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Film „#WszystkoGra” to historia o poszukiwa-
niu szczęścia, miłości i radości życia. Zosia (Eliza
Rycembel) próbuje zmienić świat za pomocą
sztuki. Jej mama (Kinga Preis) niespodziewanie
spotyka na swojej drodze kogoś wyjątkowego.
Babcia (Stanisława Celińska) ukrywa tajemnicę 
z przeszłości. Trzy kobiety spróbują ocalić ro-
dzinny dom. Przeżyją niejedną perypetię, by
przekonać się, czego pragną. Czy uda im się to
zdobyć?

W niezwykłej historii o miłości partnerują im
Sebastian Fabijański, Antoni Pawlicki i Bartosz
Żuchowski. Reżyseria Agnieszki Glińskiej i zdjęcia
nominowanego do Oscara Pawła Edelmana gwa-
rantują rozrywkę na najwyższym poziomie.
Wszystko to w rytmie najpiękniejszych polskich

piosenek w zupełnie nowych aranżacjach. Nieza-
pomniane melodie i doskonałe teksty najlep-
szych autorów – od Agnieszki Osieckiej, Jonasza
Kofty przez Maanam po T.Love. Nowy blask tych
przebojów podkreślą najlepsi tancerze w pory-
wających choreografiach Agustina Egurroli.

PREMIERA
6,  8-11.05.2016 r., godz. 17.00, 19.00 
14 - 19.05.2016 r., godz. 20.15
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, 
pon – czw: 14 zł i 12 zł 
Polska, 2016, 90 min., musical, od 15 lat
Reżyseria: Agnieszka Glińska 
Scenariusz: Ilona Łepkowska, Marta Kona-
rzewska, Agnieszka Glińska 
Zdjęcia: Paweł Edelman 
Choreografia: Agustin Egurrola, Weronika Pel-
czyńska 
Producenci: Sylwia Wilkos, Klaudiusz Frydrych,
Roman Gutek
Obsada: Kinga Preis (Roma), Eliza Rycembel
(Zosia, córka Romy), Stanisława Celińska (matka
Romy), Antoni Pawlicki (Woland Lis), Krzysztof
Stroiński (Tadzio), Bartosz Żuchowski (Bartek),
Sebastian Fabijański (Staszek Borucki), Paweł
Wawrzecki (Władzio), Karolina Czarnecka
(Wanda), Irena Melcer (Basia).

POKAZY PRZEDPREMIEROWE - 1, 3.05.2016 r., godz. 19.00 

Zapraszamy na zrealizowane z rozmachem
przedstawienie teatralne w konwencji
fantastycznej historii. 
Spektakl opowiada o królewskiej rodzinie
mieszkającej ma dalekiej planecie i o dwojgu
małych książętach, Balbince i Albinku,
spędzających czas na zabawach i psotach.
Pewnego dnia Książę Albinek postanawia
wyruszyć w podróż i zwiedzić okoliczne planety.
Wsiada więc w królewski kosmiczny wehikuł 
i rozpoczyna wielką przygodę... 
W czasie podróży spotka niezwykłe postaci:
Pana Żarta, Geografa Map-wielkiego  czy

Bankiera Wielkich liczb.  Pomogą oni rozwiązać
przedziwną zagadkę, ale aby się to stało, na
naszego bohatera czeka labirynt, tajemnicza
mapa i inne ciekawe zadania do rozwiązania
wspólnie z małymi widzami. Niewątpliwym
atutem spektaklu są piękne kostiumy 
i „kosmiczne gadżety”, jak również profesjonalna
gra aktorska.
Cena biletu: 15 zł

Scenariusz i reżyseria: Dariusz T. Cywka,
Muzyka: Studio abc,
Kostiumy: Natasza Słysz- Czaja 

SOBOTNI PORANEK TEATRALNY
14.05.2016 r., godz. 11.00, sala widowiskowa

„Pytasz, jakie działania na liczbach są najważniejsze ?  Dzielenie, aby dzielić się z innymi ” 

ŚWIAT KSIĘCIA ALBINKA
spektakl dla młodych widzów



*2D - projekcja cyfrowa dwuwymiarowa, **3D - projekcja cyfrowa z efektem obrazu przestrzennego (trójwymiarowego).

Ponadczasowa historia w nowej odsłonie.

1.05.2016 r., godz. 11.00 (2D), 13.00 (2D), 15.00 (2D), 17.00 (3D)
2.05.2016 r., godz. 15.00 (2D), 17.00 (3D)
3.04.2016 r., godz. 11.00 (2D), 13.00 (2D), 15.00 (2D), 17.00 (3D)
4.05.2016 r., godz. 15.00 (2D), 17.00 (3D)
5.05.2016 r., godz. 15.00 (2D), 17.00 (3D)
The Jungle Book, USA, 2016, 106 min., przygodowy, b/o, dubbing
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)

Przerażający tygrys Shere Khan, noszący na swym ciele szramy po
walce z człowiekiem, postanawia wyeliminować z dżungli
wszystko, co uważa za zagrożenie. Wychowany przez rodzinę
wilków chłopiec o imieniu Mowgli przestaje być tam mile widziany.
Zmuszony do porzucenia jedynego domu, jaki kiedykolwiek miał,
Mowgli wyrusza w fascynującą podróż, podczas której odkryje
swoje pochodzenie. Jego przewodnikami są pantera Bagheera,
która przyjmuje rolę srogiego mentora, oraz niedźwiedź-filozof
Baloo. Trójka bohaterów napotyka na swojej drodze stworzenia,
które nie zawsze życzą Mowgliemu jak najlepiej. 

Nowa wojna w sąsiedztwie.

14 – 19.05.2016 r., godz. 16.45, 18.30
20 – 26.05.2016 r., godz. 16.45, 20.30

Neighbors 2, 2015, 90 min., komedia, od 13 lat

Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 

Pamiętacie Teddy’ego Snadersa (Zac Efron) – imprezowe monstrum
z komedii „Sąsiedzi”? On wraca! Jeśli myśleliście, że wojna
skończona, jesteście w błędzie. Ona dopiero się zaczyna!
Małżeństwo Radnerów kontra Teddy Sanders ponownie na
wojennej ścieżce. To nie koniec walki o spokój, imprezowicze 
z bractwa Delta Psi Beta mają ochotę na kolejne party 
w sąsiedztwie spokojnego małżeństwa z dzieckiem…
Pierwsza część komedii „Sąsiedzi” spotkała się z dobrym przyjęciem
krytyki i entuzjastycznym odzewem wśród kinomanów – film przy
budżecie niespełna 20 milionów dolarów zarobił ich 270, stając się
najbardziej dochodową komedią 2014 roku.

Nie pogrywaj z nimi!

27.05.2016 r., godz. 15.00 (2D), 16.45 (3D), 18.30 (3D), 
28 - 29.05.2016 r., godz. 11.00 (2D), 15.00 (3D), 16.45 (3D)
30.05 – 2.06.2016 r., godz. 15.00 (2D), 16.45 (3D), 18.30 (3D)
3.06.2016 r., godz. 15.00 (2D), 17.00 (3D), 4.06.2016 r., godz.
13.00 (2D), 15.00 (3D), 16.45 (3D), 5.06.2016 r., godz. 11.00
(2D), 13.00 (3D), 16.00 (3D), 6 – 9.06.2016 r., godz. 15.00 (2D),
16.45 (3D), 10, 13 – 16.06.2016 r., godz. 15.00 (2D)
11-12.06.2016 r., godz. 11.00 (2D)
The Angry Birds Movie, Finlandia/USA, 2016, 95 min., dubbing
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)
Filmowa animowana wersja najpopularniejszej gry ostatnich lat. Do
tej pory grę „Angry Birds” ściągnęło ponad dwa miliardy
użytkowników na całym świecie, a w każdym miesiącu gra w nią ok.
60 milionów ludzi. Film zabierze nas na egzotyczną wyspę
zamieszkaną przez szczęśliwe kolorowe ptaki-nieloty. Na rajskiej
wyspie żyją jednak także ptasi outsiderzy - temperamentny Red,
szybki jak wiatr Chuck i nieco wybuchowy Bomb. Idylliczny
krajobraz wyspy przerywa przybycie tajemniczych zielonych
świnek...

FILMY  - MAJ 2016  

Kiermasz odzieży znanej
marki
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Katowicach
organizuje kiermasz odzieży, który odbędzie się
10.05.2016 r. w godz. 11.00 – 16.00 w Miejskim Ośrodku
Kultury „Centrum” (hol przy wejściu do kina).  Odzież przeznaczona
do sprzedaży to jedna ze znanych marek odzieżowych, będzie
nowa i w bardzo atrakcyjnych cenach. Dochód ze sprzedaży
zostanie przeznaczony na rzecz ludzi potrzebujących. Organizacja
za pozyskane środki organizuje spotkania integracyjne dla
podopiecznych PKPS-osób starszych i samotnych. Zapraszamy. 

PREMIERA

12.05.2015 r., godz. 11 .00
Cena biletu: 7 zł
Temat audycji: „Od bluesa do rocka”

Kolejne spotkanie z Małą Akademią Jazzu i Muzyki Świata. Poznamy
jeden z ulubionych instrumentów wszechczasów. Trudno byłoby
sobie wyobrazić współczesną muzykę rozrywkową bez gitary
elektrycznej. O jej historii i technikach grania opowie nam najlepszy
gitarzysta jazzowy roku 1997 (wg pisma muzycznego „Gitara i Bas”),
laureat Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Jazzowej 
w Katowicach, stypendysta Berklee Colege of Music w Bostonie,
niezwykle ceniony instrumentalista, który współpracował m.in. 
z Hanną Banaszak, Ewą Bem, Urszulą Dudziak, Grażyną
Łobaszewską, Marylą Rodowicz, Ryszardem Rynkowskim,
Zbigniewem Wodeckim i wieloma innymi,
leader zespołu „Wild Cats” -  Krzysztof „Puma” Piasecki.

Mała Akademia Jazzu 

Każda matka jest boska...

20 – 26.05.2016 r., godz. 18.30
Mother’s Day, 2016, 118 min., komedia, od 13 lat

Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 
Reżyseria: Garry Marshall
Scenariusz: Tom Hines, Lily Hollander, Anya Kochoff
Obsada: Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson, Jason
Studeikis, Britt Robertson, Timothy Olyphant, Hector Elizondo, Jack
Whitehall

Każda rodzina obchodzi Dzień Matki na swój sposób. Jedni 
w podniosłej i uroczystej atmosferze, inni na luzie i ze śmiechem,
ale wszyscy przede wszystkim z miłością. Garry Marshall
przedstawia cztery rodziny, których losy splotą się w tym
wyjątkowym dniu. Sandy – mąż zostawił ją dla młodszej, a ona robi
co może, by udowodnić sobie, że jest lepszą matką dla swoich
dzieci niż nowa, fajna macocha. Miranda – całkowicie poświęciła
się karierze i choć została gwiazdą, czegoś jej jednak brakuje.
Wkrótce niespodziewany gość wywróci jej życie do góry nogami.
Jesse – jej stosunki z matką są dalekie od ideału. Niezapowiedziana
wizyta rodziców grozi więc eksplozją. Ale przecież każdą bombę
można rozbroić. Bradley – czyli pan mama, uczy się roli samotnego
rodzica dwóch córek. Sprawa nie jest prosta, bo to co dla matek
jest oczywiste, dla tatusiów często pozostaje czarną magią.

KinoPrzedszkole
20.05.2016 r., godz. 10.00, cena biletu 8 zł
Temat prelekcji:„W moim domu mieszka zwierzątko. Jak się nim
opiekować?”.
- „Niesforny kotek” (seria: Mieszkaniec zegara z kukułką) 
- „Megaprosilla” (seria: Mami Fatale)
- „Tuturykiki” (seria: Opowiedz nam coś, Milu)

Galeria ZAWartE 
Sala wystawowa górna, wstęp wolny9.05.2016 r.
Wernisaż prac nagrodzonych w konkursie na ilustracjęksiążkową dla uczniów klas IV-VI zawierciańskich szkółpodstawowych pt.: „Książki naszych marzeń – obraz isłowo”

Sala wystawowa dolna, wstęp wolny

do 10.05.2016 r.
Wystawa malarstwa: Pola Minster i Piotr Naliwajko

14.05.2016 r.
Wernisaż prac z konkursy fotograficznego dla nauczycieli

zawierciańskich przedszkoli pt.: „Igraszki z obiektywem”



I m p r e z y
IMPREZY
5.05.2016 r., godz. 8.30, 10.10, 11.40 
Spektakle teatralne pt.: „Przygody Tomka
Sawyera”, „Piotruś i wilk”; sala widowiskowa,
wynajem sali, cena biletu: 17 zł
7.05.2016 r., godz. 19.00 
„Koncert wiedeński”; sala widowiskowa,
wynajem sali, cena biletu: 50 zł
13.05.2016 r., godz. 18.00 
Koncert charytatywny CIOFF na rzecz chorego
chłopca z Zawiercia pt.: „Kapela serc”, 
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Zawiercie”; sala widowiskowa, wstęp
wolny
14.05.2016 r., godz. 11.00 
W ramach Sobotniego Poranku Teatralnego
spektakl dla dzieci pt.: „Świat księcia Albinka”;
sala widowiskowa, cena biletu: 15 zł
17.05.2016 r., godz. 10.00
Impreza zorganizowana przez Referat
Gospodarki Komunalnej pt.: „Ekologiczny pokaz
mody przedszkolaków”; sala widowiskowa,
wstęp wolny
21.05.2016 r., godz. 9.30 
„Mam talent od Jezusa” – III edycja, organizator:
Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Zawiercia; sala
widowiskowa, wstęp wolny
31.05.2016 r., godz. 10.00 
Impreza organizowana przez Gimnazjum nr 3 pt.:
„Gimniusze”; sala widowiskowa, wstęp wolny

PRACOWNIE
Pracownia teatralna (sala 309):
Zespół dziecięcy „Brzdące” (przedszkole)-
wtorek, godz.16.00 
Zespół dziecięcy „Śmieszki” (klasy I-VI)- środa,
godz. 16.00 
Zespół młodzieżowy „Magma”- piątek, godz.
15.00
Zespół słowno- wokalny „Pogodni”- środa, godz.
10.00
Pracownia plastyczna – zajęcia z rysunku 
i malarstwa (sala 312):
Zajęcia: środa, godz. 17.00- 18.00 (od lat 12)
Pracownia szkła artystycznego (sala 319):

Zajęcia: wtorek, godz. 16.00- 18.00 (od lat 8)
Pracownia ceramiki (sala 319):
Zajęcia: poniedziałek, godz. 17.00- 19.00; wtorek,
godz. 18.00 - 20.00  (od lat 6)
Pracownia modelarstwa lotniczego (sala 1):
Zajęcia: poniedziałek, środa i piątek, godz. 17.00-
21.00
Szkółka szachowa (sala 307):
Zajęcia: wtorek; grupa początkująca – godz.
16.00 – 18.00, grupa zaawansowana – godz.
18.00 – 20.00
Szkółka bilardowa:
Zajęcia: 5, 12, 19.12.2015 r., godz. 10.00 – 14.00
Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca
„Zawiercie”
Zajęcia: sobota, godz. 16.00- 19.00; niedziela,
godz. 10.00-14.00
Zespół „Małe Zawiercie”
Zajęcia: gr. I (przedszkole) - piątek, godz. 15.30-
16.30; sobota, godz. 13.30-14.30; gr. II (SP) -
piątek, godz. 16.30-18.00; sobota, godz. 14.30-
16.00
Zespół taneczno- ruchowo- wokalny
„Bajaderki” (sala 305)
Zajęcia: środa, godz. 17.00
Chór „Capella Vartiensis” (sala 305)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 18.00; czwartek,
godz. 18.00
Indywidualne zajęcia z emisji głosu (sala 305)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 14.30; czwartek,
godz. 15.00
Zawierciańska Młodzieżowa Orkiestra
Kameralna (sala 305)
Zajęcia: sobota, godz. 10.00
Klub Let’s Rock (sala 320 i 305)
Zajęcia: wtorek, godz. 19.45 – 20.15 oraz 20.30 –
22.00; środa, godz. 19.00 – 22.00 
Aerobik
Zajęcia: wtorek i czwartek, godz. 18.30
Klub Miłośników Tanga Argentino
Zajęcia: poniedziałek, 19.00

Sprzedaż biletów:  kasa biletowa - czynna 
od poniedziałku do piątku  8.00-11.00  oraz  16.00-20.00,
sobota-niedzielana godzinę przed każdą imprezą  (wejście
od ulicy Leśnej). 
Dyrekcja MOK „Centrum”  zastrzega sobie prawo zmian
w repertuarze. 

MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PuBLICZNA 
Zawiercie, ul. Szymańskiego 2
1-31.05.2016 r.
Wystawa okolicznościowa z okazji Roku
Sienkiewiczowskiego w Filii nr 4 (ul. Powstańców
Śląskich 6)
3.05.2016 r., godz. 10.00-14.00 
Kiermasz książki używanej (Pałacyk
Szymańskiego)
3.05.2016 r., godz. 10.00-12.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Patriotyczne
zakładki do książek w barwach biało-
czerwonych” (Pałacyk Szymańskiego)
6.05.2016 r., godz. 10.30 
Integracyjny Teatr Zawierciańskiego
Uniwersytetu III Wieku oraz Filia nr 6 MiPBP
zaprasza na spektakl „Twarzą w twarz Polacy”
(„Nasze oblicza współczesne”) (Pałacyk nad
Wartą, Kromołów; wstęp wolny) 
8.05-15.05.2016 r.
Tydzień Bibliotek - wystawy okolicznościowe 
w placówkach bibliotecznych
12.05.2016 r., godz. 10.00 
Warsztaty z obsługi Internetu – temat: poczta
internetowa, wysyłanie załączników dla
zapisanych uczestników (Dział Metodyczny, 
ul. Powstańców Śląskich 6)
12.05.2016 r., godz. 16.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Kreatywne
Dzieciaki” - dla zapisanych wcześniej
uczestników (Pałacyk Szymańskiego)
17.05.2016 r., godz. 11.00 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
omawiana książka Anny Herbich „Dziewczyny 
z Powstania”
20.05.2016 r., godz. 9.00-12.00 
Gra Miejska „Na tropie bohaterów Henryka
Sienkiewicza”, która jest imprezą towarzyszącą
obchodom Roku Sienkiewiczowskiego. 
W zabawie śladami literatury weźmie udział
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu
Zawiercia
21.05.2016 r., dwie grupy: o 10.00 i 12.00 
Mistrzowie Kodowania, warsztaty z
programowania w języku Scratch (Pałacyk
Szymańskiego, czytelnia 

27.05.2016 r., godz. 17.00-22.00 
„Noc z Hobbitem” w Bibliotece - impreza dla
fanów przygód Hobbita, konkursy, zabawy, moc
atrakcji. Zapisy pod nr tel. 326727728, decyduje
kolejność zgłoszeń

TOWARZYSTWO MIłOŚNIKóW 
ZIEMI ZAWIERCIAńSKIEJ
42-400 Zawiercie, ul. Piastowska 1.
Sekcja Kultury i Sekcja Historii, Oświaty 
i Ochrony Zabytków
19.05.2016 godz. 16:00, sala 203 MOK
Temat: „Walory przyrodnicze lasów
Nadleśnictwa Siewierz”. Prelegenci: Agnieszka
Piątkowska (specjalista ds. służby leśnej), Janusz
Kurzak (podleśniczy Leśnictwa Łazy)

OŚRODEK SPORTu I REKREACJI
1 - 2.05.2016 r., od godz. 10:00
Majówka z OSiR-em (obiekty OSiR)
8.05, 15.05.2016 r. Amatorska Liga Piłki
Siatkowej (OSiR I, ul. Moniuszki 10)
14.05.2016 r. Dzień Hutnika (OSiR I, 
ul. Moniuszki 10)
18 – 19.05.2016 r. Gimnazjada - Finał
Wojewódzki (obiekty OSiR)
19 – 22.05.2016 r. Mistrzostwa Polski Jodo 
i  Iaido (OSiR I, ul. Moniuszki 10)
Środy, godz. 16:30
Zajęcia tenisa stołowego dla dzieci OSiR (sala
gimnastyczna OSiR III, ul. Piłsudskiego 73 A)
Poniedziałki i piątki, godz. 15:00
Porady z treningu siłowego (siłownia OSiR I 
i OSiR II)
Poniedziałki i środy, godz. 18:00
Zajęcia tenisa stołowego dla wszystkich
chętnych (sala gimnastyczna OSiR III, 
ul. Piłsudskiego 73 A)
Od poniedziałku do soboty 
w godz. popołudniowych
Nauka pływania z OSiR-em (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)

MAJ

SP I-III

18.05.2016 r., godz. 8.30, cena biletu: 8 zł
„Moja mama jest w Ameryce i poznała Buffalo
Billa” (2013),  75 min.

Temat prelekcji: Smutek - jeden z wielu
nastrojów.
Jeanem opiekuje się niania i zapracowany tata.
Chłopiec nie wie, że jego mama nie żyje. Bliscy
utrzymują go w przekonaniu, że jest w podróży.
Aby prawda nie wyszła na jaw, przyjaciółka Jeana
wysyła do niego pocztówki. Dziewczynka,
podając się za jego mamę, opisuje wakacyjne
przygody i pełne niesłychanych wydarzeń
sytuacje. Jean rozpoczyna naukę w szkole –
stawia czoła nowym problemom. Z czasem musi
również oswoić się ze smutną prawdą o odejściu
mamy. Film dla całej rodziny. Opowieść 
o relacjach między dziećmi i dorosłymi, przyjaźni
i wyzwaniach stojących przed najmłodszymi.

SP IV-VI

18.05.2016 r., godz. 11.00,
cena biletu: 8 zł
„Hinokio” (2005), 111 min.

Temat prelekcji: Relacje w cyberświecie -
trwałe i prawdziwe?

Niedaleka przyszłość. 12 letni chłopak, Satoru, po
śmierci matki zamknął się w sobie. Jedynym jego
przyjacielem jest Hinokio, robot zaprojektowany
przez jego ojca. Dzięki niemu Satoru powoli
otwiera się na świat, poznaje przyjaciół,
dowiaduje się na czym polega przyjaźń i poznaje
swoją pierwszą miłość. Jednak wkrótce Satoru
zdaje sobie sprawę, że to co daje mu Hinokio to
tylko symulacja i żeby poznać czym jest
prawdziwe życie musi wyjść z domu i na prawdę
otworzyć się na świat.

Gimnazjum

19.05.2016 r., godz. 8.30, 
cena biletu: 8 zł
„We are the best!” (2013), 102 min.

Temat prelekcji: Subkultura jako sposób na
młodzieńczy bunt.

Sztokholm, 1982 rok. Bobo, Klara i Hedvig to
zbuntowane 13-latki, które włóczą się po mieście
i uważają, że ćwiczenia na wf to nuda. Są
jednocześnie odważne, silne 
i bezkompromisowe, ale też niepewne siebie,
dziwne i delikatne. 
Kiedy mama wychodzi do pubu, odgrzewają
sobie paluszki rybne w tosterze, stawiają irokezy
i piszą piosenki. Zakładają zespół punkowy,
mimo że nie potrafią grać na żadnym
instrumencie, a wszyscy twierdzą, że punk is
dead.

Szkoły ponadgimnazjalne

19.05.2016 r., godz. 11.00, 
cena biletu: 8 zł
„Mama” (2014), 140 min.

Temat prelekcji: Kto jest odpowiedzialny za
relacje w rodzinie?

Owdowiała kobieta wychowuje samotnie
agresywnego syna. Chłopak ma piętnaście lat 
i cierpi na ADHD. Wspólnie próbują związać
koniec z końcem i stawić czoła problemom.
Nieoczekiwanie w ich życiu pojawia się Kyla,
tajemnicza sąsiadka mieszkająca po drugiej
stronie drogi. Dziewczyna sprawia, że w życiu
matki i syna znów pojawia się nadzieja na lepszą
przyszłość.
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1.05.2016r. (NIEDZIELA)

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Moniuszki 10, Zawiercie

9:00 -14:00 - bezpłatne udostępnienie krytej pływalni dla
dzieci i młodzieży - OSiR ul. Pomorska 61
10:00 -12:00 – bezpłatna nauka pływania dla dzieci i młodzieży
– kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61
10:30 - wyścigi rowerowe – stadion OSiR I ul. Moniuszki 10

Kat. klasy 5-6 chłopcy
Kat. klasy 5-6 dziewczęta
Kat. klasy 3-4 chłopcy
Kat. klasy 3-4 dziewczęta
Kat. klasy 1-2
Kat. klasa 0
Kat. Przedszkolaki starsze
Kat. Przedszkolaki młodsze - czterokołowce

*start kategorii według podanej wyżej kolejności, następuje
bezpośrednio po skończeniu rywalizacji w kategorii wyżej
9:30 - dwa ognie dla Szkół Podstawowych – 

hala OSiR II ul. Blanowska 40
9:30 - 10:30 gry i zabawy tenisowe - boisko wielofunkcyjne 

ul. Wierzbowa
10:00-12:03 - skating Maraton na rolkach, wrotkach 
i deskorolkach – dzieci, młodzież oraz dorośli
(obowiązkowy kask) – Rolkowisko ul. Moniuszki 10
*organizator zapewnia wodę mineralną dla
uczestników

10:00 -11:30 - profesjonalny trening piłki nożnej – 
boisko ze sztuczną nawierzchnią Orzeł ul. Moniuszki 10 

10:30 - turniej minitenisa do 10 lat  – boisko wielofunkcyjne
ul. Wierzbowa 

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Miejskim Ośrodku
Pomocy  Społecznej w Zawierciu 

12.00 - XII Rodzinny Bieg Uliczny o Puchar Prezydenta Miasta
Zawiercie

Trasa A: start spod budynku OSiR I, dalej ulicami
Szymańskiego, Aleją Weteranów w Parku Kościuszki,
następnie za „Starą Drukarnią” skręt do Parku im. Adama

Mickiewicza, następnie ulicami Ściegiennego, Żwirki 
i Wigury, Piastowską, Sienkiewicza, koroną stadionu,
meta przy hali OSiR I.
Trasa B: start spod budynku OSiR I, dalej ulicami
Moniuszki, Niedziałkowskiego, Westerplatte, Kościuszki,
następnie ulicami Ściegiennego, Żwirki i Wigury,
Piastowską, Sienkiewicza, korona stadionu, meta przy
hali OSiR I. 

Scena plenerowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego 
u Źródeł Warty w Kromołowie

Bezpłatny autobus linii 3B na trasie Zawiercie - Kromołów-
Zawiercie w godz. 15.00 do 23.00 

16.00 - oficjalne otwarcie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego
u Źródeł Warty                                                          
16.20 - występ dzieci ze „Studia Artystycznego” działającego 

w Filii MOK „Centrum” - Pałacyk nad Wartą w Kromołowie                          
16.40 – występ Regionalnego Zespołu Folklorystycznego

Kromołowianie 
17.25 - występ Karola Hadrycha Karol
18.20 - występ zespołu Warcianie działającego w Filii MOK

„Centrum” - Pałacyk nad Wartą w Kromołowie
19.10 - koncert zespołu Projekt 
20.30 -  koncert „Autostopem z piosenkami Karin Stanek”
Bezpłatny plac zabaw dla dzieci w godz.16.00-20.00 - teren
rekreacyjny Kromołów

2.05.2016r. (PONIEDZIAłEK)

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Moniuszki 10, Zawiercie

9:00 - 14:00 - bezpłatne udostępnienie krytej pływalni 
dla dzieci i młodzieży - OSiR ul. Pomorska 61

10:00  - 12:00 - gry i zabawy w wodzie dla chętnych dzieci 
i młodzieży – kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61

10:30 - 12:00 - ABC piłki ręcznej dla dziewcząt Szkół 
Podstawowych i Gim. – hala OSiR II  ul. Blanowska 40 

11:00 - zawody koszykówki dwuosobowej kat. Gim. 
i Ponadgim. – mała hala OSiR I ul. Moniuszki 10 

12:30 - 14:00 - wielobój sprawnościowy dla dzieci Szkół 

Podstawowych (bieg, rzut piłką lekarską, skok w dal) kat.
klasy 1-3 i 4-6 - stadion OSiR I ul. Moniuszki 10

3.05.2016r. (WTOREK)

Pomnik Nieznanego Żołnierza, plac Teodora Stosika,
Zawiercie

9.45 - uroczystości z okazji 225. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja  (zbiórka parking MOK „Centrum”

godz. 9.30)
10.30 - Msza Święta w intencji Ojczyzny – Bazylika Mniejsza

p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
ul. Szymańskiego 2, Zawiercie

10.00-14.00 - kiermasz książki używanej przed Pałacykiem
Szymańskiego (w razie  niepogody w budynku)

10.00 -12.00 – warsztaty plastyczne dla dzieci "Patriotyczne 
zakładki do książek  w barwach biało-czerwonych" 

Scena plenerowa MOK „Centrum” 
ul. Piastowska 1, Zawiercie

10.00 -14.00 - I Jurajski Kiermasz Płyt Winylowych – 
hol główny MOK „Centrum”

15.00 - spektakl plenerowy dla dzieci pt: „Jaś i Małgosia –
historia pofyrtana”
16.00 - występy uczniów Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji 

Artystycznej i Szkoły Muzycznej I st. im. Leona Dimant 
w Zawierciu 

17.30 - koncert zespołu Klimat
19.00 - koncert zespołu Impressive
21.00 – koncert disco polo Effect

Ponadto dodatkowe atrakcje dla całych rodzin

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian 
w repertuarze.

21.05.2016 r., godz. 9.30, sala 203

Tytuł wykładu: „Żołnierze i królowa, czyli jak żyją mrówki?” (Myrmekologia)
Wykładowca: dr Jacek Francikowski


