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BISKUPICE 

Zajęcia stałe: 

 

 

ZAJĘCIA STAŁE NA WRZESIEŃ 2021 DOK KOŃCZYCE 

PONIEDZIAŁEK 

8.30 - zajęcia kółka plastycznego dla dorosłych i seniorów 

13.30 - zajęcia kółka plastycznego dla dzieci 

14:30 - zajęcia dla dzieci w Ośrodku Kuratorskim nr 2  

19.15 - Gyrokinesis® - gimnastyka dla pań i panów 

 

WTOREK  

8.30 - zajęcia kółka plastycznego dla dorosłych i seniorów  

14.30 - Przyroda wokół nas - zajęcia dla dzieci 

14.30 - zajęcia dla młodzieży w Ośrodku Kuratorskim nr 2  

17.00 - zajęcia plenerowe z nordic walking dla młodzieży i dorosłych 

18.00 - spotkania Rady Dzielnicy Kończyce (pierwszy wtorek po 15-tym każdego miesiąca) 

19.00 - dyżury członków Zarządu Rady Dzielnicy Kończyce 

 

ŚRODA  

8.30 - zajęcia kółka plastycznego dla dorosłych i seniorów  

13.00 - zajęcia kółka plastycznego dla dzieci  

14.30 - zajęcia dla młodzieży w Ośrodku Kuratorskim nr 2 

17.00 - spotkania hodowców gołębi (co drugą środę) 

 

CZWARTEK 

8.30 - zajęcia kółka plastycznego dla dorosłych i seniorów  

14.30 - zajęcia dla młodzieży w Ośrodku Kuratorskim nr 2 

16.00 - kółko szachowe 

 

Dzień tyg. Godzina i rodzaj zajęć  Uwagi 

Poniedziałek 15.00 - Zajęcia dla młodzieży w Ośrodku Kuratorskim nr 1 

15.30 - Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży 

17.00 – Spotkania Stow. Klub Abstynentów „Nowe Życie” 

18.00 - Zumba 

 

 

Wtorek 15.00  - Zajęcia dla młodzieży w Ośrodku Kuratorskim nr 1 

15.00 – Spotkania i zabawy seniorów Koła nr 8 w terminach ustalanych przez 

Zarząd Koła 

 

15.30 – Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży 

19.00 -  Spotkania Chóru Risonanza Continua   

 

 

Środa 15.00 -  Zajęcia dla młodzieży w Ośrodku Kuratorskim nr 1 

16.00 – Szkoła Tańca „Arabeska” 

18.00 – Zebrania Rady Dzielnicy (wg potrzeb RD) 

 

Czwartek 15.00 -  Zajęcia dla młodzieży w Ośrodku Kuratorskim nr 1 

19.00 – GYROKINESIS® dla dorosłych i seniorów 

 

Piątek  15.00 -  Zajęcia dla młodzieży w Ośrodku Kuratorskim nr 1 

15.30 – Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży 

17.00 – Szczudła dla dzieci i młodzieży                                              
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PIĄTEK 

15.00 - zajęcia dla młodzieży w Ośrodku Kuratorskim nr 2                                                                       

16.30 - zajęcia taneczne dla dzieci 

Zajęcia stałe DOK PAWŁÓW: 

 

Dzień tygodnia Godzina i rodzaj zajęć  

Poniedziałek 17.00-19.00 ZAJĘCIA SPORTOWE DLA PANÓW - klub tenisa 

stołowego 19.00-20.00 ZAJĘCIA TANECZNE ZUMBY DLA PAŃ - 

nauka układów choreograficznych 

17.00-20.00 LOGOSENSORYKA –zajęcia dla dzieci od 4 miesiąca do 6 

roku życia  

Wtorek 16.00.-17.00 KÓŁKO PLASTYCZNE GRUPA MŁODSZA - nauka 

technik plastycznych dla najmłodszych- dzieci przedszkolnych i klas 

młodszych szkoły podstawowej 

17.00-18.00 KÓŁKO PLASTYCZNE  - CERAMICZNE GRUPA 

STARSZA- nauka technik plastycznych i ceramicznych dla dzieci 

szkolnych 

 18.00-20.00 POGOTOWIE EGZAMINACYJNE DLA MŁODZIEŻY 

18.30-19.30 AEROBIK - gimnastyka dla pań 

18.30-19.30 – KLUB OJCA – comiesięczne spotkania dla ojców 

Środa 15.30-16.30 ZAJĘCIA RUCHOWE DLA SENIORÓW    

17.00-18.00 ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI 

Czwartek 16.00-18.00 KLUB SENIORA - spotkania seniorów  dzielnicy 

17.00-19.00 ZAJĘCIA SPORTOWE DLA PANÓW - klub tenisa 

stołowego 19.00-20.00 AEROBIK - gimnastyka dla pań  

Piątek  Spotkania stowarzyszeń i grup wg potrzeb  

 

ZAJĘCIA STAŁE DOK GRZYBOWICE 

 

DZIEŃ 

TYGODNIA 

NAZWA ZAJĘĆ 

Poniedziałek 

 

16.00-18.30 

17.00-19.00 

19.00-20.00 

Próba zespołu Blue Dragonfly z możliwością 

nauki gry na gitarze  

Próba zespołu Radioaktywni 

Aeropag - spotkania dyskusyjne seniorów (raz w 

miesiącu) 

Wtorek 

 

17.00-18.00 

18.00-19.00 

16.30-17.30 

17.30-18.30 

Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży, 

możliwość nauki gry w szachy -  zajęcia 

bezpłatne  

Zajęcia szachowe dla dzieci szkolnych z 
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18.00-20.00 profesjonalnym trenerem - zajęcia bezpłatne 

Aikido - zajęcia rekreacyjne dla dzieci z zakresu 

japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne 

Aikido - zajęcia rekreacyjne dla młodzieży z 

zakresu japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne 

Próby zespołu „Blue Dragonfly”z możliwością 

nauki gry na gitarze     

 

Środa 

17.00-19.00 

17.00-19.00 

Zajęcia szachowe dla przedszkoli i szkół 

Próby zespołu muzycznego „Radiooaktywni”  - 

zajęcia bezpłatne 

 

Czwartek 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

18.80-1900 

16.30-1730 

17.30-18.30 

17.00-19.00 

Zajęcia plastyczne dla  dzieci z profesjonalnym 

instruktorem - udział bezpłatny 

Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży, 

możliwość nauki gry w szachy -  zajęcia 

bezpłatne  

Zajęcia szachowe dla dzieci szkolnych z 

profesjonalnym trenerem - zajęcia bezpłatne 

Aikido - zajęcia rekreacyjne dla dzieci z zakresu 

japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne 

Aikido - zajęcia rekreacyjne dla młodzieży z 

zakresu japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne 

 Próby zespołu muzycznego „Radiooaktywni” - 

zajęcia bezpłatne   

 

Piątek 

16.00-17.30 

16.00-19.00 

19.00-20.00 

Kółko florystyczne dla dzieci i młodzieży z 

profesjonalną florystyką  - zajęcia bezpłatne, co 

drugi tydzień 

Próby grupy teatralnej Off-Road 

Próby Orkiestry Dętej Grzybowice          

 


