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Harmonogram Imprez 

Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 

na rok 2023   

 

                                                

Impreza Termin Miejscowość 

STYCZEŃ 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 

XXXI finał 

29.01.2023r. Dobra GCKiB 

 „Biblioteka zaczarowane królestwo”- 

warsztaty dla dzieci 
 Biblioteka w Dołujach 

Wieczór kolęd i pastorałek- Koncert 

zespołu ,,Tam i Owo” z Tanowa 

 Klub w Stolcu 

Kawiarenka ”Młodym wstęp wzbroniony”  

dla seniorów 
 Klub w Bezrzeczu 

„Zimowe inspiracje” – twórcze warsztaty 

plastyczne – różne techniki  
 Wszystkie kluby 

„Wtorkowe spotkania z doświadczeniem”- 

warsztaty dla seniorów 
 Klub w Stolcu 

Turniej gry w ,,Mini darta”  Klub w Wołczkowie 

Dzień Babci i Dzień Dziadka- warsztaty, 

spotkania 
 Wszystkie kluby i biblioteki 

Czytanie teatralne dla malucha- zajęcia 

dla przedszkolaków 
 Biblioteka w Mierzynie 

Opieka nad zwierzętami zimą – warsztaty, 

wyjścia w plener 
 Wszystkie kluby 
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Światowy Dzień Wegetarian - warsztaty   Klub w Rzędzinach 

„Kreatywne wtorki” - warsztaty 

rękodzielnicze z ,,Dobrawiankami” 
 Klub w Dobrej 

Warsztaty kulinarne – rozmaitości kuchni 

polskiej 

 Wszystkie kluby 

Światowy Dzień Pizzy – kulinaria z zabawą  Kluby w Wąwelnicy  

i w Dołujach 

Cykl warsztatów tematycznych – 

„Bezpieczne ferie” 
 Wszystkie kluby 

Champion czytelnictwa za rok 2022- 

wyróżnienie w kategorii dorośli 
 Biblioteka w Wołczkowie 

Turniej Tenisa stołowego we współpracy  

z LZS 
 Klub w Skarbimierzycach  

 

Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych  Klub w Bezrzeczu 

Dzień języka ojczystego – warsztaty  Biblioteka w Wołczkowie 

Warsztaty ,,Szachowa edukacja”   Klub w Stolcu 

„Biblioteka przyjazna dzieciom” –

spotkania z najmłodszymi czytelnikami – 

godzina z bajką, wystawa literatury 

dziecięcej, warsztaty  

  

Wszystkie biblioteki 

LUTY 

,,Zimowe podróże po literaturze”- 

czytanie fragmentów ulubionych książek 

przez dzieci i młodzież 

 Biblioteka w Dobrej 

„Kocie opowieści z bibliotecznych 

powieści” oraz zbiórka dla futrzaków 

 Biblioteka w Wołczkowie 

Turniej piłki nożnej  Klub w Wołczkowie 

Światowy Dzień Nutelli  Klub w Stolcu 

Turniej bilardowy dla młodzieży   Klub w Wąwelnicy 

Bal karnawałowy dla dorosłych   Klub w Bezrzeczu 
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 Turniej Fifa  przy współpracy 

 z LZS 

 Klub w Stolcu  

Tłusty czwartek – warsztaty kulinarne  Wszystkie kluby  

Moje hobby – spotkanie z artystą oraz 

cykliczne spotkania  

z przedszkolakami 

 Biblioteka w Dołujach 

Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej- 

plener  

 Wszystkie kluby 

„Randka w ciemno z książką”- wydarzenie 

społeczno- kulturalne  

 Biblioteka w Mierzynie 

Senioriada SAS- spotkania aktywizujące 

Seniorów 

 Wszystkie biblioteki, kluby  

w Dobrej, Dołujach, 

Wąwelnicy, Rzędzinach 

Walentynki – warsztaty, wystawy, zabawa  Wszystkie kluby  

Warsztaty artystyczne „Zimowe pejzaże” - 

różne techniki 

 Wszystkie kluby  

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 

112- warsztaty, scenki tematyczne 

 Klub w Dołujach 

Turniej sportowy  Klub w Skarbimierzycach we 

współpracy z LZS 

Kawiarenka ”Młodym wstęp wzbroniony”  

dla seniorów 

 Klub w Bezrzeczu 

,,Nasze pasje”-warsztaty rękodzielnicze 

dla młodzieży i dorosłych 
 Klub w Bezrzeczu 

Hand made- warsztaty  z papieroplastyki  Biblioteka w Mierzynie 

Karnawałowe maski i fascynatory na bal- 

zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych 
 Kluby w Dołujach, 

Rzędzinach  

i Skarbimierzycach 

„Wtorkowe spotkania z doświadczeniem” 

dla seniorów 
 Klub w Stolcu 

Bal karnawałowy dla dzieci  Klub i Biblioteki w Dobrej 

oraz klub w Rzędzinach 

Warsztaty kulinarne  Wszystkie kluby 
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MARZEC 

Dzień sołtysa – spotkania  

z mieszkańcami 

 Wszystkie kluby 

Światowy Dzień Poezji – konkurs poetycki    Biblioteka w Dobrej 

„Cała Polska czyta dzieciom”  Wszystkie biblioteki 

,,Wiosenne strofki”- promocja kultury 

żywego słowa i młodych talentów- 

konkurs recytatorski dla młodzieży 

 Biblioteka w Dołujach 

Światowy Dzień Pisarzy- spotkanie 

autorskie 

 Biblioteka w Mierzynie oraz 

biblioteka i klub  

w Wołczkowie 

 Światowy Dzień Wody – warsztaty 

eksperymentalne 

 Kluby w Wołczkowie 

Akcja sprzątania świata- najbliższe 

otoczenie  

 Wszystkie kluby 

Międzynarodowy Dzień Teatru- wyjście 

 z mieszkańcami na spektakl 

 Biblioteka w Dołujach 

Dzień Kobiet – uroczystości, warsztaty  Wszystkie kluby 

„ONE” -portrety biograficzne kobiet – 

wystawa książek 

 Biblioteka w Wołczkowie 

Szachowa edukacja- warsztaty  Klub w Stolcu 

Hand made- warsztaty z papieroplastyki  Biblioteka w Mierzynie 

Dzień Piekarzy i Cukierników  Kluby w Dobrej, Dołujach, 

Wołczkowie, Wąwelnicy 

 i Rzędzinach  

Turniej tenisa stołowego we współpracy  

z LZS 

 Klub w Skarbimierzycach  

 

Warsztaty rękodzielnicze- szydełkowanie 

dla dorosłych 

 Klub w Dobrej   

Pierwszy dzień wiosny - wycieczka do lasu 

w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny 

 Kluby w Dobrej, Stolcu, 

Wąwelnicy  

i Skarbimierzycach 
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Warsztaty artystyczne – różnorodne 

techniki 

 Wszystkie kluby i biblioteki 

Przywitanie wiosny z „Marzanną” - 

warsztaty oraz wyjście w plener 

 Wszystkie kluby 

SAS -Spotkania Aktywizujące Seniorów 

Biblioterapia 

 Biblioteki w Dołujach, Dobrej 

 i Wołczkowie 

KWIECIEŃ 

Quiz wiedzy o gminie Dobra „Ja to wiem”   Biblioteka i klub w Dobrej 

Światowy Dzień Książki- panel dyskusyjny, 

spotkanie autorskie, wystawa.  

Historia pierwszej książki. 

 Wszystkie biblioteki  

Światowy Dzień Scrabble  Kluby w Skarbimierzycach 

 i Rzędzinach 

Międzynarodowy Dzień Psa 

Ratowniczego- warsztaty z GPR OSP 

Wołczkowo 

 Klub w Wołczkowie 

Dzień Tęczy - warsztaty  Kluby w Rzędzinach  

i Dołujach 

Światowy Dzień Zdrowia- warsztaty 

edukacyjne 
 Klub w Wąwelnicy 

Dzień Leśnika we współpracy  

z Leśnictwem Poddymin 
 Klub w Stolcu 

Międzynarodowy Dzień Ziemi - wystawa 

zdjęć i książek, zajęcia edukacyjne i 

plenerowe 

 Wszystkie biblioteki i kluby 

Turniej sportowy we współpracy z LZS  Klub w Skarbimierzycach 

Warsztaty artystyczne – pisanki, palmy  

i kompozycje świąteczne  

 Wszystkie kluby 

 Spotkanie literacko- plastyczne dla 

najmłodszych czytelników 

 Biblioteka w Mierzynie 

,,Wiosna Włóczykija” - wycieczka 

plenerowa dla dzieci i młodzieży 

  Kluby w Stolcu, Dołujach 

 i Wąwelnicy 
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Akcja sprzątania świata - sprzątamy 

najbliższą okolicę 

 Wszystkie kluby 

Warsztaty kulinarne- tradycyjne wypieki 

Wielkanocne 

 Wszystkie kluby  

Magia świąt – organizujemy upominki dla 

Seniorów 

 Klub w Bezrzeczu 

Międzynarodowy Dzień Ziemi – warsztaty 

edukacyjne, wystawa zdjęć 

 Biblioteka w Dołujach, klub 

w Wąwelnicy 

„Szachowa edukacja”- warsztaty  Klub w Stolcu 

Turniej Darta we współpracy z LZS  Klub w Stolcu 

 „Czytam w podróży Herberta”  Wszystkie biblioteki 

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej – 

warsztaty rękodzielnicze 

 Klub w Bezrzeczu 

Dzień Ziemi i Ekologii - wycieczka do 

gospodarstwa ekologicznego 

 Biblioteka i klub  

w Wołczkowie 

SAS - warsztaty rękodzielnicze dla 

seniorów 

 Wszystkie kluby 

„Wtorkowe spotkania z doświadczeniem” 

dla seniorów 

 Klub w Stolcu 

Prima Aprilis - żarty, komedia, teatrzyk dla 

dzieci i młodzieży 

 Kluby w Skarbimierzycach  

i Wołczkowie 

 

Turniej gier sportowych- plener  Klub w Wołczkowie 

Sportowy kwiecień – zawody sportowe – 

integracyjne dla mieszkańców 

 Wszystkie kluby 

 

Dzień książki i praw autorskich- kiermasz 

książki 
 Klub i biblioteka w Dobrej 

MAJ 

Święto Flagi RP - warsztaty dla młodzieży   Wszystkie kluby 

Dni Bezrzecza- festyn  Klub w Bezrzeczu 
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„Wiosna na pograniczu” - rajd pieszy 
 Kluby w Stolcu  

i  Rzędzinach  

Spotkanie literacko- plastyczne dla dzieci 
 Biblioteka w Mierzynie 

Survival ABC przetrwania – obozowanie  

w lesie dla młodzieży we współpracy  

z Leśnictwem Poddymin 

 Klub w Stolcu 

Dzień Matki 
 Wszystkie kluby i biblioteki 

,,Wędrujące książki z ręki do ręki”- 

kiermasz  

 Biblioteka w Wołczkowie 

Święto Konstytucji 3 Maja- obchody 

wspólnie z czytelnikami (marsz, spotkania, 

prelekcje, gazetki) 

  

Wszystkie biblioteki i kluby 

Rowerowy rajd po okolicy dla wszystkich 

mieszkańców 

 Kluby w Rzędzinach, Stolcu, 

Dołujach i Wąwelnicy 

„Pchli targ”- klubowy bazarek  Kluby w Stolcu, Dołujach   

i w Dobrej 

Warsztaty kulinarne  Wszystkie kluby 

Dzień Działacza Kultury  Wszystkie kluby i biblioteki 

Sportowy turniej Miast i Gmin  Wszystkie kluby 

Tydzień bibliotek 08-14 maj - cykl spotkań, 

warsztaty, wystawy, spotkania autorskie, 

noc w bibliotece 

 Wszystkie biblioteki 

Dzień Niezapominajki – plener dla dzieci  Klub w Dobrej 

Dzień Strażaka - plener  Dobra 

CZERWIEC 

Dzień Dziecka- plener 03.06.2023r Dobra  

Obchody urodzin Aleksandra Fredro  Wszystkie biblioteki 
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Pchli targ  Klub w Stolcu 

Turniej sportowy  Klub w Skarbimierzycach 

Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek -

kiermasz książek  

 Biblioteka w Dobrej 

Wycieczki rowerowe i piesze  Kluby w Rzędzinach  

i  Stolcu 

Świętojański bieg na orientację   Klub w Bezrzeczu 

Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom – 

przedstawiciele różnych środowisk dla 

dzieci  

 Wszystkie biblioteki  

„Noc Świętojańska”  Wszystkie kluby 

Dzień Rodziny – rodzinne spotkanie  

z książką  

 Biblioteka w Wołczkowie 

,,Bajko-terapia na polanie - opowiem Ci 

bajkę”- spotkanie z dziećmi w plenerze 

 Biblioteka i klub w Dołujach 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska – 

prelekcje, wystawy, sprzątanie najbliższej 

okolicy 

 Wszystkie kluby i biblioteki 

Dzień Ojca   Wszystkie kluby i biblioteki 

Noc Kupały – zabawa i konkursy dla dzieci   Klub w Wąwelnicy 

Turniej Badmintona  Kluby w Stolcu, Dołujach, 

Wołczkowie i Wąwelnicy 

 

 ,,Parada bajkowych postaci”- warsztaty  

i zajęcia literackie dla najmłodszych 

 Biblioteka w Mierzynie 

Warsztaty artystyczne – różne techniki   Wszystkie kluby 

Warsztaty kulinarne   Wszystkie kluby 

LIPIEC 

 

Wakacyjny program – warsztaty, 

Lipiec / 

Sierpień 

Wszystkie kluby 

(szczegółowy program przed 

wakacjami) 
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prelekcje, konkursy, gry i zabawy 

Turniej sportowy   Klub w Skarbimierzycach 

„Baśniowa przygoda”- warsztaty 

edukacyjne 

 Biblioteka w Wołczkowie 

Międzynarodowy Dzień Gier 

Książkowych”- zabawa 

 Biblioteka w Mierzynie 

Mini Mundial 2023  Klub w Wołczkowie 

Dzień Policjanta – kartka z życzeniami, 

spotkanie, wystawa – gazetka o pracy 

policjanta 

 Wszystkie kluby 

 Dzień Psa – wyprawa do schroniska dla 

zwierząt 

 Klub w Rzędzinach 

Wycieczki rowerowe i piesze  Wszystkie kluby 

Wielobój wiejski- turniej we współpracy 

 z LZS 

 Klub w Stolcu 

Warsztaty kulinarne   Wszystkie kluby 

Dzień Miłośników Książki”- kiermasz 

książki 

 Wszystkie biblioteki 

SIERPIEŃ 

Wakacyjny program – warsztaty, 

prelekcje, konkursy, gry i zabawy 

 Wszystkie kluby 

(szczegółowy program przed 

wakacjami) 

Kiermasz książek  Biblioteka w Mierzynie 

Festyn rodzinny  Klub w Skarbimierzycach 

Wycieczki rowerowe i piesze  Wszystkie kluby 

Turniej w kalambury   Klub w Wąwelnicy 

Lato z książką – zabawy , konkursy 

 i warsztaty edukacyjne 

 Wszystkie biblioteki   

Zielnik na bazie natury i literatury- 

warsztaty 

 Biblioteka w Wołczkowie 
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 WRZESIEŃ 

Festyn pieczonego ziemniaka  Klub Bezrzecze i w Stolcu 

Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych   Klub Bezrzecze 

Warsztaty robienia zakładki do książki  Biblioteka w Wołczkowie 

Światowy Dzień Turystyki- wycieczka 

rowerowa dla dorosłych  

 Klub w Stolcu 

Grzybobranie dla dorosłych  Klub w Rzędzinach 

Warsztaty plastyczne - pejzaże  

z wakacji – konkursy, komiksy, wystawy 

 Wszystkie kluby 

Sprzątanie Świata – sprzątamy okolicę  Wszystkie kluby 

„Cała Polska czyta dzieciom” oraz 

„Narodowe Czytanie”  
 Wszystkie biblioteki i kluby 

Historia komiksu oraz warsztaty tworzenia 

komiksu 
 Biblioteka w Dołujach 

Spotkanie literacko- plastyczne dla dzieci  Biblioteka w Mierzynie 

Rocznica wybuch II Wojny Światowej   Wszystkie kluby i biblioteki 

Dzień chłopaka – konkursy, zabawa  Klub w Skarbimierzycach 

Jesienni poszukiwacze przygód – 

podchody dla młodzieży we współpracy  

z LZS 

 Klub w Skarbimierzycach 

SAS- warsztaty artystyczne dla seniorów  Klub  w Dołujach  

i Wąwelnicy 

Turniej gier zespołowych  Klub w Wołczkowie 

„Kolorowa jesień” - plener  Biblioteka i klub w Dobrej 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy–

warsztaty, spotkanie z ratownikiem 

medycznym 

 Kluby w Rzędzinach, 

Dołujach, Wołczkowie  

i Wąwelnicy 

PAŹDZIERNIK 
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„Święto pieczonego ziemniaka” – ognisko, 

konkursy   

 Kluby w Rzędzinach, 

Dołujach, Wąwelnicy  

i Dobrej 

Dzień Edukacji Narodowej  Wszystkie biblioteki i klub  

w Wołczkowie 

„Święto latawca” – festyn  Klub w Bezrzeczu 

Turniej w piłkarzyki we współpracy  

z LZS 

 Klub w Skarbimierzycach 

„Grzybobranie” - wyprawa do lasu  Klub w Stolcu 

Moda na czytanie- akcja obdarowywania 

książką 

 Biblioteka  w Dołujach 

Halloween-plener  Kluby w Skarbimierzycach  

i Rzędzinach 

Moja mała ojczyzna – warsztaty  

i  pogadanka o mojej miejscowości 

 z uczniami szkoły podstawowej. 

 Biblioteka w Dobrej 

Ognisko integracyjne  Klub w Skarbimierzycach 

„Na progu jesieni” - spotkanie autorskie, 

warsztaty dla Seniorów 

 Biblioteka w Mierzynie 

Jesienny bal Seniora  Klub w Bezrzeczu 

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich- 

uroczystości w klubie 

 Kluby w Dobrej, Dołujach,  

 Wołczkowie i Wąwelnicy 

Światowy dzień chleba- warsztaty 

kulinarne dla dorosłych. 

 Klub w Dobrej  

Warsztaty artystyczne- kotyliony   Wszystkie kluby 

Dzień Papieża Jana Pawła II- wystawa  Klub w Dobrej 

Turniej  ping- ponga  Klub w Wąwelnicy 

Warsztaty artystyczne dla Seniorów  Klub w Dołujach 
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Warsztaty kulinarne  Wszystkie kluby 

Warsztaty „Barwy jesieni” dla 

przedszkolaków 

 Biblioteka w Dołujach  

Noc bibliotek  Wszystkie biblioteki oraz 

klub w Rzędzinach 

Światowy Dzień Drzewa- warsztaty  Klub i biblioteka  

w Wołczkowie 

Światowy Dzień Żywności- warsztaty 

kulinarne 

 Wszystkie kluby 

„Turniej w Piłkarzyki” - dla mieszkańców 

gminy   zorganizowany przy współpracy   

z LZS  

 Klub w Stolcu  

Światowy Dzień Uśmiechu  Kluby w Wąwelnicy, 

Dołujach, Rzędzinach 

 i Stolcu 

LISTOPAD 

Światowy Dzień  Pluszowego Misia -

zajęcia literackie i warsztaty plastyczne 

 

 

Wszystkie biblioteki i klub  

w Bezrzeczu 

Akademia 11 listopada  Biblioteka i klub w Dobrej  

Dzień Seniora- koncert, warsztaty, 

uroczystości  
 Wszystkie kluby 

Andrzejki – wieczór wróżb i dobrej zabawy  Wszystkie kluby  

Turniej bilardowy 
 

 Klub w Wąwelnicy 

Warsztaty frotażu  Biblioteka w Wołczkowie 

Turniej bilardowy we współpracy  

z LZS 

 Klub w Stolcu  

„Rajd Niepodległościowy” - rajd 

samochodowy po okolicy 

 Klub w Stolcu 

Warsztaty kulinarne dla dzieci- wypiek  

i zdobienie pierników 

 Wszystkie kluby 
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  Warsztaty rękodzielnicze  Wszystkie kluby 

,,Poetyckie Zaduszki”  Wszystkie biblioteki i klub  

w Dobrej 

GRUDZIEŃ 

„Świąteczny worek życzeń” warsztaty 

plastyczne  

 Wszystkie kluby i biblioteki  

 

Maraton Pisania Listów Amnesty 

International 

 Klub w Skarbimierzycach 

Wieczór Opłatkowy – spotkanie z dziećmi  Kluby w Stolcu i Wąwelnicy 

Jarmark  Bożonarodzeniowy  Klub w Bezrzeczu 

Turniej Tenisa Stołowego  Klub w stolcu 

Turniej sportowy we współpracy  

z LZS 

 Klub w Skarbimierzycach 

Warsztaty – tradycje świąteczne  Wszystkie kluby 

„Mikołaj mieszka w bibliotece” – wystawa 

książkowa, pisanie listów do Św. Mikołaja 

przez dzieci 

 Biblioteka w Dobrej, 

Mierzynie  oraz klub  

w Dobrej 

Warsztaty artystyczne – dekoracje 

świąteczne 

 Wszystkie kluby i biblioteka 

w Wołczkowie  

Warsztaty rękodzielnicze   Wszystkie kluby 

Dzień gier planszowych  Klub w Dołujach  

Szopka Bożonarodzeniowa – konkurs dla 

dzieci 

  Kluby w Dołujach  

i Rzędzinach 

„Zostań Dobrym Mikołajem” – organizacja 

podarku dla potrzebujących 

 Klub w Wołczkowie 

„Czytelnik roku” - akcja biblioteczna  Wszystkie biblioteki 

Święto Górnika -Barburka   Klub w Wołczkowie 

Mikołajki   Wszystkie kluby 
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Sylwester dla dorosłych  Klub w Dobrej  

 

Ponadto cykliczne zajęcia i warsztaty: 

1. Kreatywne wtorki 

2. SAS – Spotkania Aktywizujące Seniorów 

3. Hand made – warsztaty z papieroplastyki 

4. Czytanie teatralne dla malucha 

5. Mała czarownica czyta – filmiki online 

6. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 

7. Biblioteka poleca- recenzje 

8. Kawiarenka „Młodym wstęp wzbroniony” 

9.  „Szachowa edukacja”  

10. „Wtorkowe spotkania z doświadczeniem” dla seniorów 

11. Joga 

12.  Warsztaty modelujące sylwetkę ciała 

 

 

 


