
Strona 1 

 

 

 

Oferta edukacji kulturalnej MOK: 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie Koźlu w ramach działalności statutowej realizuje 

zadania związane z edukacją kulturalną i artystyczną. Tworzymy propozycje zajęć  

w różnych dziedzinach sztuki, skierowane do wszystkich grup wiekowych, począwszy od dzieci 

w wieku przedszkolnym, poprzez szkołę podstawową, gimnazjum 

oraz ponadgimnazjalną, aż po osoby dorosłe i seniorów. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć edukacyjnych oraz 

kół zainteresowań prowadzonych w placówkach Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Kędzierzynie - Koźlu, w sezonie wrzesień 

2014/czerwiec 2015 r. 

 

Adresy placówek Miejskiego Ośrodka Kultury: 

 

DK „Chemik”  
Al. Jana Pawła II 27, tel. 774802540 

DK „Koźle” 
ul. Skarbowa 10, tel. 774053060 

DK „Lech” 
ul. Wyzwolenia 7b, tel. 774836670 

DK „Koźle-Rogi” 
ul. Główna 64, tel. 7774821032 

 

MIEJSKI OŚRODEK 

KULTURY 
w Kędzierzynie - Koźlu 
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1. Akademia Przedszkolaka: 
 

 Zajęcia taneczne z elementami baletu klasycznego – instruktor: Katarzyna Kozłowska 

 Zajęcia plastyczne – instruktor: Elwira Bancarz 

 Zajęcia taneczno-rytmiczne – instruktor: Magdalena Hycnar 

 Zajęcia taneczno-mażoretkowe – instruktor: Dominika Marzec 

 

2. Sekcja edukacji plastycznej: 
 

 Sekcja plastyczna - Dom Kultury „Chemik” Al. Jana Pawła II 27 (pracownia plastyczna) instruktor: Anna 

Florczak 

 Sekcja plastyczna - Dom Kultury „Koźle” ul. Skarbowa 10 (pracownia plastyczna), Dom Kultury „Koźle-

rogi” , ul. Główna 64 , instruktor: Elwira Bancarz 

 Sekcja rzeźby w glinie - Dom Kultury „Koźle”, ul. Skarbowa 10,  instruktor: Bożena Mączyńska 

 

3. Sekcja edukacji tanecznej: 
 

 Centrum Tańca „Fiesta” – instruktor: Marek Trzemżalski 

 Zespół taneczny „Spin” – instruktor: Karolina Sadyk, Robert Surowski 

 Zajęcia break dance – instructor: Marci Jęczmyk 

 Zajęcia rytmiczno-taneczne - instruktor:  Magdalena Hycnar 

 

4. Sekcja edukacji teatralnej: 
 

 Grupa „Cokolwiek”, Dom Kultury „Koźle” ul. Skarbowa 10, Instruktor: Waldemar Lankauf 

 Grupa Nienażarty”, Dom Kultury „Koźle” ul. Skarbowa 10, Instruktor: Waldemar Lankauf 

 

5. Sekcja edukacji wokalnej i muzycznej: 
 

 Studio Piosenki  - Dom Kultury „Koźle” ul. Skarbowa 10, instruktor: Justyna Sikora, Aleksandra Niesobska, 

Tadeusz Bratus 

 Zespół wokalny - Dom Kultury „Koźle” ul. Skarbowa 10, instruktor: Justyna Sikora, Aleksandra Niesobska, 

Tadeusz Bratus 
 

6. Sekcja muzyczna 

 

 Zespoły muzyczne- Dom Kultury „Koźle” ul. Skarbowa 10, instruktor: Michał Kacperczyk, Dom Kultury 

„Lech” ul. Wyzwolenia 7B, instruktor: Wiesław Kwinta 

 Sekcja instrumentalna -Dom Kultury „Lech” ul. Wyzwolenia 7B, instruktor: Przemysław Niemiec 

 Sekcja instrumentalna-gitara - Dom Kultury „Koźle” ul. Skarbowa 10, instruktor: Dariusz Czarny 
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7. Sekcja multimedialna: 
 

 Laboratorium fotograficzne- Dom Kultury „Chemik” Al. Jana Pawła II 27, instruktor: Bartosz Kupczyk 

 Klub Filmowy „Groteska” - Dom Kultury „Chemik” Al. Jana Pawła II 27, instruktor: Jan Bartoszek 

 

8. Chóry: 
 

 Chór „Cantabile” - Dom Kultury „Chemik” Al. Jana Pawła II 27, instruktor: Jolanta Stefaniak 

 Chór „Echo Kresów” - Dom Kultury „Koźle” ul. Skarbowa 10, instruktor: Adam Wołkowski 

 Zespół śpiewaczy „Sokoły” - Dom Kultury „Chemik” Al. Jana Pawła II 27, instruktor: Wiesław Kwinta 
 

9. Klub Plastyków Nieprofesjonalnych 
Dom Kultury „Chemik” Al. Jana Pawła II 27, instruktor: Lesław Panicz 

10. Klub Szachowy „Szach” 
Dom Kultury „Chemik” Al. Jana Pawła II 27, instruktor: Krzysztof Kukla 

11. Koło modelarskie 

 

 Modele pływające  - pracownia modelarski, ul. Chemików 1, instruktor: Jan Stolarek 

 Modele latające  -  Dom Kultury „Lech” ul. Wyzwolenia 7b, instruktor: Waldemar Ociepski 

 

12. Grupa taneczna “ Czupa crew”, Dom Kultury „Chemik” Al. Jana Pawła II 27, opiekun 

Dariusz Bojarski 

13. Koło numizmatyczno - filatelistyczne 

Dom Kultury „Chemik” Al. Jana Pawła II 27, opiekun: Manfred Wojtala 
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Opis oferty: 

Grupowe zajęcia artystyczne dla najmłodszych, w dziedzinach: tańca z elementami baletu 

klasycznego, taneczno-rytmicznych i plastyki. Zajęcia mają na celu rozpoznanie i rozwijanie 

uzdolnień dzieci od najmłodszych lat oraz wspomaganie procesów wychowawczych poprzez 

kontakt ze sztuką. W ramach Akademii Przedszkolaka proponujemy udział w wybranej  formie 

zajęć.  

Dla kogo?  

Dzieci w wieku 5-6 lat 

Zajęcia taneczno-mażoretkowe dla dzieci w wieku 3-4, 5-6 lat 

Zajęcia 1x w tygodniu (30 - 45 min.) 

Formy zajęć: 

 

Balet 
poniedziałek  DK „Chemik” 

Zajęcia taneczno-rytmiczne 
wtorek DK „Koźle” 

Plastyka 
poniedziałek DK „Chemik”                           

wtorek DK „Koźle” 

 

Zajęcia taneczno-mażoretkowe                 

po poniedziałek  DK „Chemik” 

piątek  DK „Chemik” 

 

Akademia Przedszkolaka 
Instruktorzy:  

Katarzyna Kozłowska, Elwira Bancarz, Magdalena Hycnar 

Formy zajęć: taneczne z elementami baletu klasycznego, taneczno-

rytmiczne, plastyczne 
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Pracownie plastyczne: 

Grupowe zajęcia artystyczne w dziedzinie plastyki dla dzieci i młodzieży. Ich celem jest 

rozwijanie wszechstronnych uzdolnień oraz poznanie i doskonalenie różnych technik 

plastycznych. Uczestnicy wykonują prace malarskie (temperą, plakatówką, gwaszem, farbami 

olejnymi), z gliny i masy solnej. Tworzą formy przestrzenne z bibuły, kartki świąteczne. 

Tematyka zajęć jest różnorodna, najczęściej związana z porami roku, krajobrazem, martwą 

naturą, czy ekologią. Uczestnicy sekcji mają okazję rozwinąć swoją wyobraźnię oraz 

umiejętności manualne. Prace prezentowane są na wystawach oraz biorą udział w konkursach. 

Sekcja ma wieloletnią tradycję, a wielu jej uczestników kontynuowało dalsze kształcenie w tej 

dziedzinie w liceach plastycznych czy studiach kierunkowych.  

Dla kogo?  

Dzieci i młodzież: od 7 do 18 r.ż. 

Zajęcia 1x w tygodniu 2 godz. 

Kiedy i gdzie? 

 

DK „Chemik”                                                

– prowadzi Anna Florczak 
wtorek, czwartek 16.30-18.30 

DK „Koźle”                                                         

– prowadzi Elwira Bancarz 
wtorek 17.00 - 19.00 

DK „Koźle-Rogi”                                                    

– prowadzi Elwira Bancarz 
czwartek 17.00 - 19.00 

 
 

 

Sekcja edukacji 

plastycznej 
Instruktorzy:  

Anna Florczak, Elwira Bancarz, Bożena Mączyńska 
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Pracownia rzeźby: 

Grupowe zajęcia artystyczne w dziedzinie rzeźby w glinie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

Rozwijają wszechstronne uzdolnienia oraz umożliwiają poznanie i doskonalenie różnych technik 

rzeźbiarskich. Uczestnicy zajęć mają też okazję rozwinąć swoją wyobraźnię oraz umiejętności 

manualne. Artystyczny dorobek członków sekcji, to prace w glinie, prezentowane na wystawach. 

Dla kogo?  

Dzieci, młodzież, dorośli (od 12 r.ż.) 

Zajęcia 1x w tygodniu 2-3 godz. 

Kiedy i gdzie? 

 

DK „Koźle”                                                    

– prowadzi Bożena Mączyńska 
Środa 16.00 - 21.00 
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Centrum Tańca „Fiesta”: 

Taniec to nie tylko kulturalne spędzanie wolnego czasu, czy doskonała rozrywka i 

rekreacja, ale również forma wychowania dzieci i młodzieży, to rozwój kultury osobistej, 

umiejętności zachowania się w towarzystwie, znajomości form towarzyskich. To wszystko 

zapewnia działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury sekcja tańca towarzyskiego 

prowadzona przez dyplomowanego nauczyciela tańca, trenera I klasy w tańcu 

sportowym, sędziego klasy międzynarodowej – Marka Trzemżalskiego, w której trenują 

dzieci, młodzież i dorośli w grupach sportowych i hobby. Nasze pary to m.in.: wielokrotni 

Mistrzowie Okręgu Opolskiego, zdobywcy Pucharu Okręgu Opolskiego w różnych 

kategoriach wiekowych i klasach tanecznych, Akademiccy Mistrzowie i Wicemistrzowie 

Polski, Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski Południowej w kl. S, reprezentanci Polski na 

Pucharze Świata i Pucharze Europy, zwycięzcy w rankingu Grand Prix Polski Amatorów 

PTT.  

Dla kogo?  

Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy 

Zajęcia 1x w tygodniu 1 godz.  

Kiedy i gdzie? 

DK „Chemik”                                                 
wtorek, czwartek 16.00-22.00 

 

 

 

Sekcja edukacji 

tanecznej 
Centrum Tańca „Fiesta, Zespół Taneczny „SPIN”, Break Dance, zajęcia 

rytmiczno-taneczne 
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Zespół taneczny „SPIN”: 

Zespół tańca nowoczesnego działa w MOK od 2004 r. Celem działalności jest stwarzanie 

warunków do rozwijania pasji tanecznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowania 

wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z tańcem. „SPIN” ma na swoim koncie ma wiele 

sukcesów na przeglądach i festiwalach tanecznych. Uczestniczy w imprezach kulturalnych, 

festynach, koncertach na terenie miasta. Programy sceniczne prezentował również poza 

granicami kraju. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych, na różnym poziomie 

zaawansowania. Kierownikiem i założycielem zespołu jest Balladyna Dziuba - z wykształcenia 

pedagog. Z zespołem współpracują instruktorzy: Robert Surowski - trener akrobatyki sportowej 

oraz Karolina Sadyk – instruktor tańca w grupach początkujących.  

 

Dla kogo?  

Dzieci, młodzież (od 8 -18 r.ż.) 

Zajęcia 2x w tygodniu 1 - 2 godz.  

Kiedy i gdzie? 

DK „Chemik”                                                 
środa, piątek 16.00-20.00 

 

Zajęcia break dance: 

Zajęcia taneczne dla tych, którzy mają dobre poczucie rytmu, niespożyty zapas energii  

i sprawność fizyczną. Break dance to taniec wywodzący się z Bronx' u, dzielnicy Nowego Jorku, 

osadzony w subkulturze hip hopowej Poczynając od toprock, kip - up, baby freeze, a z czasem 

odtwarzając coraz trudniejsze kroki i figury będzie okazja do zdobywania nowych umiejętności 

oraz wyodrębniania i kreowania własnego stylu. Po tym pozostaje już tylko cieszyć się 

ogromnym aplauzem podczas pokazów tanecznych. Zajęcia prowadzi tancerz Marcin Jęczmyk – 

uczestnik wielu pokazów i festiwali, stale związany z grupą Funky Trip. 

  

Dla kogo?  

Dzieci, młodzież (od 7 -18 r.ż.) 

Zajęcia 2x w tygodniu 1 godz.  

 

Kiedy i gdzie? 

DK „Chemik”                                                 
wtorek, czwartek 18.00 - 20.00 
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Grupy: „Cokolwiek”, „Nienażarty”: 

Zajęcia teatralne pomogają rozwijać umiejętności komunikowania się z otoczeniem, 

przekazywania swoich uczuć. Uczą kreatywnego myślenia, pomogają w doskonaleniu dykcji, 

pokonaniu tremy i zdobywaniu innych umiejętności niezbędnych do występowania na scenie, 

przed publicznością. Działalność sekcji odbywa się w oparciu o dwie grupy wiekowe: 

gimnazjalną i licealną. Zarówno instruktor – Waldemar Lankauf, jak i grupy przez niego 

prowadzone mają na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień zdobytych na festiwalach i 

przeglądach na terenie całej Polski. Grupy bardzo chętnie przyjmują nowych pasjonatów teatru. 

 

Dla kogo?  

młodzież (gimnazjum, szkoła średnia) 

Zajęcia 1x w tygodniu 2 godz.  

Kiedy i gdzie?: 

DK „Koźle”                                                 

  

wtorek 16.00-21.00 

 

 

 

 

 

 

Sekcja edukacji  

teatralnej 
Instruktor:  

Waldemar Lankauf 
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Studio Piosenki: 

Studio Piosenki prowadzi edukację w dziedzinie śpiewu, emisji głosu oraz rytmiki. Głównym 

celem jest rozwój kreatywnej postawy ucznia wobec muzyki oraz stworzenie możliwości 

podejmowania działań twórczych. Uczestnicy realizują program, obejmujący ćwiczenia 

oddechowe, emisyjne i dykcyjne, jak również korygujące błędy i wady wymowy. Poznają, 

 w jaki sposób interpretuje się piosenki, jak należy pracować z mikrofonem i co zrobić,  

by zadbać o swój sceniczny wizerunek. Zajęcia odbywają się grupowo oraz indywidualnie. 

Członkowie Studia są laureatami wielu konkursów wokalnych oraz festiwali. Swoje 

umiejętności prezentują podczas imprez kulturalnych na terenie miasta, jak również poza jego 

granicami. Zajęcia prowadzi Justyna Sikora - instruktorka Studia Piosenki Miejskiego Ośrodka 

Kultury. Absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej  

w Katowicach. Wokalistka jazzowa i nie tylko, dobrze czuje się w stylistyce soul, pop, oraz 

funky. Ponadto ze Studiem Piosenki współpracują: Tadeusz Bratus – akompaniator oraz Marek 

Kowalczewski specjalista w dziedzinie kształcenia słuchu i teorii muzycznej.  

Dla kogo?  

Dzieci, młodzież (od 7 -18 r.ż.) 

Zajęcia 2 x w tygodniu 1 godz.  

Kiedy i gdzie? 

DK „Koźle”                                                          
poniedziałek - piątek 

DK „Lech”                                                          
poniedziałek - piątek 

 

Sekcja instrumentalna - gitarowa: 

Sekcja instrumentalna stwarza możliwość nauki gry na instrumencie, a także rozwijania 

umiejętności instrumentalistów pragnących grać w zespołach muzycznych. Uczestnicy zajęć 

Sekcja edukacji        

wokalnej i muzycznej 
Studio Piosenki, sekcje instrumentalne, zespoły muzyczne 
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tworzą mini recitale, oprawę muzyczną kameralnych spotkań czy imprez kulturalnych, biorą 

udział koncertach. Instruktorem sekcji jest doskonały muzyk - Dariusz Czarny, który 

koncertował z zespołem Stare Dobre Małżeństwo. 

 Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie własnego instrumentu. 

 

Dla kogo?  

Dzieci, młodzież (od 7 -18 r.ż.) 

Zajęcia 2 x w tygodniu 1 godz.  

Kiedy i gdzie? 

DK „Koźle”                                                 

  

wtorek, środa 16.00 - 20.00 

 

Zespoły muzyczne: 

Propozycja skierowana do amatorskich i profesjonalnych zespołów, tworzących własny 

repertuar. Do dyspozycji muzyków udostępniamy salę prób oraz sprzęt. Oferujemy wsparcie 

merytoryczne i organizacyjne. 

Harmonogram pracy zespołów uzgadniany z instruktorami prowadzącymi. 

Michał Kacperczyk DK „Koźle”   

Wiesław Kwinta DK „Lech” 

Dla kogo?  

Amatorskie i profesjonalne zespoły muzyczne 

Zajęcia 1x w tygodniu 2 godz.  

Kiedy i gdzie? 

DK „Koźle”                                                 
poniedziałek – piątek 16.00 - 20.00 

DK „Lech”                                                          

wtorek, piątek 16.00 - 20.00 

sobota 14.00 – 18.00 
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Chór „Cantabile”: 

Chór "Cantabile" to czterogłosowy chór mieszany, wykonujący repertuar religijny i świecki 

(pieśni patriotyczne, popularne, ludowe i artystyczne). W czasie swojej 10 letniej historii zdążył 

już stać się rozpoznawany przez środowisko lokalne. Swoimi występami chór "Cantabile" 

uświetnia miejskie i powiatowe uroczystości. Jest laureatem Festiwalu Pieśni Patriotycznej  

w Olszance, w roku 2010. Członkami grupy są osoby dorosłe. Zajęcia prowadzi Jolanta 

Stefaniak. 

Dla kogo?  

Dorośli 

Zajęcia 1x w tygodniu 2 godz.  

 

Kiedy i gdzie? 

DK „Chemik”                                                 
piątek 17.30-19.30 

 

Zespół śpiewaczy „Sokoły”: 

Grupa śpiewających dorosłych, zrzeszonych pod nazwą "Sokoły" pod kierunkiem Wiesława 

Kwinty. Od wielu lat ćwiczy głównie repertuar o charakterze biesiadnym i ludowym. Swoje 

umiejętności prezentując podczas imprez kulturalnych na terenie miasta. 

Dla kogo?  

Dorośli 

Zajęcia 1x w tygodniu 2 godz.  

 

Kiedy i gdzie? 

DK „Chemik”                                                 
czwartek 14.00-16.00 

 

Chóry 
„Cantabile”, „Sokoły”, „Echo Kresów” 
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Chór „Echo Kresów”: 

Chór " Echo kresów" powstał z inicjatywy grupy miłośników kultury kresowej. Pierwsze próby 

odbyły się maj-czerwiec 2011 r. Początkowo działał jako zespół śpiewaczy pod kierownictwem 

instruktora MOK Wiesława Kwinty. Od października 2011 r. zespół  przejął  

i prowadzi Adam Wołkowski muzyk, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Jako 

muzyk, dyrygent przepracował wiele lat z różnymi zespołami muzycznymi, koncertując  

w kraju i za granicą (m. in. z orkiestrą Jamesa Lasta); założyciel Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Grupa zajmuje się opracowywaniem  

i wykonywaniem utworów muzycznych na 3-4 głosy. Są to utwory z bogatego repertuaru pieśni 

kresowych, a także w miarę możliwości i zapotrzebowania wykonywania innego repertuaru 

chóralnego. Poprzez ćwiczenia emisyjne członkowie zespołu poznają tajniki prawidłowego 

operowania głosem, biorąc czynny udział w krzewieniu kultury muzycznej nie tylko kresowej, 

Przez śpiew dają upust tęsknocie za własnymi "korzeniami". Chór „Echo Kresów” występuje na 

wszelakich imprezach artystycznych. Reprezentuje miasto Kędzierzyn-Koźle poprzez udział  

w konkursach i festiwalach regionalnych i ogólnopolskich, przekazując dorobek kultury 

Kresowej młodym pokoleniom. Chór odnosi wiele sukcesów w skali ogólnopolskiej. 

 

Dla kogo?  

Dorośli 

Zajęcia 1x w tygodniu 4 godz.  

 

 

Kiedy i gdzie? 

DK „Koźle”                                                 
środa 10.30 - 14.30 
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Nieprofesjonalny Klub Filmowy „Groteska”: 

Klub o niepowtarzalnym klimacie, długiej historii i wielkich nazwiskach w tle. Raj dla 

wielbicieli kina niezależnego i nie tylko. Sekcja filmowa w swoich założeniach uczy i pomaga 

młodym twórcom w realizacji autorskich projektów filmowych  

i prezentowania ich na przeglądach i festiwalach w kraju i za granicą. Działalność na tym 

gruncie posiada odległe korzenie, sięgające jeszcze lat 70 - tych ubiegłego stulecia. Filmy i ich 

twórcy związani z "Groteską" byli zdobywcami wielu nagród  

i wyróżnień na festiwalach zarówno w Polsce, jak i w Europie. Zajęcia prowadzi Jan Bartoszek, 

związany z działalnością Klubu od początku lat 70-tych Autor ponad 20-tu filmów 

prezentowanych i nagradzanych na ogólnopolskich i zagranicznych przeglądach i festiwalach 

filmowych. 

 

Dla kogo?  

Młodzież, dorośli  

Zajęcia 1x w tygodniu 4 godz.  

 

Kiedy i gdzie? 

DK „Chemik”                                                 
czwartek 16.00-20.00 

 

Sekcja fotograficzna: 

Sekcja dla tych, którzy lubią spoglądać na świat przez obiektyw aparatu oraz zatrzymywać 

ulotne chwile, niesamowite zdarzenia, czy przepiękne widoki. Zajęcia rozwijające umiejętności  

w zakresie fotografii analogowej i cyfrowej. Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich  

miłośników fotografii. Najlepsze prace prezentujemy na wystawach. Zajęcia prowadzi Bartosz 

Kupczyk. 

Sekcja multimedialna 
Nieprofesjonalny Klub Filmowy „Groteska”, sekcja  fotograficzna 
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Dla Kogo?  

Młodzież, dorośli (od 12 r.ż.) 

Zajęcia 1x w tygodniu 4 godz.  

 

Kiedy i gdzie? 

 

DK „Chemik”                                                 
piątek 16.00-20.00 

 

 

 

Opis oferty: 

Sekcja zrzeszająca artystyczne dusze, chcące wyrazić się w różnych technikach i formach 

malarskich, jednocześnie pragnące wyjść ze swoją twórczością poza domowe zacisze. Mimo,  

iż Klub zrzesza amatorów, nie można odmówić ich twórczości pasji i kunsztu. Spotkania  

od prawie 40 lat są okazją do wymiany doświadczeń. Prace artystyczne członków Klubu można 

podziwiać na wystawach w Galerii Sztuk Wszelakich oraz podczas licznych imprez 

plenerowych. 

Dla kogo?  

Młodzież, dorośli  

Spotkania 1x w miesiącu  

 

Kiedy i gdzie? 

 

Klub Plastyków 

Nieprofesjonalnych 
Instruktor: Lesław Panicz 
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DK „Chemik”                                                 

Kontakt bezpośredni:  

Lesław Panicz tel. 77 48 02 559 

 

 

Opis oferty: 

Klub Szachowy „Szach” działający od wielu lat na terenie miasta, odnoszący sukcesy rangi 

ogólnopolskiej. Członkowie to niejednokrotnie utytułowani mistrzowskimi tytułami, zawodnicy 

szachowi. W klubie zarejestrowanych jest 92 zawodników. Zajęcia i szkolenia członków klubu 

odbywają się w Domu Kultury "Chemik" 2  razy w tygodniu. Sekcja szachowa otwarta jest dla 

wszystkich chętnych mieszkańców naszego miasta. Dla najmłodszych odbywają się specjalne 

szkolenia, połączone z nauką gry w szkółce szachowej.  

 

Zarząd klubu: 

- Prezes: mgr Krzysztof Kukla, tel. kom. 512 243 013, e-mail: kukla@wp.pl  

- Wiceprezes: Andrzej Klimiec, tel. kom. 531 498 111 

- Sekretarz: mgr Lesław Galacki, tel. kom. 608 088 545 

e-mail: leszek_szach@wp.pl  

 

- Skarbnik: Romuald Eliminowicz, tel. kom. 690 043 506 

- Członkowie zarządu: 

Zdzisław Marszałek 

Roman Pietroczuk 

Józef Strojny 

 

Dla kogo?  

Dzieci, młodzież, dorośli  

Klub Szachowy 

„Szach” 
Prowadzący: Krzysztof Kukla 

mailto:k.kukla@wp.pl
mailto:leszek_szach@wp.pl
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Zajęcia 2x w tygodniu 

Kiedy i gdzie? 

DK „Chemik”                                                 
poniedziałek, środa 16.00-20.00 

 

 

Sekcja historyczno – modelarska (modele latające): 

Zajęcia to nie tylko konstruowanie modeli, ale również udział w konkursach, wycieczki, 

warsztaty, pogadanki historyczne oraz pogłębianie wiedzy na temat lotnictwa. Spotkania z 

członkami Stowarzyszenia „Blechhammer”, którego celem jest badanie historii Ziemi 

Kozielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej, rozpowszechnianie tej 

wiedzy wśród mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, współpraca z placówkami oświatowymi, 

środowiskami badawczymi, osobami zajmującymi się amatorsko lub zawodowo historią oraz 

propagowanie jej wśród osób odwiedzających miasto Kędzierzyn-Koźle. Zajęcia prowadzi 

Waldemar Ociepski. 

Dla kogo?  

Dzieci, młodzież, dorośli  

Zajęcia1 x w tygodniu 

 

Kiedy i gdzie? 

DK „Lech”                                                 
czwartek 17.00-21.00 

Sekcja modeli pływających: 

Działalność sekcji opiera się na konstruowaniu modeli pływających oraz udział w zawodach. 

Wieloletnia praca instruktorów przyniosła sukcesy rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

Klub modelarski 
Prowadzący: Waldemar Ociepski, Jan i Piotr Stolarek 
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W ramach działalności sekcji organizowane są zawody modeli pływających, przyciągające 

miłośników z całej Europy.  

Dla kogo?  

Dzieci, młodzież, dorośli (od 9 r.ż.) 

Zajęcia 3 x w tygodniu 

Kiedy i gdzie? 

DK „Chemik”     Modelarnia na osiedlu 

Zacisze – Azoty, ul. Chemików 1                                            
wtorek - piątek 17.00-20.00 

 

 

Opis oferty: 

Koło numizmatyczno - filatelistyczne skupia miłośników znaczków pocztowych oraz monet 

kolekcjonerskich. Na spotkaniach można uzyskać porady i zalecenia dotyczące przechowywania 

zbiorów własnych, a także aktualne wyceny posiadanych zasobów. W każdą drugą sobotę 

miesiąca mają miejsce giełdy filatelistyczno - numizmatyczne, gdzie można wymieniać znaczki, 

monety oraz drobne starocie.  

Dla kogo?  

Młodzież, dorośli  

Zajęcia 1x w tygodniu 

 

Kiedy i gdzie? 

 

Koło numizmatyczno - 

filatelistyczne 
Prowadzący: Manfred Wojtala 
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DK „Chemik”                                                 
czwartek 16.00 - 18.00  

 Giełda numizmatyczno – filatelistyczna                                           
II sobota miesiąca 9.00 - 12.00  

 

 

 

Opis oferty: 

Otwarte spotkania miłośników gier planszowych. Rozgrywki, turnieje, rankingi. Jest to 

propozycja dla tych, którzy preferują bezpośredni kontakt graczem oraz potyczki twarzą w 

twarz. 

Dla kogo?  

Młodzież, dorośli  

Zajęcia 1x w tygodniu 

 

Kiedy i gdzie? 

DK „Lech”                                                 
sobota 14.00-18.00  

 

 

Koło miłośników gier 

planszowych „Inwazja” 
Prowadzący: Dariusz Masalski 


