
HARMONOGRAM ZAJĘĆ, WARSZTATÓW W GPCKIE W PLICHTOWIE ORAZ W ŚWIETLICACH – początek sezonu 2019/2020 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA 

Nauka gry na gitarze  
zajęcia indywidualne 

godz. 15:00-19:30 
(sala muzyczna) 

zajęcia od 4 listopada 
 

J. angielski dla grupy 50+ 
godz. 17:15-18:15 
(sala plastyczna) 

zajęcia od 8 października 
 

Nauka gry na keyboardzie 
zajęcia indywidualne 

godz. 15:00-19:30 
(sala muzyczna) 

zajęcia od 2 października  

Plastyczna przygoda z 
elementami j. hiszpańskiego 

dla dzieci 
godz. 17:00-18:30 
(sala plastyczna) 

zajęcia od 10 października 

J. angielski dla grupy 50+ 
godz. 14:15-15:15 

(sala komputerowa) 
zajęcia od 11 października 

 

Warsztaty dziennikarskie 
godz. 10:30-11:30 

zajęcia dwa razy w miesiącu 
(9.11.2019 i 23.11.2019) 

J. angielski dla grupy 50+ 
godz. 19:45-20:45 

(sala komputerowa) 
zajęcia od 7 października 

 

Warsztaty kreatywne dla 
dzieci 

godz. 18:30-19:45 
(sala plastyczna) 

zajęcia od 8 października  

Szachy 
godz. 17:00-18:30 
(sala plastyczna) 

zajęcia od 2 października 

Charakteryzacja artystyczna 
godz. 18:30-19:30 
(sala plastyczna) 

zajęcia od 10 października 
  

J. angielski dla grupy 50+ 
godz. 15:45-16:45 

(sala komputerowa) 
zajęcia od 11 października 

Zajęcia teatralne  
godz. 10:30-12:00 

(sala parter) 
zajęcia od 19 października 

 

Joga  
godz. 19:30-21:00 

(sala parter) 
zajęcia od 23 września 

„Byszewianie” – próba  
godz. 17:00-19:00 

(sala parter) 
 
 

TAI CHI 
godz. 17:30-19:00 

(sala parter) 
zajęcia od 25 września 

 

J. hiszpański dla dorosłych 
godz. 19:30-20:30 

(sala komputerowa) 
zajęcia od 10 października 

 

Studio piosenki 
godz. 15:00-19:30 
(sala muzyczna) 

zajęcia od 4 października 

Warsztaty malarskie 
godz. 10:00-13:00 
(sala muzyczna) 

zajęcia dwa razy w miesiącu 
(16.11.2019 i 23.11.2019) 

 

 J. angielski – różne grupy  
godz.16:45-20:00 
(sala muzyczna) 

 

Joga  
godz. 19:30-21:00 

(sala parter) 
Zajęcia od 25 września 

 

J. angielski – różne grupy  
godz.17:00-18:30 

(sala komputerowa) 
 

Rysunek i kaligrafia 
godz. 16:00-17:00 
(sala plastyczna) 

zajęcia od 11 października 

Rękodzieło – warsztaty 
szycia dla dzieci 

godz. 12:00-13:15 
(sala plastyczna) 

zajęcia raz w miesiącu – 
przypominamy o zapisach 

 

 Gimnastyka rehabilitacyjna  
godz. 19:10-20:10 

(sala parter) 
zajęcia od 1 października  

 

J. angielski – różne grupy  
(sala komputerowa) 

godz.16:50-19:00 

Taniec nowoczesny dla 
dzieci 

godz. 18:30-19:30 
(sala parter) 

zajęcia od 10 października 

Ceramika 
godz.17:30-19:00 
(sala plastyczna) 

zajęcia od 11 października 

 

   Salsa, bachata, reggaeton 
godz. 19:45-21:00 

(sala parter) 
zajęcia od 10 października 

 

  

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLIC 

Świetlica w Kalonce 
godz. 15:30-18:30 

 

Świetlica w Kalonce 
godz. 15:30-18:30 

 

Świetlica w Kalonce 
godz. 15:30-18:30 

 

Świetlica w Kalonce 
godz. 15:30-18:30 

 

Świetlica w Kalonce 
godz. 15:30-18:30 

 

 

 Świetlica w Byszewach  
godz. 17:00-21:00 

od 24 września 
 

 Świetlica w Byszewach  
godz. 17:00-21:00 

od 26 września 
 

  

 


