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Centrum Kultury w Pleśnej 
 

1. Nauka gry na instrumentach muzycznych 
instrumenty: keyboard, gitara, skrzypce, akordeon, ukulele 
spotkania z prowadzącymi: 
Jerzy Mach – 21 i 28 września, od godz. 12.00 do 14.00 
Lucyna Krzanowska – 3 października od 16.00 
Zbigniew Skrzyniarz (Janowice) -  18 października, godz. 13.00 
 

2. Zajęcia plastyczne  
rysunek, malarstwo, rękodzieło 
Spotkanie organizacyjne – 5 października, godz. 14.00 

 
     3. Kółko modelarskie dla dzieci  

świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Pleśnej (GCI) 
w każdy piątek w godz. 11.30 – 15.00 
Koszt: 15 zł od osoby za miesiąc 
 

4. Zajęcia z tańca ludowego  
zajęcia odbywają się w środy, w Szkole Podstawowej w Rzuchowej 
w godz. 13.30 do 15.00 
 

5. Bractwo Rycerskie „Orle Gniazdo”  
zajęcia odbywać się będą w soboty od godz. 11.00 
 

6. Zajęcia z rękodzieła – obrazy haftem krzyżykowym 
spotkanie organizacyjne: 8 października, godz. 16.00 

 
7. Pilates – zdrowy kręgosłup  

zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 18.45 - 19.45  
 

8. Zajęcia z tańca współczesnego Create Yourself Pleśna 
zajęcia odbywają się w środy w godz. od 17.00 do 18.00 
 

9. Gminny Chór CANTANDO  
spotkania i próby odbywają się w środy o godz. 18.00  



 
10.  Teatr „Wpoprzek” 

spotkania i próby odbywają się w poniedziałki i wtorki o godz. 18.00 
 

11.  Orkiestra Dęta Szczepanowice 
nabór do orkiestry z możliwością dokształcania warsztatu muzycznego 
spotkania i próby odbywają się w niedziele 
kontakt z kapelmistrzem, tel. 534 - 104 - 568 
 

12.  Klub Młodego Turysty  
w programie m.in.: 
- zajęcia terenowe 
- nauka czytania mapy i oznaczeń turystycznych 
- nauka planowania wycieczki 
- zdobywanie umiejętności przydatnych w terenie 
Spotkanie organizacyjne: 9 października, godz. 14.00 

 
Zapisy na powyższe zajęcia do końca września w Centrum Kultury, 
tel. (14) 679 81 91 lub 14 629 28 26 lub bezpośrednio u prowadzących 
 

 

Większość ww. zajęć rozpocznie się od października br. 
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