
OFERTA ZAJĘĆ CKK "WIATRAK"
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023



muzyczne
 maluszki

zajęcia bezpłatne 45 min.
środa

17:00 - 17:45

plastyka
kids

zajęcia bezpłatne

zajęcia bezpłatne

60 min.

60 min.

czwartek
16:00 - 17:00

plastyka
junior

czwartek
17:00 - 18:00



szachy zajęcia bezpłatne 60 min.
czwartek

16:00 - 17:00

tenis
stołowy

zajęcia bezpłatne

zajęcia bezpłatne

60 min.

45 min.

poniedziałek
16:00 - 17:00

język angielski
grupa 3-5 lat

wtorek
15:30 - 16:15



Zadanie publiczne jest realizowane w ramach projektu 
„Akademia Twórczego Rozwoju” współfinansowanego przez Miasto Bydgoszcz.



OFERTA ZAJĘĆ FUNDACJI "WIATRAK"
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023



zumba kids

zumba junior

zajęcia
musicalowe

gimnastyka 
korekcyjna

45 min.

45 min.

90 min.

90 zł/ miesiąc wtorek
17:00 - 17:45

90 zł/ miesiąc
czwartek

17:00 - 17:45

150 zł/ miesiąc
poniedziałek

16:00 - 17:30

90 zł/ miesiąc 60 min.
czwartek

16:30 - 17:30



akrobatyka
4-6 lat - grupa I 

podstawowa

45 min.

60 min.

60 min.

45 min.
akrobatyka
4-6 lat - grupa III 

średnia

akrobatyka
7-8 lat - grupa II 

podstawowa/ średnia

akrobatyka
9+ lat - grupa IV 
zaawansowana

110 zł/ miesiąc

110 zł/ miesiąc

110 zł/ miesiąc

110 zł/ miesiąc

wtorek
17:45 - 18:30

wtorek
18:35 - 19:35

czwartek
17:45 - 18:30

czwartek
18:35 - 19:35



basen
brodzik

45 min.

45 min.

120 zł/ miesiąc

120 zł/ miesiąc

120 zł/ miesiąc

120 zł/ miesiąc

piątek
18:00 - 18:45

sobota
9:00 - 9:45

basen
tor - grupa I podstawowa

basen
tor - grupa II średnia

basen
tor - grupa III zaawansowana 45 min.

45 min.

sobota
10:00 - 10:45

sobota
11:00 - 11:45



60 min.

60 min.

60 min.

język angielski
dla szkoły podstawowej 

grupa I

język angielski
dla szkoły podstawowej 

grupa II

110 zł/ miesiąc

110 zł/ miesiąc

wtorek
16:30 - 17:30

wtorek
17:45 - 18:45

warsztaty interpersonalne 
z el. doradztwa zawodowego 

w języku angielskim
dla szkoły średniej

 

90 zł/ miesiąc
środa

17:00 - 18:00



gimnastyka 50+ 

fitness
grupa dorośli

45 min.

60 min.

poniedziałek
8:30 | 9:30 | 10:30

wtorek
9:00 | 10:00 | 11:00

środa, piątek
9:00 | 10:00 

80 zł/ miesiąc
1x tydz.

180 zł/ miesiąc
3x tydz.

130 zł/ miesiąc
2x tydz.

140 zł/ miesiąc
poniedziałek

czwartek
19:00 - 20:00



zumba
grupa dorośli

latino solo
grupa dorośli

60 min.

60 min.100 zł/ miesiąc
środa

18:00 - 19:00

140 zł/ miesiąc
wtorek

czwartek
18:00 - 19:00



Rozwijaj z nami skrzydła!
Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

 

wiatrak.org.pl

instagram.com/fundacja_wiatrak
facebook.com/wiatrakfundacja
youtube.com/FundacjaWiatrak



Niepubliczne PrzedszkoleNiepubliczne Przedszkole"U KAROLKA""U KAROLKA"  
edukuje w duchu nauczania św. Jana Pawła II.

Rozwijamy skrzydła odRozwijamy skrzydła od  najmłodszych lat!najmłodszych lat!

REKRUTACJA TRWA!
Zapraszamy do zapisów!

karolina.golik@wiatrak.org.pl

533 022 268



Świetlica "Pinokio"Świetlica "Pinokio"
dla dzieci i młodzieży

Fundacja "Wiatrak"
ul. Bołtucia 7

85-796 Bydgoszcz

533 360 696
anna.grajpel@wiatrak.org.pl



"Wiatrak" wysyła w świat!
-  W O L O N T A R I A T  M I Ę D Z Y N A R O D O W Y  -  

wolontariat indywidualny: od 2 do 12 miesięcy
wolontariat grupowy: od 2 tygodni do 2 miesięcy
dla osób w wieku 18 - 30 lat 

KONTAKT

 agnieszka.gwizdala@wiatrak.org.pl 

  georgi.gergov@wiatrak.org.pl  

sonia.henczel@wiatrak.org.pl

 



Poradnia "Wiatrak"Poradnia "Wiatrak"

ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz

509 433 288

psychoterapii (indywidualnej, par, rodzin)
pomocy ofiarom i sprawcom przemocy
terapii uzależnień i współuzależnienia
psychoterapii dzieci i młodzieży
konsultacji psychologicznych
interwencji kryzysowych
mediacji (rodzin, par)
pomocy duchowej

Oferujemy wsparcie w zakresie:

iwona.musial@wiatrak.org.pl



Interart 7Interart 7

Głównym celem projektu „Interart 7” jest zwiększenie samodzielności 50 osób niepełnosprawnych
z Bydgoszczy i okolic poprzez wzrost kompetencji społecznych oraz rozwój umiejętności życiowych

z wykorzystaniem m. in. metod arteterapii, psychoterapii i socjoterapii.

Fundacja "Wiatrak"
ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz

 

    anna.grajpel@wiatrak.org.pl
533 360 696



Oferujemy:

wsparcie psychologiczne

rehabilitację

wyjścia kulturalne

Trening Ekonomiczny

Uczymy przez pracę w siedmiu pracowniach: 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJWARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
PRZY FUNDACJI "WIATRAK"PRZY FUNDACJI "WIATRAK"

pomagamy osobom z niepełnosprawnościami 
osiągać samodzielność na miarę ich możliwości

Przez uczenie konkretnych umiejętności pomagamy
uczestnikom WTZ zatroszczyć się o siebie, znaleźć
miejsce w społeczeństwie i zdobyć pracę w ramach

integracji społeczno-zawodowej.

rękodzieła, w której powstają piękne świece i stroiki

stolarstwa lekkiego, w której wykonujemy ławki, skrzynie, drewniane figurki

krawieckiej, w której są szyte fartuchy czy ręczniki ale i sympatyczne maskotki

ogrodniczej, w której uprawiamy zioła i kwiaty oraz zdobimy piękne wianki

plastycznej, w której tworzymy wiele wzorów kartek, zaproszeń czy dyplomów

gospodarstwa domowego, gdzie powstają różne smakowitości

kulturalno-teatralnej, w której wystawiamy sztuki, prowadzimy kronikę i social media

ul. Porazińskiej 9, 85-792 Bydgoszcz 

 52 343 35 36

wtz@wiatrak.org.pl

facebook.com/warsztatwiatrak



trzeciego wiekutrzeciego wieku
U N I W E R S Y T E T

kontakt:
    izabela.pieczek@wiatrak.org.pl

Fundacja
"Wiatrak"
ul. Bołtucia 7
85-796 Bydgoszcz

509 600 149



KLUB SENIORA
zapraszamy od poniedziałku do czwartku

godz. 9:00 - 14:00

Oferujemy bogaty program zajęć:
- zajęcia edukacyjne
- gry towarzyskie, logiczne
- gimnastyka
- choreoterapia 
- arteterapia 
- spotkania prozdrowotne 
- warsztaty tematyczne 
- integracja 

Fundacja "Wiatrak"
ul. Bołtucia 7

85-796 Bydgoszcz

509 600 149




