
 

 

 

Dom Kultury w Tuchowie  
 

ogłasza nabory na zajęcia 2016/2017 

 

Wszystkich zainteresowanych zajęciami tanecznymi, rytmicznymi, baletowymi, 

umuzykalniającymi, wokalnymi, teatralno-recytatorskimi oraz udziałem w zespołach               

i klubach zainteresowań prosimy o zgłaszanie się na zajęcia i zapisy                                                

pod nr tel. 14 652 54 36 lub osobiście w sekretariacie Domu Kultury przy ul. Chopina 10. 

 

 

1. Zajęcia plastyczna dla dzieci i młodzieży: prowadzący Wiesława Hudyka                                                                  

-zajęcia nieodpłatne (zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu od 1 do 2 godz. ). 

2. Warsztaty teatralno – recytatorskie dla młodzieży: prowadzący Andrzej Jagoda                                                    

-zajęcia nieodpłatne (zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu od 1 do 2 godz. ). 

3. Warsztaty wokalne dla młodzieży: prowadzący Andrzej Jagoda                                                                                   

–  zajęcia nieodpłatne (zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu od 1 do 2 godz. ). 

4. Warsztaty operatorów sprzętu nagłaśniającego i muzycznego: prowadzący Wacław Ropski                                 

– zajęcia nieodpłatne (zajęcia grupowe 1 raz w miesiącu od 1 do 2 godz.). 

5. Młodzieżowy klub filmowy: prowadzący Grzegorz Niemiec                                                                                        

–  zajęcia nieodpłatne (zajęcia grupowe 2 razy w miesiącu 1 godz.). 

 

6. Młodzieżowy klub dyskusyjny w Muzeum Miejskim: prowadzący Anna Baran , Michał Kulikowski 

– zajęcia nieodpłatne (zajęcia grupowe 1 raz w miesiącu od 1 do 2 godz.) 

7. Młodzieżowy klub dziennikarski: prowadzący Maria Kras i Janusz Kowalski                                                            

- zajęcia nieodpłatne (zajęcia grupowe 1 raz w miesiącu od 1 do 2 godz.). 

8. Zespół tańca nowoczesnego Voice: prowadzący Paweł Potępa                                                                                      

– zajęcia odpłatne 50 zł/miesięcznie (zajęcia grupowe 2 razy w tygodniu 60 min). 

 

 

 

 



 

 

 
Dom Kultury w Tuchowie filia w Burzynie 

 
ogłasza nabory na zajęcia 2016/2017 

 

Wszystkich zainteresowanych zajęciami: plastycznymi, tanecznymi, rytmicznymi, 

baletowymi, umuzykalniającymi prosimy o zgłaszanie się na zajęcia i zapisy                                

pod nr tel. 14 652 54 36 lub osobiście w sekretariacie Domu Kultury przy ul. Chopina 10.                       

O szczegółach informować będziemy odrębnymi komunikatami.  

 

1. Zajęcia rytmiczno-baletowe: prowadzący Natalia Pawlak                                                                                        

– zajęcia odpłatne 50 zł/miesięcznie (zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu 60 min). 

2. Zajęcia taneczne – taniec towarzyski:                                                                                                                               

-zajęcia odpłatne 50 zł/miesięcznie  (zajęcia grupowe 1 raz  w tygodniu 60 min). 

3. Zajęcia tańca współczesnego: prowadzący Edyta Jagoda - Kucharzyk,                                                                         

-zajęcia odpłatne  40 zł/miesięcznie (zajęcia grupowe: I gr. 4-6 r.ż, II gr. 7-9 r.ż, 1 raz w tygodniu 60 min). 

4. Zajęcia rytmiki dla dzieci: prowadzący Edyta Jagoda- Kucharzyk,                                                                              

- zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie  (zajęcia grupowe: I gr. 4-6 r.ż, II gr. 7-9 r.ż, 1 raz w tygodniu 60 min). 

 

5. Zajęcia umuzykalniające (instrumenty klawiszowe, dęte): zajęcia prowadzić będzie Piotr Kucharzyk                     

oraz inni wykwalifikowani muzycy (zajęcia indywidualne i grupowe 1 raz w tygodniu 35 min. 1 raz w miesiącu                   

zajęcia grupowe 2 godz.), zajęcia odpłatne  40 zł/miesięcznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dom Kultury w Tuchowie filia w Siedliskach 

ogłasza nabory na zajęcia 2016/2017 

Wszystkich zainteresowanych zajęciami: plastycznymi, tanecznymi, rytmicznymi, 

baletowymi, umuzykalniającymi prosimy o zgłaszanie się na zajęcia i zapisy                                 

pod nr tel. 14 652 54 36 lub osobiście w sekretariacie Domu Kultury przy ul. Chopina 10.                              

O szczegółach informować będziemy odrębnymi komunikatami.  

 

1. Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży: prowadzący Wiesława Hudyka                                                          

– zajęcia nieodpłatne (zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu od 1 do 2 godz.). 

2. Zajęcia rytmiki dla dzieci: prowadzący Edyta Jagoda- Kucharzyk                                                                                

– zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie (zajęcia grupowe: I gr. 4-6 r.ż, II gr. 7-9 r.ż, 1 raz w tygodniu 60 min). 

3. Zajęcia tańca współczesnego: prowadzący Edyta Jagoda- Kucharzyk                                                                   

– zajęcia odpłatne  40 zł/miesięcznie (zajęcia grupowe: I gr. 4-6 r.ż, II gr. 7-9 r.ż, 1 raz w tygodniu 60 min). 

 

4. Zajęcia rytmiczno-baletowe: prowadzący Natalia Pawlak                                                                                                 

– zajęcia odpłatne 50 zł/miesięcznie (zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu 60 min). 

 

5. Zajęcia taneczne – taniec towarzyski:                                                                                                                                  

- zajęcia odpłatne 50 zł/miesięcznie (zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu 60 min). 

 

6. Zajęcia umuzykalniające (instrumenty klawiszowe, dęte): zajęcia prowadzić będzie Piotr Kucharzyk                

oraz wykwalifikowani muzycy – zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie                                                                        

(zajęcia indywidualne  1 raz  w tygodniu  35 min. 1 raz w miesiącu zajęcia grupowe 2 godz.). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dom Kultury w Tuchowie filia w Jodłówce Tuchowskiej 

ogłasza nabory na zajęcia 2016/2017 

Wszystkich zainteresowanych zajęciami: plastycznymi, tanecznymi, rytmicznymi, 

baletowymi, umuzykalniającymi prosimy o zgłaszanie się na zajęcia i zapisy pod nr tel. 

14 652 54 36 lub osobiście w sekretariacie Domu Kultury przy ul. Chopina 10.  

O szczegółach informować będziemy odrębnymi komunikatami.  

 

1. Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży: prowadzący Wiesława Hudyka                                                             

– zajęcia nieodpłatne (zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu 1 do 2 godz.). 

 

2. Zajęcia rytmiki dla dzieci prowadzący Edyta Jagoda- Kucharzyk                                                                                 

– zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie (zajęcia grupowe: I gr. 4-6 r.ż, II gr. 7-9 r.ż, 1 raz w tygodniu 60 min). 

 

 

3. Zajęcia tańca współczesnego: prowadzący Edyta Jagoda- Kucharzyk                                                                   

– zajęcia odpłatne  40 zł/miesięcznie (zajęcia grupowe: I gr. 4-6 r.ż, II gr. 7-9 r.ż, 1 raz w tygodniu 60 min). 

 

 

4. Zajęcia umuzykalniające (instrumenty klawiszowe, dęte): zajęcia prowadzić będzie Piotr Kucharzyk               

oraz inni wykwalifikowani muzycy – zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie                                                                          

(zajęcia indywidualne  1 raz w tygodniu 35 min. 1 raz w miesiącu zajęcia grupowe 2 godz.). 

 

 


