
 

 

Świetlica Dzielnicowa - Grzybowice 
ul. ks. Badestinusa 60 
41-814 Zabrze-Grzybowice 
tel.: 32 273 82 58 
telefon do kierownika, Pawła Franzke:   

+48 601 878 708 
e-mail: dokgrzybowice@mok.art.pl 
 

PLAN DZIAŁANIA 

ŚWIETLICY DZIELNICOWEJ GRZYBOWICE 
styczeń 2018 

 

IMPREZY I UROCZYSTOŚCI: 

NOWOROCZNY KONCERT KOLĘD 
7 stycznia 2018 (niedziela), godz. 17 
Powitanie Nowego Roku przez mieszkańców 
dzielnicy Grzybowice. Impreza bezpłatna i 
dostępna dla wszystkich zainteresowanych. 
Wystąpi chór oraz orkiestra dęta. 
Organizatorem jest Rada Kościelna wraz ze 
Świetlicą Dzielnicową Grzybowice. 
 
ZIMOWE SPOTKANIA Z PLASTYKĄ 
18  stycznia 2018 (czwartek), godz. 16 
Bezpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci i 
młodzieży prowadzone przez wykwalifikowaną 
instruktor. W styczniu pracujemy nad 
zimowymi ilustracjami.  
 
ZIMOWA FLORYSTYKA 
12 stycznia 2018 (piątek), godz. 17 
Co można wykonać z kwiatów i roślin w środku 
zimy? O tym świetlicowi instruktorzy na 
zajęciach już 12 stycznia! 
 
GITAROWO! 
16 stycznia 2018 (wtorek), godz. 17 
Bezpłatne zajęcia z nauki gry na gitarze dla 
wszystkich chętnych w każdym wieku. Pod 
okiem doświadczonego instruktora i 
nauczyciela gry na tym instrumencie.  
 

GRAND PRIX GRZYBOWIC 
9, 16, 23, 30  stycznia 2018 (wtorki), godz. 17 
Inauguracja nowego cyklu Grand Prix 
Grzybowic. Organizowane przez UKS MAT 
Zabrze-Grzybowice dla wszystkich 
zainteresowanych. 
 
WSPÓLNIE ZAŚPIEWAJMY! 
23 stycznia (wtorek), godz. 17 
Bezpłatne zajęcia wokalne. Nauka śpiewu w 
oparciu na największe karnawałowe przeboje. 
 
TURNIEJE NA IV i V KATEGORIĘ SZACHOWĄ 
8, 15, 22, 29 grudnia 2018  (poniedziałki) roku, 
godz. 17 
Turnieje szachowe na IV i V kategorię 
szachową organizowane przez UKS MAT 
Zabrze-Grzybowice oraz Akademię Szachową 
Macieja Janiszewskiego. 
 
TURNIEJ O NORMY CENTRALNE 
4, 11, 18, 25 stycznia 2018 (czwartki), godz. 
17.30  oraz 6 i 13 stycznia 2017, godz. 9.00 
(soboty) 
Turnieje szachowe o normy centralne 
organizowane przez UKC MAT Zabrze-
Grzybowice. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych. 
 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
25 stycznia 2018 (czwartek), godz. 10.00 
Specjalne przedstawienie przygotowane przez 
podopiecznych Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 8 w Zabrzu-Grzybowicach,  
a przeznaczone dla seniorów. 
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ZAJĘCIA STAŁE   STYCZEŃ 2018r.    

PONIEDZIAŁKI: 
Zajęcia dla dzieci:                 

8, 15, 22, 29 stycznia 2018 r., godz. 16.00                       

Zajęcia świetlicowe: tenis stołowy, gry i zabawy świetlicowe, piłkarzyki, komputeryx-boxy – zajęcia 

bezpłatne 

Zajęcia dla dorosłych: 

8, 15, 22, 29 stycznia 2018 r.,  godz. 16.00                         

Próby zespołu „Blue Dragonfly” z możliwościąnauki gry na gitarze-zajęcia bezpłatne 

godz.17.00  

Próby zespołu muzycznego „Radiooaktywni” -  zajęcia bezpłatne 

godz.19.45 

Zajęcia ruchowe – taniec „Zumba” z profesjonalnym trenerem. Cena zajęć: 12zł/h lub karnety:                                                                                                      

4 wejścia  44 zł, 8 wejść     80 zł 

WTORKI: 
Zajęcia dla dzieci:                                                        

9, 16, 23, 30 stycznia 2018 r.,  godz.17.00  

Zajęcia świetlicowe: tenis stołowy, gry izabawy świetlicowe, piłkarzyki, komputery, x-boxy – zajęcia 

bezpłatne 

godz.17.30 

Zajęcia taneczne dla dzieci ze „SzkołąTańca –Boruta” -  zajęcia płatne. 

godz.17.00 

Zajęcia szachowe dla przedszkolaków z profesjonalnym trenerem - zajęcia bezpłatne 

                                          godz.18.00  

Zajęcia szachowe dla dzieci szkolnychz profesjonalnym trenerem - zajęcia bezpłatne 

godz.19.00  

Zajęcia świetlicowe: tenis stołowy, gry izabawy świetlicowe, piłkarzyki, komputery,                                                                           

x-boxy, - zajęcia bezpłatne 

Zajęcia dla dorosłych: 

9, 16, 23, 30 stycznia 2018 r.,  godz.19.00  

Próby zespołu „Blue Dragonfly”z możliwością nauki gry na gitarze     

 



ŚRODY: 
Zajęcia dla dzieci: 

3, 10, 17, 24, 31 stycznia 2018 r.,     godz.16.00 

Zajęcia świetlicowe: tenis stołowy, gry izabawy świetlicowe, piłkarzyki, komputery, x-boxy                                                                                        

- zajęcia bezpłatne 

godz.17.00 

 Zajęcia wokalne dla dzieci z profesjonalną dyrygentką  -zajęcia bezpłatne 

                                                      godz.18.30 

Zajęcia świetlicowe: tenis stołowy, gry i zabawy świetlicowe, piłkarzyki, komputery, x-boxy - zajęcia 

bezpłatne 

Zajęcia dla dorosłych: 

3, 10, 17, 24, 31 stycznia 2018 r.,godz.18.30 

Zajęcia wokalne dla dorosłychz profesjonalną dyrygentką-zajęcia bezpłatne 

godz.17.00 

Próby zespołu muzycznego „Radiooaktywni” -zajęcia bezpłatne 

                                                       godz.19.45   

Zajęcia ruchowe – taniec „Zumba” z profesjonalnym treneremcena zajęć: 12zł/h lub karnety: 4 

wejścia  44 zł,  8 wejść     80 zł 

CZWARTKI: 
Zajęcia dla dzieci: 

4, 11, 18, 25 stycznia 2018 r., godz. 16.00  

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży z instruktorem plastyki-zajęcia bezpłatne 

 godz.16.30  

Zajęcia świetlicowe: tenis stołowy, gry i zabawy świetlicowe, piłkarzyki, komputery, -zajęcia bezpłatne 

godz. 17,00  

Próby młodzieżowego zespołu tanecznego - zajęcia bezpłatne                                                         

 godz.17.00 

Zajęcia szachowe dla przedszkolaków z profesjonalnym trenerem -   zajęcia bezpłatne 

 godz.18.00  

Zajęcia szachowe dla dzieci szkolnych z profesjonalnym trenerem- zajęcia bezpłatne 

Zajęcia dla dorosłych: 

4, 11, 18, 25 stycznia 2018 r.,  

Próby zespołu muzycznego „Radiooaktywni”- zajęcia bezpłatne                 



PIĄTKI:  
Zajęcia dla dzieci: 

12, 19, 26 stycznia 2018 r.,  godz.16.00 

Kółko florystyczne dla dzieci i młodzieży z profesjonalną florystyką -zajęcia bezpłatne 

godz.16.00 

Zajęcia ruchowe „Zumba” dla dzieci  z profesjonalnym trenerem  cena zajęć: 60 zł/m-c                                                         

godz.17.00  

Zajęcia świetlicowe: tenis stołowy, gry świetlicowe, komputery, piłkarzyki, x-boxy – zajęcia bezpłatne 

Zajęcia dla dorosłych:  

12, 19, 26 stycznia 2018 r.,godz.17.00 

Rozgrywki skatowe dla wszystkich chętnych- zajęcia bezpłatne 

12, 19, 26 stycznia 2018 r.,  godz.18.00 

 Kółko florystyczne dla dorosłych z profesjonalną florystyką - zajęcia bezpłatne 

 


