
 

 

 
 

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

+48 534 205 518 
e-mail: dokgrzybowice@mok.art.pl 
 

PLAN DZIAŁANIA ŚD GRZYBOWICE CZERWIEC 2019 

ZKF - RODZINNE GRY PLANSZOWE 
7 i 28 czerwca 2019 (piątek), godz. 18.30 
Spotkania dla miłośników “nowoczesnych” gier 
planszowych, bitewnych oraz karcianych. 
Grupa zaprasza wszystkich zainteresowanych 
w każdym wieku, zapraszając do wspólnej 
zabawy i rozwoju, integracji i promocji 
spędzania wolnego czasu w konstruktywny 
sposób. Więcej informacji na profilu: 
https://www.facebook.com/pg/ZKFZABRZE/ 
Wstęp bezpłatny! 
 
SZACHOWY TURNIEJ Z OKAZJI DNIA 
DZIECKA 
6 czerwca 2019 (czwartek), godz. 17.00 
Szachowy turniej dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka. Rozrywka dla młodych zawodników w 
każdym wieku, w której można zdobyć 
atrakcyjne nagrody! Szczegóły: Bernard Sowa 
tel. 606-407-596 
 
TURNIEJ IV KATEGORIĘ SZACHOWĄ  

4 i 5 czerwca 2019 (wtorek i środa), godz. 

17.00  

Uczniowski Klub Sportowy “Mat” Zabrze oraz 
Świetlica Dzielnicowa Grzybowice zapraszają 
do udziału w cyklu czerwcowych turniejów, w 
których można zwiększyć liczbę punktów 
rankingowych i w ten sposób uzyskać IV 
kategorię szachową. Turniej przewidziany jest 
dla zawodników bez kategorii oraz z V kategorią 
szachową. Zapisy rozpoczynają się o godz. 
16.30 Rozpoczęcie turnieju o godz. 17. 
Wpisowe 30 zł. Szczegóły: Bernard Sowa tel. 
606-407-596 
 

 

TURNIEJ O  II KATEGORIĘ SZACHOWĄ  

18 i 19 czerwca 2019 (wtorek i środa), godz. 

17.00  

Uczniowski Klub Sportowy “Mat” Zabrze oraz 
Świetlica Dzielnicowa Grzybowice zapraszają 
do udziału w cyklu czerwcowych turniejów, w 
których można zwiększyć liczbę punktów 
rankingowych i w ten sposób uzyskać II 
kategorię szachową. Turniej przewidziany jest 
dla zawodników z V, IV i III kategorią szachową. 
Zapisy rozpoczynają się o godz. 16.30 
Rozpoczęcie turnieju o godz. 17. Wpisowe 30 
zł. Szczegóły: Bernard Sowa tel. 606-407-596 
 
 

WAKACYJNY TURNIEJ O KATEGORIE 

22-23 czerwca 2019 (sobota i niedziela ), 

godz. 10.00  

Uczniowski Klub Sportowy “Mat” Zabrze oraz 
Świetlica Dzielnicowa Grzybowice zapraszają 
do udziału w turnieju, w którym będzie można 
zwiększyć liczbę punktów rankingowych i w ten 
sposób uzyskać V, IV, III lub II kategorię 
szachową. Turniej przewidziany jest dla 
zawodników bez kategorii oraz z niższymi 
kategoriami szachowymi. Szczegóły: Bernard 
Sowa tel. 606-407-596 
 
MAJOWE FLORALE 

14 i 28 czerwca  2019 (piątek), godz. 16 

Zajęcia florystyczne dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych z zakresu florystyki. Co można 

wykonać z kwiatów i roślin, gdy już wszystkie 

rozwinęły się i cieszą nasze oczy?
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