
STAŁE ZAJĘCIA W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2019R. (11 – 22 LUTEGO 2019R.) 

INFORMACJE DODATKOWE:  
- 13 lutego nie odbędą się zajęcia TAI CHI oraz jogi 
- w lutym nie będą odbywały się zajęcia mixu tanecznego dla dzieci  
- w czasie ferii zimowych nie będą się odbywać zajęcia indywidualne (nauka gry na gitarze, nauka gry na keyboardzie, 
studio piosenki) oraz zajęcia dziennikarskie dla młodzieży 
 
Przypominamy, że w czasie ferii zimowych dla dzieci przewidziany jest specjalny program zajęć, warsztatów i 
wycieczek – szczegóły dostępne są na stronie www.gpckie.pl ( w zakładce: FERIE ZIMOWE 2019 – na górze strony) 
 

11 lutego 2019r. 12 lutego 2019r. 13 lutego 2019r. 14 lutego 2019r. 15 lutego 2019 
Taniec i aerobik dla pań 

godz. 17:45-19:00 
(sala parter) 

 

J. angielski – kurs B1 (dorośli) 
godz. 17:55-18:55 

(sala komputerowa) 

 J. angielski – młodzież  
(egz.8-klasisty) 

godz. 16:30-18:00 
(sala komputerowa) 

Kurs komputerowy – gr. 50+ 
godz. 14:15-15:15 

(sala komputerowa) 
 

Joga  
godz. 19:30-21:00 

(sala parter) 
 

J. angielski – kurs maturalny 
godz. 19:00-20:30 

(sala komputerowa) 

 Brydż 
godz. 17:00-22:00 
(sala plastyczna) 

J. angielski dla grupy 50+ 
godz. 14:15-15:15 
(sala plastyczna) 

 

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

(sala komputerowa) 
 

Gimnastyka rehabilitacyjna  
godz. 19:10-20:10 

(sala parter) 
 

 J. angielski – konwersacje (dorośli 
poziom B2+)  

godz. 18:10-19:10 
(sala komputerowa) 

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

(sala komputerowa) 
 

    J. angielski – młodzież (egz.8-klasisty) 
godz. 17:45-19:15 

(sala komputerowa) 

    .„Byszewianie” – próba  
godz. 18:30-20:30 
(sala muzyczna) 

 

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLIC 
Świetlica w Kalonce 

godz. 9:00-15:00 
 

Świetlica w Kalonce 
godz. 9:00-15:00 

 

Świetlica w Kalonce 
godz. 9:00-15:00 

 

Świetlica w Kalonce 
godz. 9:00-15:00 

 

Świetlica w Kalonce 
godz. 9:00-15:00 

 

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

 

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

 

 

http://www.gpckie.pl/


 

INFORMACJE DODATKOWE:  
- w lutym nie będą odbywały się zajęcia mixu tanecznego dla dzieci  
- w czasie ferii zimowych nie będą się odbywać zajęcia indywidualne (nauka gry na gitarze, nauka gry na keyboardzie 
oraz studio piosenki) oraz zajęcia dziennikarskie dla młodzieży 
 
Przypominamy, że w czasie ferii zimowych dla dzieci przewidziany jest specjalny program zajęć, warsztatów i 
wycieczek – szczegóły dostępne są na stronie www.gpckie.pl (w zakładce: FERIE ZIMOWE 2019 – na górze strony) 

18 lutego 2019r. 19 lutego 2019r. 20 lutego 2019r. 21 lutego 2019r. 22 lutego 2019 

Taniec i aerobik dla pań 
godz. 17:45-19:00 

(sala parter) 
 

J. angielski dla grupy 50+ 
17:00-18:00 

(sala plastyczna) 

TAI CHI 
godz. 17:30-19:00 

(sala parter) 

J. angielski – młodzież (egz.8-
klasisty) 

godz. 16:30-18:00 
(sala komputerowa) 

Kurs komputerowy – gr. 50+ 
godz. 14:15-15:15 

(sala komputerowa) 
 

Joga  
godz. 19:30-21:00 

(sala parter) 
 

J. angielski – kurs B1 (dorośli) 
godz. 17:55-18:55 

(sala komputerowa) 

Joga  
godz. 19:30-21:00 

(sala parter) 
 

Brydż 
godz. 17:00-22:00 
(sala plastyczna) 

J. angielski dla grupy 50+ 
godz. 14:15-15:15 
(sala plastyczna) 

 

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

(sala komputerowa) 
 

J. angielski – kurs maturalny 
godz. 19:00-20:30 

(sala komputerowa) 

 J. angielski – konwersacje (dorośli 
poziom B2+)  

godz. 18:10-19:10 
(sala komputerowa) 

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

(sala komputerowa) 
 

 Gimnastyka rehabilitacyjna  
godz. 19:10-20:10 

(sala parter) 
 

  J. angielski – młodzież (egz.8-klasisty) 
godz. 17:45-19:15 

(sala komputerowa) 

    .„Byszewianie” – próba  
godz. 18:30-20:30 
(sala muzyczna) 

 

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLIC 

Świetlica w Kalonce 
nieczynna 

 

Świetlica w Kalonce 
nieczynna 

 

Świetlica w Kalonce 
nieczynna 

 

Świetlica w Kalonce 
nieczynna 

 

Świetlica w Kalonce 
nieczynna 

 

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

 

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

 

 

http://www.gpckie.pl/

