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11 listopada 2016 roku 
na ekrany kin trafi film 
„Pitbull. Niebezpieczne 
kobiety” – kontynuacja 
głośnego hitu – „Pitbull. 
Nowe porządki”, który 
obejrzało blisko 1,5 
miliona widzów.  
Druga część filmowej 
trylogii „przynosi 
prawdziwą rewolucję 
w gatunku” – mówi 
reżyser Patryk Vega, 
obiecując widzom 
jeszcze więcej humoru, 
akcji oraz znakomitą 
ekipę aktorską. Jej 
skład tworzą ulubieńcy 
publiczności z części 
pierwszej oraz plejada 
zupełnie nowych twarzy. 

W 2015 roku 40% funkcjonariuszy 
przyjętych do policji stanowiły 
kobiety. Wśród nich są Zuza 
i Jadźka. Na drodze świeżo 
upieczonych policjantek los szybko 
stawia starszych kolegów po 
fachu: Gebelsa i Majamiego. Ich 
doświadczenie okaże się bezcenne 
w starciu funkcjonariuszek ze 
skorumpowanymi przełożonymi, 
takimi jak Izabela Zych ps. Somalia 
oraz brutalnym, przestępczym 
światem mafii „paliwowej”, której 
macki sięgają dalej niż można sobie 
wyobrazić… 

Życie prywatne bohaterek jest 
równie skomplikowane. Jadźka na 
co dzień zmaga się z nieobliczalnym 
mężem– pracownikiem wywiadu 
skarbowego, powiązanym z mafią, 
natomiast Zuza niefortunnie wikła 
się w romans z Remkiem ps. Cukier, 
socjopatycznym gangsterem, 

którego dziewczyna – Drabina 
właśnie wychodzi z więzienia… 

Ciekawostki:
- film jest oparty w 100% na 
historiach autentycznych policjantek
- w planach jest już kolejny film 
„Pitbull”, który w kinach pojawi się  
w 2017 roku -film „Pitbull. Nowe 
porządki” swoją premierę miał 22 
stycznia. 
Obecnie film wyświetlany jest  
w Wielkiej Brytanii, gdzie  
od premiery zarobił ponad 476 
tysięcy dolarów.

FILM MIESIĄCA. PREMIERA
11.11.2016 r.,  godz. 17.00, 19.30
13-15.11.2016 r., godz. 17.00, 19.30
16.11.2016 r., godz. 20.00 
17.11.2016 r., godz 17.00, 19.30
18-19.11.2016 r.,  godz. 18.00, 20.30
21-23.11.2016 r., godz. 18.00, 20.30

Cena biletu: 
pt - nd: 15 zł i 13 zł, 
pon – czw: 14 zł i 12 zł
Polska, 2016, 135 min., 
sensacyjny, od 18 lat
Reżyseria: Patryk Vega
Scenariusz: Patryk Vega

Film 
Patryka 
Vegi

W programie koncertu przewi-
dziane są utwory wybitnych austriac-
kich kompozytorów Johanna Straussa 
ojca i Johanna Straussa syna. Oprócz 
śpiewu solistów i przepięknej gry or-
kiestry, widzowie będą mogli po-
dziwiać taniec par baletowych. Nie 
zabraknie podczas koncertu m.in. 
słynnego walca „Nad pięknym mo-
drym Dunajem” autorstwa Straussa 
syna. Kompozycje wykonywać będą 

przed zawierciańską publicznością na-
stępujący artyści Narodowego Lwow-
skiego Teatru – Opery i Baletu oraz Or-
kiestry Filharmonii Lwowskiej:
Oleh Lanovyj (tenor)
Johann Kruk (skrzypce solo)
Swietłana Kaliniczenko (sopran)
pary baletowe (10 osób)
orkiestra (17 osób)

Cena biletu: 60 oraz 70 zł

Koncert z cyklu:

SYMFONIA NIEJEDNO 
MA IMIĘ

Mały Bastian po śmierci mamy 
zamyka się w sobie, zaczyna mieć 
problemy w szkole i nie potrafi 
porozumieć się ze swoim tatą. 
Pewnego dnia chowa się w księgarni, 
uciekając przed prześladującymi 
go starszymi kolegami ze szkoły. 
Tam znajduje tajemniczą książkę, 
dzięki której przeżyje najwspanialszą 
przygodę w swoim życiu. 
Nie jest to bowiem zwykła książka, 
ale pełna magii brama do innego 
świata. Dzięki niej Bastian przenosi 
się w krainę Fantazjany, której grozi 

zagłada… Mały chłopiec okaże się 
wkrótce jedyną osobą, która może 
uratować świat fantazji. 

5.11.2016 r., godz. 11.00 
Cena biletu: 15 zł

 „Fantazjana - niekończąca 
się historia”

Wystąpią:
Zawierciańska Młodzieżowa 
Orkiestra Kameralna pod dyr. 
Michała Rusa
Soliści:
Anita Maszczyk – sopran
Julianna Frącisz - sopran
Andrzej Kaim - tenor
Maciej Gorczyczyński – bas
chór „Hejnał Mazańcowice”
chór Capella Vartiensis
Młodzieżowy Chór Kameralny „Tutti”
Przygotowanie chórów: Barbara 
Czajkowska, Leopold Stawarz, 
Krzysztof Przemyk
Franciszek Schubert - jeden  

z najwybitniejszych kompozytorów 
romantycznych, znany głównie 
jako kompozytor pieśni, oper i dzieł 
oratoryjnych . Wszyscy znają takie 
utwory jak „Ave Maria” czy „Pstrąg”. 
Dzieło oratoryjne w MOK-u to nowe 
wydarzenie, które splata się ze 
świętem patronki muzyki kościelnej 
– św. Cecylią, co jest powodem 
przygotowania takiego programu. 
Chcemy jednocześnie pokazać 
zawierciańskiej publiczności szerokie 
spectrum działania zawierciańskich 
zespołów artystycznych.
26.11.2016 r., godz. 17.00
Cena biletu: 15 zł

W programie m.in Msza G-dur Franciszka Schuberta, „Misja” 
Ennio Morricone i inne.
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* 2D -  prjekcja c yfrowa d wuw ymiarowa, ** 3D -  projekcja c yfrowa z  efektem obrazu pr zestr zennego 

BOCIANY */**
Znajdź swoją paczkę.

2.11.2016 r., godz. 17.00 (3D)
4.11.2016 r., godz. 17.00 (3D)
5.11.2016 r., godz. 13.00 (2D), 16.00 (3D)
6.11.2016 r., godz. 11.00 (2D), 16.00 (3D)
Cena biletu: pt - nd: 19 zł i 17 zł, pon – czw: 17 zł i 15 zł (3D);  pt - 
nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł (2D)
Storks, USA, 2016, 100 min., animowany, b/o, dubbing 

Bociany przynoszą dzieci... A przynajmniej tak było kiedyś. Teraz 
bowiem zajmują się dostarczaniem przesyłek dla światowego 
giganta sprzedaży internetowej Cornerstore.com. Junior to 
najlepszy kurier w firmie, który na dodatek spodziewa się awansu. 
Przypadkowo jednak uruchamia Maszynę Produkującą Dzieci. 
W efekcie na świat zupełnie bezprawnie przychodzi śliczna 
dziewczynka. Junior nie ma wyjścia — musi podrzucić komuś ten 
kłopotliwy prezent, zanim szef się zorientuje. Wraz z Tulip, jedyną 
dziewczyną na Bocianiej Górze, wyrusza na pierwszą w życiu 
misję „narodziny”. Szalona podróż może sprawić, że powiększy się 
niejedna rodzina, a bociany odzyskają właściwą rolę w świecie.

VAIANA: SKARB OCEANU */**
Film twórców „Zwierzogród” i „Kraina Lodu”.

25.11.2016 r., godz. 16.00 (2D), 18.00 (3D); 26.11.2016 r., godz. 9.00 
(2D); 27.11.2016 r., godz. 11.00 (2D), 16.00 (2D), 18.00 (3D)
28.11. – 2.12.2016 r., godz. 16.00 (2D), 18.00 (3D); 3-4.12.2016 r., 
11.00 (2D), 13.00 (2D), 16.00 (3D); 5.12.2016 r., godz. 16.00 (2D), 18.00 
(3D); 6.12.2016 r., godz. 8.30 (3D), 11.15 (3D), 16.00 (2D), 18.00 (3D); 
7.12.2016 r., godz. 16.00 (2D), 18.00 (3D); 9.12.2016 r., godz. 16.00 
(2D), 18.00 (3D); 10.12.2016 r., godz. 13.00 (2D), 16.00 (3D); 11.12.2016 
r., godz. 11.00 (2D) ,16.00 (3D); 12.12.2016 r., godz. 17.00 (2D); 
13.12.2016 r., godz. 17.00 (2D)
Cena biletu: pt - nd: 19 zł i 17 zł, pon – czw: 17 zł i 15 zł (3D);   
pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł (2D)
3000 lat temu najdzielniejsi żeglarze przemierzali wody 
południowego Pacyfiku. Jednak w pewnym momencie ich 
wyprawy ustały na całe tysiąc lat – i nikt nie wie dlaczego…Walt 
Disney prezentuje film „Vaiana: Skarb oceanu”. Jest to animowana 
opowieść o przygodach nastolatki, która, chcąc dokończyć dzieła 
swych przodków, wyrusza w niebezpieczną misję. Podczas podróży 
poznaje potężnego półboga Maui. Od tego momentu wspólnie 
żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im karkołomnych 
przygód, obfitujących w spotkania z ogromnymi potworami.

DOKTOR STRANGE */**
Nieskończoność niemożliwości.

4.11.2016 r., godz. 19.00 (3D), 21.00 (2D)
5-6.11.2016 r., godz. 18.00 (3D), 20.15 (2D)
7.11.2016 r., godz. 17.00 (3D), 19.15 (2D)
8.11. 2016 r., godz. 16.30 (2D)
9-10.11.2016 r., godz. 17.00 (3D), 19.15 (2D)
Cena biletu: pt - nd: 19 zł i 17 zł, pon – czw: 17 zł i 15 zł (3D);  pt - 
nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł (2D)
Doctor Strange, USA, 2016, 115 min., fantasy/przygodowy, od 12 lat, 
dubbing
Kolejny bohater zawitał do kinowego świata Marvela. „Doctor 
Strange” jest filmową adaptacją popularnego komiksu, 
stworzonego przez Stana Lee i Steve’a Ditko. Głównym bohaterem 
jest znany chirurg, Stephen Strange, który ulega wypadkowi 
samochodowemu. Nerwy w jego rękach zostają uszkodzone, co 
uniemożliwia mu dalszą pracę. 
Gdy wszystkie dostępne metody leczenia zawodzą, Strange udaje 
się do tajemniczego miejsca, zwanego Kamar-Taj. Nie jest to 
zwykły ośrodek kuracyjny, lecz miejsce walki z mrocznymi siłami. 
Strange odnajduje nowe życie podczas szkolenia na najwyższego 
czarnoksiężnika Ziemi...

WILK W OWCZEJ SKÓRZE *
Wyj ze śmiechu i becz o więcej!

18.11.2016 r., godz. 16.00
19.11.2016 r., odz. 11.00, 16.00
21-23.11. 2016 r., godz. 16.00

Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 
Volki i ovtsy, Rosja, 2016, 93 min., animowany, b/o, dubbing

Młody wilk Szary, syn charyzmatycznego wodza stada, wcale nie 
garnie się do tego, aby zostać jego następcą. Interesują go: dobra 
zabawa, tańce i wycie do Księżyca z kolegami, szalone pościgi 
za owcami i wylegiwanie się na słonecznych polanach. Jednak 
pewnego dnia, za sprawą niefortunnego zaklęcia, jego beztroskie 
życie wywróci się do góry nogami. Pewny siebie wilczek obudzi 
się… w owczej skórze! 
Jeżeli chce wrócić do dawnego życia, musi nauczyć się żyć wśród 
stada sympatycznych, ale strasznie rozbrykanych owieczek. Jednak 
kiedy nadejdzie niebezpieczeństwo, pokaże prawdziwą naturę  
i stanie w obronie wełnianych przyjaciół.

PREMIERA

PREMIERA

19.11.2016 r. godz. 9.30, sala 203
- Mali architekci, inspirujące budowle (przyroda)
- Jak powstało życie na Ziemi? (historia/paleontologia)
Wykładowcy: dr Jacek Francikowski, dr Agata Jurkowska

GALERIA ZAWartE

Sala wystawowa dolna, wstęp wolny
do 13.11.2016 r.
„Malarz z malarzy”- wystawa dorobku twórczego Zygmunta 
Piechowskiego

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza 
– Filia w Kromołowie oraz Klub Ludzi Twórczo Zakręconych 

zapraszają do wzięcia udziału w konkursie rękodzieła 
artystycznego 

„Zawitały Anioły  
– Ozdoba Choinkowa 2016”.

Konkurs skierowany jest do uczestników w trzech kategoriach 
wiekowych: dzieci do lat 12, dzieci i młodzież w przedziale 

wiekowym 12-18 lat oraz dla dorosłych. 

Prace należy dostarczać do dnia 21 listopada 2016 na adres: 
MOK „Centrum” ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie z dopiskiem 

„Zawitały Anioły – Ozdoba Choinkowa 2016”.
UWAGA: Powyższa informacja nie dotyczy dzieci do lat 12, 
ponieważ będą one wykonywały pracę konkursową w dniu 

kiermaszu pod okiem instruktora.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 
podczas kiermaszu „Zawitały Anioły” w filii MOK „Centrum”  

Kromołowie w dniu 3 grudnia 2016 o godzinie 16:00.

Bogdan Dworak prowokuje 

- Kultura jest ważna jeśli, odbiorca jest jej współtwórcą.
Rafał Ciszewski uwieczni kilka twarzy gości spotkania.                                                                                                          
Michał Rus stworzy nastrój muzyczny. 
Termin 24.11.2016 r.,  godz.18.00. Galeria dolna MOK.
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Imprezy

3.10.2016 r., godz. 18.00
Koncert zespołu Ze Starej Płyty pt.: „Spacer dziką 
plażą”; sala widowiskowa, cena biletu: 23 zł

5.11.2016 r., godz. 11.00 
W ramach cyklu SOBOTNI PORANEK TEATRALNY 
spektakl dla dzieci pt.: „Fantazjana - niekończąca 
się historia”; sala widowiskowa, cena biletu: 15 zł

7.11.2016 r., godz. 9.00 i 10.30
Spektakle teatralne dla dzieci pt.: „Baśnie pana 
Andersena”; sala widowiskowa, cena biletu: 16 zł, 
wynajem sali

8.11.2016 r., godz.20.00 
Seminarium ppoż i BHP; sala widowiskowa, 
wynajem sali, zaproszenia

10.11.2016 r., 
Spektakle teatralne (godz.8.40 - „Pan Tadeusz”, 
godz. 10.15 –„Lokomotywa pana Tuwima”, 
godz. 11.50 -„Historia Jacka Soplicy”); sala 
widowiskowa, cena biletu: 17 zł, wynajem sali

12.11.2016 r., godz.18.00
„Gala Johann Strauss Show”, sala widowiskowa, 
cena biletu: 60 i  70 zł

15.11.2016 r.
Spektakle teatralne (godz. 8.50 i 10.10 - „Księga 
dżungli”, 11.40 - „Mały książę”); sala widowiskowa, 
cena biletu: 17 zł, wynajem sali

16.11.2016 r., godz. 17.00 
Premiera filmu pt. „23 Dywizja”; sala 
widowiskowa, wstęp wolny

17.11.2016 r.
Spektakle teatralne (godz. 8.30 - „Tajemniczy 
ogród”, godz. 10.00 - „Calineczka”, godz. 11.30 – 
„Mały książę”); 
sala widowiskowa, cena biletu: 14 zł, wynajem 
sali

18.11.2016 r., godz.10.00
Spektakl dla młodzieży pt.: „Romeo i Julia”; sala 
widowiskowa, cena biletu:  24 zł, wynajem sali

20.11.2016 r., godz. 19.00 
Koncert zespołu „BOYS”; sala widowiskowa, cena 
biletu: 45 i 55 zł

24.11.2016 r., godz. 16.00
Spektakl pt.: „Królowa Jadwiga” w wykonaniu 
UTW, nauczycieli oraz uczniów z Pilicy; sala 
widowiskowa

26.11.2016 r., godz. 17.00
Koncert z cyklu „Symfonia niejedno ma imię”; 
sala widowiskowa, cena biletu: 15 zł

28.11.2016 r., godz. 8.40, 10.10, 11.40
Spektakle pt.: „Baśnie braci Grimm”; sala 
widowiskowa, wynajem sali, cena biletu: 17 zł

30.11.2016 r., godz. 10.00
Kampania pt.: „Postaw na rodzinę” - Ogólnopolski 
Dzień Walki z HIV/AIDS; sala widowiskowa

Pracowownie

Pracownia teatralna (sala 309)
Zespół dziecięcy „Brzdące” (przedszkole)-  wtorek, 
godz.16.00 – 17.30
Zespół dziecięcy „Śmieszki” (klasy I-VI)- środa, 
godz. 16.00 – 18.00
Zespół młodzieżowy „Magma”- piątek, godz. 
15.00 – 16.00
Zespół słowno- wokalny „Pogodni”- środa, godz. 
10.00 - 12.00 
Zajęcia z rysunku i malarstwa (sala 312)
Zajęcia: środa, godz. 18.00 – 19.00 (od 12 lat)
Plastyka (sala 312)
Zajęcia: czwartek, godz. 16.00 – 19.00, piątek, 
godz. 17.00 – 21.00
Plastyka dla dzieci (sala 312)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 15.30 – 17.30
Klub Ludzi Twórczo Zakręconych (sala 312)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 18.00 – 20.00
Pracownia szkła artystycznego (sala 319)
Zajęcia: środa, godz. 16.00 – 18.00 (od 15 lat); 
czwartek, godz. 16.15 – 17.30 (od 8 lat)
Pracownia ceramiki (sala 319)
Zajęcia: środa, godz. 18.00 – 20.00 (od 15 lat); 
czwartek: gr. I - godz. 15.00 – 16.15,  
gr. II – godz. 17.30 – 18.45 (od 6 lat),  
gr. III – godz. 18.45 – 20.00
Filatelistyka
Każdy trzeci czwartek miesiąca
Pracownia modelarstwa lotniczego (sala 1)
Zajęcia: poniedziałek, środa i piątek,  
godz. 17.00-21.00

Szkółka szachowa (sala 307)
Zajęcia: wtorek;  
gr. I – godz. 16.00 – 18.00,  
gr. II – godz. 18.00 – 20.00

Szkółka bilardowa (sala 222)
Zajęcia: 5, 12, 19.11.2016 r., w godz. 10.00 – 14.00
Otwarty Turniej Bilardowy - 13.11. 2016 r.
Klub Młodzieży Piszącej (sala 307)
Zajęcia: środa, godz. 16.00 – 17.00
Zajęcia taneczne dla młodzieży (sala 305)
Zajęcia: sobota, godz. 13.00 – 18.00 (co drugi 
tydzień)
Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca 
„Zawiercie” (sala 320)
Zajęcia: sobota, godz. 16.00- 19.00; niedziela, 
godz. 10.00-14.00
Zespół „Małe Zawiercie” (sala 320)
Zajęcia: gr. I - piątek, godz. 15.30-16.30; sobota, 
godz. 13.30-14.30; gr. II  - piątek, godz. 16.30-
18.00; sobota, godz. 14.30-16.00
Zespół taneczno- ruchowo- wokalny 
„Bajaderki” (sala 305)
Zajęcia: środa; gr. I – godz. 17.15 – 18.15, gr. II – 
godz. 18.15 – 19.15
„Capella Vartiensis” (sala 305)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 18.15-20.15; 
czwartek, godz. 18.30-20.30
Chór G1 (sala 320)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 15.00-18.00
Chór Tutti (sala 305)
Zajęcia: środa, godz. 14.30-17.30

Emisja Głosu (sala USC)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 15.15-18.15; wtorek, 
godz. 15.15-18.15; środa, godz. 15.15-18.15
Emisja Głosu i Śpiew dla Dzieci (sala 308)
Zajęcia: czwartek, godz. 14.30-18.30
Indywidualne zajęcia z Emisji Głosu (sala 305)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 15.15-18.15; 
czwartek, godz. 15.30 – 18.30
Zawierciańska Młodzieżowe Orkiestra 
Kameralna (sala 305)
Zajęcia: sobota, godz. 9.00 – 12.00
Klub Let’s Rock (sala 320 i 305)
Zajęcia: wtorek, gr I -, godz. 19.00 – 20.15, gr. II – 
godz. 20.30 – 21.45:  środa, godz. 18.00 – 21.45 
Klub Miłośników Tanga Argentino (sala 320)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 18.30-21.30
FILIA W KROMOŁOWIE
Dziecięce Studio Artystyczne
Zajęcia: piątek, godz. 16.00-18.00
„Warcianie”, „Folky Band”
Zajęcia: piątek, godz. 16.00-20.00
RZF „Kromołowianie”
Zajęcia: środa, godz. 16.00 -18.00

MIEJSKA I POWIATOWA              
BIBLIOTEKA PUBLICZNA              
W ZAWIERCIU  

5.11.2016 r.,  godz. 9:00 do 14:00
Klub Gier Planszowych (Pałacyk Szymańskiego  
w wieży - dla chętnych bez zapisów)

8, 9, 22, 24.11.2016 r. godz. 10:00
Szkolenia komputerowe w Dziale Metodycznym 
(ul. Powstańców Śląskich 6 -  dla wcześniej 
zapisanych uczestników)

19.11.2016 r., godz. 11.00
Zajęcia Kreatywne Dzieciaki (Pałacyk 
Szymańskiego w wieży- dla wcześniej zapisanych 
dzieci)
21.11.2016 r.
Warsztaty literacko-plastyczne  „Mali detektywi 
w bibliotece” oparte na podstawie serii 
wydawniczej „Biuro Detektywistyczne Lassego  
i Mai” (Filia nr 6 w Kromołowie)

22.11.2016 r., godz. 14.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu dla Dzieci . 
Omawiana będzie książka Webb Holly ,,Wąsik 
niechciany kotek”

23.11.2016 r., godz. 11.00 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Dorosłych. Omawiana będzie książka Krystyny 
Mirek „Szczęśliwy dom” (Dział Metodyczny,  
ul. Powstańców Śląskich 6)

29.11.2016 r., godz. 17.00
Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką, autorką 
powieści kryminalnych: „Martwe Jezioro”, „Czy 
ten rudy kot to pies?”, „Zacisze 13” i „Zacisze 13 
Powrót”. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny 
(Pałacyk Szymańskiego)

OŚRODEK SPORTU                               
I REKREACJI

13.11.2016 r., godz. 15:00
Rozgrywki Zawierciańskiej Amatorskiej Ligi 
Siatkówki (hala OSiR I, ul. Moniuszki 10) 
14, 21, 28.11.2016 r.  
Grand Prix Zawiercia w Tenisie Stołowym (hala 
OSiR III, ul. Piłsudskiego 73a)
17.11.2016 r.
Zebranie organizacyjne – Zawierciańska Liga 
Futsalu (hala OSiR II, ul. Blanowska 40) 
20.11.2016 r. 
III Otwarte Mistrzostwa Szachowe Zawiercia (hala 
OSiR II, ul. Blanowska 40)
27.11.2016 r. 
XXXI Międzynarodowy Turniej Tańca 
Towarzyskiego (hala OSiR II, ul. Blanowska 40)

Poniedziałki i piątki, godz. 15:00
Porady z treningu siłowego (siłownia OSiR I  
i OSiR II)  

Środy, godz. 16.30
Zajęcia tenisa stołowego dla dzieci OSiR (sala 
gimnastyczna OSiR III, ul. Piłsudskiego 73 A)
Od poniedziałku do soboty (w  godz. 
popołudniowych)
Nauka pływania z OSiRem (kryta pływalnia,  
ul. Pomorska 61) 
Codziennie (od świtu do zmierzchu) 
Biegaj z OSiR-em  (ścieżka na koronie oraz 
bieżnia stadionu OSiR) 
Codziennie (od świtu do zmierzchu) 
Nordic Walking z OSiR-em (ścieżka na koronie 
oraz bieżnia stadionu OSiR)

KLUB MIŁOŚNIKÓW ZIEMI 
ZAWIERCIAŃSKIEJ

działający przy MOK „Centrum”
zaprasza na wykład pt:

HISTORIA RODZINY                  
LEIZAROWICZ

prelegent: 
Marcin Bergier – nauczyciel historii 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny 
Malczewskiej

15 listopada 2016r, 
sala 203 MOK „Centrum”, godz. 16.00
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SP I-III
8.11.2016 r., godz. 8.30 oraz 11.00, 
cena biletu: 8 zł
„Ernest i Celestyna”  (2012),  80 min.

Temat prelekcji: Jesteśmy różni, ale możemy się 
ze sobą zaprzyjaźnić!

Celestyna to mała mysz, wychowana w kieracie 
pracy i sztywnym społeczeństwie. Wszystkim 
od dziecka się wmawia, że niedźwiedź jest 
najgorszym wrogiem myszy, a najważniejszym 
celem społeczeństwa jest zdobywanie zębów 
młodych niedźwiadków – bo one najlepiej się 
nadają do zastąpienia straconych przez myszy 
siekaczy, bez których żadna mysz nie przeżyje. 
Pewnego dnia Celestyna spotyka biednego 
niedźwiedzia Ernesta, który graniem na ulicy 
próbuje zarobić na jedzenie. 

Oboje są społecznymi wyrzutkami, oboje pragną 
czegoś innego niż życie pod sznurek, chcą być 
artystami. Wplątują się w niebezpieczne sytuacje, 
trafiają do więzienia… 
Czy uda im się wykaraskać z kłopotów?

SP IV-VI
9.11.2016 r., godz. 9.00 oraz 11.30, 
cena biletu: 8 zł
„BFG: Bardzo Fajny Gigant 3D” (2016), 
115 min.

Temat prelekcji: Szykanowanie, ośmieszanie, 
dyskryminacja- jak sobie z nimi radzić?

Porywająca opowieść o małej dziewczynce  
i tajemniczym Olbrzymie, który odkrywa przed 
nią cuda i sekrety magicznej krainy. 
Tytułowy bohater jest ostatnim Bardzo 
Fajnym Gigantem. Zamiast pożerać ludzi, woli 
łapać cudze sny, uszlachetniać je w swoim 
laboratorium i obdzielać nimi śpiące dzieciaki. 
Ekranizacja uwielbianej powieści Roalda Dahla, 
która od dnia swej premiery w 1982 roku wciąż 
zachwyca czytelników w każdym wieku. Książki 
Dahla, do których zaliczają się takie tytuły jak 
„Charlie i fabryka czekolady”, „Kuba i ogromna 
brzoskwinia”, „Matylda” oraz „Fantastyczny 
pan lis”, są obecnie dostępne w 58 językach, 
a ich łączny nakład przekroczył 200 milionów 
egzemplarzy.

Gimnazjum
16.11.2016 r., godz. 9.00, 11.30, 
cena biletu: 8 zł
„Nowy” (2015), 81 min.
Temat prelekcji: Inny w grupie. O wykluczeniu  
i akceptacji.
Pierwszy tydzień w nowej szkole dla Benoita 
jest niespecjalnie udany. Nie tylko nie zdobywa 
nowych kolegów, ale również naraża się na kpiny 
i wykluczenie ze strony popularnego Charlesa  
i jego bandy. Na szczęście jest jeszcze Johanna, 
trochę zagubiona dziewczyna ze Szwecji, która 
staje się pierwszą miłością chłopaka. 
Niestety również ona z czasem woli towarzystwo 
Charlesa. Za namową wujka Benoit postanawia 
zdobyć przyjaciół i odzyskać Johannę. 
Pod nieobecność rodziców organizuje przyjęcie, 
na którym pojawia się tylko trójka uczniów, 
podobnie jak Benoit, wykluczona przez 
lubianych i popularnych.

 Szkoły ponadgimnazjalne
14.11.2016 r., godz. 11.00, cena biletu: 8 zł
„Amy” (2015), 127 min.
Temat prelekcji: Presja otoczenia, nałogi, myśli 
samobójcze- co się dzieje, gdy zapominamy  

o sobie? Nieznana, prawdziwa historia wielkiej 
gwiazdy – błyskotliwej dziewczyny, obdarzonej 
wyjątkowym talentem, która w rekordowo 
krótkim czasie osiągnęła szczyty sławy. 
Przejmująca opowieść o inteligentnej  
i skomplikowanej kobiecie, która chciała tylko, 
aby ją kochano. Kim była naprawdę Amy 
Winehouse, która z dnia na dzień stała się ikoną 
światowej muzyki? Jak odmieniło ją spotkanie 
z mężczyzną, którego obdarzyła uczuciem 
silniejszym niż narkotyk? Co ukrywała przed 
światem? Dlaczego zginęła w tajemniczych 
okolicznościach  
w wieku zaledwie 27 lat? „Amy” to trzymająca  
w napięciu historia, stworzona z nieznanych 
dotąd materiałów, kręconych ukradkiem ujęć, 
zbliżeń i wyznań. 

KinoPrzedszkole

4.11.2016 r., godz. 10.00, cena biletu 8 zł 
Temat prelekcji: „Polskie legendy”. 
- „Smok-expedition” (seria: Porwanie Baltazara 
Gąbki) 
- „Szewczyk dratewka” (seria: Baśnie i bajki 
polskie)- „Złota kaczka” (seria: Baśnie i bajki 
polskie)

HISZPAŃSKA MUCHA 

Spektakl wyłącznie dla 
widzów dorosłych. 

Londyn, początek lat 30. 
Reżyser teatralny Arthur Spender 
właśnie przygotowuje oszałamiającą 
rewię, w której wystąpić ma Nora 
Wallins, gwiazda londyńskich teatrów 
muzycznych, prywatnie długoletnia 
partnerka reżysera. Brak funduszy 
skłania go do znajomości  
z tajemniczym przedsiębiorcą- 
Harrym Jo- który zgadza się na 
pomoc, jednak pod pewnymi 
warunkami.
Powoduje to lawinę przezabawnych  
i zaskakujących zwrotów akcji,  
z Hiszpańską Muchą w tle.
Jazz, angielski humor, beret  
z Harrod’sa i kulisy rewiowego teatru. 
To wszystko w przezabawnej komedii 
omyłek.

8.12.2016 r., godz. 19.00
Cena biletu: 60 oraz 70 zł
Scenariusz i reżyseria: Jakub 
Przebindowski 
Scenografia: Witold Stefaniak
Obsada: Martyna Kliszewska; Anna 
Korcz; Dorota Zięciowska; Sambor 
Czarnota; Piotr Szwedes
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