
Пропонован� заняття в дом� культури для
Українц�в як� приїхали до Ґродз�ска

Мазовєцкєго п�сля 24 лютого 2022 року
 
 
 

Понед�лок
 В�д 11.00 – Карате(д�ти та доросл�)
 Заняття з г�мнастики (д�ти)
з 12.30 – 14.30  Ритм�чно-музичн� заняття(д�ти) - 2групи
В�второк
з 10.30 до 11.30 Бальн� танц� 
 В�д 11.00 п�латес (д�ти в�д 12 рок�в � доросл�)
Середа
 В�д 10.00 – заняття музичн�: г�тара,барабани та фортеп�ано. 
 в�д 15.00 до 16.00  Пластичн� заняття для д�тей в�ком в�д 10-15 рок�в
Четвер
 В�д 11.00 Карате(дорост� та д�ти)
Заняття з корекц�йної г�мнастики(д�ти)
 в�д 15.00-16.00 Пластика  д�ти в�ком 5-9 рок�в.
П’ятниця
 В�д 10.00 сучасний танець(р�зн� в�ков� групи в�д 4 до 18 рок�в.
 Нед�ля
 9.00 Бродвей джаз танець для ж�нок година 

П�сляоб�дн� заняття в Дом� Культури

 
Будинок Культури вул. Спулдєльча 9, Заняття до 15.00

 

 Понед�лок
17.00-18.30 ритм�ка,бубни,танець 
16.00-17.00 сучасний танець,можемо прийняти 5 д�тей (д�ти 4-5 рок�в).
 17.00-18.00 сучасний танець (д�ти 6-8 рок�в),приймемо 5 д�тей.
17.00-18.30 – ритм�ка,бубни,танець(приймемо 8 д�тей)
В�второк
 19.30-20.30 – сучасний танець для дорослих(приймемо 5 ос�б) 
Середа
16:15-17:30  сучасний танець(д�ти 9-12 рок�в) приймемо 5 ос�б
17:30-19:00  НІР НОP молодь(13-18 рок�в)приймемо 5 ос�б
16:15-17:00  сучасний танець (д�ти 4-5рок�в) приймемо 5 ос�б
В�д 15.00 – заняття з г�тари



Четвер
15:30-16:30 Сучасний танець (д�ти 4-5 рок�в) приймемо 5 ос�б
17:30-18:45 Сучасний танець(двти 12-15 рок�в) приймемо 5 ос�б
18.00-19.00 Бальн� танц� – д�ти � молодь.

П’ятниця
17:00-18:15  Сучасний танець (д�ти 9-11 рок�в) примемо 5 ос�б.
18:15- 19:15  CHEERLEADERS (12-18 рок�в) приймемо 5 ос�б.
19.30-21.00  Бальн� танц� – д�ти � молодь.
17.00-19.00 Шахмати.

Пропозиц�я занять в Мед�атец� вул.3 Травня 57
Понед�лок
11.00-12.00 Пластика для д�тей

В�второк
15.00-16.00  Зумба.

Середа
13.00-14.00  Заняття вокальн� (максимально 6 ос�б)
14.00-15.00 Заняття вокальн� (Ммксимально 6 ос�б)

 П’ятниця
12.00-13.00  Пластика для д�тей

К�носеанси в К�но Будинку культури вул. Спулдєльча 9

12.03.2022 godz.10.00 
TOM & JERRY – Ан�мований,Комед�я,Пригоди,101 хвилинамз даб�нгом
українським.

19.03.2022 godz.10.00
LUCA – Сенсац�йне,Пригоди,Ан�моване,Комед�я,120 хвилин з даб�нгом
українським.

20.03.2022 godz.10.00 
Наше маг�чне Енканто – С�мейний,пригоди,100 хвилин з українським
даб�нгом.

 
Записатися на заняття можна особисто в Будинку Культури на 3 поверс�

в понед�лок з 9.00-10.30, в�второк з 9.00-10.30, середа 15.00-16.00.

Пропозиц�я д�є до червня 2022 року 



PROPOZYCJA ZAJĘĆ W CENTRUM KULTURY DLA OBYWATELI UKRAINY,

KTÓRZY PRZYJECHALI DO GRODZISKA MAZ. PO 24.02.2022

CENTRUM KULTURY ul. Spółdzielcza 9

Zajęcia do godz.15.00

PONIEDZIAŁEK

Od g.11.00 - Karate (dzieci i dorośli)

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (dzieci)

 g. 11.30-12.30 Szachy

g.12.30-14.30 Rytmiczno-muzyczne (dzieci)  – 2 grupy 

WTOREK

g. 10.30-11.30 Taniec towarzyski 

Od g. 11.00 Pilates (dzieci od 12 roku życia i dorośli)

ŚRODA

Od g.10.00 - Muzyczne: gitara, perkusja, pianino

g. 15.00-16.00  Plastyczne dla dzieci w wieku 10-15lat

CZWARTEK

Od g.11.00 - Karate (dzieci i dorośli)

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (dzieci)

12.00-14.00 Szachy, brydż 

g. 15.00-16.00 Plastyka  dzieci w wieku 5-9 lat

PIĄTEK

Od g. 10.00 Taniec nowoczesny różne grupy wiekowe od 4 do 18 lat

NIEDZIELA

godz.9.00 Brodway jazz taniec dla kobiet 

Zajęcia popołudniowe w Centrum Kultury

PONIEDZIAŁEK

g. 17.00-18.30 – rytmika, bębny, taniec

g. 16:00-17:00 taniec nowoczesny  (dzieci 4- 5 lat ) – możemy przyjąć 5 dzieci

g. 17:00-18:00 taniec nowoczesny  (dzieci 6-8 lat ) – możemy przyjąć 5 dzieci

g.17.00-18.30 – rytmika, bębny, taniec - – możemy przyjąć 8 dzieci

WTOREK

 g. 19.30-20.30 – taniec nowoczesny dorośli – możemy przyjąć 5 osób

ŚRODA 

g. 16:15-17:30 taniec nowoczesny  (dzieci 9-12 lat ) – możemy przyjąć 5 dzieci

g. 17:30-19:00 HIP-HOP młodzież (13- 18 lat ) - możemy przyjąć 5 osób

g. 16:15-17:00 taniec nowoczesny  (dzieci 4- 5 lat ) – możemy przyjąć 5 dzieci

od g. 15.00 – zajęcia gitarowe



CZWARTEK

g15:30-16:30 taniec nowoczesny  (dzieci 4- 5 lat ) – możemy przyjąć 5 dzieci

g.17:30-18:45 taniec nowoczesny  (dzieci 12-16 lat ) – możemy przyjąć 5 dzieci

g. 18.00-19.00 – taniec towarzyski – dzieci i młodzież

PIĄTEK

g.17:00-18:15 taniec nowoczesny  (dzieci 9-11 lat ) – możemy przyjąć 5 dzieci

g.18:15- 19:15 CHEERLEADERS (12-18 lat ) - możemy przyjąć 5 osób

g.19.30-21.00 -  taniec towarzyski – dzieci i młodzież

g.17.00-19.00 - szachy

PROPOZYCJA ZAJĘĆ W MEDIATECE ul. 3 maja 57

PONIEDZIAŁEK

g. 11.00-12.00 – plastyka dla dzieci

WTOREK

g. 15.00-16.00 – ZUMBA

ŚRODA

g. 13.00-14.00 – zajęcia z emisji głosu (max 6 osób)

g. 14.00-15.00 – zajęcia z emisji głosu (max 6 osób)

PIĄTEK

g. 12.00-13.00 – plastyka dla dzieci

SEANSE W KINIE CENTRUM KULTURY ul. Spółdzielcza 9

wstęp wolny

12.03.2022 godz.10.00 

TOM & JERRY – Animowany, Komedia, Przygodowy, 101 minut z dubbingiem

ukraińskim

19.03.2022 godz.10.00

LUCA - Sensacyjne, Przygodowe, Animowane, Komedia, 120 min z dubbingiem

ukraińskim

20.03.2022 godz.10.00 

NASZE MAGICZNE ENCANTO – familijny, przygodowy, 100 min z dubbingiem

ukraińskim

oferta obowiązuje do czerwca 2022 roku

Zapisy osobiście w Centrum Kultury na IIp

poniedziałek 9.00-10.30, wtorek 9.00-10.30, środa 15.00-16.00.


