
 

 
 
Plan zajęć popołudniowych I półrocze 2022 r.                  (aktualizacja 7.01.2022r.) 

 

Poniedziałek: 
• godz. 13.30 – 17.45   nauka gry na gitarze (zajęcia płatne)  

kontakt telefoniczny z instruktorem 516 946 669                                              

• godz. 16.00 – 18.00   HIP HOP grupa 2 starsza (sala widowiskowa, bezpłatne)  
kontakt telefoniczny z instruktorem 882 030 047                                              

• godz. 18.00 – 19.00   zajęcia fitness – ZUMBA (sala widowiskowa, płatne) 
kontakt telefoniczny z instruktorem 514 480 341                                              

• godz. 18.00 – 19.15   zbiórki harcerskie, grupa od 6 klasy „Szare szeregi” 
             (sala nr 3, bezpłatne)  

                                              

Wtorek 
• godz. 14.30 – 15.15    kółko języka niemieckiego (dla dzieci gr 1 - sala nr 3 bezpłatne)  

• godz. 15.15 – 16.00    kółko języka niemieckiego (dla dzieci gr 2 - sala nr 3 bezpłatne)  

• godz. 15.45 – 17.00    zbiórki harcerskie, grupa 0 - 3 klasy „Nadwarciańskie Boćki”  
(sala wid., bezpłatne.)  

• godz. 17.10 – 18.10 zajęcia taneczne „SKAKANKA.dance” grupa MINI 

• godz. 18.15 – 19.15     zajęcia taneczne „SKAKANKA.dance” grupa KIDS 
(sala widowiskowa, płatne) kontakt telefoniczny z koordynatorem formacji 

tanecznych 783 172 666 

Środa 

• godz. 10.00 – 12.00    zajęcia z zespołem śpiewaczym „Złota Jesień”                                          

• godz. 16.30 – 18.45    Liga eSzkoła – warsztaty robotyki z LEGO Spike Prime 
(sala nr 3, bezpłatne) kontakt telefoniczny z instruktorem 696 087 792 
 

Czwartek 

• godz. 16.00 – 16.45    zajęcia taneczne HIP-HOP grupa 1 młodsza   

• godz. 16.45 – 18.30    zajęcia taneczne HIP-HOP  grupa 2 starsza 
(sala widowiskowa – zajęcia bezpłatne) 

kontakt telefoniczny z instruktorem 882 030 047  

• godz. 19.00 – 20.00    taniec towarzyski dla dorosłych (sala widowiskowa, zajęcia płatne)  
kontakt telefoniczny z instruktorem 882 030 047 
 

Piątek: 

• godz. 16.00 – 18.00    zajęcia warcabowo-szachowe dla dzieci i młodzieży oraz turnieje  

szachowe, warcabowe i tenisa stołowego (sala nr 3) 
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