
 

poniedziałek  wtorek  środa  czwartek  piątek   sobota  

8.30

KURS KOMPUTEROWY                                  
dla osób 50+                                                      

I gr. 8.30 - 10.30                                                  

II gr.  10.45 - 12.45                                                      

pracownia komputerowa       

10.00 Joga (9.15 -10.45) sala

Koło malarskie DLA DZIECI                               

(10.00-11.00)                                   

pracownia plastyczna

11.00

Koło malarskie  DLA DOROSŁYCH                           

(11.00-14.00)                                    

pracownia plastyczna

14.00

Język angielski od podstaw                         

dla seniorów  13.50 - 14.50                    

pracownia komputerowa

15.00

Język angielski od podstaw                         

dla seniorów  15.00 - 16.00                    

pracownia komputerowa

16.00

Nauka gry na instrumentach 

muzycznych                                                    

(16.00-19.30) - pracownia muzyczna   

zajecia odbywać się będą do 9 

stycznia, później przerwa na ferie 

zimowe

Nauka gry na instrumentach 

muzycznych  (16.00-20.00)                             

pracownia muzyczna    zajecia odbywać 

się będą do 11 stycznia, później 

przerwa na ferie zimowe

Język angielski od podstaw                         

dla seniorów  16.10 - 17.10                    

pracownia komputerowa

16.00

Język angielski - różne grupy               

(16.45-19.00)   prac.ownia 

komputerowa

Rozgrywki amatorskiej ligi tenisa 
stołowego / Spotkania projektowe             

w ramach EVS  16.00 - 21.00  sala

17.00

Język angielski - różne grupy                                 

(17.00-20.00)  pracownia 

komputerowa

Nauka gry na instrumentach 

muzycznych   (17.00-20.00)   

pracownia muzyczna   zajecia 

odbywać się będą do 10 stycznia, 

później przerwa na ferie  zimowe                               

Warsztaty Decoupage                                                 
- dla dorosłych                                                

(17.00-19.00)    pracownia plastyczna

KURS KOMPUTEROWY                                  
dla osób 50+     17.30-19.30                      

pracownia komputerowa       

17.00

MIX TANECZNY - taniec dla dzieci 

17.00-18.00   sala   zajęcia rozpoczną 

się 9 stycznia

Język angielski - różne grupy               

(17.00-20.00)   prac.ownia 

komputerowa

Warsztaty Decoupage - dla dzieci             

(17.00-19.00)  pracownia plastyczna

CERAMIKA ARTYSTYCZNA                             

- dla dzieci i dorosłych                                

(17.00 - 19.00) pracownia plastyczna

18.00

ZAJĘCIA KREATYWNE i MANUALNE 

DLA DZIECI  (18.00-19.30)  pracownia 

plastyczna -  zajęcia rozpoczną się           

9 stycznia

TAI CHI  - system ćwiczeń zdrowotnych    

17.30-19.00    -  sala

18.00

Latino Solo i tańce integracyjne                 

- dla pań i nie tylko                                          

18.00-19.00   sala  -  zajęcia rozpoczną 

się 9 stycznia

HIP HOP dla dzieci                                           

18.30 - 19.30   sala  -  zajęcia rozpoczną 

się 12 stycznia

Próba zespołu Byszewianie                                   

(18.30-20.30)   pracownia muzyczna

19.00 Joga  (19.30-21.00)   -  sala                                                                

Gimnastyka rehabilitacyjna                            
- zdrowy kregosłup                                                   

(19.15-20.15)      sala                                                     

Joga  (19.30-21.00)   -  sala                                                                

TANIEC TOWARZYSKI                                   

DLA DOROSŁYCH                                            

19.45-21.15  sala  - zajęcia rozpoczną 

się po zebraniu się odpowiedniej grupy
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