
godz. poniedziałek  wtorek  środa  czwartek  piątek  sobota  niedziela  

Papieroplastyka, quilling, 

Zajęcia świetlicowe   (10.30-

13.30)

Warsztaty malarskie   

(10.00-14.00)

Ceramika artystyczna                 

(10.30-13.30)

Tenis Stołowy                          

(10.00-14.00)

15.00
Tenis Stołowy                          

(14.00-19.00)

Tenis Stołowy                          

(14.00-18.00)

Tenis Stołowy                          

(14.00-18.00)

Rękodzieło, 

papieroplastyka                       

(16.00-19.00)

Język angielski - grupa 

ZAAWANSOWANA        (15.30-

16.30) 

Spotkania młodzieży w ramach 

projektu "Young people in 

action" - program Grundtvig

Papieroplastyka, quilling, 

Zajęcia świetlicowe               

(16.00-19.00)

Ceramika artystyczna               

(16.00-19.00)

Petanque (soft), tenis stołowy, 

KARAOKE         (16.00-20.30)

16.30
Język angielski -  grupa 

ŚREDNIOZAAWANSOWANA                                               

(16.30-18.00) 

Warsztaty teatralne                   

(17.00-19.00)

Ceramika artystyczna                 

(17.00-19.00)

                   

18.00 Fitness  (18.00-19.00) 

Tańce integracyjne różnych 

narodów                                       

(18.30-20.00)

Próba zespołu Byszewianie                                   

(18.30-20.30)

20 - 25 sierpnia - plener  malarski  "Uroki Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich"

26 sierpnia - poplenerowa wystawa malarska "Uroki PKWŁ" podczas imprezy Dożynkowej

26 sierpnia - Dożynki Gminno - Powiatowe

27 lipca  godz. 17.00  -  ognisko dla dzieci i młodzieży połaczone z wypałem ceramiki - prac wykonanych przez dzieci w czasie wakacyjnych warsztatów ceramiki

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie - LIPIEC  2012
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13 lipca godz. 17.00 - Seminarium dla młodzieży i mieszkańców gminy w ramach programu Grundtvig "Młodzi ludzie i komunikowanie się"

18 - 22 lipca - Wizyta partnerska w gminie Nowosolna w ramach projektu "Young people in action"  -  program Grundtvig

4 lipca godz. 11.00 - spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z cyklu "Polskie tradycje kulinarne" - POTRAWY GRILLOWANE

Zapraszamy  mieszkańców gminy Nowosolna, osiedla Nowosolna i wszystkich zainteresowanych do Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie,  gdzie w godzinach otwarcia Centrum 

można zapoznać się z historią gminy Nowosolna i obejrzeć wystawę  oraz książkę Heinricha Schȍlera - niemca, byłego mieszkańca  Borchówki pt. "Gedengbuh  Neu-Sulzfeld / Nowosolna". W bogato 

ilustrowanej książce autor opisuje historię  miejscowości  Neu Sulzfeld  (Nowosolna) w której krzyżuje się osiem ulic , historię mieszkańców każdej z tych ulic i mieszkańców pobliskich osad z okresu 

od 23 maja 1801 roku do 17 stycznia 1945 roku. Osady te tworzą dzisiaj gminę Nowosolna.

LETNI KALENDARZ WYDARZEŃ

10.00 

16.00

17.00


