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Zapisy:  
www.kulturalni.pl/zajęcia stałe  

Informacje o zajęciach:  

Przystanek Kultura tel. 517 852 983 

Strefa Kultury tel. 505 856 669 

Dworzec Kultura  tel. 502 715 306 

Maluszkowo tel. 519 789 818 

Wszechnica Rodzica tel. 573 970 796 

Klub Kultury w Bogatkach tel. 514 704 931 

Klub Kultury w Chojnowie tel. 517 128 319 

Klub Kultury w Józefosławiu tel. 517 128 309 

Klub Kultury w Woli Gołkowskiej tel. 517 128 315 

Klub Kultury w Zalesiu Górnym tel. 500 162 993, 517 128 311 

Klub Kultury w Złotokłosie tel. 508 927 023 

Dom Kultury tel. 516 208 397  

UTW tel. 798 248 859 

 

Zniżki:  

Posiadaczom piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny przysługują zniżki 
na zajęcia stałe w Centrum Kultury w Piasecznie.
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Warsztaty obejmują obcowanie z naturalnym materiałem, jakim 
jest glina. Figurki, ozdoby, naczynia i wszystko co podpowie wy-
obraźnia. Zajęcia rozbudzają wrażliwość plastyczną i estetycz-
ną, udoskonalają umiejętności koncentracji i cierpliwości, rozwi-
jają poczucie przestrzeni i trójwymiarowości. 

CERAMIKA
dzieci / młodzież / dorośli

5

Klub Kultury w Józefosławiu,  
Julianowska 67A, Józefosław 

Izabella Mrozińska  

7 - 10 lat / 11 - 15 lat 

70 zł / 60 min. / miesiąc   
100 zł / 90 min. / miesiąc

wtorek 15:00 - 16:00, 16:15 - 17:15,  
17:30 - 18:30, 18:45 - 20:15 

 
Klub Kultury w Zalesiu Górnym,  
Białej Brzozy 3, Zalesie Górne 

Beata Zamorska-Ostafijczuk 

6  – 99 lat 

100 zł / miesiąc 

wtorek 15:00 - 16:30 oraz 16:45 - 18:15 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CERAMIKA



CERAMIKA
dzieci / młodzież / dorośli

6

CERAMIKA
dzieci / młodzież / dorośli

7

Klub Kultury w Bogatkach,  
Królewska 91, Bogatki

Beata Zamorska – Ostafijczuk  

6 – 15 lat 

100 zł / miesiąc

środa 15:30 - 17:00  
 

Klub Kultury w Woli Gołkowskiej,  
Jemioły 11, Wola Gołkowska

Beata Zamorska – Ostafijczuk  

6  – 99 lat

100 zł / miesiąc

czwartek 16:00 - 17:30  
 

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Ewa Kaczanowska  

8 – 99 lat

100 zł / miesiąc - dzieci
150 zł / miesiąc - dorośli

poniedziałek, środa, piątek 17:15 - 20:30

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos 

Beata Zamorska-Ostafijczuk 

6+ i 16+ 

100 zł / miesiąc

dzieci 6+, piątek 16:00 - 17:30  
dorośli 16+, piątek 17:30 - 19:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Zespół liczy 40 śpiewaków amatorów w różnym wieku. Do chóru 
należą osoby różnych zawodów, którzy kochają śpiew i poświę-
cają swój czas na próby, naukę i koncerty. W repertuarze znajdu-
ją się utwory: patriotyczne, ludowe, sakralne, jak również kolędy 
i pastorałki. 

CHÓRY I ZESPOŁY 

CHÓR LIRA  

dorośli

9

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Romuald Stępniewski  

18 – 99 lat 

bezpłatne

poniedziałek i czwartek  
16:00 – 19:00

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CHÓRY  
I ZESPOŁY



Celem spotkań jest rozbudzanie zamiłowania do muzyki, do 
wspólnego grania i czerpania radości z realizowanych zadań 
artystycznych. Zajęcia polegają na próbach sekcyjnych instru-
mentów dętych drewnianych i blaszanych oraz na próbach całej 
orkiestry. 

Chór rosyjskojęzyczny „Śpiewaj Razem z Nami” to okazja do 
wspólnego śpiewania w języku rosyjskim, rozwijania swoich 
umiejętności wokalnych. Chór uczestniczy w konkursach i festi-
walach zdobywając nagrody i uznanie jury.

CHÓRY I ZESPOŁY CHÓRY I ZESPOŁY 

CHÓR ROSYJSKOJĘZYCZNY  
„ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI”  

PIASECZYŃSKA  
ORKIESTRA DĘTA  

młodzież / doroślidzieci / młodzież / dorośli

11

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Tomasz Banowicz  

12 – 99 lat 

bezpłatne

wtorki i środy 
18:00 – 21:00

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Irina Pushkarova  

6 – 99 lat 

bezpłatne

sobota 
12:30 – 14:00, 14:00 – 15:30

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

10 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Zespół „Kłosowianki” istnieje już 30 lat. W obecnym 15-oso-
bowym składzie występuje od 2017 roku. Bierze czynny udział  
w ogólnopolskich konkursach i przeglądach oraz występuje na 
imprezach okolicznościowych na terenie województwa mazo-
wieckiego. 

Zespół powstał w 1996 roku, składa się z 35 wokalistów amato-
rów, których połączyła pasja  śpiewania na głosy. Popularyzują 
ideę wspólnego śpiewania, czego najlepszym przykładem jest 
cykl „Spotkania z Pieśnią” odbywające się 4 razy w roku.

CHÓRY I ZESPOŁY CHÓRY I ZESPOŁY 

ZALESIAŃSKIE  
TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE  

ZESPÓŁ 
KŁOSOWIANKI   

doroślidorośli

13

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos 

Aleksandra Obłękowska, Teresa Witkowska,  
Jerzy Janikowski  

18 – 99 lat 

bezpłatne

środa 
18:00 - 20:00

Klub Kultury w Zalesiu Górnym,  
ul. Białej Brzozy 3 

Stanisław Szczyciński  

18 – 99 lat 

bezpłatne

czwartek  
18:00 

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

12 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Zabawa i zapoznanie się ze sztuką cyrkową. Zajęcia usprawniają 
motorykę dużą dziecka, składają się z ćwiczeń wzmacniających, 
rozciągających, zręcznościowych, poprawiających koordynację 
wzrokowo-ruchową i rozwijających zmysł równowagi. 

CIAŁO I RUCH 

CYRKOGIMNASTYKA   

dzieci / młodzież

15

Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Elżbieta Świątek  

5 – 12 lat 

80 zł / miesiąc

środa  
15:25 - 16:25

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CIAŁO  
I RUCH 



CIAŁO I RUCH CIAŁO I RUCH 
młodzież / doroślimłodzież / dorośli

1716

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych prak-
tykowaniem jogi, również dla osób początkujących. Joga poma-
ga zharmonizować ciało i umysł z tym co najważniejsze – duszą.

JOGA   

Przystanek Kultura, 
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Ewa Biała  

18 – 99 lat 

40 zł / jednorazowy wstęp 
140 zł / karnet 4 zajęcia 
320 zł / karnet 10 zajęć

poniedziałek 20:00 – 21:30    
piątek 19:30 – 21:00
 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Klub Kultury w Woli Gołkowskiej,  
Jemioły 11, Wola Gołkowska 

Ewa Biała  

18 – 99 lat 

40 zł / jednorazowy wstęp  
140 zł / karnet 4 zajęcia 
320 zł / karnet 10 zajęć

czwartek 
18:00 – 19:30

Klub Kultury w Józefosławiu,  
Julianowska 67A, Józefosław 

Ewa Biała  

18 – 99 lat 

40 zł / jednorazowy wstęp 
140 zł / karnet 4 zajęcia 
320 zł / karnet 10 zajęć

poniedziałek 18:15 – 19:45 
środa 18:15 – 19:45, 19:45 - 21:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt:

 

dni tygodnia: 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Ruch, uważność, oddech, relaks. Zajęcia dla dzieci starszych, 
mają na celu poprawić sprawność fizyczną i koncentrację uwagi, 
skorygować wady postawy, kształtować cierpliwość, podnieść 
samoocenę.

CIAŁO I RUCH 

JOGA DLA DZIECI  

dzieci

19

Wszechnica Rodzica,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Marta Jędrzejczyk  

5 – 11  lat

140 zł / miesiąc

poniedziałek  
16:15 - 17:00, 17:15 – 18:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

18

CIAŁO I RUCH 
młodzież / dorośli

Zajęcia skierowane są do każdego, kto chce rozpocząć lub kon-
tynuować swoją przygodę z jogą. Mają na celu wzmocnienie 
wszystkich partii ciała. Na zajęciach kładziony jest nacisk na 
relaks i poszanowanie swojego ciała.

   
HATHA JOGA  

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Anna Błażejewska  

18 – 99 lat 

25 zł / jednorazowy wstęp
20 zł / tydzień / w karnecie

czwartek  
19:45 - 20:45

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Spotkania dla miłośników fotografii, którzy pragną dalej rozwi-
jać swoje zamiłowania i zdolności. Celem klubu jest poszerzanie 
wiedzy i umiejętności fotograficznych oraz upowszechnianie fo-
tograficznego dorobku twórczego uczestników.

FOTOGRAFIA

KLUB FOTO  

młodzież / dorośli

21

Przystanek Kultura, 
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Hubert Gieleciński  

18 – 99 lat 

bezpłatne

wtorek 
19:00 - 21:00 (2 razy w miesiącu)
 

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FOTOGRAFIA



22

FOTOGRAFIA 
dzieci

Zapoznanie z podstawami tworzenia filmów animowanych. Dzie-
ci same tworzą scenariusz, postacie oraz scenografię. Poznają 
zasady pracy z aparatem, światłem oraz dźwiękiem. Zapoznają 
się także z procesem postprodukcji.

   
ANIMACJA POKLATKOWA  

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Justyna Janiewicz  

9 – 13 lat 

30 zł / miesiąc

poniedziałek 
18:00 - 20:00 (raz w miesiącu)

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GRAFIKA 
M AL ARST WO 
RYSUNEK



Zajęcia mają na celu znalezienie indywidualnych zdolności  
i możliwości plastycznych, poprzez poznawanie różnorodnych 
technik. Uczestnicy poznają łatwe i efektowne techniki graficzne.

GRAFIKA  

młodzież

25

Klub Kultury w Zalesiu Górnym,  
Białej Brzozy 3, Zalesie Górne 

Maciej Zadrąg

10 – 16 lat 

80 zł / miesiąc

piątek 
16:15 - 17:45

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

24

dzieci / młodzież

Rysunek – szkice, rysunek studyjny. Różnorodne techniki: węgiel, 
tusz, piórko, ołówek, itp. Rysunek z wyobraźni, ewentualnie rysu-
nek z modela. 

   
CZARNO NA BIAŁYM  

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Teresa Rucińska  

8 – 15 lat 

110 zł / miesiąc

wtorek 
16:30 - 18:30

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GRAFIKA MALARSTO RYSUNEKGRAFIKA MALARSTO RYSUNEK 



Zajęcia w różnych technikach malarskich dla tych, którzy 
chcą zacząć malować, jak i tych, którzy pragną rozwijać swoje 
umiejętności. Akwarela, gwasz, olej, tłuste pastele, także rysunek 
i kolaż. 

MALARSTWO  
– W POSZUKIWANIU KOLORU   

dzieci / młodzież / dorośli

27

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Teresa Rucińska

8 – 99 lat 

150 zł / miesiąc

czwartek 
18:25 - 20:25

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

26

dzieci / młodzież

Uczestnicy poznają łatwe i efektowne techniki graficzne. 
Działania z pogranicza malarstwa i grafiki: monoprint, monotypia, 
frotaż, kolaż, stemplowanie, linoryt, zdobienie tkanin.

   
ODBIJAJ STEMPLUJ MALUJ  
– CZYLI PRZYGODA Z GRAFIKĄ  

Przystanek Kultura, 
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Małgorzata Dąbska  

8 – 99 lat

80 zł / 90 min / miesiąc
100 zł / 120 min / miesiąc

środa 
16:45 – 18:15, 18:30 – 20:30 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GRAFIKA MALARSTO RYSUNEKGRAFIKA MALARSTO RYSUNEK 



W czasie zajęć uczestnicy malują obrazy na płótnach, poznają 
różne techniki i sztuczki malarskie, malują palcami, gąbkami 
i innymi dziwnymi przedmiotami. Warsztaty wzbogacone  
o elementy technik uważności, takie jak relaks, oddech, muzyka.

MALARSTWO  
INTUICYJNE   

dzieci

29

Dworzec Kultura, 
Dworcowa 9, Piaseczno 

Beata Zdankiewicz

6 – 12 lat 

75 zł / 1 zajęcia

poniedziałek 16:00 - 17:00 
lub piątek 16:00 - 17:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

28

dorośli

Zajęcia z rysunku i malarstwa dla początkujących, którzy 
chcieliby rozwinąć swoje umiejętności i zainteresowania. Kurs 
obejmuje podstawy teoretyczne oraz naukę technik malarskich 
wodnych, technik rysunkowych,  pasteli i innych. 

 
MALARSTWO 
DLA DOROSŁYCH  

Klub Kultury w Zalesiu Górnym, 
Białej Brzozy 3, Zalesie Górne 

Maciej Zadrąg  

16 – 99 lat

90 zł / miesiąc

piątek 
18:00 - 19:30 

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GRAFIKA MALARSTO RYSUNEKGRAFIKA MALARSTO RYSUNEK 



Zajęcia dla kandydatów na studia artystyczne oraz dla 
wszystkich chcących nauczyć się podstaw rysunku i malarstwa. 
Wprowadzenie do różnych technik artystycznych, studium 
martwej natury, postaci, przygotowanie teczki egzaminacyjnej, 
indywidualne konsultacje.

GRAFIKA MALARSTO RYSUNEK

RYSUNEK  
I MALARSTWO    

młodzież / dorośli

31

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Iwona Wojewoda

13 – 99 lat

160 zł / miesiąc

wtorek 
18:00 - 21:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

30

GRAFIKA MALARSTO RYSUNEK 
dzieci / młodzież / dorośli

Kurs obejmujący większość technik rysunkowych i malarskich, 
m.in. ołówek, węgiel, tusz, pastele suche i olejne, tempera, akryl, 
a także techniki łączone. Dzieci poznają ważne pojęcia i zasady: 
perspektywa, kompozycja, dobieranie barw.

 
RYSUNEK 
I MALARSTWO  

Klub Kultury w Józefosławiu, 
Julianowska 67A, Józefosław 

Izabella Mrozińska

9 – 14 lat

 70 zł / 60 min / miesiąc
100 zł / 90 min  / miesiąc

poniedziałek 15:55 - 16:55, 17:00 - 18:00
piątek 16:15 - 17:15, 17:30 – 19:00 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Nauka gry na każdym poziomie. Podział na grupy:  „grupa po-
czątkująca”, „grupa średniozaawansowana” i „zaawansowana”.  
W przydzielaniu do grup będzie brany pod uwagę  zarówno wiek 
jak i dotychczasowe umiejętności gracza.

GRY

  
SZACHY     

dzieci / młodzież / dorośli

33

Klub Kultury w Złotokłosie, 
3 Maja 30, Złotokłos 

Patryk Łagowski 

6+

90 zł / miesiąc

poniedziałek  
17:30 - 18:30

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GRY 



dzieci / młodzież / dorośli

34

dzieci / młodzież / dorośli

35

Klub Kultury w Zalesiu Górnym,  
Białej Brzozy 3, Zalesie Górne

Patryk Łagowski  

6 + 

90 zł / miesiąc

środa 15:00, 16:00, 17:00   

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Wojciech Różycki  

7+ (zero doświadczenia)

60 zł / miesiąc

poniedziałek 17:00 - 18:00  
 

Klub Kultury w Józefosławiu, 
Julianowska 67A, Józefosław 

Filip Bargłowski  

6 +

90 zł / miesiąc

wtorek 
17:00 - 17:45, 17:50 - 18:35, 18:40 - 19:25

Klub Kultury w Woli Gołkowskiej,  
Jemioły 11, Wola Gołkowska 

Patryk Łagowski 

6 + 

90 zł / miesiąc

poniedziałek 16:00 - 16:45

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GRYGRY



Programowanie przy wykorzystaniu znanej i lubianej gry jaką jest 
Minecraft. Dzieci przeżywają niezapomniane przygody ucząc 
się logicznego myślenia, szybszego podejmowania decyzji, 
współpracy oraz innych przydatnych kompetencji.

GRY

PROGRAMOWANIE W ŚWIECIE  
MINECRAFT PO ANGIELSKU     

dzieci

37

Dworzec Kultura, 
Dworcowa 9, Piaseczno 

ProgramowanieMinecraft.pl 

6 – 11 lat

33 zł / jedne zajęcia 
/ opłata miesięczna zależna od ilości zajęć

czwartek 17:30 - 18:30
 

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

36

GRY
dzieci

Krzyżówki, rebusy, prezentacje, analizy partii, zadania na kartach 
pracy i profesjonalnej tablicy demonstracyjnej, w późniejszym 
etapie gra z zegarem szachowym i przygotowanie do turnieju 
szachowego.

 
SZACHY 
DLA DZIECI   

Dworzec Kultura, 
Dworcowa 9, Piaseczno 

Elżbieta Bela

7 – 12 lat

 90 zł / miesiąc

wtorek 
15:30 - 16:30 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



38

GRY
dzieci

Gry stanowią doskonałe narzędzie wspomagające wiele sfer 
oddziaływania terapeutycznego. Uczą twórczego myślenia, 
rozwijają wyobraźnię, zmuszają do współdziałania, uczą 
planowania pracy, dyscypliny oraz radzenia sobie z porażką.

 
  
PLANSZOGRANIE   

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos 

Katarzyna Więch

5 – 10 lat

 60 zł / miesiąc

czwartek  
16:00 - 17:00 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MAJSTER-
KOWANIE



MAJSTERKOWANIEMAJSTERKOWANIE 
dzieci / młodzieżdzieci / młodzież

4140

Klub Kultury w Złotokłosie, 
3 Maja 30, Złotokłos 

Piotr Radomski  

7 – 17 lat 

100 zł / miesiąc

czwartek  
16:00 - 18:00

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami BHP 
przy obsłudze  narzędzi stolarskich i elektrycznych. Zdobędą 
umiejętność obsługiwania wiertarki, szlifierki, wkrętarki, pił 
ręcznych. Zajęcia urozmaicone historyjkami o zwierzynie leśnej, 
ich zwyczajach. 

 
MŁODY   
MAJSTRKOWICZ    

Klub Kultury w Woli Gołkowskiej, 
Jemioły 11, Wola Gołkowska 

Piotr Radomski  

7 – 17 lat 

100 zł / miesiąc

czwartek 
18:15 - 20:15

 

Klub Kultury w Bogatkach, 
Królewska 91, Bogatki 

Piotr Radomski  

7 – 17 lat 

100 zł / miesiąc

wtorek 
18:30 - 20:30

prowadzący:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 



MAJSTERKOWANIE 
dzieci / młodzież

42 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Klub Kultury w Zalesiu Górnym, 
Białej Brzozy 3, Zalesie Górne 

Piotr Radomski  

7 – 17 lat 

100 zł / miesiąc

wtorek 
16:00 - 18:00

Klub Kultury w Józefosławiu, 
Julianowska 67A, Józefosław 

Piotr Radomski  

7 – 17 lat 

100 zł / miesiąc

środa 
15:15 - 17:15, 17:30 - 19:30

prowadzący:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

MUZYKA



 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE  MUZYKAMUZYKA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

dzieci / młodzież / doroślidzieci / młodzież / dorośli

4544

Klub Kultury w Józefosławiu, 
Julianowska 67A, Józefosław

Katarzyna Polit

8 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc

poniedziałek 
/ godziny do ustalenia indywidualnie

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pracujemy nad prawidłową techniką, analizujemy problemy 
wokalne, pracujemy nad biegłością i swobodą aparatu 
głosowego, wypracowujemy prawidłowe nawyki. Każdy 
uczestnik ma indywidualnie dobierany sposób pracy, repertuar 
i ćwiczenia.  

 
EMISJA    
GŁOSU     

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Piotr Łapiński  

9 – 99 lat 

30 min / 150zł / miesiąc 
45 min / 190 zł / miesiąc

poniedziałek, piątek 
14:30 – 21:00

Przystanek Kultura, 
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Małgorzata Duk-Nowosad,  
Karolina Benke, Irina Puskarova 

8 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc 
60 minut / 290 zł / miesiąc

dni i godziny do ustalenia indywidualnie

prowadzący:   

wiek: 

koszt:

 
dni tygodnia: 

prowadzące: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 



dzieci / młodzież / doroślidzieci / młodzież / dorośli

4746

Przystanek Kultura, 
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Renata Opala 

10 – 99 lat 

30 min / 150 zł / miesiąc  
45 min / 190 zł / miesiąc 
60 min / 290 zł / miesiąc

dni i godziny do ustalenia indywidualnie

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Indywidualne lekcje dostosowane do możliwości, umiejętności 
i zainteresowań uczestnika. Autorskie metody oparte 
na wieloletnim doświadczeniu oraz na kanwie programu 
państwowych szkół muzycznych I stopnia.

 
FLET    
POPRZECZNY     

Klub Kultury w Józefosławiu, 
Julianowska 67A, Józefosław 

Zbigniew Szularz  

8 – 99 lat

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc

dni i godziny do ustalenia indywidualnie

prowadzący:   

wiek: 

koszt:

 
dni tygodnia: 

Kształcenie słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni 
muzycznej. Repertuar dostosowujemy do wieku, indywidualnych 
umiejętności i upodobań ucznia (gitara klasyczna, elektryczna, 
akustyczna). 

 
     
GITARA     

 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE  MUZYKAMUZYKA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE



dzieci / młodzież / doroślidzieci / młodzież / dorośli

4948

Klub Kultury w Bogatkach, 
Królewska 91, Bogatki

Andrzej Ługowski

5 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc

dni i godziny do ustalenia indywidualnie

prowadzący:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Klub Kultury w Woli Gołkowskiej, 
Jemioły 11, Wola Gołkowska 

Bartosz Bryczek  

5 – 99 lat 

30 min / 150zł / miesiąc 
45 min / 190 zł / miesiąc

sobota od 8:00 
/ godzina do ustalenia indywidualnie

Klub Kultury w Złotokłosie, 
3 Maja 30, Złotokłos 

Bartosz Bryczek 

5 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc 

poniedziałek i sobota 
/ godziny do ustalenia indywidualnie

Klub Kultury w Zalesiu Górnym, 
Białej Brzozy 3, Zalesie Górne 

Andrzej Ługowski 

5 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc

czwartek, piątek 
/ godziny do ustalenia indywidualnie

prowadzący:   

wiek: 

koszt:

 
dni tygodnia: 

prowadzący: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadzący: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE  MUZYKAMUZYKA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE



dzieci / młodzież / dorośli

50

Przystanek Kultura, 
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Piotr Zbrzeźniak, Krzysztof Nowicki, Rafał Rokicki

6 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc
45 minut / 190 zł / miesiąc
60 minut / 290 zł / miesiąc

dni i godziny do ustalenia indywidualnie

prowadzący:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Andrzej Ługowski 

6 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc

środa 
13:00 – 21:00

prowadzący: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

dzieci / młodzież / dorośli

51///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Przystanek Kultura, 
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno  

Piotr Zbrzeźniak  

6 – 99 lat 

30 min / 150zł / miesiąc 
45 min / 190 zł / miesiąc
60 minut / 290 zł / miesiąc

dni i godziny do ustalenia indywidualnie

prowadzący:   

wiek: 

koszt:

 

dni tygodnia: 

Program zajęć obejmuje ćwiczenia rozgrzewające, czytanie 
nut, poznawanie skali i tonacji. Uczeń poznaje techniki gry na 
instrumencie. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego 
uczestnika.

 
GITARA     
BASOWA

 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE  MUZYKAMUZYKA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE



dzieci / młodzież / doroślidzieci / młodzież / dorośli

5352

Przystanek Kultura, 
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Krzysztof Putrzyński 

10 – 99 lat 

30 min / 150 zł / miesiąc  
45 min / 190 zł / miesiąc 
60 min / 290 zł / miesiąc

dni i godziny do ustalenia indywidualnie

prowadzący:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zajęcia dla osób, posiadających już doświadczenie jak i dla 
tych, którzy dopiero zaczynają. Przerabiany na lekcjach materiał 
ćwiczeniowy jak i repertuar dostosowujemy do możliwości 
uczestnika zajęć.

 
KLARNET    
/ SAKSOFON     

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Andrzej Dela  

8 – 99 lat

30 min / 150 zł / miesiąc  
45 min / 190 zł / miesiąc 
60 min / 290 zł / miesiąc

dni i godziny do ustalenia indywidualnie

prowadzący:   

wiek: 

koszt:

 

dni tygodnia: 

Zajęcia indywidualne dostosowane do umiejętności i poziomu 
uczestników, prowadzone na klasycznym zestawie perkusyjnym, 
oraz na instrumentach perkusyjnych. 

 
     
PERKUSJA     

 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE  MUZYKAMUZYKA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE



dzieci / młodzież / doroślidzieci / młodzież / dorośli

5554

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Piotr Łapiński 

9 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc

poniedziałek, piątek
14:30 – 21:00

prowadzący:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nauka gry na instrumentach klawiszowych wg programu szkoły 
muzycznej i autorskich pomysłów wynikających z długoletniego 
doświadczenia i praktyki w amatorskim środowisku muzycznym.  

 
PIANINO    
/ KEYBOARD     

Klub Kultury w Zalesiu Górnym,  
Białej Brzozy 3, Zalesie Górne 

Magdalena Kamińska  

6 – 99 lat 

30 min / 150zł / miesiąc 
45 min / 190 zł / miesiąc

środa i czwartek
/ godziny do ustalenia indywidualnie

Klub Kultury w Józefosławiu, 
Julianowska 67A, Józefosław 

Anna Szewczyk 

7 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc 

wtorek, czwartek, piątek 
/ godziny i dni do ustalenia indywidualnie

prowadząca:   

wiek: 

koszt:

 
dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE  MUZYKAMUZYKA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE



dzieci / młodzież / doroślidzieci / młodzież / dorośli

5756

Klub Kultury w Złotokłosie, 
3 Maja 30, Złotokłos

Sylwia Biernat

7 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc

środa  
/ godziny do ustalenia indywidualnie 

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Przystanek Kultura, 
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Artur Liwiński, Irina Pushkarova, 
Piotr Zbrzeźniak, Renata Opala  

5 – 99 lat 

30 min / 150zł / miesiąc 
45 min / 190 zł / miesiąc 
60 min / 290 zł / miesiąc

dni i godziny do ustalenia indywidualnie

Klub Kultury w Bogatkach, 
Królewska 91, Bogatki 

Elżbieta Giner 

7 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc 

dni i godziny do ustalenia indywidualnie

 

Klub Kultury w Złotokłosie, 
3 Maja 30, Złotokłos 

Elżbieta Giner 

7 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc

środa  
/ godziny do ustalenia indywidualnie

prowadzący:   

wiek: 

koszt:

 

dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE  MUZYKAMUZYKA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE



dzieci / młodzież / doroślidzieci / młodzież / dorośli

5958

Klub Kultury w Józefosławiu, 
Julianowska 67A, Józefosław

Sylwia Biernat 

6 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc

środa 
/ godziny do ustalenia indywidualnie

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zajęcia dla początkujących i zaawansowanych. Rozwijanie 
techniki gry na instrumencie, poznawanie podstaw zapisu 
nutowego i zasad muzyki, ćwiczenia słuchu, koordynacji 
ruchowej oraz pamięci.

 
 
SKRZYPCE     

Przystanek Kultura, 
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Elżbieta Zawadzka, Alicja Sierpińska  

6 – 99 lat 

30 min / 150zł / miesiąc 
45 min / 190 zł / miesiąc
60 min / 290 zł / miesiąc

dni i godziny do ustalenia indywidualnie

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos 

Sylwia Biernat  

7 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc 

poniedziałek 
/ godziny do ustalenia indywidualnie
 

prowadzące:   

wiek: 

koszt:

 

dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE  MUZYKAMUZYKA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE



Uczeń poznaje techniki gry na instrumencie. Wybieramy 
utwór, czytamy, następnie uczymy się go zagrać. Repertuar 
dostosowujemy do wieku, indywidualnych umiejętności  
i upodobań ucznia.

dzieci / młodzież / dorośli

6160 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MUZYKA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 
 
UKULELE      

Klub Kultury w Józefosławiu,  
Julianowska 67A, Józefosław

Krzysztof Nowicki 

8 – 99 lat 

30 minut / 150 zł / miesiąc 
45 minut / 190 zł / miesiąc

piątek  / godziny do ustalenia indywidualnie

prowadzący:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Krzysztof Nowicki  

6 – 99 lat 

30 min / 150zł / miesiąc 
45 min / 190 zł / miesiąc
60 min / 290 zł / miesiąc

dni i godziny do ustalenia indywidualnie
 

prowadzący: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

dzieci / młodzież / dorośli

 ZAJĘCIA GRUPOWE  MUZYKA

Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Piotr (Bobby) Jarosz  

7 – 99 lat

150 zł / miesiąc

wtorek 19:30 - 20:30 online  
(raz w miesiącu w sobotę stacjonarnie)

 

prowadzący:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

Beatbox to sztuka tworzenia muzyki za pomocą narządów 
mowy. Dzięki warsztatom poprawia poczucie rytmu, dykcja, 
koncentracja, wyobraźnia, kontrola oddechu oraz poczucie 
pewności siebie. 

 
     
BEATBOX      



Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Krzysztof Wawrzyniak  

2 – 4 lata 

120 zł / miesiąc

środa 11:15 – 11:45

 Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Krzysztof Wawrzyniak

5  – 10 lat 

120 zł / miesiąc 

poniedziałek 18:00 - 18:40 

63

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

dzieci

MUZYKA ZAJĘCIA GRUPOWE

62 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zajęcia z bębnami rozwijające obszar edukacji: muzycznej, 
ruchowej, matematycznej, emocjonalnej, sensorycznej. 
Wspomagają proces uwagi, spostrzegawczości, uczą reakcji na 
sygnały, tempo, rytm.

 
 
BĘBNY     

dzieci / młodzież / dorośli

Przystanek Kultura, 
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Rafał Rokicki  

10 – 99 lat

bezpłatne

dni i godziny do ustalenia indywidualnie

 

prowadzący:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

Spotkania dla osób zainteresowanych graniem w zespole 
muzycznym. Zajęcia są dostosowane do potrzeb oraz poziomu 
zaawansowania uczestników tak, by wzbudzić w nich pasję do 
muzyki.

 
ZESPOŁY      
MUZYCZNE       

 ZAJĘCIA GRUPOWE  MUZYKA



dzieci / młodzież / doroślimłodzież / dorośli

6564

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Krzysztof Wawrzyniak

12 – 99 lat 

120 zł / miesiąc

poniedziałek 
20:00 – 21:00

prowadzący:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Warsztaty bębniarskie to chwila relaksu i odpoczynku. Nauka 
dźwięków, tonów, basów, slapów oraz grania różnych gatunków 
muzycznych.

 
BĘBNY     
AFRYKAŃSKIE     

Kuźnia Rocka,  
Księcia Janusza I Starego 4, Piaseczno 

Andrzej Dela  

8 – 99 lat

bezpłatne

dni i godziny do ustalenia indywidualnie

 

prowadzący:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

Zajęcia grupowe podzielone na formacje marszowe jak i na tria  
i duety. Ćwiczenie z podkładami muzycznymi. 

 
ZESPOŁY      
PERKUSYJNE      

 ZAJĘCIA GRUPOWE  MUZYKAMUZYKA ZAJĘCIA GRUPOWE



dzieci 
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Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Nika Duchlińska–Jaworowska

6 – 12 lat

110 zł / miesiąc

piątek 
17:45 – 19:15

prowadząca: 

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

Na zajęciach rozmawiamy o książkach przygotowując projekty 
indywidualne i grupowe. Robimy książki od ,,składki do 
okładki”, wchodzimy w trzeci wymiar w autorskich książkach 
przestrzennych. Uczymy się opowiadać historie obrazkowe. 
Pracujemy na dużych formatach. 

 
       
RYSOBOOKOŻERCY       

  OBRAZ I SŁOWO

OBRAZ  
I SŁOWO



Na Arcydziełkach  podstawowa wiedza z historii sztuki jest łą-
czona z plastyką. W zależności od epoki, twórcy, obrazu, rzeźby, 
architektury, dopasowane zostają takie techniki i środki wyrazu 
artystycznego, które pozwalają zainspirować lub zbliżyć się do 
omawianego dzieła. 

PLASTYKA
dzieci / młodzież

69

Klub Kultury w Zalesiu Górnym, 
Białej Brzozy 3, Zalesie Górne 

Małgorzata Szamocka  

6 – 10 lat / 11 – 16 lat 

60 zł / miesiąc

wtorek
14:30 - 15:30, 16:30 - 17:30

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
ARCYDZIEŁKA 
– CZYLI HISTORIA SZTUKI DLA DZIECI        

PLASTYKA



Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne dla dzieci, połączenie 
świetnej zabawy z nauką oraz możliwością wyrażania swych 
emocji. Różnorodna tematyka zajęć pozwoli rozwijać wyobraź-
nię i pomysłowość oraz doskonalić umiejętność posługiwania 
się różnymi materiałami i narzędziami plastycznymi.

PLASTYKA
dzieci 

71

Przystanek Kultura, 
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Diana Strugała  

4 - 6 lat / 6 - 8 lat 

60 zł / miesiąc

środa 
16:00 - 16:45, 17:00 – 17:45

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
EKSPERYMENTY 
PLASTYCZNE

dzieci / młodzież

70

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Nika Jaworowska-Duchlińska 

9 – 12 lat

110 zł / miesiąc

piątek 
16:00 - 17:30

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Działania plastyczne w różnych formach i technice z elementami 
metody myślenia wizualnego wspierają manualnie i poznawczo. 
Stwarzają przestrzeń dla wyobraźni, prowokują do zadawania 
pytań, uczą samodzielnego rozwiązywania problemów  
i konstruowania własnych pomysłów. 

BYĆ JAK LEONARDO.  
ZAJĘCIA PLASTYCZNE Z ELEMENTAMI  
MYŚLENIA WIZUALNEGO    

PLASTYKA 



Uczestnicy poznają nieskończone możliwości wyrazu jakie dają 
nam różne techniki plastyczne. Prace w różnych technikach: od 
malarstwa olejnego poprzez pastele, węgiel i ołówek, pastele 
suche i olejowe, akryle i akwarele, kolaż, rzeźba, a także prace 
modelarskie i techniczne. 

PLASTYKA
dzieci / młodzież / dorośli

73

Klub Kultury w Józefosławiu,  
Julianowska 67A, Józefosław

Ola Mijal-Majak  

4 – 10 lat 

60 zł / miesiąc

poniedziałek 16:45 – 17:45, 18:00 – 19:00,  
wtorek 16:45 – 17:45, 18:00 - 19:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
 
PLASTYKA 

młodzież / dorośli

72

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Leszek Robaszkiewicz 

4 – 18 lat / 18 – 99 lat

100 zł / 120 min. / miesiąc, 
120 zł / 180 min. / miesiąc

środa 
16:15 – 18:15, 18:30 – 21:00

prowadzący:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Program zajęć oparty jest o realizację zadań tematycznych, które 
mają na celu rozbudzenie wśród uczestników zajęć dążenia do 
znalezienia uniwersalnego dialogu między wizją rzeczywistą 
a obrazem kreatywnym, poprzez indywidualne poszukiwania 
twórcze. 

 
MYŚLENIE 
PLASTYCZNE    

PLASTYKA 



dzieci / młodzież / doroślidzieci / młodzież / dorośli

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos

Henryka Masłowska

7 – 10 lat 

60 zł / miesiąc

piątek  
17:00 - 18:00 

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos 

Aleksandra Obłękowska  

9 – 15 lat 

60 zł / miesiącc

środa 
17:00 - 18:00

 

Klub Kultury w Woli Gołkowskiej,  
Jemioły 11, Wola Gołkowska 

Iwona Wojewoda 

6 – 99 lat 

80 zł / miesiąc

środa 
16:00 – 17:30, 17:30 – 19:00 

Klub Kultury w Zalesiu Górnym,  
Białej Brzozy 3, Zalesie Górne

Maciej Zadrąg 

5 – 15 lat 

80 zł / miesiąc

poniedziałek  
14:00 - 15:30, 15:45 – 17:15, 17:15 – 18:45

prowadząca:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadzący: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

PLASTYKA 
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PLASTYKA



Wszechnica Rodzica,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Diana Strugała 

1,5 – 4 lata 

70 zł / miesiąc

wtorek  
11:00 – 11:45 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Celem zajęć jest rozwijanie małej motoryki, rozbudzanie indywi-
dualnych zdolności twórczych i odkrywanie przyjemności two-
rzenia. Zajęcia plastyczne dla dzieci z opiekunami. Mają na celu 
poznawanie nowych technik i materiałów, rozwijanie zdolności 
manualnych, wrażliwości artystycznej i wyobraźni.

 
PLASTYKA MALUCHA  

PLASTYKA
dzieci

77///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

dorośli

76

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Henryka Masłowska 

18 – 99 lat

100 zł / miesiąc

wtorek 
10:00 - 12:00

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nauka rysunku i malarstwa dla amatorów jak i profesjonalistów 
chcących dalej rozwijać swoją pasję w miłej atmosferze. Zajęcia 
praktyczne, podczas których uczestnicy poznają tajniki technik 
rysunkowych. Nasze zajęcia to twórcze spotkanie i rozwój 
umiejętności.

 
PLASTYKA I MALARSTWO  
DLA DOROSŁYCH   

PLASTYKA 

Klub Kultury w Józefosławiu,  
Julianowska 67A, Józefosław 

Izabella Mrozińska  

2 – 3 lat 

60 zł / miesiąc

poniedziałek
10:00 - 10:45, 11:00 - 11:45

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 



dzieci  

Klub Kultury w Chojnowie,  
Klonowa 16, Chojnów

Katarzyna Więch

2 – 5 lat 

60 zł / miesiąc

środa  
15:00 - 16:00

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos

Katarzyna Więch 

4 – 7 lat 

60 zł / miesiąc

wtorek 16:00 - 17:00, 
czwartek 15:00 - 16:00

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

PLASTYKA 
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PLASTYKA

W programie nauka rysunku i malarstwa od podstaw. Tematyka 
prac: pejzaże, martwe natury, kwiaty, portrety. Prace w różnych 
technikach: od malarstwa olejnego poprzez pastele, węgiel i ołó-
wek, pastele suche i olejowe, akryle i akwarele. 

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos

Henryka Masłowska  

6 – 99 lat 

60 zł / miesiąc

piątek  
18:00 -  19:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
PLASTYKA 
RODZINNA  

dzieci / młodzież / dorośli



dzieci / młodzież

80

Klub Kultury w Zalesiu Górnym,  
Białej Brzozy 3, Zalesie Górne

Izabella Mrozińska 

8 – 17 lat

80 zł / miesiąc

II i IV czwartek miesiąca, 
15:45 - 17:45

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wykonywanie modeli pomieszczeń wraz z wyposażeniem  
w skali 1:12. Podczas zajęć kładziemy podłogi , malujemy ściany, 
budujemy meble i wszelkie drobiazgi, które sprawiają, że nasze 
„domki” wyglądają  jak prawdziwe. 

 
ŚWIAT    
MINIATUR    

PLASTYKA 
dzieci / młodzież

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos 

Izabella Mrozińska 

9+

80 zł / miesiącc

I i III czwartek miesiąca, 
15:00 - 17:00

 

Klub Kultury w Józefosławiu,  
Julianowska 67A, Józefosław 

 Izabella Mrozińska 

8+ 

80 zł / miesiąc

 II i IV czwartek miesiąca,
18:30 – 20:30 

prowadząca:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

81///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLASTYKA



PLASTYKA
dzieci / młodzież

82 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLASTYKA 

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Iwona Wojewoda 

9 – 14 lat

80 zł / miesiąc

wtorek 16:15 - 17:45 

 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Zajęcia mają na celu przybliżenie i ukazanie bogactwa różnych 
technik plastycznych, począwszy od poznania technik malar-
skich, graficznych i rysunkowych – studium martwej natury, pej-
zaż, portret po sztukę użytkową – decoupage, filcowanie, DIY.

 
SZTUKA PUKA  

Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Iwona Wojewoda

5 – 13 lat

60 zł / 60 min / miesiąc, 86 zł / 90 min / miesiąc

poniedziałek  
13:50 – 14:50, 15:00 – 16:00, 16:10 – 17:40

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

83///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLASTYKA

Celem zajęć jest szukanie indywidualnej drogi twórczej ucznia, 
poprzez zapoznanie z dużą ilością technik plastycznych. Na za-
jęciach ważna jest integracja grupy między innymi poprzez two-
rzenie prac grupowych.

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Maciej Zadrąg  

7 – 16 lat

60 zł / 60 min / miesiąc,  
80 zł / 90 min / miesiąc

czwartek  
16:00 – 17:00,  17:15 – 18:15, 18:30 – 20:00

prowadzący:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
WARSZTATOWE  
KOMBINACJE PLASTYCZNE  

dzieci / młodzież



dzieci / młodzież

84

Klub Kultury w Złotokłosie, 
3 Maja 30, Złotokłos

Maria Maciejewska–Szostak,  
Aleksandra Obłękowska 

6 – 12 lat

40 zł / miesiąc

piątek  
15:50 - 16:50

prowadzące:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zajęcia plastyczne, na których uczestnicy sami tworzą własne 
gry planszowe ze wszystkimi ich elementami. Zarówno będą to 
gry płaskie jak i przestrzenne.

 
    
GRA I FIKA    

PLASTYKA 

85///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLASTYKA

Warsztaty  artystyczne dla dzieci są połączeniem plastyki, muzy-
ki, grafiki i rękodzieła, z elementami teatru, książki, szycia i ruchu. 
Różnorodna tematyka zajęć pozwoli rozwijać wyobraźnię i pomy-
słowość oraz da możliwość wyrażania swoich emocji. 

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos

Maria Maciejewska-Szostak 

6 – 12 lat

40 zł / miesiąc

środa 
15:50 - 16:50

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
 
MISZ – MASZ – ART   

dzieci



dorośli

86 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLASTYKA 

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos 

Izabella Mrozińska 

18 +

110 zł / miesiąc

 I i III czwartek miesiąca, godz. 17:00 - 20:00 

 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

W programie zajęć znajdą się elementy rysunku, malarstwa, ce-
ramiki, rzeźby, grafiki. Mile widziany każdy, niezależnie od swoich 
dotychczasowych umiejętności. 

 
RELAKS ZE SZTUKĄ  

Klub Kultury w Józefosławiu,  
Julianowska 67A, Józefosław

Izabella Mrozińska 

18 +

110 zł / miesiąc

poniedziałek  
19:30 - 21:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

RĘKODZIEŁO



dzieci / młodzież / dorośli

88

Klub Kultury w Złotokłosie, 
3 Maja 30, Złotokłos

Maria Maciejewska–Szostak,  
Aleksandra Obłękowska 

7 – 15 lat

40 zł / miesiąc

poniedziałek 
16:00 - 17:00

prowadzące:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Poznajemy techniki plastyczno-rękodzielnicze takie jak: 
decoupage, filcowanie na sucho i na mokro, art-recykling, 
scrapbooking, quilling, malowanie na szkle, szycie oraz wiele 
innych technik artystycznych.

 
    
KULTURALNY KUFEREK     

RĘKODZIEŁO 

89///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RĘKODZIEŁO
dzieci / młodzież / dorośli

Klub Kultury w Woli Gołkowskiej,  
Jemioły 11, Wola Gołkowska 

Alina Porazińska

7 – 15 lat

40 zł / miesiącc

wtorek 
16:00 - 17:00

 

Klub Kultury w Bogatkach,  
Królewska 91, Bogatki 

 Karolina Czempińska 

7 – 99 lat

40 zł / miesiąc

środa 
17:00 - 18:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 



dzieci / młodzież

90

Dom Kultury,  
Kościuszki 49, Piaseczno 

Monika Galerczyk-Pułka

7 – 15 lat

50 zł / miesiąc

wtorek 
17:30

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Na zajęciach pracujemy z igłą, muliną oraz kanwą – płótnem 
przeznaczonym do haftu krzyżykowego. Na początku uczymy 
się czytania schematów krzyżykowych, przygotowywania 
materiałów do pracy, naciągania kanwy na tamborek oraz 
rozpoczynania i zakańczania robótki. 

 
PRACOWNIA RĘKODZIEŁA  
– HAFT KRZYŻYKOWY      

RĘKODZIEŁO 

91///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RĘKODZIEŁO

Nauka technik: decoupage, wiklina papierowa, wykonywanie 
biżuterii, filcowanie, scrapbooking, szydełko, makrama, quilling 
i wiele, wiele innych. Uczestnicy mogą wpływać na tematykę za-
jęć.  

Klub Kultury w Józefosławiu,  
Julianowska 67A, Józefosław

Izabella Mrozińska 

8 – 10 lat / 11 – 15 lat

90 zł / miesiąc

piątek 15:00 – 16:00, 
poniedziałek 18:15 – 19:15 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 

RĘKODZIEŁO   

dzieci / młodzież



młodzież / dorośli

92

Klub Kultury w Woli Gołkowskiej,  
Jemioły 11, Wola Gołkowska 

Alina Porazińska

12 – 99 lat

80 zł / miesiąc

piątek 
18:30 - 20:00 

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Podczas zajęć uczestnicy poznają sztukę dziania od podstaw: 
od nabierania oczek na druty, przez podstawowe ściegi do 
odczytywania schematu i wyrabiania skomplikowanych wzorów 
dziewiarskich.

 
ZAPLĄTANE  
NA DRUTACH       

RĘKODZIEŁO 

93///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RĘKODZIEŁO

Z gałganków tworzymy przeróżne stworki oraz praktyczne rze-
czy jak worki i torby z naszywanymi aplikacjami. Tworzymy rów-
nież kolaże, asamblaże czy własny strój na karnawał.  

Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Teresa Rucińska

8 – 15 lat

110 zł / miesiąc

czwartek 
16:00 - 18:00 

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
STWORY 
SZTUKI   

dzieci / młodzież



dzieci / młodzież
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Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Katarzyna Drzewiecka

7 – 9 lat

110 zł / miesiąc

piątek
godz. 16:15 – 18:15

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

W trakcie cyklicznych zajęć będziemy realizować projekty 
wykorzystując różnorodne techniki, między innymi decoupage, 
mozaika, szycie, tkanie, art design, Kimekomi  oraz wiele innych.

 
ZPT – ZAJĘCIA POMYSŁOWE  
I TWÓRCZE       

RĘKODZIEŁO 
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RĘKODZIEŁO
dzieci / młodzież

Klub Kultury w Józefosławiu,  
Julianowska 67A, Józefosław 

Katarzyna Drzewiecka

7 – 9 lat

110 zł / miesiącc

czwartek 
16:00 – 18:00

 

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos 

 Katarzyna Drzewiecka 

7 – 9 lat

110 zł / miesiąc

środa 
15:00 - 17:00 

prowadząca:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 



dzieci / młodzież

96

Klub Kultury w Józefosławiu,  
Julianowska 67A, Józefosław 

Katarzyna Drzewiecka

10 – 15 lat

90 zł / miesiąc

czwartek 
18:15 - 19:45

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bardzo kreatywne zajęcia skierowane do  tych, którzy pasjonują 
się tworzeniem rzeczy ładnych i praktycznych. Oryginalne 
pomysły i rozwiązania, tworzenie zaskakujących przedmiotów 
codziennego użytku, dekoracji i ozdób oraz elementów 
garderoby.

 
ZRÓB  
TO SAM        

RĘKODZIEŁO 
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RĘKODZIEŁO
dzieci / młodzież

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Katarzyna Drzewiecka

10 – 15 lat

90 zł / miesiąc

piątek 
18:30 - 20:00

 

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos 

 Katarzyna Drzewiecka 

10 – 15 lat

90 zł / miesiąc

środa 
17:00 - 18:30 

prowadząca:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 



Myślą przewodnią warsztatów jest rozwijanie lub powrót do 
swoich pasji, rozbudzenie kreatywności oraz umiejętności ma-
nualnych.  W programie mozaiki, decoupage, art design, tkactwo, 
japońska technika Kimekomi oraz wiele innych w zależności od 
potrzeb i zainteresowań grupy. 

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Katarzyna Drzewiecka  

50+

90 zł / miesiąc

piątki  
10:00 – 12:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
ARTYŚCI PONADCZASOWI. 
RĘKODZIEŁO DLA SENIORÓW  

dorośli / seniorzy
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RĘKODZIEŁO 

SAMOROZWÓJ



dorośli

100

Dworzec Kultura,  
Dworcowa 9, Piaseczno 

Magdalena Knitter

25 – 99 lat

100 zł / miesiąc

wtorek, 2 razy w miesiącu  
18:00 - 20:00 

prowadząca:

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dwugodzinne warsztaty, w trakcie których uczestniczki mają 
możliwość w kameralnym, przyjaznym gronie pracować  
z różnymi tematami rozwojowymi (jak zadbać o nasze potrzeby, 
nauczyć się akceptacji i popracować z przekonaniami).

 
GRUPA ROZWOJOWA  
DLA KOBIET       

SAMOROZWÓJ 
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SAMOROZWÓJ

Cotygodniowe stacjonarne wykłady z różnych dziedzin wiedzy 
prowadzone przez nauczycieli akademickich, bądź specjalistów 
z danej dziedziny. Rok akademicki składa się z dwóch seme-
strów. W ramach UTW również wycieczki, spektakle i inne wy-
darzenia. 

Centrum Edukacyjno-Multimedialne (CEM), 
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Joanna Samojlik 

50+

80 zł / semestr

środy 
11:00 - 14:00

koordynatorka:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
UNIWERSYTET  
TRZECIEGO WIEKU   

dorośli
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SZYCIE I PROJEKTOWANIE 

Podczas zajęć szyjemy torebki, piórniki, maseczki, ozdobne po-
duszki, fartuszki, etui na sztućce, prostą spódniczkę ołówkową 
z tasiemką i wiele innych. Każdy projekt dostosowany do wieku 
uczestników! 

Dworzec Kultura,  
Dworcowa 9, Piaseczno

Elżbieta Bela

8 – 12 lat

100 zł / miesiąc

wtorek  
16:30 - 17:30

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
   
KRÓJ I SZYCIE     

dzieci

SZYCIE  
I PROJEKTOWANIE



dzieci / młodzież / dorośli 
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dzieci / młodzież / dorośli 

Klub Kultury w Józefosławiu,  
Julianowska 67A, Józefosław

Renata Czapska

7 – 99 lat 

60 zł / 90 minut / miesiąc 

środa 
16:00 – 17:30, 18:00 - 19:30

 

Klub Kultury w Woli Gołkowskiej,  
Jemioły 11, Wola Gołkowska 

 Renata Czapska 

7+

60 zł / miesiąc

wtorek 
17:30 - 19:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Na zajęciach uczestnicy będą własnoręcznie projektować i wy-
konywać małe projekty oparte na tkaninie i innych szeroko rozu-
mianych tekstyliach, takie jak biżuteria, torby, dekoracje i dodatki 
do domu. 

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos

Renata Czapska

7+

60 zł / miesiąc

poniedziałek 
16:00 - 17:30

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
   
IGŁĄ I NITKĄ    

SZYCIE I PROJEKTOWANIE SZYCIE I PROJEKTOWANIE 



dorośli 
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Warsztaty dla dorosłych sprawnych manualnie z podstawowymi 
umiejętnościami szycia na maszynie oraz dużym zamiłowaniem 
do tkanin. Spotkania prezentujące całą gamę form tkaniny arty-
stycznej. 

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos

Renata Czapska

18+

60 zł / miesiąc

poniedziałek  
17:45 - 19:45

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
   
TKANINA ARTYSTYCZNA     

SZYCIE I PROJEKTOWANIE 
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SZYCIE I PROJEKTOWANIE 

Uczestnicy bawiąc się modą, poznają podstawowe zagadnienia 
projektowania. Na manekinach upinają pierwsze stroje i wyko-
nają szkice pierwszych kolekcji oraz fantazyjne nakrycia głowy i 
maski. Dowiadujemy się co to jest moda i do czego służy.

Klub Kultury w Zalesiu Górnym,  
Białej Brzozy 3, Zalesie Górne

Małgorzata Szamocka

6 – 10 lat

40 zł / miesiąc

czwartek 
14:30 - 15:30, 15:45 - 16:45 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
   
Z MODĄ NA TY     

dzieci



młodzież / dorośli
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SZYCIE I PROJEKTOWANIE 

Klub Kultury w Woli Gołkowskiej,  
Jemioły 11, Wola Gołkowska 

Magdalena Galińska 

18 – 99 lat

80 zł / miesiąc

 poniedziałek 17:00 – 20:00 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Warsztaty dla osób, które chciałyby opanować podstawy szycia 
ręcznego i na maszynie oraz stworzyć dla siebie coś niepowta-
rzalnego, jedynego i oryginalnego. Różnorodność tematyczna. 
Ciekawe ściegi, modne patchworki, nauka szycia od podstaw. 

 
KREATYWNY SUPEŁEK  

Klub Kultury w Bogatkach,  
Królewska 91, Bogatki

Magdalena Galińska 

11 – 99 lat 

80 zł / miesiąc

czwartek 
17:00 – 20:00 / 17:30 – 20:30

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

TANIEC 



dzieci dzieci / młodzież
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TANIEC TANIEC 

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Marta Kozińska (Szkoła Tańca i Baletu MAESTRO)  

od 5 – 15 lat

120 zł / miesiąc

piątek 16:00 – 17:00

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Zajęcia ruchowe dla dzieci i rodziców oparte na technice tańca 
klasycznego. Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, kształtu-
ją prawidłową postawę oraz prawidłowe wzorce ruchowe.

Zajęcia zawierają w sobie elementy obejmujące taniec, gimna-
stykę i choreografię, zajęcia rozciągające, oraz szereg ćwiczeń 
ogólnorozwojowych poprawiających sprawność fizyczną, kształ-
tujących prawidłową postawę ciała oraz koordynację ruchową.

 
BABY BALET  

 
HIP HOP   

Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Marta Kozińska (Szkoła Tańca i Baletu MAESTRO) 

od 5 - 15 lat

120 zł / miesiąc

poniedziałek 
19:40 – 20:30

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

111///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Joanna Kostrzewa (Szkoła Tańca i Baletu MAESTRO) 

3 – 12 lat

90 zł / 45 min. / miesiąc, 120 zł / 60 min. / miesiąc

 poniedziałek 14:05 – 17:10 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 



dzieci młodzież / dorośli
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TANIEC TANIEC 
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Zajęcia baletowe uczą gracji ruchu, koordynacji, korygują wady 
postawy. Pracujemy nad gibkością, elastycznością, a także 
wzmacniamy poszczególne partie mięśni. To idealne połączenie 
sztuki, tańca i sportu. Zajęcia prowadzone przez Ballet Dance. 

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Anna Dzieńkowska (Ballet Dance)

3 – 5 / 6 – 9 lat

120 zł / miesiąc

piątek 
17:15-18:15 / 18:30-19:30

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
BALET  
DLA DZIECI       

Zajęcia Ballet Body to forma, która łączy ze sobą balet i fitness. 
Są to zajęcia spalające kalorie, rzeźbiące ciało, wzmacniające 
mięśnie, korygujące wady postawy , a także rozciągające. Tre-
ning ten oddziałuje również na funkcje kognitywne, takie  jak ko-
ordynacja i koncentracja.

Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Anna Dzieńkowska (Ballet Dance)

16 - 99 lat

120 zł / miesiąc

piątek 
19:45 - 20:45

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
BALLET 
BODY     



młodzież / dorośli dorośli / seniorzy
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TANIEC TANIEC 
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Zajęcia zawierają w sobie elementy gimnastyki rozciągającej, 
ćwiczeń ogólnorozwojowych poprawiających sprawność fizycz-
ną, kształtujących prawidłową postawę ciała oraz koordynację 
ruchową.

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Patrycja Marczak (Szkoła Tańca i Baletu MAESTRO)

3 - 12 lat

90 zł / 45 min. / miesiąc
120 zł / 60 min / miesiąc

środa 16:00 – 18:00
sobota 13:00 – 14:00

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 

BALET        

Wiek i kondycja fizyczna nie mają znaczenia. Nie ma utartych 
form, choreografii ani zasad – głos mają emocje i wyobraźnia. 
Z muzyką w tle, w ciszy lub w oparciu o słowa – inspiracje, każ-
dy indywidualnie i w swoim tempie będzie mógł poruszać się  
w przestrzeni. 

Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Anita Zdrojewska  

18 – 99 lat

80 zł / miesiąc

poniedziałek 
12:30 - 13:30

prowadzący: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
BUTOH  
– UWOLNIJ SWÓJ TANIEC     
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TANIEC TANIEC 
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W trakcie nauki poznajemy historię, kroki podstawowe i figury, 
z których składają się Polonez, Mazur, Oberek, Kujawiak i Kra-
kowiak. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała, umiejętności 
pracy w grupie, budowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ru-
chowej, świadome planowanie ruchu oraz umuzykalnienie. 

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Elżbieta Świątek

6 – 99 lat

80 zł  / miesiąc

środa 
17:45 - 18:45

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
POLSKIE 
TAŃCE NARODOWE         

Na zajęciach uczymy się poszczególnych kroków na bazie sze-
roko pojętych tańców ulicy związanych z kulturą hip-hop’u. Kom-
binacja różnych technik tańca w jednym układzie choreograficz-
nym.

Przystanek Kultura, 
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Kamil Przepiórkowski (Akademia Tańca I AM DANCE)

6+

40 zł / 40 min. 
50 zł / 55 min.

sobota
9:15 - 9:55 / 10:10 - 11:05 / 11:20 - 12:15

prowadzący: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
STREET 
DANCE      
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TANIEC TANIEC 
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Zajęcia zawierają w sobie elementy gimnastyki rozciągającej, 
wykonywanie układów ćwiczeń gimnastycznych, ćwiczeń ogól-
norozwojowych poprawiających sprawność fizyczną, kształtują-
cych prawidłową postawę ciała oraz koordynację ruchową.

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Krzysztof Hubicki (Szkoła Tańca i Baletu MAESTRO)

5 - 15 lat

120 zł  / miesiąc

poniedziałek 
17:20 – 19:30

prowadzący: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 

AKROBATYKA         

Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki, która kładzie nacisk 
na izolacje ciała i ćwiczenie koordynacji oraz równowagi, co 
pozwala w swobodnym poruszaniu się i pogłębia świadomość 
poruszania się. Następnie ćwiczymy kroki solowe łącząc je  
w choreografie.

Klub Kultury w Józefosławiu, 
Julianowska 67A, Józefosław

Kamil Przepiórkowski (Akademia Tańca I AM DANCE)

15+

50 zł / pojedyncze zajęcia 
180 zł / pakiet 4 zajęcia
320 zł / pakiet 8 zajęć

poniedziałek 20:15 - 21:10
 

prowadzący: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
SALSA 
SOLO      



młodzież / dorośli dzieci
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TANIEC TANIEC 
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To nic innego jak zestaw niezwykle żywiołowych rytmów tań-
ców latynoamerykańskich. Cha-cha, zmysłowa rumba, samba  
i szalony jive sprawią, że odkryjesz radość i satysfakcję płynącą 
z tańca.

Klub Kultury w Józefosławiu, 
Julianowska 67A, Józefosław

Kamil Przepiórkowski (Akademia Tańca I AM DANCE)

15+

50 zł / pojedyncze zajęcia
180 zł / pakiet 4 zajęcia
320 zł / pakiet 8 zajęć 

czwartek 9:20 – 10:15

prowadzący: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
LATINO 
SOLO         

Dzięki nauce tańca dziecko odkrywa swoje zdolności, nabiera 
pewności siebie oraz przełamuje bariery. Na zajęciach rozwija 
swoje umiejętności poprzez zabawę, relaksację i systematyczne 
powtarzanie ruchów.

Klub Kultury w Józefosławiu, 
Julianowska 67A, Józefosław

Kamil Przepiórkowski (Akademia Tańca I AM DANCE)

3 – 5 lat

50 zł / pojedyncze zajęcia 
180 zł / pakiet 4 zajęcia
320 zł / pakiet 8 zajęć

czwartek 10:30 – 11:10
 

prowadzący: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
TANIEC
MALUCHA       
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TANIEC TANIEC 
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Świetny sposób na poznanie własnego ciała i jego możliwości. 
Ćwiczenia w tej technice wzmacniają wszystkie grupy mięśnio-
we w ciele, poprawiają koordynację oraz kształtują poczucie ryt-
mu oraz wrażliwości tanecznej jak i muzycznej.

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Elżbieta Świątek

8 – 16 lat

80 zł / miesiąc 

środa 
16:35 – 17:35

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
TANIEC 
JAZZOWY          

Zajęcia taneczne bazują na technice tańca towarzyskiego solo, 
dającego więcej swobody wyrazu poprzez wzbogacenie o inne 
style takie jak salsa, bachata, tango argentyńskie rock and roll 
czy tańce kowbojskie.

Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Kamil Przepiórkowski (Akademia Tańca I AM DANCE)

50+

50 zł / pojedyncze zajęcia 
126 zł / pakiet 4 zajęcia
224 zł / pakiet 8 zajęć

środa
14:15 - 15:10 

prowadzący: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
TEATR TAŃCA  
TRZECIEGO WIEKU       



młodzież / dorośli dzieci
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TANIEC TANIEC 
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FCBD®Style to współczesna forma tańca orientalnego, łącząca 
w sobie również wpływy flamenco oraz tańców indyjskich. Jest 
to grupowa improwizacja – poznajemy konkretne kroki, które za 
pomocą specjalnych sygnałów łączymy ze sobą tworząc na bie-
żąco taneczne widowisko.  

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Karolina Gierula (Szkoła Tańca Hamsa) 

16 – 99 lat

30 zł za spotkanie  
(koszt miesięczny zależny od ilości zajęć) 

wtorek 
19:15 - 20:45

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
WSPÓŁCZESNA IMPROWIZOWANA  
ODMIANA TAŃCA BRZUCHA (FCBD®)          

Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania, 
dzięki czemu możesz rozwijać się, doskonalić swoje umiejętno-
ści i awansować do wyższych grup. 

Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno

GRAWITACJA SPORTS ACADEMY

6 – 15 lat

110 zł / miesiąc

wtorek, czwartek 
15:40 – 19:00

prowadzący: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
TANIEC SPORTOWY  
DISCO I HIP HOP       



TEATR 
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W teatrze możesz być aktorem, tancerzem, śpiewać albo malo-
wać, wymyślać kostiumy, maski, lalki czy rekwizyty, zmieniać się 
w kogoś innego, pisać scenariusze, uczyć się prawidłowej wy-
mowy, twórczego myślenia i improwizacji. Każda z grup tworzy 
spektakl, bierze udział w przeglądach i festiwalach, zdobywa na-
grody i wyróżnienia.

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Ewa Kłujszo

TEATRALUSZKI

7 – 10 lat

70 zł / miesiąc

wtorek, czwartek 
15:45 – 16:30 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
GRUPY TEATRALNE  
EWY KŁUJSZO         
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STUU

14 – 17 lat

90 zł / miesiąc

wtorek 
17:30 – 19:45

PO 20-TEJ

20 – 99 lat

bezpłatne

wtorek, środa 
20:00 – 21:45 

CHACHAHIHIHEHE

13 – 16 lat

90 zł / miesiąc

poniedziałek 17:00 – 18:30
czwartek 17:30 – 19:00

ŁUPS!  

17 – 99 lat

90 zł / miesiąc

poniedziałek 18:30 – 21:30
środa 18:00 – 20:00  

PATATAJ

9 – 12 lat

90 zł / miesiąc

wtorek, czwartek 
16:30 – 17:30 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 
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TEATR 

Teatr Studio „Witraż” zaprasza dzieci do udziału w projekcie 
internacjonalnego koła teatralnego „Take part in art” prowa-
dzonego w języku rosyjskim. Изучаем актёрское мастерство, 
работаем над пластикой тела, мимикой. Развиваем память, 
внимание и воображение. Учимся коммуникабельности и 
просто много веселимся.

Strefa Kultury, 
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Olesia Onoshko 

7 – 9 lat / 10 – 14 lat

60 zł / 60 min. / miesiąc
90 zł / 120 min. / miesiąc 

piątek 13:50 – 14:50
środa 19:00 – 21:00

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

KÓŁKO TEATRALNE
/ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
„TAKE PART IN ART”           

Teatr nie tylko bawi, ale też ułatwia integrację, ćwiczy mowę, 
uczy opanowania przestrzeni, świadomości własnego ciała  
i głosu, kształtuje stosunki interpersonalne, wreszcie dba o to, co  
w dziecku najcenniejsze - wyobraźnię. 

Klub Kultury w Józefosławiu,  
Julianowska 67A, Józefosław

Maja Borkowska-Złoch

6 – 13 lat

100 zł / miesiąc

wtorek 
17:00 - 18:30

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
TEATR  
PO KWADRANSIE        
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TEATR 

Grupa jest następcą wcześniejszych teatrów prowadzonych 
przeze Annę Kolanowską w CK: „Nic pewnego” i „Nic Ponad”. 
Dumnie kultywuje 25 letnią tradycję. Do tego zespołu instruktor-
ka powołuje najbardziej wyróżniające się osoby z pozostałych 
grup.

Przystanek Kultura,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Anna Kolanowska 

12+

100 zł / miesiąc  

piątek 
18:00 – 20:00

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

TEATR 
ETNA

Zrzesza młodzież ze szkół w całym powiecie dając możliwość 
rozwijania talentów, ale i zawiązywania przyjaźni. Grupa pracuje 
różnorodnymi technikami od słowa przez ruch, plastykę, panto-
mimę. 

Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Anna Kolanowska

12 – 99 lat

110 zł / miesiąc

środa 
19:15 - 20:45

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
TEATR 
EXPOART         
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TEATR 

Cykl stacjonarnych warsztatów teatralnych dla mam z dziećmi.  
Z pociechami u boku, bawią się w teatr. Pracują z ciałem, ruchem, 
głosem, emocjami i wykorzystują swoje talenty i kreatywność.

Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Lidia Iwanowska-Szymańska 

0 – 99 lat

100 zł / miesiąc  

piątek 
9:00 - 9:45

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

TEATR 
MAM

ZABAWA  
I ROZWÓJ



dzieci

ZABAWA I ROZWÓJ
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Zabawy dydaktyczne z muzyką dla dzieci. Dzieci poznają świat 
dźwięków mowy i ćwiczą umiejętności niezbędne w nauce czyta-
nia i pisania, czemu towarzyszy kreatywny ruch i śpiew. 

Wszechnica Rodzica,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Magdalena Wojewoda

1,5 – 3 lata

100 zł / miesiąc
30 zł jednorazowe wejście

poniedziałek 
15:15 - 16:00

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

 
GLOTTOZABAWY  
DLA MALUSZKÓW         

dzieci

ZABAWA I ROZWÓJ 

Maluszkowo - Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Weronika Szczepańczyk   

2,5 – 4 lata / 4 – 6 lat

60 zł / miesiąc

środa  
16:00 - 16:45 / 17:00 - 17:45 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Zajęcia prowadzone w formie zabawy – uwrażliwiają dzieci na 
muzykę, kształcą poczucie rytmu, rozwijają koncentrację i po-
dzielność uwagi oraz pobudzają inwencję twórczą dzieci.

 
MUZYCZNA FERAJNA - RYTMIKA   

Wszechnica Rodzica,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Weronika Szczepańczyk  

2,5 – 4 lata / 4 – 6 lat

60 zł / miesiąc

czwartek
16.00 - 16.45 / 17.00 - 17.45

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 
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ZABAWA I ROZWÓJ 

Maluszkowo - Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Diana Strugała  

2 – 4 lata

150 zł / miesiąc

wtorek 9:00 - 10:30,  czwartek 9:00 - 10:30 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Ogólnorozwojowe zajęcia przygotowujące do roli przedszkolaka. 
Spotkania Akademii odbywają się dwa razy w tygodniu w blo-
ku 1,5 godzinnym. W programie ruch, dźwięk, zabawy, plastyka 
i inne. 

 
AKADEMIA MALUCHA Z PLASTYKĄ  

Wszechnica Rodzica,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Diana Strugała 

2 – 4 lata

150 zł / miesiąc

środa godz. 9:30- 11:00 
piątek godz. 9:30 – 11:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Zajęcia umuzykalniające. Rymowanki, śpiewanki, gra na in-
strumentach, taniec, niespodzianki i aktywność, to tylko część 
świata zabawy, do którego zapraszamy wszystkie dzieci wraz  
z opiekunami. 

 
HOPSASA DLA BOBASA   

Klub Kultury w Józefosławiu, 
Julianowska 67A, Józefosław

Marta Jędrzejczyk 

1,5 – 3 lata

30 zł za zajęcia przy opłaceniu miesiąca z góry, 
40 zł za jednorazowe uczestnictwo

środa, godz. 9:15 - 9:45

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Maluszkowo - Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Marta Jędrzejczyk  

1,5 – 3 lata

120 zł / miesiąc

poniedziałek 9:00 - 9:30 
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ZABAWA I ROZWÓJ 

Zajęcia prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki prof. 
Eliasa E. Gordona. Polegają na stymulowaniu rozwoju muzycz-
nego dziecka głównie za pomocą śpiewu.

Klub Kultury w Zalesiu Górnym, 
Białej Brzozy 3, Zalesie Górne

Patrycja Grecka

0 – 3 lata z opiekunem

140 zł / miesiąc

poniedziałek 
11:00 - 11:30

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

GORDONKI 

ZABAWA I ROZWÓJ

Wszechnica Rodzica,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno

Aleksandra Kasperek-Gotlib

0,6 – 3 lata 

120 zł / miesiąc 

wtorek 
godz.16:30 - 17:00

 

Klub Kultury w Józefosławiu, 
Julianowska 67A, Józefosław 

 Marta Jędrzejczyk 
(Be Music Centrum Rozwoju Muzycznego) 

0 – 1,5 lat

30 zł za zajęcia przy opłaceniu miesiąca z góry
40 zł / 1 zajęcia

środa 
10:00 - 10:30, 10:45 - 11:15

prowadząca:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 
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ZABAWA I ROZWÓJ ZABAWA I ROZWÓJ

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos

Karolina Jaworska

0 – 2 lata 

70 zł / miesiąc 

piątek 
11:00 - 12:00

 

Maluszkowo - Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

 Marta Jędrzejczyk 

0 – 3  lata

120 zł / miesiąc

poniedziałek 
9:45 - 10:15

prowadząca:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

cdni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Muzyczny angielski to językowo – muzyczno – ruchowo – sen-
soryczne zajęcia dla najmłodszych dzieci. Uczestnicy w natural-
ny sposób osłuchują się z językiem angielskim poprzez piosenki, 
naśladowanie, grę na instrumentach i zabawy. 

 
MUSICAL BABIES   

Maluszkowo - Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno

Sabrina Czarnecka 

0,6 – 4 lata

100 zł / miesiąc

poniedziałek
11:00, 11:40

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Wszechnica Rodzica,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Sabrina Czarnecka  

1 – 3 lata

100 zł / miesiąc

poniedziałek 
12:30 - 13:00 
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ZABAWA I ROZWÓJ 

Wszechnica Rodzica,  
Plac Piłsudskiego 9, Piaseczno 

Magdalena Woźniak   

 2 – 3 lata

70 zł / miesiąc

piątek 
17:30 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Słowo, muzyka i ruch. Zajęcia dla dzieci i opiekunów. Celem za-
jęć jest rozwój społeczny, emocjonalny i ruchowy dzieci oraz do-
skonalenie funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych. 

 
ZABAWY RUCHOWE Z MUZYKĄ    

Klub Kultury w Józefosławiu,  
Julianowska 67A, Józefosław

Magdalena Woźniak  

 2 – 3 lata

70 zł / miesiąc

czwartek
9:15 - 10:00 / 10:15 – 11:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

dzieci
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Klub Kultury w Woli Gołkowskiej, Jemioły 
11, Wola Gołkowska

Magdalena Woźniak

2 – 3 lata 

70 zł / miesiąc 

poniedziałek 
16:30 - 17:30

 

Maluszkowo - Strefa Kultury,  
Jana Pawła II 55, Piaseczno 

Magdalena Woźniak

2 – 3 lata

70 zł / miesiąc

czwartek 
11:30 - 12:15

prowadząca:   

wiek: 

koszt:

 dni tygodnia: 

prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 
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prowadząca: 

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Zabawy senso-plastyczne opierają się na produktach spożyw-
czych, dlatego są bezpieczne nawet dla najmłodszych dzieci. 
Dziecko poznaje otaczający je świat poprzez zmysły, wspieramy 
ogólny rozwój oraz małą i duża motorykę.

 
SENSOMALUCHY   

Klub Kultury w Chojnowie,  
Klonowa 16, Chojnów

Katarzyna Więch 

1 – 6 lat

60 zł / miesiąc

środa 
16:00 - 17:00

prowadząca:   

wiek: 

koszt: 

dni tygodnia: 

Klub Kultury w Złotokłosie,  
3 Maja 30, Złotokłos 

Katarzyna Więch  

1 – 6 lat

60 zł / miesiąc

wtorek 
15:00 - 16:00 

dzieci

ZABAWA I ROZWÓJ 

WYDARZENIA 
CYKLICZNE 



KIERMASZ WIELKANOCNY  
Wydarzenie organizowane w Niedzielę Palmową. Celem kierma-
szu jest kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkiej 
Nocy. 

marzec, kwiecień - Piaseczno - Centrum Miasta, Rynek, Skwer 
Kisiela, Zakątek Kultury 

OFF- SPRING FESTIVAL 
Festiwal, którego celem jest zwrócenie uwagi  na nieinstytucjo-
nalne, mniej znane (stąd w nazwie „off”) zjawiska kultury. To 
mieszanka kina, teatru, muzyki, cyrku, happeningów, warsztatów 
i spotkań dla wszystkich miłośników sztuki.  

czerwiec - Piaseczno - teren Kolejki Wąskotorowej,  
skwery i ulice miasta 

OBRZĘD NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ. ŚWIĘTOJANKI  
Wyplatanie wianków, tańce wokół palenisk, wróżby i zaklęcia 
świętojańskie. Mieszkańcy Piaseczna śpiewając pieśni sobót-
kowe, idą korowodem wokół stawu, na którym puszczane są 
wianki.  

czerwiec - Piaseczno - Park im. Książąt Mazowieckich 

KINO PLENEROWE 
Cotygodniowe seanse filmowe w centrum miasta. 

lipiec, sierpień – Piaseczno – Skwer Kisiela 
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MUZYKA NA SKWERACH 
Cykl koncertów plenerowych, odbywających się zgodnie z nazwą 
na terenach skwerów miejskich.  

lipiec, sierpień – Piaseczno - Skwer Kisiela, Zakątek Kultury, 
Rynek 

BAJKOWY ZAKĄTEK  
Plenerowe spotkania teatralne dla najmłodszych i ich opieku-
nów.  

lipiec, sierpień – Piaseczno - Skwer Kisiela 

STREFA DŹWIĘKU I RUCHU 
Wydarzenie plenerowe poświęcone różnym aspektom dźwięku  
i ruchu. Koncerty, warsztaty, pokazy, animacje 

sierpień – Piaseczno – teren targowiska miejskiego 
 
FESTIWAL PIOSENKI DOŁUJĄCEJ 
Wydarzenie kulturalne w formie konkursu („Na dołującą piosenkę 
autorską” oraz „Sponurzenie dowolnej wesołej piosenki”), które 
tradycyjnie nawiązuje do przypisywanego nam malkontenctwa  
i wszechobecnego narzekania na „świat wokół nas”. Konkursowi 
towarzyszą recitale i koncerty. 

wrzesień – Żabieniec - Uroczysko Zimne Doły 

JARMARK PIASECZYŃSKI  
Wydarzenie plenerowe, którego zamierzeniem jest zaintereso-
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wanie dziedzictwem kulturowym naszego regionu oraz powrót 
do czasów organizowania w mieście targów wielkich – jarmar-
ków. Kramy z rękodziełem, koncerty, animacje. 

wrzesień – Piaseczno - Centrum Miasta, Rynek, Skwer  
Kisiela, Zakątek Kultury 

PRZEGLĄD PIEŚNI LUDOWEJ 
Spotkania śpiewaczych zespołów ludowych z terenu Mazowsza. 

czerwiec - Złotokłos 

FESTIWAL IM. WITOLDA MALISZEWSKIEGO  
Cykl koncertów muzyki klasycznej (kameralnej i chóralnej)  
w kościołach dekanatu piaseczyńskiego. Koncertom towarzyszą 
prelekcje z historii muzyki. 

październik, listopad - Kościoły dekanatu piaseczyńskiego 

SZTUKATORZY. FESTIWAL POEZJI ŚPIEWANEJ 
Konkurs dla wykonawców piosenki literackiej, któremu towarzy-
szą warsztaty i recitale. 

listopad – Zalesie Górne 

BAJKOWE NIEDZIELE 
Interaktywne spektakle dla najmłodszych, grane zarówno w pla-
nie żywym jak i lalkowym. 

cały rok – Piaseczno, Józefosław 
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WYSTAWY MALARSTWA, FOTOGRAFII,  
RZEŹBY, INSTALACJE ARTYSTYCZNE  
Galeria Fryderyk, Galeria Witryna, Zakątek Kultury, teren Kolejki 
Wąskotorowej, płot przy ul. Sierakowskiego, sala wystawienni-
cza w CEM, systemy zewnętrzne w Zalesiu Górnym oraz na pia-
seczyńskim Rynku. 

cały rok 

ŚWIECZOWISKO 
Spotkania, podczas których przy świecach słucha się piosenki li-
terackiej. Wydarzenie skierowane jest do tych, którzy przez „nie-
bieskie okulary szukają nieba do wynajęcia”. 

co dwa miesiące  – Piaseczno - Dom Kultury, ul. Kościuszki 49 

WTORKI JAZZOWE 
Spotkania dla wielbicieli muzyki jazzowej i nie tylko. Cykl kame-
ralnych koncertów zarówno klasyki jak i młodych, alternatyw-
nych odmian jazzu.  

co dwa miesiące – Piaseczno - Dom Kultury, ul. Kościuszki 49 

WTORKI TEATRALNE  
Kameralne spotkania z teatrem, podczas których prezentowane 
są różnorodne formy wypowiedzi: teatr dramatyczny, plastyczny, 
muzyczny, ruchu i tańca, lalkowy i inne. 

co dwa miesiące – Piaseczno - Dom Kultury, ul. Kościuszki 49 
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
Od początku grania Orkiestry, Centrum Kultury wspomaga ogól-
nopolską akcję Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Koncerty, spektakle teatralne, pokazy, wolontariat zbierający dat-
ki do puszek.  

styczeń – Piaseczno  

PO NAPISACH KOŃCOWYCH   
Spotkania dla osób, które nie traktują sztuki filmowej jedynie jako 
łatwej i prostej w odbiorze rozrywki, kierowane szczególnie do 
tych, którzy zanim wyjdą z kina, czekają, aż skończą się napisy. 

co dwa miesiące  – Piaseczno - Dom Kultury, ul. Kościuszki 49 
 
ULICAMI PIASECZNA. MIEJSKI SPACER HISTORYCZNY  
Wycieczki z przewodnikiem przybliżające historię Piaseczna i 
okolic. Podczas spacerów można poznać ciekawe historie o 
mieście, ulicach, zabytkowych domach i usłyszeć anegdoty o 
dawnych mieszkańcach i wydarzeniach. 

cały rok - Piaseczno 

JÓZEFEST  
Młody, plenerowy festiwal skierowany głównie do odbiorców za-
mieszkujących Józefosław, Julianów i Mysiadło. To miesiąc kon-
certów, spektakli dla dzieci i innych form spotkań kulturalnych. 

wrzesień – Józefosław 
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SPOTKANIA PODRÓŻNICZE  
Spotkania z podróżnikami opatrzone pokazami zdjęć z najod-
leglejszych miejsc. Rozmowy z osobami, które odnalazły swój 
kawałek ziemi daleko stąd, których życie w drodze to pasja,  
a czasem praca.    

MAGNESY Z PODRÓŻY (Dworzec Kultura), 
PEGAZ NA BIEGUNACH (Dom Kultury) 

cały rok - Piaseczno  
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NOTATKI NOTATKI



Wejdź na stronę www.kulturalni.pl  wyszukaj zajęcia, 
naciśnij przycisk zapisz się.  Strona przekieruje Cię do 
strefy zajęć. ZALOGUJ SIĘ. Jeżeli jest to Twoja pierw-
sza wizyta wypełniamy formularz ZAREJESTRUJ SIĘ .

Wypełnij formularz rejestracji i kliknij ZAREJESTRUJ SIĘ
Zostaniesz przekierowany na stronę swojego konta.

 
Kliknij niebieski przycisk EDYTUJ SWÓJ PROFIL wypeł-
nij formularz DANE KONTAKTOWE i ADRES ZAMIESZ-
KANIA kliknij ZAPISZ

 
Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko na zajęcia kliknij 
NOWY PROFIL DZIECKA i wypełnij formularz z danymi 
kontaktowymi kliknij.

 
Po udanym procesie logowania klikamy w link ZAJĘCIA, 
a następnie w link CENTRUM KULTURY W PIASECZNIE 
na górze strony. Zobacz całą ofertę zajęć.

 
Wybierz interesujące Cię zajęcia i kliknij ZAPISZ. Na-
stępnie wybierz osobę, którą chcesz zapisać. Możesz 
wybrać siebie lub członka rodziny.

Pełna instrukcja zapisów na www.kulturalni.pl

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5

KROK 6

JAK SIĘ ZAPISAĆ?
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Nasze Placówki:  

DOM KULTURY  
Adres: Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno 
Tel: 22 756 76 00 

PRZYSTANEK KULTURA  
Adres: Pl. Piłsudskiego 9, 05-500 Piaseczno  
Tel: 22 716 79 62 

STREFA KULTURY  
Adres: CEM, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno 
Tel: 505 856 669 

DWORZEC KULTURA  
Adres: ul. Dworcowa 9, 05-500 Piaseczno 
Tel: 502 715 306 

KLUB KULTURY W JÓZEFOSŁAWIU   
Adres: ul. Julianowska 67 A, 05-509 Józefosław 
Tel: 22 750 42 03, 506 033 490 

KLUB KULTURY W ZALESIU GÓRNYM    
Adres: ul. Białej Brzozy 3, 05-540 Zalesie Górne 
Tel: 500 162 993, 517 128 311 

KLUB KULTURY W BOGATKACH  
Adres: ul. Królewska 91, 05-502 Bogatki  
Tel: 514 704 931 

KLUB KULTURY W CHOJNOWIE  
Adres: ul Klonowa16, Orzeszyn 
Tel: 517 128 319 

KLUB KULTURY W ZŁOTOKŁOSIE  
Adres:  3 Maja 30, 05-504 Złotokłos 
Tel: 508 927 023 

KLUB KULTURY W WOLI GOŁKOWSKIEJ  
Adres: ul. Jemioły 11, 05-503 Wola Gołkowska 
Tel: 517 128 314, 517 128 315  

BIURO ZARZĄDU, ADMINISTRACJI i PROMOCJI  
Adres: ul. Sierakowskiego 11, 05-500 Piaseczno  
Tel: 515 509 336 

Centrum Kultury w Piasecznie zastrzega sobie możliwość zmian. 

Zapisz się do Kulturalnego Newslettera!
www.kulturalni.pl/newsletter/

Aktualne informacje na:
www.kulturalni.pl


