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Film zrealizowany na podstawie kultowej gry.
Akcja, pełna symboli, magii i mitologii, rozgrywa
się w fantastycznym świecie zamieszkiwanym
przez ludzi, jak również przedstawicieli orków,
elfów i innych magicznych stworzeń. Dwa
zwaśnione królestwa – zamieszkiwane przez
ludzi Azeroth (Przymierze) i świat orków Draenor
(Horda) – w walce przeciw sobie. Przymierze
walczy o zachowanie porządku i bezpieczeństwo
ludzi, Horda zaś o przetrwanie zagrożonego
gatunku orków. Wzorem gry, twórcy filmu nie
opowiadają się po żadnej ze stron. To widz musi
zdecydować, któremu królestwu kibicuje. Film
Duncana Jonesa przedstawia dzieje Warcraft na
rok przed wydarzeniami będącymi punktem
wyjścia gry.
Film powstał przy użyciu techniki CGI (Computer
Generated Imagery), gwarantującej
spektakularne efekty specjalne. „Warcraft” jest
najszybciej sprzedającą się grą w historii, od
2004 r. walczyło w niej ponad 100 milionów
użytkowników na całym świecie.

Ciekawostki:
*Projekt filmowej wersji gry od Blizzarda został
ogłoszony w 2006 roku. Pierwotnie historia miała
kroczyć ścieżką pierwszego „Warcrafta", jednak
plany te zaniechano, gdyż film byłby zbyt
podobny do „Władcy pierścieni", a ponadto
markę bardziej rozsławiła gra „World of Warcraft".
Tytuł chciał nakręcić Uwe Boll, który nawet
spotkał się z twórcami gry, jednak ci
kategorycznie odmówili. Jako reżysera wybrano
Sama Raimiego. Miał on nakręcić film według
scenariusza Gary’ego Whitty, lecz po pewnym

czasie zrezygnował ze względu na przeciągającą
się produkcję filmu i zajął się realizacją „Oza
Wielkiego i Potężnego". Zastąpił go Duncan
Jones.
*Colin Farrell był przymierzany do roli króla Llane
Wrynna.
*Johnny Depp był zainteresowany zagraniem
w filmie.
*Film był kręcony w Vancouver i Burnaby
(Kanada).
*Zdjęcia do filmu trwały od 13 stycznia do 23
maja 2014 roku.
*Film początkowo miał zagościć na ekranach 
w grudniu 2015 roku. Jednak, aby nie
konkurować z „Gwiezdnymi wojnami:
Przebudzeniem Mocy" premiera została
przesunięta na marzec 2016.
*Specjalnie na potrzeby filmu twórcy wymyślili
specyficzny dialekt Orków.

17 - 23.06.2016 r., godz. 16.00 (2D,
dubbing), 18.15 (3D, dubbing), 20.30 (3D,
napisy); 24 – 30.06.2016 r., godz. 16.00 (2D,
dubbing), 20.00 (3D, 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)
Reżyseria: Duncan Jones
Scenariusz: Charles Leavitt, Duncan Jones
Obsada: Travis Fimmel - Anduin Lothar, Paula
Patton- Garona, Ben Foster - Medivh, Dominic
Cooper - Llane Wrynn, Toby Kebbell - Durotan, 
Ben Schnetzer - Khadgar, Robert Kazinsky -
Orgrim Doomhammer, Daniel Wu - Gul'dan.

POCZĄTEK

Warcraft: The Beginning, USA, 2016, 123
min., przygodowy/fantasy, od 13 lat 

Dwa światy, jeden dom.

Dni Zawiercia rozpoczną się w piątek 17
czerwca o godzinie 18.00. Jako pierwszy na
scenie pojawi się młodzieżowy (członkowie ze-
społu uczęszczają do II LO im. H. Malczewskiej 
w Zawierciu) zespół rockowy Spring 15 z Rokitna
Szlacheckiego z półgodzinnym programem. Od
19.00 występować będzie grający muzykę reggae
sekstet Rootzmans z Włodowic, który odnosi
ostatnimi czasy sukcesy godne odnotowania.
Włodowiczanie dotarli do finału siódmej edycji
programu telewizyjnego Must Be The Music, 
a 3 czerwca, czyli dwa tygodnie przed Dniami
Zawiercia, zaprezentują się ogólnopolskiej pub-
liczności podczas Koncertu Debiutów w Opolu
ze swoim najnowszym singlem „Ofiary zatrutego
źródła”. Główną gwiazdą pierwszego dnia będzie
natomiast zespół Poparzeni Kawą Trzy, w którego
skład wchodzą dziennikarze radiowi Radia Zet 
i RMF FM (np. Wojciech Jagielski czy Jacek Kret).
Dziennikarze o zacięciu muzycznym tworzą ener-
getyczne i przebojowe kompozycje, jak „Byłaś
dla mnie wszystkim” czy „Wezmę Cię”, będące
wypadkową  rocka, ska, czy punka z błyskotliwymi
tekstami satyryka Rafała Bryndala. 

Drugi dzień Dni Zawiercia zaoferuje nie-
zwykle zróżnicowany wybór artystów. Od 16.00
podziwiać będzie można zespół Coco Afro, który
składa się z sześciu muzyków występujących 
w afrykańskich strojach, inspirujących się gorącymi
rytmami lat 70 i 80. Od 17.30 zmieni się klimat
muzyczny, bowiem wystąpią przed zawierciańską
widownią Słowacy z Oravia Deep Purple Revival
Band, którzy zapewnią wielbicielom mocniejszych
dźwięków nie lada wrażenia za sprawą własnych
wersji utworów hard rockowej legendy, jaką jest
Deep Purple. Godzinny program od 19.30 za-
prezentuje Jula – wokalistka, która zdobyła po-
pularność dzięki publikacji swoich nagrań w In-
ternecie, co zaowocowało nagraniem dwóch stu-
dyjnych albumów oraz kilkoma prestiżowymi
nagrodami. O to, aby zawiercianie wrócili do do-
mów z drugiego dnia Dni Zawiercia z uśmiechami

na twarzach zadbają członkowie rybnickiego Ka-
baretu Młodych Panów, którzy będą rozśmieszać
publiczność od 21.00. Ponadto będzie można
uczestniczyć na sali widowiskowej w zakończeniu
Roku Akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego
(14.00-15.00) oraz w pokazach zawierciańskiej
Szkoły Medycznej. 

Ostatni dzień Dni Zawiercia będzie nie-
znacznie zdominowany przez muzykę rockową.
Prócz koncertów muzycznych odbędą się także
w holu Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum”
(już od godziny 10.00) warsztaty pszczelarskie 
z pokazem miodobrania. Od 16.00 na scenie pre-
zentować się będą młodzi zawiercianie z Animal
Section, którzy tworzą energetyczną muzykę
reggae z domieszką ska. Formacja zaprezentuje
autorskie utwory oraz kilka niespodzianek, które
ucieszą nie tylko miłośników jamajskich rytmów.
Od godziny 17.30 zabrzmią ze sceny utwory słyn-
nego zespołu T. Love, którego liderem nieprze-
rwanie, od samego początku, jest charyzmatyczny
wokalista i tekściarz Zygmunt „Muniek” Staszczyk.
Zapewne nie zabraknie najbardziej znanych
utworów tego założonego w 1982 roku nieopodal
- bo w Częstochowie – zespołu, który na swoim
koncie ma dziesięć albumów studyjnych i bezlik
przebojów w różnych stylistykach muzycznych
(głównie w rockowej, ale i w chętnie przez nich
komponowanych pastiszach innych gatunków).
Rockowy klimat na scenie zostanie utrzymany
dzięki legendarnemu zawierciańskiemu zespołowi
Katar, który zaprezentuje swoje klasyczne kom-
pozycje (oraz kilka nowości i coverów) z nowym
wokalistą - Adamem Pstrowskim. Odsapnąć od
huku rockowych gitar już od 20.30 pozwoli chór
Sound'n'Grace, którego twórczość oscyluje wokół
takich gatunków jak gospel, R&B czy soul. Z pew-
nością nie zabraknie wielkich przebojów „Dach”
i „Możesz wszystko” z ubiegłorocznego albumu
„Atom” nagranego z producentem Bartoszem
„Tabbem” Zielonym. Zakończenie Dni Zawiercia
uświetni pokaz pirotechniczny. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przybycia na
tegoroczne Dni Zawiercia, które z pewnością będą świętem
miłośników dobrej muzyki i rozrywki. Tegoroczny
harmonogram jest na tyle zróżnicowany i obfity, że w ciągu
trzech dni każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie –
atrakcji nie zabraknie! 



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

Nie pogrywaj z nimi!

1 – 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...

Takie rzeczy o kobietach nie śniły się facetom.

3.06.2016 r., godz. 18.45, 20.30
4.06.2016 r., godz. 18.30, 20.15
5.06.2016 r., godz. 18.00, 20.00
6-9.06.2016 r., godz. 18.30, 20.15
10, 13 - 16.06.2016 r., godz. 20.30
11 – 12.06.2016 r., godz. 20.00
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 
Polska, 2016, 85 min., komedia romantyczna, od 13 lat
Sawa (Olga Bołądź) wkrótce wychodzi za mąż za Jurka (Mikołaj
Roznerski), o którym jej przyjaciółki mówią: „facet marzeń z
wmontowanym genem idealnego męża i ojca”. Jednak Sawę
zaczynają ogarniać coraz większe wątpliwości, czy to właśnie Jurek
jest tym jednym, jedynym… Zwłaszcza, że na horyzoncie pojawił
się przystojny aktor – Krzysztof (Michał Czernecki). Do ceremonii
zostało kilka godzin. W umówionym miejscu zbiórki, przed
wieczorem panieńskim, stawiają się najlepsze przyjaciółki Sawy –
lubiąca adrenalinę Anka (Roma Gąsiorowska-Żurawska),
miłośniczka Orientu Weronika (Magda Lamparska) i perfekcyjnie
zorganizowana gwiazda telewizji Oliwia (Aleksandra Popławska).
Nie ma jedynie przyszłej panny młodej…

Czas na odrobinę szaleństwa!

10.06.2016 r., godz. 16.30 (2D), 18.30 (3D)
11 – 12.06.2016 r., godz. 16.00 (2D), 18.00 (3D)
13 – 16.06.2016 r., godz. 16.30 (2D), 18.30 (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)

Alice Through the Looking Glass, USA, 2016, 108 min., familijny, od 7
lat, dubbing

Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) ostatnie kilka lat spędziła,
przemierzając morza i oceany świata, jak niegdyś robił to jej ojciec.
Po powrocie do Londynu Alicja natrafia na magiczne lustro, dzięki
któremu ponownie przenosi się do fantastycznej Krainy Czarów.
Tam czekają na nią starzy znajomi: Biały Królik, Pan Gąsienica, Kot 
z Cheshire i Szalony Kapelusznik. Okazuje się jednak, że ten ostatni
wpadł w poważne tarapaty i nie jest już sobą. By ratować
przyjaciela, Alicja wyrusza w przeszłość, podejmując nierówną
walkę z Czasem, w której stawką jest ocalenie Kapelusznika.
GDZIE JEST DORY

FILMY  - CZERWIEC 2016  

Kiermasz odzieży 
znanej marki
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Katowicach
organizuje kiermasz odzieży, który odbędzie się
14.06.2016 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

ZAPOWIEDź 

Niezapomniana przygoda zapominalskiej rybki.

Finding Dory, USA, 2016, 95 min., animowany, b/o, dubbing

Reżyseria: Andrew Stanton
Scenariusz: Andrew Stanton
Obsada: Joanna Trzepiecińska, Rafał Sisicki, Patryk Ignaczak, Anna
Cieślak, Andrzej Grabowski, Krystyna Czubówna

W roku 2008 Amerykański Instytut Filmowy umieścił film „Gdzie
jest Nemo” pośród 10 najlepszych animowanych produkcji wszech
czasów. Pod względem przychodów do dziś pozostaje on na
czwartym miejscu wśród filmów animowanych. „Gdzie jest Nemo”
ma ponad 16 milionów polubień na Facebooku, a Dory, z wynikiem
24 milionów, jest pod tym względem rekordzistką wśród postaci 
z produkcji Disneya i studia Disney/Pixar. 
W najnowszej animacji Disney/Pixar „Gdzie jest Dory” tytułowa
bohaterka wraz z przyjaciółmi – Nemo i Marlinem – postanowi
odkryć tajemnice swojej przeszłości. 

Co pamięta? Gdzie są jej rodzice? 
Gdzie nauczyła mówić się językiem wielorybów?

Głos postaci Nemo udzielił Hayden Rolence. Zastąpił on Alexandra
Goulda (powodem jest zmiana barwy głosu w okresie dorastania).

KinoPrzedszkole
17.06.2016 r., godz. 10.00, cena biletu 8 zł

Temat prelekcji: „Mogę być dzielny jak rycerz”.
- „Pierwsza wyprawa” (seria: Przygody Błękitnego Rycerzyka) 
- „Dwaj rycerze” (seria: Bolek i Lolek)
- „Zabawa w rycerza” (seria: Bolek i Lolek na wakacjach)

Galeria ZAWartE 
Sala wystawowa górna, wstęp wolny

10.06.2016 r. godz. 18.30
Aleksander Czank- 
malarstwo i grafika

SP I-III

15.06.2016 r., godz. 8.30, cena biletu: 8 zł
„Goryl Śnieżek w Barcelonie” (2011),  89 min.
Temat prelekcji: Jak bezpiecznie spędzić wakacje?

Bohaterem filmu jest wyjątkowy mieszkaniec ogrodu
zoologicznego – jedyny biały goryl na świecie. Jego gęste, śnieżne
futro wywołuje zachwyt wszystkich dzieci, ale dla innych
człekokształtnych lokatorów zoo małpiszon-albinos jest źródłem
wstydu. Odtrącony i wyszydzany przez swoich ziomków, dzielny
biały gorylek postanawia wyruszyć w sekretną misję do samego
serca wielkiego miasta, gdzie rezyduje wszechwładna wróżka,
która jako jedyna może przemienić go w zwykłego goryla. Tak
rozpoczyna się niezwykła przygoda sprytnej małpki oraz
towarzyszącego jej przyjaciela - wesołej czerwonej pandy. 

18.06.2016 r., godz. 14.00, sala widowiskowa

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016 
- wykład Prezydenta Miasta Zawiercie



I m p r e z y
IMPREZY
1.06.2016 r., godz. 18.00 
Kulturalny Dzień Dziecka, organizator: Fundacja
Kultjury, pod patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie;
koncert chóru G1-Fort-e muszla koncertowa OSiR,
wstęp wolny
3.06.2016 r., godz. 18.00 
Kulturalny Dzień Dziecka, organizator:  Fundacja
Kultjury, pod patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie;
spektakl teatralny pt.: „Pokłóciły się Poetki” 
w wykonaniu zespołów „Brzdące”, „Śmieszki” oraz
„Magma”; muszla koncertowa OSiR, wstęp wolny
4.06.2016 r., godz. 11.00 
Sobotni Poranek Teatralny, spektakl dla dzieci pt.
„Pinokio”; sala widowiskowa, cena biletu: 15 zł
7.06.2016 r., godz. 12.00 
Impreza pt.: „Dzień Zdrowia”, organizator: Regionalne
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
oddział w Zawierciu; parking przy MOK
10.06.2016 r., godz. 10.00 
Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu III
Wieku; sala widowiskowa, wstęp wolny
11.06.2016 r., godz. 19.00
„Swingowe Rozpoczęcie Lata”; teren obok Ambasada
Pub, wstęp wolny
12.06.2016 r., godz. 10.00
II Jurajska Giełda Płyt Winylowych; hol szatni
13.06.2016 r., godz. 10.00 
Tryptyk UTW - „Odprawa posłów greckich”, „ Kamienie
na szaniec”, „Rekonstrukcja posiedzenia Rady Miejskiej
z 1915r.”; sala widowiskowa, wstęp wolny
22.06.2016 r., godz. 9.00 
Konfrontacje Teatralne; sala widowiskowa, wstęp
wolny
25.06.2016 r., godz. 14.00 
Impreza pt.: „90 lat Klubu Sportowego WARTA
Zawiercie”; sala widowiskowa
26.06.2016 r., godz. 17.00 
Impreza plenerowa pt.: „WAKACJE z MUZYKĄ”; muszla
koncertowa OSiR, 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- 17.30 (od lat 8)
Pracownia ceramiki (sala 319):
Zajęcia: poniedziałek, godz. 17.00- 19.00; wtorek, 
godz. 17.30-18.45, 18.45 - 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-niedziela na 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 - 30.06.2016 r.
Wystawa okolicznościowa z okazji Roku
Sienkiewiczowskiego (Filia nr 4, ul. Powstańców
Śląskich 6)
4.06.2016 r., godz. 18.00-1.00 
Noc Bibliotek... z kryminałem (Pałacyk Szymańskiego).
Zapraszamy wszystkich chętnych na nocne
odwiedziny do biblioteki, dużo mrocznych atrakcji,
zwiększenie limitu wypożyczeń, abolicja dla dłużników
tylko w tę jedyną noc, klub gier planszowych w wieży.
11.06.2016 r., godz. 9.00-16.00 
Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, START:
Pałacyk Szymańskiego, META: Skarżyce. Impreza tylko
dla zgłoszonych wcześniej uczestników (termin do
9.06.2016 r.) pod nr tel. 326727728, email:
metodyczny@bibliotekazawiercie.pl. Impreza mająca
na celu promocję biblioteki, książki, czytelnictwa 
i aktywnego spędzania czasu. Uczestnicy pokrywają
koszt ubezpieczenia na czas trwania rajdu. Dokładne
informacje na stronie biblioteki.
15.06.2016 r., godz. 14.00
Konkurs plastyczny „Zawiercie moje Miasto” (Filia dla
Dzieci i Młodzieży, ul. Powstańców Śląskich 6)
16 - 30.06.2016 r. 
Wystawa pokonkursowa „Zawiercie moje Miasto” (Filia
dla Dzieci i Młodzieży, ul. Powstańców Śląskich 6)
16.06.2016 r., godz. 16.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Kreatywne Dzieciaki”
(Pałacyk Szymańskiego; dla zapisanych wcześniej
uczestników)
21.06.2016 r., godz. 11.00 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, omawiana
książka Marii Nurowskiej „Hiszpańskie oczy” 
22.06.2016 r., godz. 10.00 
„Zdrowie w internecie” (m.in. Zintegrowany Informator
Pacjenta)  - prezentacja komputerowa dla
zainteresowanych (Dział Metodyczny, ul. Powstańców
Śląskich 6)
22.06.2016 r., godz. 14.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci,
omawiana książka „Cukiernia pod Pierożkiem 

w Wiśniami” Clare Compton (Filia nr 2 dla Dzieci 
i Młodzieży, ul. Powstańców Śląskich 6)

TOWARZYSTWO MIłOŚnIKóW 
ZIEMI ZAWIERCIAńSKIEJ
42-400 Zawiercie, ul. Piastowska 1.
Sekcja Historii, Oświaty i Ochrony Zabytków
7.06.2016 godz. 16:00, sala 203 MOK
Temat: „Dzieje Pilicy i jej rola w historii Polski”;
prelegent: Elżbieta Gacek

OŚRODEK SPORTu I REKREACJI
1.06.2016 r., godz. 9:00 – 18:00
Dzień dziecka z OSiR-em (obiekty OSiR)
5.06.2016 r. 
Krewki Piłkarz (stadion OSiR, ul. Moniuszki 10)
5.06.2016
III Bieg Zdobywców Orlich Gniazd (Zamek Podzamcze)
17-19.06.2016 r.
Dni Zawiercia (obiekty OSiR)
25.06.2016 r.
90 –lecie Klubu Sportowego Warta Zawiercie (stadion
OSiR, ul. Moniuszki 10)
25-30.06.2016 r.
Początek sezonu basenowego (basen miejski OSiR;
basen w Blanowicach)
26.06.2016 r., godz. 18:00 – 21:00
„Wakacje z muzyką” (muszla koncertowa OSiR)
27-30.06.2016 r.
Wakacje z OSiR-em (obiekty OSiR)
Środy, godz. 16:30
Zajęcia tenisa stołowego dla dzieci (sala gimnastyczna
OSiR III, ul. Piłsudskiego 73 A)
Poniedziałki i piątki, godz. 15:00
Porady z treningu siłowego (siłownia OSiR I i OSiR II) 
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)

CZERWIEC

2.06.2015 r., godz. 11 .00
Cena biletu: 7 zł
Konkurs wiedzy o Małej Akademii Jazzu

Nasze ostatnie spotkanie to konkurs wiedzy zdobytej podczas
całego rocznego cyklu.
Organizowany w formie zabawy daje naszym młodym uczestnikom
możliwość wykazania się znajomością tematyki poruszanej podczas
audycji.
Na zwycięzców czekają nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymują
pamiątkowe dyplomy z autografami artystów biorących udział 
w Małej Akademii Jazzu.

Mała Akademia Jazzu 

Ogólnym celem jest popularyzacja kultury
teatralnej wśród dzieci i młodzieży. Zależy
nam na ożywieniu pracy dydaktyczno –
wychowawczej poprzez włączenie do
nauczania i wychowania metod
aktywizujących, wyzwalających emocje 

i wyobraźnie. Chcemy wprowadzić
dziecko w magie sceny, w świat kreowanej
rzeczywistości, a także ukazać
różnorodność tajników żywego słowa –
wyobraźni, dynamiki, intonacji, itd.
Prezentacje zespołów odbędą się 22

czerwca 2016 roku (środa) o godzinie
9.00 w sali widowiskowej MOK „Centrum”.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
7.06.2016 r.
Informacji udziela Martyna Ptak tel: 32 67
228 82 wew. 38
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17.06.2016r. (piątek)
Stadion sportowy OSiR, ul. Moniuszki 10

18.00 – 18.30 – SPRING 15
19.00 – 20.00 – ROOTZMANS
20.30 – 21.30 -  POPARZENI KAWĄ TRZY

18.06.2016r. (sobota)
Stadion sportowy OSiR, ul. Moniuszki 10

16.00 –  COCO AFRO
17.30 – ORAVIA DEEP PURPLE REVIVAL BAND
19.30 – JULA
21.00 – KABARET MŁODYCH PANÓW

MOK „Centrum” ul. Piastowska 1
14.00 – Zakończenie Roku Akademickiego
Uniwersytetu Dziecięcego  – sala widowiskowa
MOK „Centrum”
16.00 – Regionalne Centrum Kształcenia
Ustawicznego – Szkoła Medyczna w Zawierciu 
zaprasza na pokazy i konsultacje:
HIGIEnISTKA STOMATOLOGICZnA -  porady
dotyczące higieny jamy ustnej dla 
wszystkich; pokaz metod szczotkowania; konkurs
dla dzieci: „Zdrowe zęby - to nie trudne." 
TECHnIK MASAŻYSTA - pokaz masażu
relaksacyjnego
TECHnIK uSłuG KOSMETYCZnYCH - pokaz
wizażu, malowanie twarzy dzieci

Ośrodek Sportu i Rekreacji
9:00 – 14:00 - Bezpłatne udostępnienie krytej
pływalni dla dzieci i młodzieży - OSiR ul.
Pomorska 61
10:00 – 12:00 – Gry i zabawy dla dzieci 
i młodzieży szkolnej – kryta pływalnia OSiR 
ul. Pomorska 61
10:30 – Turniej Piłki Siatkowej Plażowej kat.
Open – boiska do siatkówki plażowej przy Gim.
nr 3 (drużyny należy zgłaszać do 16.06 pod nr 
32 672 43 37)

* w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych turniej
zostanie przeniesiony na dużą  halę OSiR I ul. Moniuszki 10

11:00 – Skating Marathon dla wszystkich –
Rolkowisko ul. Moniuszki 10
Wyścigi na ilość okrążeń oraz zawody w slalomie
kat. rolki i wrotki 
kat. deskorolki i hulajnogi
13:00 – 14:00 – Trening sztuki walki dla
chętnych – mała hala OSiR I ul. Moniuszki 10
13:00 – Mecz piłki nożnej – Warta Zawiercie :
GKS Grunwald Ruda Śląska - boisko ze sztuczną
nawierzchnią Orzeł ul. Moniuszki 10

19.06.2016r. (niedziela)
Stadion sportowy OSiR, ul. Moniuszki 10

16.00 – ANIMAL SECTION
17.30 –  T-LOVE
19.15 – KATAR
20.30 - SOUND`N`GRACE
21.50 – POKAZ PIROTECHNICZNY

MOK „Centrum”, ul. Piastowska 1
10.00 – Warsztaty pszczelarskie z pokazem
miodobrania – hol szatni MOK „Centrum”

Ośrodek Sportu i Rekreacji
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 szkolnej – kryta pływalnia OSiR
ul. Pomorska 61
9:00 – 12:30 – Finał Zagłębiowskiej Ligi Piłki
Nożnej Maluchów – boisko ze sztuczną 
nawierzchnią Orzeł ul. Moniuszki 10

15:00 – 16:30 - Układanie kubków oraz gry
planszowe i logiczne  -  mała hala OSiR I 
ul. Moniuszki 10

Ponadto:
− Zaplecze gastronomiczne
− Plac zabaw dla dziecięcego

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian 
w repertuarze
* Między koncertami przewidziane są przerwy techniczne

Celem tej imprezy jest popularyzowanie muzyki
jazzowej oraz tańców towarzyskich rodem ze
Stanach Zjednoczonych, które obowiązywały na
każdej amerykańskiej prywatce w pierwszej
połowie ubiegłego wieku. 
Impreza organizowana przez Klub Taneczny
„Let's Rock” odbędzie w sobotę 11 czerwca na
zewnętrznym terenie Miejskiego Ośrodka
Kultury „Centrum” przed pubem Ambasada.  
Od godziny 11.00 będą odbywać się dwudniowe
warsztaty taneczne prowadzone przez Ewę
Jarosz-Jarszewską i Michała Ruszkawskiego,
które składać się będą z kilku bloków
tematycznych przeznaczonych dla osób

tańczących.  Impreza Swingowe Rozpoczęcie
Lata rozpoczyna się natomiast o godzinie 19.00.
W czasie jej trwania pokazy taneczne członków
„Let's Rock” oraz zaproszonych gości, a także
darmowa lekcja tańca Lindy Hop przeplatać się
będą z jazzowymi utworami wykonywanymi
przez zespół Leliwa Jazz Band z Tarnowa. 
O godzinie 22.00 rozpocznie się potańcówka, 
w której każdy, kto tylko będzie miał taką ochotę,
będzie mógł wziąć udział, dołączając na scenę do
tancerzy. Impreza odbywać się będzie na
zadaszonym podeście, który zabezpieczy
uczestników przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.

Rozpocznij lato na swingowo
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji
Swingowego Rozpoczęcia Lata  będącego nie lada gratką dla
wszystkich miłośników tańca –  i tych tańczących, jak i tych, którzy
wolą podziwiać taneczne kroki w wykonaniu par tanecznych. 


