
Kluby   
 
Działalność klubów Centrum Kultury 
Działalność klubów CK obejmuje szeroką gamę dziedzin sztuki: 
- muzyka, 
- plastyka, 
- taniec, 
- gry towarzyskie(np. szachy, brydż). 
Kluby CK działają w pracowniach specjalistycznych.  
Wykorzystując znajdujące się w nich instrumenty i urządzenia. 
Opiekunami klubów są wykwalifikowani instruktorzy. Pod okiem specjalistów, kluby 
niejednokrotnie osiągały sukcesy w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.  
Uczestniczą także w wyjazdach za granicę, gdzie wzbudzają duże zainteresowanie. 
 

Klub Modelarski 

 

 

Klub Modelarstwa powstał w roku 2002. Uczestnicy budują modele latawców, samolotów, 
rakiet, modele pływające oraz samochody zdalnie kierowane. Młodzież uczęszczająca na 
zajęcia bierze udział w licznych pokazach i zawodach na terenie całego kraju zdobywając 
czołowe lokaty. - Centrum Kultury dysponuje dobrze wyposażoną pracownią modelarską. 
Młodzi modelarze spotykają się w poniedziałki i piątki w godzinach od 16.00 - 19.00 pod 
kierownictwem Jana Wielocha. Udział w zajęciach jest odpłatny - 20 zł. miesięcznie. 
Członkowie klubu uczestniczą w konkursach, a także organizują pokazy i imprezy. Na swoim 
koncie mają wiele sukcesów i prestiżowych nagród. 

 

 

 

 

 



Klub Plastyczny 

 

Klub Plastyczny dzieli się na kilka sekcji: 
 
- dla maluchów, 
- młodzieży, 
- dorosłych artystów profesjonalnych i amatorów. 
 
Prowadzi również Galerię znajdującą się w budynku Centrum. Maluchy i uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum wstępują tu w zasadzie codziennie. Program zajęć przewiduje 
malowanie wieloma technikami, lepienie, origami i wiele różnych form plastycznych. 
Uczestnicy znajdują tu miejsce do pracy twórczej w zacisznej pracowni, w której panuje duch 
wielu pędzli, płócien i kartonów. Zaprzyjaźnieni twórcy regionalni często odwiedzają 
pracownię a to w celu spotkań, a to warsztatów, a to w celu zorganizowania następnej 
wystawy. Galeria przez cały rok prezentuje ich dzieła. Wernisaże z lampką wina dla każdego 
gościa poezja śpiewana nadają uroczystości niezapomnianych klimatów. 
 

Klub Seniora 
 

Klub Seniora, Tarnowski oddział Żabno. 
Klub Seniora działający przy Polskim Związku Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w 
Żabnie, liczy ponad stu członków. Ma też dziesięcioosobowy zarząd wybrany w tajnym 
głosowaniu, który dba o to, by zagospodarować wszystkim czas wolny. Działacze spotykają 
się raz w tygodniu w Centrum Kultury w Żabnie. Każdy nowy emeryt lub rencista jest mile 
widziany. W środy między 9.00 a 12.00 członkowie Klubu Seniora dyżurują też w biurze w 
budynku Straży Pożarnej na I piętrze. Omawiają bieżące sprawy związku i kalendarz 
uroczystości, których w ciągu roku jest bardzo wiele. Każdy Nowy Rok, witany jest specjalną 
imprezą opłatkową, w której uczestniczą władze samorządowe, dyrekcja Centrum Kultury, 
księża, goście z Tarnowa i okolic oraz sponsorzy. Należy nadmienić, że pracę klubu 
wspomaga wiele życzliwych osób, bez których realizacja niektórych przedsięwzięć, nie 
byłaby możliwa. Z funduszy własnych pochodzących ze składek, seniorzy pokrywają koszty 
zakupu drobnych upominków mikołajkowych i prezentów na Dzień Kobiet. Lato br. 
obfitowało w wycieczki, których zorganizowano aż pięć. W Dniu Seniora czyli 23 listopada 
natomiast, odbyło się spotkanie przy muzyce i smacznym poczęstunku. Członkowie Klubu 
Seniora mają też konkretne plany na przyszły rok. Tradycyjnie rozpocznie się on od imprezy  
opłatkowej, którą zaplanowano na 11 stycznia. 
 
 


