10.00–11.00 Taniec towarzyski – kurs podstawowy/Leszek Kusiak/
godz.11.00 „Słowik” – spektakl teatralny /Teatr Lalki i Aktora PARAWAN/
godz.11.30–13.00 Tydzień ze sztukami walki /Aleksander Kozieł/
godz.14.30–16.00 S.O.S. dla Ziemi – warsztaty ekoplastyczne /Elżbieta Kolusz/
26/02 (czwartek)
godz.10.00–14.00 Warsztaty animacji poklatkowej / Marta Skrocka, Cezary Skrocki/
godz.11.30–13.00 Tydzień ze sztukami walki /Aleksander Kozieł/
godz.12.45–14.45 Warsztaty projektowania biżuterii /Aneta Knap/
27/02 (piątek)
godz.10.00–11.00 Taniec towarzyski – kurs podstawowy/Leszek Kusiak/
godz.11.30–13.00 Tydzień ze sztukami walki /Aleksander Kozieł/
godz.14.30–16.00 S.O.S. dla Ziemi – warsztaty ekoplastyczne /Elżbieta Kolusz/
02/03 (poniedziałek)
godz.17.00 Warsztaty animacji poklatkowej – pokazy zrealizowanych filmów
Dodatkowo
16–20/02 i 23–27/02 (poniedziałek–piątek)
godz.12:00–16:00 Czytelnia Internetowa

Wstęp bezpłatny na wszystkie imprezy.
UWAGA: Zapisy na zajęcia cykliczne. Ilość miejsc ograniczona!
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Młodzieżowy Dom Kultury, ul Jana Kazimierza 20
dodatkowe informacje: tel. 018 266 27 85
16–20/02 i 23–27/02 (poniedziałek–piątek)
godz.9.00–13.00 Pracownie plastyczne - korzystanie z pracowni po uzgodnieniu

Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Kopernika 12
dodatkowe informacje: tel. 018 266 51 33
16/02 i 23 /02(poniedziałki)
godz.10.00–18.00 Bilard i tenis stołowy
godz.11.00–14.00 Spotkania w „Klubie skrzat” – zajęcia ruchowe, rysowanie, gry,
zabawy, konkursy
godz.19.10–20.10 Aerobic
17/02 i 24/02 (wtorki)
godz.10.00–18.00 Bilard i tenis stołowy
godz.11.00–14.00 Spotkania w „Klubie skrzat” – zajęcia ruchowe, rysowanie, gry,
zabawy, konkursy
godz.18.00–19.00 Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego – nauka podstawowych
kroków
godz.19.10–20.10 Step
18/02 i 25/02 (środy)
godz.10.00–18.00 Bilard i tenis stołowy
godz.14.00–16.00 Spotkania w klubie „Grawitacja” – nauka podstawowych
elementów akrobatycznych
godz.19.10–20.10 Aerobic
19/02 i 26/02 (czwartki)
godz.10.00–18.00 Bilard i tenis stołowy
godz.18.00–19.00 Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego – nauka podstawowych
kroków
godz.19.10–20.10 Step
20/02 i 27/02 (piątki)
godz.10.00–18.00 Bilard i tenis stołowy
godz.11.00–14.00 Spotkania w „Klubie skrzat” – zajęcia ruchowe, rysowanie, gry,
zabawy, konkursy
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godz.19.10–20.10 Aerobic
dodatkowo
20/02 godz.10.00–14.00 Turniej tenisa stołowego
27/02 Dyskoteka na zakończenie ferii

RENOVARO Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, ul. Ludźmierska 17
dodatkowe informacje: tel. 018 264 93 03
16–20/02 i 23–27/02 (poniedziałek–piątek)
godz.9.00-13.00 Zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, seanse filmowe,
wyjazdy na basen, zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze. Dodatkowo
siłownia, bilard, tenis stołowy i kawiarenka internetowa.

Galeria MBWA "Jatki", ul. Kościuszki 4
dodatkowe informacje: tel. 018 266 94 82
czynne: poniedziałek-piątek godz.10.00-17.00; sobota godz. 10.00–14.00; bilet ulgowy 0,50 zł
od 13/02 (piątek)
Wystawa malarstwa Małgorzaty Rosińskiej „Mój ulubiony zestaw kolorów”
/Zakopane/
20/02 (piątek)
godz.18.00 W cyklu "Mam Wam coś do powiedzenia" - dr Michał Węgrzyn
przedstawi opowieść pt. "Sorkapp Land - w poszukiwaniu grozy Arktyki"
26/02 (czwartek)
godz.18.00 W cyklu 'Mam Wam coś do powiedzenia" - Beata Zalot będzie
promować swój ostatni tomik pt. "Szepty"

Muzeum Podhalańskie PTTK, tymczasowa siedziba Urząd Miasta Nowy Targ, ul.
Krzywa 1, sala 23a
dodatkowe informacje: tel. 018 266 77 76
czynne: poniedziałek 10.00-17.00; wtorek - piątek 8.00–15.00; wstęp bezpłatny
Wystawa "Nowy Targ, miasto którego już nie ma”
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Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, ul. Parkowa 12
dodatkowe informacje: tel. 018 264 08 11; 018 264 08 16
16–20/02 i 23–27/02 (poniedziałek–piątek)
Ślizgawka w godz. ustalonych przez Zakład

Zimowiska w szkołach podstawowych:
16–20/02 i 23–27/02 (poniedziałek–piątek)
Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, szczegółowe informacje: tel. 018 266 27 96
Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej, szczegółowe informacje, tel. 018 266 25 74
Wyjazdy na basen, wycieczki do Zakopanego, zajęcia na strzelnicy i pieczenie kiełbasek,
zajęcia plastyczne w galerii "Jatki”, wyjazdy na stok narciarski, zabawy na lodowisku,
stawianie pierwszych kroków w nartach biegowych, zawody sportowe w sali gimnastycznej
i na zaśnieżonym boisku szkolnym. Wybrany zostanie "Mistrz sportu," oraz nadany tytuł
"Najlepszego znawcy Tatrzańskiej Przyrody".
Nr 6 im. Józefa Rajskiego, szczegółowe informacje: tel. 018 266 56 51
Zajęcia profilaktyczne, konkursy plastyczne, gry i zabawy ruchowe, stolikowe, wyjścia do
kina, poznajemy swoje miasto – wycieczka i quiz, wyjazdy na basen, wyjścia na lodowisko,
wyjazd na Zadział, zjazdy saneczkowe oraz narciarskie.
Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej, szczegółowe informacje: tel. 018 266 49 31
Zajęcia plastyczne, zajęcia artystyczne w MDK, wyjście do Muzeum Podhalańskiego,
zabawy na śniegu, wyjazdy na stok narciarski, konkurs rzeźby śnieżnej, zajęcia
profilaktyczne, nauka pływania, zajęcia na strzelnicy, śpiew i taniec góralski, rozgrywki
sportowe na sali, wyjazd na lodowisko, zajęcia muzyczne, zajęcia na siłowni, dyskoteka.
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