Kluby Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta to 13 klubów w Nowej
Hucie.

Klub 303
Klub 303 działa na osiedlu
Dywizjonu 303 pod numerem 1,
na pierwszym piętrze budynku.
Wejdziesz tam po schodach.
W Klubie 303 nauczymy Cię
sztuczek cyrkowych.
Na przykład chodzenia po linie
lub żonglowania, czyli podrzucania kilku przedmiotów jednocześnie.

Klub Aneks
Klub Aneks działa
w zabytkowym Dworze
Mycielskich.
Dwór znajduje się w parku,
w osiedlu Łuczanowice, przy
ulicy Andrzeja Mycielskiego pod
numerem 11.
Wejście do klubu znajduje się
z lewej strony budynku. Wejdziesz tam po kilku schodach
W Klubie Aneks organizujemy co roku rodzinny festyn o nazwie Dzień
Łuczanowic, a na co dzień uczymy języków obcych i wykonujemy
ozdoby oraz ozdobione ręcznie kartki na różne okazje.

Klub Dukat
Klub Dukat działa w osiedlu
Grębałów, przy ulicy Stycznej
pod numerem 1. Wejście
do klubu znajduje się od strony
ulicy Jubileuszowej.
Klub Dukat to miejsce, gdzie
zawsze jest wesoło.
Lubimy organizować zabawy dla dzieci i dorosłych.
Prowadzimy zespół teatralny Klubowa Grupa Poetica. Organizujemy
konkurs na najładniejszy ogródek przed domem.

Klub Herkules
Klub Herkules działa w osiedlu
Branice, przy ulicy Generała
Michała KaraszewiczaTokarzewskiego, pod numerem
29.
W Klubie Herkules lubimy
zajmować się dawnymi
tradycjami i zwyczajami.
Szyjemy ozdoby, na przykład pluszowe kurki.

Klub Jedność
Klub Jedność działa w osiedlu
Wolica, przy ulicy Drożyska pod
numerem 3c. Wejście do klubu
znajduje się z prawej strony
budynku, za bramą i parkingiem.
W Klubie Jedność bardzo
lubimy działać wspólnie
z sąsiadami i przyjaciółmi.
Podczas zajęć tworzymy rękodzieło, to znaczy sami wykonujemy
przedmioty i pięknie je zdobimy.

Klub Jędruś
Klub Jędruś działa na osiedlu
Centrum A pod numerem 6a,
w piętrowym budynku pośrodku
osiedla.
Na dole budynku są garaże dla
aut, a nad nimi klub.
Wejdziesz do niego po
schodach z boku budynku
W Klubie Jędruś staramy się pomagać naszym sąsiadom, przyjaciołom i
każdemu, kto nas odwiedzi. Tu będziesz zawsze czuł się mile widziany.

Klub Karino
Klub Karino działa w osiedlu
Chałupki, przy ulicy
Truskawkowej pod numerem 4,
na parterze.
Obok klubu jest plac zabaw.
W Klubie Karino bardzo dobrze
czują się kobiety.
Organizujemy dla kobiet dużo zajęć.
W Klubie Karino podtrzymujemy dawne tradycje, na przykład pieczemy
chleb, kolędujemy, robimy wieńce na dożynki.

Klub Krzesławice
Klub Krzesławice działa na
osiedlu Krzesławice, przy ulicy
Melchiora Wańkowicza pod
numerem 17.
Klub mieści się w budynku,
który jest zabytkiem.
Kiedyś była tu szkoła.
W Klubie Krzesławice lubimy organizować zajęcia plastyczne.
Nauczymy Cię na przykład pięknie malować.
W klubie chętnie spotykają się osoby starsze.

Klub Mirage
Klub Mirage działa na osiedlu
Bohaterów Września pod
numerem 26, w budynku
ze sklepami i punktami
usługowymi. Wejście do klubu
jest od strony ulicy Piasta
Kołodzieja.
W Klubie Mirage bardzo lubimy organizować wystawy malarstwa
i wernisaże.
Wernisaż to otwarcie wystawy, na przykład obrazów.

Klub Pod Kasztanami
Klub Pod Kasztanami działa
w osiedlu Kościelniki, przy ulicy
Płoszczyny pod numerem 1.
Wejście do klubu znajduje się
obok drzew kasztanowca,
wejdziesz do niego po kilku
schodach.
Spotykają się tu mali i duzi mieszkańcy Kościelnik.
W klubie uwielbiamy podróże.
Spotykamy się by rozmawiać o podróżowaniu i opowiadać o ciekawych
miejscach na świecie.

Klub Wersalik
Klub Wersalik działa na osiedlu
Ogrodowym pod numerem 15.
Wejście do klubu znajduje się
na parterze bloku mieszkalnego
w środku osiedla.
W Klubie Wersalik organizujemy
spotkania dla naszych sąsiadów
z osiedla, gramy z nimi w gry planszowe.
Dla dzieci organizujemy Akademię Dzieci i Młodzieży.

Klub Zakole
Klub Zakole działa w osiedlu
Kantorowice, przy ulicy Zakole
pod numerem 31. Klub znajduje
się w nowym, bardzo
nowoczesnym budynku.
Bardzo lubimy teatr i poezję.
Organizujemy zajęcia teatralne
i wieczorki poetyckie.
Jeśli lubisz gotować, zapraszamy na spotkania w naszej kuchni.

Klub Zgody
Klub Zgody działa na osiedlu
Słonecznym pod numerem 16.
Wejście do klubu znajduje się
od strony alei Róż.
W Klubie Zgody od wielu lat
organizujemy zajęcia baletowe.
Potrafimy też przygotować ciekawą wystawę.

Kontakt
Jeżeli chcesz skontaktować się z nami możesz zadzwonić przez telefon,
odbyć rozmowę wideo przez internet, napisać list albo wysłać
wiadomość mailem.
Na stronie internetowej Kontakt znajdziesz potrzebne adresy i numery
do wszystkich klubów.
Możesz kontaktować się z dyrektorem lub pracownikami biura
w sprawach działalności klubów. Na stronie internetowej Kontakt
znajdziesz potrzebne adresy i numery.
Jeśli jesteś Głuchy, możesz skorzystać z tłumacza języka migowego.
Tłumacz jest za darmo, ale musisz się wcześniej umówić.
Jeśli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy z widzeniem
możesz załatwić wszystkie swoje sprawy. Poinformuj pracowników biura
albo klubu o Twoich problemach ze wzrokiem i powiedz jak można Ci
pomóc.

Jeśli przy poruszaniu się pomaga Ci pies przewodnik, możesz z nim
przyjść do biura i każdego klubu.
Napisz lub zadzwoń do Koordynatora ds. dostępności jeżeli masz kłopot
z kontaktem, nie wiesz z kim rozmawiać albo kto z nas mógłby Ci
pomóc: koordynator@krakownh.pl, 504 419 164.

