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PLAN DZIAŁANIA 

ŚWIETLICY DZIELNICOWEJ GRZYBOWICE 
luty 2018 

 
ZRÓB SOBIE KRZESŁO  
z okazji 20-lecia MOK 
16 lutego 2018 (piątek), godz. 17 
Jak często przychodzi ci do głowy myśl, by        
przerobić meble na swoją modłę? Dajemy taką       
możliwość, zapraszając na specjalną imprezę, w      
której każdy będzie mógł odświeżyć świetlicowe,      
drewniane krzesła jakkolwiek tylko mu się podoba!       
Marzy ci się czerwone oparcie i żółte siedzisko? A         
może wymalowane na barwy zebry? A może       
chciałbyś odziać krzesło w skarpetki i wymalować       
na nim słońce? Droga wolna!  

Impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych.     
Prosimy zabrać ze sobą rękawiczki ochronne (by       
nie ubrudzić się farbą) i w miarę możliwości stare         
farby olejne i pędzle. Część materiałów dostarczy       
organizator.  

PLASTYCZNIE, ZIMOWO 
1 lutego 2018 (czwartek), godz. 16 i 13, 20, 27 
lutego 2018 (wtorki), godz. 17.30 
Bezpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez profesjonalną instruktor. 
Uczestnicy nauczą się jak prawdziwie… z niczego 
zrobić coś pięknego! 

GITAROWO! 
13 lutego 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.  
 
WYPATRUJEMY WIOSNY 
23 lutego 2018 (piątek), godz. 17 
Co można wykonać z kwiatów i roślin w środku         
zimy, a jednak wywołując wiosnę? O tym świetlicowi        
instruktorzy na zajęciach już 23 lutego! 

 
 

MŁODZI ŚPIEWAJĄ! 
21 lutego 2018 (środa), godz. 16.30 
Bezpłatne zajęcia wokalne. Nauka śpiewu w      
oparciu o utwory liryczne i poezję śpiewaną.       
Impreza przeznaczona dla dzieci i młodzieży.      
Uczestnicy będą mogli wystąpić na scenie Świetlicy       
Dzielnicowej Grzybowice. 

GRAND PRIX GRZYBOWIC 
12 lutego 2018 (poniedziałek) oraz 6,, 20, 27 lutego         
2018 (wtorki), godz. 17 
Kontynuacja cyklu turniejóœ szachowych.    
Organizowana przez UKS Mat Zabrze-Grzybowice     
dla wszystkich zainteresowanych.  

TURNIEJ O IV KATEGORIĘ 
5, 12 19 i 26 lutego 2018 (poniedziałki), godz. 17  
Kontynuacja styczniowych turniejów szachowych    
dla adeptów tej dyscypliny sportu. Dzięki dobrym       
wynikom w turnieju można zdobyć IV kategorię       
szachową. Organizatorem jest UKS Mat     
Grzybowice 

SZKOLENIE DLA ZAWODNIKÓW  
BEZ KATEGORII I Z KATEGORIĄ V 
7, 14, 21, 28 lutego 2018 (środy), godz. 17.30 
Zajęcia szkoleniowe dla początkujących    
zawodników szachowych lub zawodników    
posiadających V kategorię szachową. Prowadzić je      
będzie Bernard Sowa. Informacje pod numerem      
telefonu: 606 407 596. 

IV TURNIEJ O NORMY CENTRALNE 
8, 15, 22 lutego 2018 (czwartki), godz. 18.00 
Turniej o normy centralne dla zawodników      
szachowych bez względu na wiek. Zawody      
organizowane przez UKS Mat Grzybowice.     
Informacje i zapisy u Bernarda Sowy (tel. 606 407         
596. 
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