
1 czerwca. Świetlica Dzielni-
cowa w Grzybowicach, godz. 
17.00 Turniej Szachowo-Ping-
pongowy z okazji Dnia Dziecka
2 czerwca. Świetlica Dzielnico-
wa w Grzybowicach godz. 9.30 
Turniej Szachowy dla Przed-
szkolaków z okazji Dnia Dziec-
ka

Klub Kwadrat Zabrzań-
skiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej 

1 czerwca godz. 13 Klub 
Kwadrat Zabrzańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej  
Dzień Dziecka - impreza dla 
najmłodszych; konkurs pla-
styczny dla dzieci „Nasze 
Osiedle”, przedstawienie te-
atralne „Królewna Śnieżka”.

Teatr Nowy w Zabrzu

31 maj godz. 10 Teatr Nowy 
w Zabrzu „Idziemy po skarb” 
– Cała Polska Czyta Dzieciom.
1 czerwca godz. 10.00 w 
Teatrze Nowym w Zabrzu –„ 
Idziemy po skarb”. 

Idziemy po skarb” Janoscha 
w reżyserii Zbigniewa Stryja 

to pełna optymizmu, ciepła, 
subtelnego humoru przepla-
tana wesołymi piosenkami 
opowieść o przygodach dwóch 
przyjaciół: Misia i Tygryska, 
marzących o „największym 
szczęściu na ziemi” – o bo-
gactwie. 
Główni bohaterowie oraz cała 
reszta wymyślonych przez Ja-
noscha postaci poprzez po-
szukiwanie, przekraczanie gra-
nic i marzenia przekazuje pro-
ste prawdy o życiu, w którym 
najlepiej żyć skromnie, i nie 
trwonić czasu na zdobywanie 
pieniędzy, które łatwo stracić. 
Bo przecież ważna jest przy-
jaźń a rodzinna okolica to naj-
lepsze miejsce do życia, jakie 
można znaleźć na ziemi.

Śląskie Rancho w Zabrzu

5 czerwca godz.12 - Piknik 
Rodzinny z okazji Dnia Dziec-
ka - Śląskie Rancho ul. Webe-
ra 18

• Koncerty:
Majka Jeżowska  
Garden Party „Po kowbojsku i 
po Śląsku”

Marek Szołtysek i Wesołe 
Trio
Konkursy i pokazy z udziałem  
Policji, Straży Pożarnej, Ra-
townictwa Medycznego

• Spektakl
Idziemy po skarb” Janoscha 
w reżyserii Zbigniewa Stryja
• Zagroda Futbolowa
Możliwość spotkania i rywa-
lizacji z piłkarzami „Górnika 
Zabrze”
• Zagroda Konna z Kow-
bojami

• Malowanie twarzy

• Liczne konkursy i za-
bawy
 
• Kolorowy plac zabaw 
dla maluchów

Piknik rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka

5 czerwca godz. 14 - 20 plac 
zabaw przy targowisku Za-
brzu- Rokitnicy

• Stanowisko 
tematyczne dla dzieci:
  
- balonowe zoo  
- zabawy z klockami  
- budowanie zamków z piasku 
- malowanie twarzy  
- rysowanie kredą po chod-
  niku 
- czytanie bajek  
- rytmika dla dzieci 
- gra na bębenkach

• Boisko
  
godz. 14-15 Rozgrywki 
sportowe (koszykówka, tenis 
stołowy) 
godz. 15-15.30 Pokaz Karate  
godz. 15.30-16.30 Rozgryw-
ki sportowe (koszykówka, 
tenis stołowy) 
godz. 16.30-17 Występ Che-
erleaderek 
godz. 17-18 Rozgrywki 
sportowe (koszykówka, tenis 
stołowy) 
godz. 18-18.30 Pokaz futbo-
lu amerykańskiego

• Scena  
godz. 14-18.30 Dj dla dzieci, 
konkursy  
godz. 15.30-16 Pokaz ta-

Miejski Ośrodek 
Kultury w Zabrzu

1 czerwca w MOK w Za-
brzu odbędzie się „Dzień 
Dziecka z MOK” - warszta-
ty artystyczne prowadzone 
przez artystów i animatorów 
z Pracowni Ceramicznej Ter-
ranowa, Pracowni ART NOW, 
Klubu Plastycznego Malu. 
W programie malowanie w 
przestrzeni, rysunek, deco-
upage, ceramika.
2 czerwca w MOK w Zabrzu 
odbędzie się II Festiwal Part-
nerskich Przedszkoli „Droga 
do talentu”.

Świetlica Dzielnicowa 
w Grzybowicach

necznej grupy Hip-Ho-
powej 
godz. 18.30-19 Występ 
kabaretu Co Oni Tutaj 
Robią  
godz. 19-19.15 Wręcze-
nie nagród za rozgrywki 
sportowe  
godz. 19.15-20 Koncert 
rokitnickiego zespołu 
coverowego 
godz. 20 Zakończenie 
imprezy

Zbliża się Dzień Dziecka. W Zabrzu nasi milusińscy na pewno 
nie będą się nudzić

Każdy znajdzie coś dla siebie

Nie trzeba wycze-
kiwać późnej nocy 
z lunetą w ręku, by 
podziwiać skom-
plikowane układy 
planetarne. Można 
delektować się 
ich widokiem w 
samym środku sło-
necznego dnia. 

Jeśli nie wierzy-
cie, to znaczy, 
że nie odwie-
dziliście jesz-
cze Planeta-
rium przed 
zabrzańskim 
Platanem!

Podróże w cza-
sie i kosmicznej 
przestrzeni, gwieź-
dziste niebo, przestrzeń 
łącząca współczesność ze 
starożytnością. W pozna-
waniu wszechświata poma-
ga zwiedzającym teleskop 

H u b b l e ’ a . 
Spragn ien i 

wiedzy mogą 
usiąść przy sty-

lowym biurku i z 
ksiąg tam umieszczo-

nych dowiedzieć się wszyst-
kiego o wielkich badaczach 
kosmosu. 
Albo wejść do sferycznego 

namiotu i znaleźć 
się w samym środku 
wszechświata. Po-
znać odległe galakty-
ki możemy oglądając 
zdjęcia, filmy i multi-
medialne aplikacje. 

Organizatorem tej 
wyjątkowej wystawy 

Kamila Glińska 
(Planetarium Zabrze):

Każdy, kto marzy o podróży do 
gwiazd, może poczuć tutaj jej 
namiastkę. Zapraszamy!

Kosmiczne atrakcje w centrum Zabrza

Z serca miasta do gwiazd
jest firma Apsys Polska. Pro-
jekt prezentuje zgromadzoną 
wiedzę o kosmosie łącząc 
elementy statyczne z interak-
tywnymi. 

Planetarium odwiedzi tylko 
osiem polskich miast. Skoro 
w tym elitarnym gronie znala-
zło się Zabrze, to tym bardziej 
warto wziąć udział w tej wyjąt-
kowej wyprawie w przestrzeń 
międzyplanetarną. Tym bar-
dziej, że wycieczka do gwiazd 
nic nas nie kosztuje!

(mar)Wizyta w Planetarium to 
podróż po kilku 
wymiarach 

Tunel czasu...


