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Życzę udanych wakacji!
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza

– Moi drodzy, po miesiącach spędzonych w szkolnych ławkach przyszedł 
czas na upragnione wakacje. Wielu z Was z pewnością planuje już letnie 
wyjazdy. Czas spędzony w Zabrzu również nie będzie jednak nudny. Atrak-
cyjne propozycje przygotowały zarówno szkoły, jak i działające w mieście 
instytucje kultury. Czekają na Was zajęcia rekreacyjne i plastyczne. Aktyw-
nie będzie można spędzić czas, odwiedzając działające w mieście obiekty 
sportowe. Czekają m.in. baseny, bieżnia i liczne boiska. Swoją ofertę syste-
matycznie wzbogacają obiekty na szlaku zabytków techniki. Jestem prze-
konana, że lato spędzone w naszym mieście dostarczy Wam wielu nieza-
pomnianych wrażeń. Gratulując sukcesów i dobrych stopni, życzę udanych 
i bezpiecznych wakacji, które na długo pozostaną w pamięci.

Te szkoły zapraszają laTem
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zss nr 40
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maCIejÓW sp nr 23

mIkUlCzyCe sp nr 26, zs nr 10

osIeDle janek sp nr 1
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BISKUPICE

Szkoła Podstawowa nr 21 
ul. Bytomska 26
tel. 32 271-46-14
Szkoła zaprasza swoich uczniów z klas I–VI 
na zajęcia rekreacyjno-sportowe, które odby-
wać się będą w dniach 26–30.06 w godzinach 
8.00–11.00 i 11.00–14.00. Zaplanowano m.in.: 
gry i zabawy ruchowe, gry drużynowe, ćwiczenia 
i gry terenowe na świeżym powietrzu, wyjście 

na basen, zajęcia pod hasłem „Rytm, muzyka, 
taniec”, naukę i doskonalenie gry w tenisa, ćwi-
czenia z lekkoatletyki oraz minigry sportowe. 
Zajęcia mają na celu promowanie aktywnego, 
zdrowego stylu życia i utrwalanie zachowań 
prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój 
ucznia.

Szkoła Podstawowa nr 22 
ul. Bytomska 94
tel. 32 271-43-02
Placówka zaprasza dzieci z klas I–VI z całe-
go miasta na półkolonie, które odbywać się 
będą w dniach 26–30.06 w godz. 8.00–16.00. 
W programie, w ramach zajęć turystycznych 
i krajoznawczych, odbędą się spacery po okolicy 
i wycieczki na basen, do Multikina, do sali zabaw 
Frajda i do Parku 12C. Ponadto zaplanowano 
różnego rodzaju zajęcia sportowe i turnieje, 
zabawy ruchowe przy muzyce, a także quizy, 
łamigłówki i konkursy: piosenki, recytatorski, 
tańca, rysowania kredą po asfalcie. 

Zespół Szkół Specjalnych nr 40
ul. Bytomska 24
tel. 32 271-47-32
Półkolonie letnie odbywać się będą w szkole od 
26.06 do 7.07 w godz. 8.00–14.00 i 9.00–15.00, 
wezmą w nich udział uczniowie szkoły oraz ich 
rodzeństwo. W programie zajęć zaplanowano 
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różnego rodzaju gry i zabawy sportowo-rekre-
acyjne, zajęcia rękodzielnicze, konkursy. Będą 
także wyjścia: na kręgle do Fun-Fest, na basen 
Aquarius, do Sztolni Królowa Luiza, do parku 
wodnego Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Ponadto 
dzieci wyjadą na wycieczki: do parku linowego 
Zoolandia oraz do ZOO w Chorzowie, do Euro-
parku w Żorach oraz do Rud Raciborskich, gdzie 
zaplanowano przejazd wąskotorówką i zabawy 
w parku linowym.

centrum

Szkoła Podstawowa nr 14 
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 10
tel. 32 271-61-80
Ta placówka tętnić będzie życiem już od po-
czątku wakacji. Od 26 do 30.06 i od 3 do 7.07, 
w godz. 8.00–16.00, odbywać się tu będą pół-
kolonie. Zajęcia przewidziano dla uczniów szkół 
podstawowych z całego miasta. 
W programie półkolonii znajdą się: gry i zabawy 
integracyjne na boisku szkolnym, turnieje, zaba-
wa dyskotekowa, konkursy, a także wyjścia do: 
parku Dubiela, sali zabaw Frajda, hali Multisport, 
na kręgle, na plac zabaw na os. Kopernika. 
Ponadto odbędą się całodniowe wycieczki do 
Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu oraz 
Muzeum Bolka i Lolka w Bielsku-Białej.

Zespół Szkół nr 20 
ul. Gagarina 2
tel. 32 273-48-29
Od 27.06 do 1.07 w placówce odbywać się będą 
zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów tej 
szkoły z klas III–VI. Uczestnicy spotykać się 
będą w godzinach 9.00–13.00. W programie 
zajęć znajdą się głównie gry zespołowe: piłka 
nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna oraz 
unihokej. Ponadto od 22 do 31.08 placówka 
zaprasza dzieci i młodzież gimnazjalną z ca-
łego miasta na zajęcia w godz. 10.00–13.00. 

Podczas tych zajęć zaplanowano rozwijanie 
u uczestników zdolności motorycznych oraz 
doskonalenie podstawowych elementów taktycz-
nych i technicznych z zakresu koszykówki.

Zespół Szkół Specjalnych nr 38
ul. ks. K. Damrota 33
tel. 32 271-28-82
W placówce od 26.06 do 14.07, w godz. 9.00–
14.00, odbywać się będą półkolonie. Organiza-
torzy zaplanowali dla dzieci i młodzieży bardzo 
atrakcyjny program: wyjście do Miejskiego Ogro-
du Botanicznego, zajęcia na kortach tenisowych, 
wyjście do kina i na basen Aquarius, wyjazd do 
Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzo-
wie, wyjście do Galerii Muzeum Miejskiego Café 
Silesia, zajęcia w MOK, całodniową wycieczkę do 
Afrykarium we Wrocławiu, wyjazd do parku tram-
polin JumpWorld, wycieczkę do ZOO w Chorzowie 
oraz wyjście na kręgle do Galerii Zabrze.

maciejów

Szkoła Podstawowa nr 23
ul. Pestalozziego 16
tel. 32 276-15-32
Szkoła zaprasza od 26 do 30.06 uczniów 
w wieku 7–12 lat z całego miasta na zajęcia 
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sportowo-rekreacyjne w godz. 9.00–15.00. Zaję-
cia odbywać się będą w dwóch grupach na sali 
gimnastycznej, na boisku „orlik”, na szkolnym 
placu zabaw i Kąpielisku Leśnym. W programie 
zajęć przewidziano: sporty na świeżym powie-
trzu, zabawy ruchowe i gry zespołowe, takie 
jak: minisiatkówka, minikoszykówka, minihokej, 
badminton, ringo, turniej piłki nożnej. Ponadto 
zaplanowano zajęcia ruchowe przy muzyce i na 
basenie, a także tenis stołowy oraz rozgrywki 
szachowe i warcabowe.

mikulczyce

Szkoła Podstawowa nr 26
ul. Ogórka 9
tel. 32 271-50-53
Placówka zaprasza na półkolonie  
od 26.06 do 7.07, w godz. 8.00–16.00.  
Dla uczestników zajęć zaplanowano: zabawy 
integrujące, prace plastyczne, gry stolikowe, 
projekcje filmów na DVD, zajęcia taneczne. Będą 
także wyjścia do: Multikina, Parku 12C w Sztolni 
Królowa Luiza, parku trampolin JumpWorld oraz 
na basen Aquarius i nad mikulczyckie stawy. 
Ponadto dzieci wyjadą do Leśnego Parku Nie-
spodzianek w Ustroniu oraz do Parku Śląskiego 
i ZOO w Chorzowie.
 
Zespół Szkół nr 10
ul. F. Chopina 26
tel. 32 271-11-77
Dzieci i młodzież z całego miasta mogą wziąć 
udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych,  
które odbywać się będą w placówce  
w trzech terminach – 26–30.06, 3–7.07  
i 28–31.08 w godz. 9.00–12.00.  
Zajęcia dostosowane zostaną do wieku, moż-
liwości i zainteresowań uczestników, a będą 
to głównie gry zespołowe: piłka nożna, piłka 
ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, a także 
sporty indywidualne: tenis stołowy, badminton, 
wspinaczka, siłownia. 

OSIEDLE JANEK

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Sportowa 5
tel. 32 271-37-69
Placówka zaprasza na półkolonie, które odbędą 
się w dwóch terminach – 26.06–7.07 i 31.07–
11.08. Zajęcia rozpoczynać się będą o godz. 
8.30, a kończyć o 14.30.  

OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO

Zespół Szkół
Mechaniczno-Samochodowych
ul. Franciszkańska 4
tel. 32 275-26-87
Placówka zaprasza uczniów szkół podstawo-
wych oraz młodzież gimnazjalną z całego mia-
sta na zajęcia rekreacyjno-sportowe w dwóch 
terminach – 3–28.07 oraz 31.07–25.08 w godz. 
13.00–15.00. Zajęcia odbywać się będą na 
boisku „orlik” oraz na sali gimnastycznej. Zapla-
nowano mecze towarzyskie i treningi siatkarskie, 
piłki nożnej, piłki nożnej halowej, siatkówki pla-
żowej i koszykówki, a także mecze towarzyskie 
unihokeja i badmintona.

Rokitnica

Szkoła Podstawowa nr 31
ul. Jordana 7
tel. 32 272-21-09
Placówka przygotowała od 26.06 do 14.07 za-
jęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów szkół 
podstawowych i starszych, w godz. 9.00–13.00. 
Grupa I, czyli uczniowie klas I–III, spędzi czas na 
zajęciach rekreacyjno-sportowych na małej salce 
gimnastycznej, szkolnym placu zabaw oraz na 
sali wyposażonej w sprzęt sportowy w ramach 
projektu „Radosna szkoła”; będzie także czas 
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ŁYna gry planszowe. Dla grupy II i III, czyli uczniów 
klas IV–VI i starszych, zaplanowano zabawy 
ruchowe i gry zespołowe na dużej sali gimna-
stycznej oraz na szkolnym boisku.

zaborze

Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Lompy 78
tel. 32 271-27-69.
Placówka zaprasza na półkolonie, które orga-
nizowane są dla uczniów klas I–III SP nr 16 
oraz dla uczniów z całego miasta, a także dla 
uczniów klas IV–VI w zależności od potrzeb. 
Półkolonie trwać będą od 3 do 14.07, w godz. 
8.00 –13.00. W programie przewidziano m.in. 
wyjścia do: Multikina, sali zabaw Frajda oraz 
Kopalni Guido. 
Szkoła zaprasza również w dwóch terminach 
 – 26–30.06 i 7–11.08, na zajęcia sportowo-rekre-
acyjne w godz. 8.00–13.00. W programie zajęć 
zaplanowano gry i zabawy ruchowe na sali gimna-
stycznej oraz gry i zabawy ruchowe na basenie. 

Szkoła Podstawowa nr 17
ul. Korczoka 98
tel. 32 271-26-61
Placówka zaprasza uczniów klas I–VI SP nr 17, 
a w miarę wolnych miejsc także z innych szkół, 
na zajęcia rekreacyjno-sportowe od 26.06 do 
7.07. Dzieci spotykać się będą w godz. 8.00–
12.30. W programie zajęć przewidziano: gry i za-
bawy integracyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, 
zabawy ruchowe, turnieje w dwa ognie, mecze 
piłki nożnej i minisiatkówki. Ponadto zaplanowa-
no wakacyjny piknik, konkurs rysowania kredą 
na asfalcie, seanse filmowe, quizy, kolorowanki, 
zabawy ze skakanką i hula hop.

Zespół Szkół Sportowych
ul. Płaskowickiej 2
tel. 32 271-18-23
Placówka zaprasza na wakacyjne zajęcia rekre-
acyjno-sportowe uczniów klas V–VI ZSS. Ucznio-
wie spotykać się będą od 21 do 31.08 w godz. 
9.00–11.00, a zajęcia prowadzone będą w celu 
podniesienia sprawności fizycznej, zdrowotności 
i sprawienia radości dzieciom. Zakres zajęć 
będzie obejmował: sprawność fizyczną, gry 
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i zabawy ruchowe o różnym charakterze, elemen-
ty techniki i taktyki gry w piłkę ręczną oraz inne 
gry zespołowe, takie jak siatkówka, koszykówka 
i piłka nożna.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
Centrum Edukacji Twórczej
ul. Korczoka 98
tel. 32 277-54-81 
Placówka zaprasza na półkolonie uczniów klas 
I–V z całego miasta. Zajęcia odbywać się będą 
w dwóch terminach – 26–30.06 oraz 3–6.07, 
w godz. 9.00–14.00. 
W programie zaplanowano wyjazdy do:  
Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Cho-
rzowie, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w My-
słowicach, ośrodka jeździeckiego w Tworogu, 
Rud Raciborskich (połączony z przejazdem 
kolejką wąskotorową), Dream Parku w Ocha-
bach Wielkich, Parku 12C w Sztolni Królowa 
Luiza, ogrodu zoologicznego w Opolu, ośrodka 
jeździeckiego w Zabrzu-Rokitnicy, Warowni 
Pszczyńskich Rycerzy w Pszczynie oraz wioski 
indiańskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji
ul. J. Matejki 6
tel. 32 271-66-40

LaTO w MOSiR-ze
Wzorem lat ubiegłych w miesiącach letnich od 
1.07 do 31.08 MOSiR udostępnia swoje obiekty 
nieodpłatnie.

HaLa wIDOwISKOwO-SPORTOwa:
POnIEDZIaŁKI, śRODY, PIąTKI  
– godz. 10.00–12.00 (sektor C)
wTORKI, CZwaRTKI  
– 10.00–12.00 (sala 86 – koszykówka, siatkówka)
Godziny wejść ustala się telefonicznie z obsługą 
– 32 271-66-40 w. 101.

HaLa PRZY uL. SZaFaRCZYKa 16:
POnIEDZIaŁKI, śRODY, PIąTKI  
– godz. 10.00–12.00
Godziny wejść ustala się telefonicznie z obsługą 
– 32 272-27-55.

BOISKO ZE SZTuCZną nawIERZCHnIą 
PRZY uL. SZaFaRCZYKa 16 (koszykówka, 
siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna):
OD POnIEDZIaŁKu DO nIEDZIELI  
– godz. 10.00–17.00
Godziny wejść ustala się telefonicznie z obsługą 
– 32 272-27-55.
Ww. obiekty udostępniane będą grupom zorgani-
zowanym dzieci lub młodzieży pod opieką osoby 
pełnoletniej.

Hala sportowa 
ul. Szafarczyka 16
19.08 godz. 10.00 – turniej dzikich drużyn w piłce 
nożnej halowej; org. MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.

Korty uKS Trójka (ul. Mochnackiego)
26.08 godz. 9.00 – IX Otwarty Turniej Tenisa 
o Puchar Prezesa MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o., 
w razie niepogody turniej odbędzie się w hali 
przy ul. Matejki 6; org. MOSiR w Zabrzu Sp. 
z o.o., UKS „Trójka”. 
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MIEJSKI OśRODEK SPORTu  
I REKREaCJI,  

KORTY uKS TRóJKa,  
KS MOSTOSTaL,  

aquaRIuS,  
MIEJSKa BIBLIOTEKa PuBLICZna,  

DOM MuZYKI I TańCa,  
MIEJSKI OśRODEK KuLTuRY,  

DZIELnICOwE OśRODKI KuLTuRY w KOń-
CZYCaCH, PawŁOwIE, BISKuPICaCH, 

GRZYBOwICaCH,  
KInO ROMa,  

MuZEuM MIEJSKIE,  
MuZEuM GóRnICTwa węGLOwEGO,  

KOPaLnIa GuIDO,  
SZTOLnIa KRóLOwa LuIZa,  

TEaTR nOwY,  
MuLTIKInO,  

MIEJSKI OGRóD BOTanICZnY.

TE InSTYTuCJE ZaPRaSZaJą LaTEM
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Kąpielisko Leśne
ul. Srebrna 10
tel. 32 276-17-43

Basen czynny:
23.06–15.08 – w dni powszednie godz. 10.00–
19.00, w soboty, niedziele, święta – 9.00–20.00.
16.08–3.09 – w dni powszednie godz. 10.00–
18.30, w soboty, niedziele, święta – 9.00–19.30.
1.07 godz. 15.00–20.00 – Otwarcie Lata na Ką-
pielisku Leśnym razem z Radiem Silesia w jego 
3. urodziny; org. Radio Silesia, MOSiR w Zabrzu 
Sp. z o.o.
4, 11, 18, 25.07 godz. 10.00–13.00 – Wtorki  
z boules-petanque; org. MOSiR w Zabrzu  
Sp. z o.o.
8.07 godz. 9.00 – turniej siatkówki plażowej – 
zgłoszenia drogą elektroniczną, e-mail: zdzislaw.
toczkowski@mosir.zabrze.pl lub w dniu turnieju 
w godz. 9.00–9.45, liczba drużyn ograniczona 
do 12, liczy się kolejność zgłoszeń; org. MOSiR 
w Zabrzu Sp. z o.o.
8.07 godz. 9.00 – turniej tenisa stołowego na 
otwartej przestrzeni (w razie niesprzyjającej 
pogody w hali przy ul. J. Matejki 6), zapisy 
w dniu imprezy w godz. 9.00–9.45; org. MOSiR 
w Zabrzu Sp. z o.o.

15.07 godz. 10.00–13.00 – „LeśneTriathlon”; org. 
Quiero Events Michał Kieres.
29.07 godz. 10.00–13.00 – „Leśne Wipe Out”; org. 
Quiero Events Michał Kieres.
5.08 godz. 9.00 – turniej tenisa stołowego na 
otwartej przestrzeni (w razie niesprzyjającej 
pogody w hali przy ul. J. Matejki 6), zapisy 
w dniu imprezy w godz. 9.00–9.45; org. MOSiR 
w Zabrzu Sp. z o.o.
19.08 godz. 10.00–13.00 – „Leśne Triathlon”; org. 
Quiero Events Michał Kieres.
26.08 godz. 9.00 – turniej siatkówki plażowej – 
zgłoszenia drogą elektroniczną, e-mail: zdzislaw.
toczkowski@mosir.zabrze.pl lub w dniu turnieju 
w godz. 9.00–9.45, liczba drużyn ograniczona do 
12, liczy się kolejność zgłoszeń; org. MOSiR w Za-
brzu Sp. z o.o.
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w  teatrze i  Fidel Castro – 
czyli czego jeszcze nie wiesz 
o Zabrzu. Co łączy pierwszą 
zabrzańską pocztę z  napa-

dem na dyliżans? Co miasto zawdzięcza bo-
gatemu rzeźnikowi kochającemu kino? Odpo-
wiedzi dostarcza darmowy audioprzewodnik 
„Zabrze – miasto zmian”. na nietypowy spacer 
zarówno mieszkańców jak i turystów zaprasza 
urząd Miejski w  Zabrzu. audioTrip to nowy 
sposób odkrywania świata. wykorzystując 
nowoczesne technologie mobilne opracowa-
no dwie trasy: „Zabrze – Miasto Zmian” oraz 
„Zabrzański Szlak Modernizmu”. aplikacja 
jest dostępna w trzech wersjach językowych: 
po polsku, angielsku i niemiecku. Skorzystać 
z  niej można na urządzeniach z  systemem 
android oraz iOS. aby go odsłuchać, trzeba 
tylko zainstalować w  swoim smartfonie dar-
mową aplikację audioTrip dostępną na stronie 
audiotrip.org oraz w Sklepie Play i appStore, 
wyszukać w katalogu trasę i pobrać ją na tele-
fon. audioTrip posługuje się technologią GPS, 
dzięki czemu raz pobrana trasa nie wymaga 
stałego dostępu do Internetu, a kolejne punk-
ty są łatwe do znalezienia także dla osób, któ-
re nigdy wcześniej nie odwiedziły Zabrza. 
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ul. Piłsudskiego 83
tel. 32 271-48-13
Klub podczas całych wakacji, od poniedziałku 
do piątku, udostępnia korty w godz. 9.00–15.00, 
oferuje pomoc trenerską dotyczącą nauki gry 
w tenisa i doboru sprzętu do gry oraz bezpłatnie 
udostępnia rakiety i piłeczki do gry w tenisa. 

aquarius Kopernik
al. Korfantego 18
tel. 32 428 51 64/65
Zapraszamy do obiektu wszystkich spragnio-
nych kąpieli w godz. 10.00–22.00. W dniach 
16–29.08 placówka będzie nieczynna. Aktualne 
informacje o dostępności i godzinach otwarcia 
Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacyjnego na 
stronie www.zkr.zabrze.pl.

aquarius
pl. Krakowski 10
tel. 32 271-12-96/97
Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych od 
poniedziałku do piątku w godz. 6.00–22.00, 
w soboty 8.00–22.00 i w niedziele 8.00–16.00. 
Godziny otwarcia mogą ulegać zmianom. 
O wszystkich bieżących zmianach ZKR informuje 
na stronie internetowej www.zkr.zabrze.pl.

Tour de Pologne w Zabrzu
Miłośników kolarstwa zapraszamy 1.08 na nie-
zapomniane wydarzenie. W Zabrzu zlokalizowa-
na będzie meta czwartego etapu najważniejsze-
go wyścigu kolarskiego w Polsce, czyli 74. Tour 
de Pologne! Zawodnicy pokonają w tym dniu 
liczącą 238 km trasę prowadzącą z Zawiercia.
Wjazd kolarzy do Zabrza nastąpi ul. Legnicką 
w Makoszowach około godziny 18–18.30. Na-
stępnie zawodnicy pojadą ul. Makoszowską, 
przez rondo Sybiraków, ul. de Gaulle’a, ul. Roose-
velta w stronę Areny Zabrze. Na niewielkim ron-
dzie w ciągu ulicy Roosevelta peleton pojedzie 
w lewo w kierunku Drogowej Trasy Średnicowej, 
którą dojedzie z powrotem do ronda Sybiraków, 
by ponownie zjechać w dół. Rundę o długości 

6,2 kilometra kolarze pokonają trzykrotnie, by 
następnie finiszować w okolicy Areny Zabrze. 
Ponad kilometr prostej do mety zapewni piękny 
spektakl.

aktywne Zabrze
Punkt Informacji o Mieście
ul. Powstańców śląskich 2/1
tel. 32 271-72-76
Program Aktywne Zabrze to cykl bezpłatnych 
szkoleń, treningów i zawodów. Jeśli ktoś lubi 
spędzać czas aktywnie, powinien skorzystać 
z tej propozycji. Szczegóły na stronie:  
www.aktywnezabrze.pl.

O godzinie 15 rozpocznie się 10. Nutella 
Mini Tour de Pologne, czyli wyścig rowe-
rowy dla dzieci. Mogą wziąć w nim udział 
chłopcy i dziewczęta w wieku od 8 do 14 lat.  
Uczestnicy pojadą trasą, którą później 
pokonają zawodowi kolarze. Udział w wy-
ścigu jest bezpłatny, a na każdego uczest-
nika czekają darmowe pakiety startowe 
składające się z bidonu, czapeczki  
oraz profesjonalnej koszulki kolarskiej. 
Zapisy prowadzone są do 24.07.2017 r. 
Szczegóły na stronie internetowej: 
http://minitourdepologne.pl/.
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Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. Londzina 3
tel. 32 271-42-24
W lipcu i sierpniu Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza do udziału w akcji „Lato w Bibliotece” 
– będzie to już 21. odsłona tego wydarzenia. 
Tym razem hasło przewodnie brzmi: „Książka 
na piątkę – znakomity początek”. Placówki 

uczestniczące w organizowaniu czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży, pozostającym w czasie 
wakacji w mieście, skoncentrują się na realiza-
cji kilku podstawowych zadań, pośród których 
istotną rolę odegra praca mająca na celu wpoje-
nie najmłodszym czytelnikom miłości do książki, 
dlatego nie zabraknie wspólnego czytania i kre-
atywnej zabawy. Podczas zajęć organizatorzy 
będą się starali przybliżyć młodym czytelnikom 
wartościową literaturę oraz laureatów najważ-
niejszych konkursów na książki dziecięce. 
Nowością będą warsztaty tworzenia lapbooków, 
podczas których dzieci stworzą swoje książki 
tematyczne. Do ich wykonania wykorzystywać 
będą gotowe materiały, jak również będą opra-
cowywać je samodzielnie na podstawie przepro-
wadzonych wcześniej warsztatów. Ważny jest 
fakt, że tworząc lapbooki uczestnicy wykorzy-
stają swoje umiejętności, zainteresowania oraz 
wskażą swoje potrzeby. Dzieci będą wykonywać 
samodzielnie większość pracy, co pozwoli im 
na rozwijanie takich umiejętności, jak: czytanie, 
pisanie, logiczne myślenie, koncentracja oraz 
kreatywność. Akcja „Lato w Bibliotece” odbędzie 
się w 11 filiach, każda z nich będzie realizowała 
własny program zajęć, a więc: różnego rodzaju 
gry i zabawy, konkursy, quizy, zajęcia ruchowe, 
plastyczne, konkursy promujące czytelnictwo oraz 
umiejętność uczestniczenia w życiu kulturalnym 
Zabrza. Planowane są również wyjścia poza 
placówki biblioteczne (wycieczki, spacery), mają-
ce dodatkowo uatrakcyjnić dzieciom letni wypo-
czynek. Podsumowanie spotkań zaplanowano na 
Kąpielisku Leśnym w Maciejowie. Tam najbardziej 
aktywni uczestnicy zajęć oraz zwycięzcy konkur-
sów otrzymają nagrody ufundowane przez Wy-
dział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Zabrze. 
Udział w akcji „Lato w bibliotece” jest nieodpłatny, 
dlatego mile widziani są darczyńcy, którzy mogli-
by uatrakcyjnić wakacje dzieciom pozostającym 
w domu. MBP prosi o szczegółowe zapoznanie 
się z informacjami dotyczącymi tematyki i godzin 
rozpoczęcia spotkań dla poszczególnych filii 
bibliotecznych na stronie internetowej  
www.biblioteka.zabrze.pl.

M
BP

Filia nr 4
ul. Czarnieckiego 44
11–20.07 – wtorek, czwartek, 
godz. 10.30–12.30

Filia nr 5
ul. Tarnopolska 50
3–12.07 – poniedziałek, środa, 
godz. 10.00–12.00

Filia nr 9
ul. Paderewskiego 53
7–30.08 – poniedziałek, środa, 
piątek, godz. 10.00–12.00

Filia nr 10
ul. K. Kruszyny 1
4–14.07 – wtorek, piątek,
godz. 10.00–12.00

Filia nr 11
ul. Wolności 177 
4–20.07 – wtorek, czwartek,
godz. 11.00–13.00

Filia nr 12
ul. Wyzwolenia 2 
4–13.07 – wtorek, czwartek, 
godz. 11.00–12.30

Filia nr 14
ul. gen. de Gaulle’a 81 
4–13.07 – wtorek, środa, czwar-
tek, godz. 11.00–12.00

Filia nr 15
ul. H. Jordana 52
16–31.08 – wtorek, środa, 
czwartek, godz. 11.00–13.00

Filia nr 18
ul. Młodego Górnika 2c
8–29.08 – wtorek, piątek, 
godz. 12.00–14.00

Filia nr 19
ul. Sobieskiego 31
4–12.07 – wtorek, środa,
godz. 11.00–13.00
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ul. gen. de Gaulle’a 17
32 271 56 41
Miłośnikom muzyki polecamy wyjście z dorosły-
mi opiekunami na imprezy w ramach Muzyczne-
go Lata, które odbywać się będą w każdy piątek 
o godz. 20.00 na Śląskim Ranchu:
7.07 – Püdelsi
14.07 – Mesajah
21.07 – Cleo
28.07 – Game Cover
4.08 – Kabaretowa Grupa Biesiadna
11.08 – Loka
18.08 – Sztywny Pal azji
25.08 – dyskoteka

Miejski Ośrodek Kultury 
ul. 3 Maja 91a
tel. 32 278-08-02, 531-614-667

waRIaCJE na waKaCJE
4.07 godz. 10.00 – „W Grządkowej Krainie”.
Groszek i Marchewka odwiedzają dzieci, aby po-
rozmawiać z nimi o zasadach dobrego żywienia. 
Co dzieci lubią jeść najbardziej? Co jest zdrowe? 
Czy marnujemy jedzenie? Podczas programu 
będziemy tańczyć, rozwiązywać zagadki oraz 
brać udział w konkurencjach zaaranżowanych 
pod tematykę zdrowego odżywiania. Program 
animacyjno-zabawowy.
Wiek uczestników: 3–12 lat. Czas trwania: 60 
minut. Bilety wstępu: 5 zł (do nabycia przed 
wejściem na zajęcia). Prosimy o wcześniejszą 
rezerwację telefoniczną. 
6.07 godz. 10.00 – „Maluchy w krainie dźwięku – 
przyroda zaklęta w melodii”.
 „Maluchy w krainie dźwięku” to niezwykłe połą-
czenie zajęć i zabaw umuzykalniających, rucho-
wych i teatralnych. Ponadto maluchy znacznie 
łatwiej i na dłuższy czas potrafią koncentrować 
swoją uwagę, co wpływa na ich rozwój intelektu-
alny. Zajęcia umuzykalniające mają wiele zalet, 
stymulują zdolności komunikacyjne dzieci, po-
prawiają płynność mowy i lepszą dykcję. Kon-
certy odbywają się bez podziału na publiczność 

i wykonawców, w swobodnej, prawie piknikowej 
atmosferze – na kolorowych matach i kocykach. 
Cykl inspirowany jest badaniami i doświadcze-
niem prof. Edwina E. Gordona – muzyka jazzo-
wego, pedagoga i psychologa muzyki, badacza 
związanego z Uniwersytetem Temple w Filadelfii 
oraz University of South w stanie Kolumbia. 
W programie: fragmenty „Czterech pór roku”  
A. Vivaldiego, „Lot trzmiela”, „Łabędź” C. Saint-
Saënsa, Pszczółka Maja i inne.
Wiek uczestników: do 6 lat, rodziny z niemowlę-
tami oraz spodziewający się potomstwa. Czas 
trwania: 45 minut. Bilety wstępu: 10 zł (do naby-
cia przed wejściem na zajęcia). Prosimy o wcze-
śniejszą rezerwację telefoniczną
11.07 godz. 10.00 – „Zdrowo jem, zdrowo rosnę”.
Uczestnicy zapoznają się z zasadami zdrowego 
trybu życia i odżywiania. W eksperymencie „gu-
mowe kości” sprawdzimy co jest lepsze – szklan-
ka mleka czy coli? Sprawdzimy, w którym soku 
jest najwięcej witaminy C oraz przetestujemy na 
ziemniakach czy warto spożywać sól w dużych 
ilościach. Pokaz ma charakter interaktywny, 
uczestnicy biorą czynny udział w warsztatach.
Wiek uczestników: 3–18 lat. Czas trwania: ok. 
60 minut. Bilety wstępu: 5 zł (do nabycia przed 
wejściem na zajęcia). Prosimy o wcześniejszą 
rezerwację telefoniczną.
13.07 godz. 10.00 – „Ekofrajda dla najmłodszych 2+”.
Superzabawa dla najmłodszych uczestników wa-
kacji przygotowana przez Mistrzowską Akademię 
Taneczną. Dzieci oprócz wspólnej zabawy wyko-
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DO
Knają ekologiczne przebrania z materiałów wtór-

nych. Najładniejsze z nich zostaną nagrodzone.
Wiek uczestników: 2–5 lat. Czas trwania: 45 
minut. Bilety wstępu: 5 zł (do nabycia przed 
wejściem na zajęcia). Prosimy o wcześniejszą 
rezerwację telefoniczną.
18.07 godz. 10.00 – Ekodisco. 
Superzabawa taneczna z ekologicznym przesła-
niem przygotowana przez Mistrzowską Akade-
mię Taneczną. Dzieci oprócz wspólnej zabawy 
mogą stanąć do konkursu na najładniejsze eko-
przebranie. Nagrody czekają! 
Wiek uczestników: 6–12 lat. Czas trwania: 60 
minut. Bilety wstępu: 5 zł (do nabycia przed 
wejściem na zajęcia). Prosimy o wcześniejszą 
rezerwację telefoniczną. 
20 i 27.07 godz. 10.00 – Ekowarsztaty ogrodnicze. 
W trakcie warsztatów dzieci wybierają sadzonkę 
i ekodoniczkę, do której sadzą roślinkę i ozdabia-
ją ją według własnego uznania. Sadzonki dzieci 
zabierają do domu. Uczestnicy warsztatów 
zgłębiają wiedzę przyrodniczą, ekologiczną oraz 
plastyczną.
Wiek uczestników: 3–14 lat. Czas trwania:  
45 minut. Bilety wstępu: 5 zł (do nabycia przed 
wejściem na zajęcia). Prosimy o wcześniejszą 
rezerwację telefoniczną. 
25.07 godz. 10.00 – Ekozabawka.
Kreatywne zajęcia artystycznego tworzenia 
przytulanki według autorskich pomysłów dzieci. 
Podczas warsztatów dzieci wyczarowują mięk-
kie, tekstylne zabawki nadając im indywidualny 
charakter. Decydują, jak bardzo „puszysta” po-
winna być przytulanka, jakie ma mieć oczy, czy 
potrzebne są włosy, ogonek, łapki itd. Nadają 
jej imię, a na koniec ozdoby – guziki, cekiny. Do 
każdej zabawki doszywamy swojego rodzaju 
autorską metkę z imieniem autora lub autorki 
i napisem: sam/sama to zrobiłam … (i tu miejsce 
na imię). Uczestnicy warsztatów zabierają przy-
tulanki do domu.
Wiek uczestników: 5–15 lat. Czas trwania:  
100 minut. Bilety wstępu: 5 zł (do nabycia przed 
wejściem na zajęcia). Prosimy o wcześniejszą 
rezerwację telefoniczną. 

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Pawłowie
ul. Sikorskiego 114
tel. 32 275-12-86
26.06 – Pamiętajcie o ogrodach, czyli jak po-
wstaje ogród. Spacer po okolicznych ogrodach, 
sadzenie roślin. Zajęcia bezpłatne.
27.06 – W dużym ogrodzie, czyli warsztaty  
ekologiczne w Śląskim Ogrodzie Botanicznym 
w Mikołowie. Zajęcia płatne.
28.06 – Kawałek Japonii w Zabrzu, czyli urocze 
zakątki w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Za-
brzu. Zajęcia płatne.
29.06 – Sielskie klimaty, zagroda agroturystycz-
na Pod Skałką. Zajęcia płatne.
30.06 – Ogród pełen zwierząt, zwiedzamy ogród 
zoologiczny w Opolu. Zajęcia płatne.
3.07 – Królewski zamek, czyli królewskie warsz-
taty artystyczne. Zajęcia bezpłatne.
4.07 – Magiczne chwile w Hogwarcie, czyli 
warsztaty magii i czarodziejstwa na zamku 
w Mosznej. Zajęcia płatne.
5.07 – Królewskie komnaty, czyli spacerujemy  
po pięknym zamku w Pszczynie. Zajęcia płatne.
6.07 – Na zamku straszy, czyli poznajemy legen-
dy i śląskie ludowe podania na zamku w Chudo-
wie. Zajęcia płatne.
7.07 – Przyjęcie na dworze, czyli warsztaty  
taneczno-kulinarne. Zajęcia płatne.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość 
miejsc jest ograniczona.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach
ul. Dorotki 3
tel. 32 275-04-05
26.06 godz. 9.00–12.00 – gry i zabawy na świeżym 
powietrzu, zajęcia plastyczne – rysowanie kredą. 
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27.06 godz. 9.30–13.30 – wyjazd do Miejskiego 
Ogrodu Botanicznego – fotografujemy i rysuje-
my naturę, gry i zabawy na placu zabaw.
28.06 godz. 9.00–12.30 – wyjazd do Muzeum 
Górnictwa Węglowego – zwiedzanie wystawy, 
warsztaty plastyczne.
29.06 godz. 9.00–12.00 – Dzień Młodego Kucharza 
– pizza na bazie tortilli, smakowite herbatniczki.
30.06 godz. 9.00–12.00 – zajęcia plastyczne – 
sianowe zwierzaki, projektujemy i wykonujemy 
puzzle, dla starszych dzieci decoupage – techni-
ki ozdabiania.
3.07 godz. 9.00–12.00 – warsztaty w Muzeum 
Miejskim – malujemy Zabrze – przygotowanie 
do rocznicy nadania praw miejskich.
4.07 godz. 9.30–12.30 – wyjazd do Miejskiego 
Ośrodka Kultury na program animacyjno-zaba-
wowy „W Grządkowej Krainie”.
5.07 godz. 9.00–12.00 – zajęcia plastyczne  
– projektujemy i wykonujemy: t-shirtowe torby, 
talerzykowe zwierzaki.
6.07 godz. 9.00–12.00 – zajęcia plastyczne  
– kółeczkowe piękności, magiczny pokaz che-
miczny (godz. 10.30).
7.07 godz. 9.00–14.00 – wyjazd do kina – podsu-
mowanie „Wakacji z DOK-iem”, pokaz zdjęć z za-
jęć i tradycyjny poczęstunek – słodkie pierogi.
24.08 godz. 12.30 – zajęcia wyjazdowe w DOK 
Biskupice – warsztaty mydlarskie. 
25.08 godz. 15.00 – wspólne ognisko i grill z DOK 
Biskupice – gry i zabawy dla dzieci.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach
ul. Kossaka 23
tel. 32 274-73-38
21.08 godz. 13.30–15.00 – szkółka szczudlarska 
– nauka chodzenia na szczudłach (konieczna 
pisemna zgoda rodziców na udział w zajęciach). 
Zajęcia bezpłatne.
21.08 godz. 15.00–16.30 – zabawy plastyczne 
– projektowanie i tworzenie puzzli z zastoso-
waniem technik papieroplastycznych. Zajęcia 
bezpłatne.
22.08 godz. 13.30–15.00 – zabawy plastyczne 
– zwierzaki, tworzenie zwierzaków 3D z siana. 
Zajęcia bezpłatne.
22.08 godz. 15.00–16.30 – szkółka szczudlarska 
– nauka chodzenia na szczudłach (konieczna 
pisemna zgoda rodziców na udział w zajęciach). 
Zajęcia bezpłatne. 
23.08 godz. 15.00 – „Filmowa środa” – projekcja 
interesującego filmu, wybranego przez młodzież. 
Zajęcia bezpłatne.
24.08 godz. 13.30–16.30 – warsztaty mydlarskie 
– warsztaty tworzenia mydełek we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Otwarte Miasto.
25.08 godz. 15.00 – grill z DOK Kończyce – grill, 
ognisko, gry i zabawy – wyjazd do DOK w Koń-
czycach
Ponadto młodzież może dołączyć do zajęć orga-
nizowanych wspólnie przez DOK i Ośrodek Kura-
torski nr 1 przy udziale Rady Dzielnicy Biskupice 
codziennie w lipcu i sierpniu o godz. 16.00. 
Zapewniamy wszystkie komponenty potrzebne 
do zajęć. Przedmioty wykonane na zajęciach 
można zabrać do domu.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach
ul. ks. Badestinusa 60
tel. 32 273-82-58 
1–4.08 godz. 15.00 – „Śpiewać każdy może” – 
warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży z ze-
społem „Blue Dragonfly”. Zajęcia bezpłatne.
7–11.08 godz. 15.00 – wakacyjny otwarty turniej 
szachowy dla dzieci i młodzieży – emocjonujące 
rozgrywki szachowe pod okiem profesjonalnego 
trenera. Zajęcia bezpłatne.
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14.08 godz. 15.00 – „Karaoke na wesoło” – warsz-
taty wokalne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia 
bezpłatne. 
16–18.08 godz. 15.00 – warsztaty kulinarne dla 
dzieci i młodzieży – śląskie smaki, smażymy 
bez tłuszczu, danie z jednego garnka. Zajęcia 
bezpłatne.
21–23.08 godz. 16.00 – „Z gitarą za pan brat” – 
warsztaty gitarowe – gitara akustyczna i elektrycz-
na dla wszystkich chętnych. Zajęcia bezpłatne.
24–25.08 godz. 16.00 – „Cuda ze sznurka” – 
warsztaty florystyczne dla wszystkich chętnych. 
Zajęcia bezpłatne. 

28–30.08 godz. 16.00 – warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży – projektujemy i wykonujemy 
puzzle, konkurs na najładniejszą pocztówkę 
z wakacji, rysowanie kredą po asfalcie, filcowe 
torebki. Zajęcia bezpłatne.

Codziennie zapraszamy dzieci, młodzież i doro-
słych do DOK od godz. 16.00 do 20.00. Do dys-
pozycji stoły do tenisa, komputery z dostępem 
do internetu, gry telewizyjne X-box, piłkarzyki, 
gry świetlicowe.

Kino Roma 
ul. Padlewskiego 4
tel. 32 271-62-91 
30.06–10.07, 16–31.08 godz. 16.00 i 18.00 – Bajko-
we Kino Letnie. 
Kino Roma zaprasza dzieci wraz z opiekunami 
na familijne filmy w ramach Bajkowego Kina 
Letniego. 
Bilety: 5 zł. Dla grup zorganizowanych seanse 
w godzinach dopołudniowych po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu terminu.

 
Muzeum Miejskie
ul. Powstańców śląskich 3
tel. 32 271-56-89, 32 271-70-56
Galeria Café Silesia Muzeum Miejskiego
ul. 3 Maja 6, tel. 32 777-05-01
Celem zajęć wakacyjnych w Muzeum Miejskim 
jest rozwijanie zainteresowań różnymi dziedzina-
mi kultury, kształtowanie gustów artystycznych 
oraz wrażliwości, poczucia własnej tożsamości, 
postawy poszanowania tradycji i kultury. Dla 
dzieci w grupach zorganizowanych wstęp na 
zajęcia wakacyjne będzie bezpłatny, natomiast 
dzieci uczestniczące indywidualnie będą dopi-
sywane do grup, a koszt takich zajęć wynosić 
będzie 2 zł od osoby.
W czasie wakacji dostępne są wystawy:
Max Steckel 1870–1947. Fotograf i wydawca – 
Galeria Muzeum Miejskiego Café Silesia przy ul. 
3 Maja 6.
Sportowi mistrzowie Zabrza – siedziba Muzeum 
Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 3.
Wielkie sukcesy piłkarzy nożnych, krajowy pry-
mat ręcznych, doskonali bokserzy i przedstawi-
ciele lekkiej atletyki. Zabrze przez dekady było 
jednym z najsilniejszych ośrodków sportowych 
w Polsce. Górnik Zabrze stał się klubem europej-
skiego formatu, głośno było o sukcesach Pogoni 
Zabrze i Walki Makoszowy, reprezentantów 
Polski wychowała Sparta Zabrze. Mistrzowie 
olimpijscy, mistrzowie świata i Europy na co 
dzień reprezentowali barwy klubów z Zabrza. 
Wielu było też mistrzów, którzy urodzeni i zwią-
zani z miastem odnosili sukcesy w innych 
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klubach, często poza granicami Polski. Ponad 
rok temu w Muzeum Miejskim w Zabrzu powstał 
Dział Sportu, którego docelową siedzibą ma 
być Arena Zabrze przy ul. Roosevelta. W tym 
czasie placówka wzbogaciła się o wiele cennych 
eksponatów, często należących do wybitnych 
sportowców związanych z Zabrzem. Koszulki, 
ale też buty doskonałych piłkarzy, w których grali 
w pamiętnych meczach Górnika i reprezentacji 
Polski. Rękawice bokserskie, mistrzowskie 
pasy, puchary i medale wywalczone w krajowych 
i międzynarodowych zawodach, sztandary i uni-
katowe, często nieznane szerszej widowni zdję-
cia z prywatnych archiwów – to część naszych 
zbiorów, które chcemy pokazać zwiedzającym. 
Oprócz tego bilety, plakaty i programy meczowe. 
Najstarsze pamiątki pamiętają czasy przedwo-
jenne i okres rodzenia się sportu w Zabrzu po 
II wojnie światowej. Prezentowane będą też 
eksponaty z ostatnich lat, świadczące o tym, że 
zabrzański sport to nie tylko historia. Wystawa 
dostępna od 29.06 do 31.08.

ZaJęCIa DLa DZIECI ODBYwać SIę BęDą  
w naSTęPuJąCYCH MIEJSCaCH: 
– Galeria Muzeum Miejskiego Café Silesia, 
– cmentarz żydowski w Zabrzu,
– Arena Zabrze.
Zapisy – tel. 32 777-05-01; czas trwania zajęć – 
1,5 godz.
W podziemiach kopalni – na fotografii, w malar-
stwie i rzeźbie w węglu.
Lekcja z warsztatami plastycznymi towarzyszą-
ca wystawie: Max Steckel 1870–1947. Fotograf 
i wydawca. Zajęcia odbywać się będą do 20 
lipca i od 10 sierpnia, poprowadzi je Jadwiga 
Pawlas– Kos.

PRZEDwOJEnnE SZYLDY REKLaMOwE ZaBRZa. 
Będzie to prezentacja różnych sposobów re-
klamowania zakładów rzemieślniczych i firm 
(niemieckich, polskich i żydowskich) w przed-
wojennym Zabrzu. Zajęciom towarzyszyć będą 
warsztaty plastyczne, a zadaniem uczestników 
będzie wykonanie projektu reklamy dawnego 

zakładu rzemieślniczego, wykorzystując sza-
blony liternictwa hebrajskiego. Zajęcia odby-
wać się będą w lipcu i sierpniu, poprowadzi je 
Irena Winder.

waKaCJE BEZ DOSTęPu DO InTERnETu,  
CZY TO MOŻLIwE? CZYLI CZaS wOLnY DZIECI 
w ZaBRZu PRZED 50, 100 LaTY.
Przypomnimy zabawy i gry naszych dziadków 
i pradziadków (m.in.: zośka, skakanka, klasy, 
głuchy telefon, wyścigi w miechach, gry plan-
szowe itp.). Zabawom i grom towarzyszyć bę-
dzie opowieść o życiu dzieci, ich codziennych 
obowiązkach i rozrywkach. Ze względu na fakt, 
że część zajęć planowanych jest w plenerze, 
w razie złej pogody zajęcia będą skrócone. 
Zajęcia odbywać będą się we wtorki i środy do 
20 lipca, a poprowadzi je Urszula Wieczorek. 

MaLuJEMY ZaBRZE
To wakacyjne zajęcia dla dzieci, w trakcie któ-
rych uczestnicy poznają wiadomości o archi-
tekturze naszego miasta. Porównają znane im 
widoki z obrazami z przeszłości uwiecznionymi 
na fotografiach Maxa Steckla. Odkryją historię 
budynków, obok których codziennie przechodzą 
nie zauważając ich wyjątkowości. W warszta-
towej części zajęć namalują miejski krajobraz 
Zabrza. Lekcje odbywać się będą w pierwszej 
połowie lipca i pierwszej połowie sierpnia od 
wtorku do piątku.

PLan ZaJęć:
– Architektura zabrzańska na fotografiach 
Maxa Steckla – zwiedzanie ekspozycji „Max 
Steckel 1870– 1947. Fotograf i wydawca”.
– Prezentacja „Architektura Zabrza” – aktywne 
oglądanie. 
– Konfrontacja ze znanymi widokami – zgaduj-
-zgadula.
– Warsztaty plastyczne – wykonanie pracy ma-
larskiej przedstawiającej zabrzański krajobraz.
Zajęcia odbędą się w pierwszej połowie lipca 
i sierpnia, poprowadzi je Alicja Kozub.
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w BaRwaCH ZaBRZa  
– PRZYGOTOwanIa DO uRODZIn!
Zajęcia edukacyjne z warsztatami plastycz-
nymi. Uczestnicy zapoznają się z symbolami 
Zabrza, znaczeniem kolorów flagi Zabrza. 
W ramach warsztatów plastycznych uczestnicy 
wykonają elementy ozdobne techniką origami 
oraz zaznaczą swoją wizytę w muzeum odbi-
ciem dłoni w kolorach Zabrza tworząc dużą 
flagę miasta.
Zajęcia odbędą się w lipcu, a poprowadzi je 
Dorota Kuder.

OBIEKTY SOCJaLnE SPóŁKI aKCYJnEJ „HuTa 
DOnnERSMaRCK” – SPaCER Z PRZEwODnIKIEM.
Oprócz domów dla swoich pracowników, spółka 
wybudowała kilka różnych obiektów, z których 
część służyła wszystkim mieszkańcom Zabrza. 
Większość z nich zlokalizowana jest na północ 
od obecnego placu Teatralnego. Najbardziej 
znany jest budynek dawnego kasyna – obecnie 
siedziba Teatru Nowego w Zabrzu. Drugim obiek-
tem służącym kulturze jest gmach dawnej bi-
blioteki zakładowej, będący od kilku lat siedzibą 
Filharmonii Zabrzańskiej. Obok nich usytuowane 
są m.in. dawne szkoły zawodowe, przedszkole, 
kryty basen i hala gimnastyczna. 
Oprowadzać w lipcu oraz sierpniu będą Piotr 
Hnatyszyn i Damian Halmer.
Zapisy: tel. 32 271-56-89 wewn. 26.

ZwIEDZanIE ZaBRZańSKIEGO CMEnTaRZa 
ŻYDOwSKIEGO.
Podczas edukacyjnego spaceru uczestnicy za-
poznają się z historią rodzin żydowskich miesz-
kających w Zabrzu. Zajęcia przeznaczone są dla 
młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz dla 
osób dorosłych.
Oprowadzać w lipcu oraz sierpniu będą Piotr 
Hnatyszyn i Damian Halmer.
Zapisy: tel. 32 271 56 89 wewn. 26.

ZaBRZańSKa aREna OD KuCHnI.
Zwiedzanie stadionu i sali pucharowej. Uczest-
nicy po zapoznaniu się z historią i sukcesami 
Górnika Zabrze będą mieli okazję spotkać się 
z piłkarzem. Podczas zajęć przewidziane są 
konkursy sprawnościowe i inne niespodzianki. 
Zajęcia, dla grup 15–20 osób, poprowadzą w lip-
cu Dariusz Czernik i Arkadiusz Stefańczyk. 
Zapisy: tel. 32 271-56-89 wewn. 30.

Muzeum Górnictwa węglowego
ul. 3 Maja 19
tel. 32 630-30-91 w. 4038
Muzeum Górnictwa Węglowego zaprasza od 26 
czerwca do 7 lipca grupy zorganizowane na zaję-
cia na najnowszej wystawie czasowej „Po nitce 
do… węgla” połączone z warsztatami plastyczny-
mi oraz do odwiedzenia ekspozycji muzealnych, 
gdzie czekają na zwiedzających strzyga, utopiec, 
bebok i pełen tajemnic las karboński. Tych, któ-
rzy chcą się przygotować na spotkanie w czasie 
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wakacji z żywą przyrodą, zapraszamy na lekcję 
o zwyczajach dzikich zwierząt, które mieszkają 
w naszym kraju. Zajęcia odbywać się będą na 
wystawie „Żywy album przyrody” przygotowanej 
przez Okręg Śląski Polskiego Związku Fotografi-
ków Przyrody. 
Muzeum zaprasza od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00–15 00. W środy 28.06 i 4.07 
wstęp bezpłatny. Zgłoszenia grup prosimy kie-
rować do Działu Edukacji Muzeum Górnictwa 
Węglowego, tel. 32 630-30-91 w. 4038.

Kopalnia Guido
ul. 3 Maja 93
tel. 32 630-30-91 wew. 2200
Kopalnia Guido to perła śląskiego Szlaku Za-
bytków Techniki i jedna z największych atrakcji 
kulturalno-rozrywkowych w Zabrzu. Można tam 
zwiedzić Poziom 170, który wprowadza w klimat 
XIX-wiecznej kopalni. Można także zjechać na 
Poziom 320, gdzie na turystów czeka jedyna 
w Europie podwieszana kolejka górnicza udo-
stępniona do ruchu turystycznego. Wielką atrak-
cją są także pokazy pracujących maszyn górni-
czych. Na poziomie 320 znajduje się Strefa K8, 
w której organizowane są koncerty, spektakle 
teatralne i inne wydarzenia. Z kolei na Poziomie 
170 zwiedzać można Izbę Pamięci Represjono-
wanych Politycznie Żołnierzy-Górników, których 
kilkadziesiąt tysięcy w latach 50. ub. wieku 
skierowano do przymusowej pracy w śląskich 
kopalniach. O tym, co Kopalnia Guido przygoto-
wała dla młodych zabrzan na wakacje, można 
przeczytać na stronie www.kopalniaguido.pl.

Sztolnia Królowa Luiza
ul. wolności 410, ul. Sienkiewicza 43
tel. 32 271 40 77
3–7.07 – Górnicze Miasto Dzieci – półkolonie.
Górnicze Miasto Dzieci jest projektem społecz-
nym realizowanym przez Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu przy współpracy z Mu-
zeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 
oraz Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku 
w Jaworzynie Śląskiej. Dzieci, w grupach pod 
opieką wolontariuszy oraz instruktorów, będą 
każdego dnia rotacyjnie uczestniczyć w innych 
warsztatach obrazujących zawody związane 
z górnictwem oraz działalnością Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Za wykonaną 
pracę uczestnicy będą otrzymywać wynagrodze-
nie wypłacane w specjalnej walucie zastępującej 
złote (guidony). Zarobione pieniądze będą mogli 
zdeponować na koncie w specjalnym banku lub 
wydać w sklepiku. Dzięki temu najmłodsi pozna-
ją podstawy przedsiębiorczości oraz metody za-
rządzania pieniędzmi, a także docenią wartość 
pieniądza. Pierwszeństwo udziału w zajęciach 
będą miały dzieci z rodzin rozbitych i w trudnej 
sytuacji materialnej. 
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17–21.07 – półkolonie Ekobajtel (ekologiczne 
wakacje część pierwsza).
24–28.07 – półkolonie Ekobajtel (ekologiczne 
wakacje część druga).
Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w cyklicz-
nych zajęciach edukacyjnych prowadzonych na 
terenie Sztolni Królowa Luiza i Parku 12C. W pro-
gramie zajęcia warsztatowe, prelekcje i pokazy 
zachęcające do ekologicznego zachowania i my-
ślenia. Uczymy przez zabawę! Ekobajtel na Grubie 
to cykl bezpłatnych zajęć propagujących edukację 
ekologiczną wśród najmłodszych. Urządzenia i in-
stalacje znajdujące się w Parku 12C umożliwiają 
realizację warsztatów plenerowych oraz pokazów, 
uzupełniających teoretyczną wiedzę dzieci i mło-
dzieży. Słoneczna zapalniczka i fontanna, śruba 
Archimedesa, wiatrak amerykański, źródła i wo-
dospady – to tylko kilka atrakcji Parku 12C, dzięki 
którym można poznać zagadnienia związane 
z żywiołami ziemskimi, technikami wydobywania 
węgla i energią w przyrodzie. Uzupełnieniem wy-
branych zajęć w strefie naziemnej jest przejście 
przez podziemny park maszyn górniczych, zlokali-
zowany w dawnych wyrobiskach „Królowej Luizy”. 
Tu uczestnicy zobaczą pokaz pracy maszyn górni-
czych i przejadą się kolejką „Karlik”.
4.08 – półmetek wakacji – impreza zakończenia 
Ekobajtel.

26.08 – Abszicfajer – czyli pożegnanie wakacji.
Inne propozycje placówki prezentowane są na 
stronie internetowej www.sztolnialuiza.pl.

Teatr nowy
plac Teatralny 1
tel. 32 271-32-56/57, 32 271-54-93
Lato z Teatrem, realizowane wspólnie z Teatrem 
Nowym w Zabrzu, to dwutygodniowe warsztaty 
artystyczno-edukacyjne odbywające się w czerw-
cu i lipcu, zwieńczone kilkukrotną prezentacją na 
scenie teatru widowiska przygotowanego przez 
dzieci i młodzież pod okiem aktorów i pracowni-
ków zabrzańskiej sceny (kadra wykwalifikowana, 
posiadająca ukończony kurs na wychowawcę 
półkolonii). Uczestnicy pracują codziennie, od 
poniedziałku do piątku włącznie, w godz. 9.00–
15.00, w specjalistycznych grupach (aktorska, 
taneczno-wokalna, plastyczno-scenograficzna, 
promocyjno-fotograficzno-dziennikarska) przygo-
towując poszczególne elementy przedstawienia. 
Pracę połączymy z zabawą, edukacją i wypoczyn-
kiem. W trakcie warsztatów uczestnicy pogłębiają 
swoją wiedzę o teatrze, rozwijają talenty i wrażli-
wość, uczą się pracy zespołowej i współdziałania 
w grupie, poznają też turystyczne atrakcje Zabrza. 
Są wśród nich również dzieci z rodzin zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Całość odbywa 
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się pod nadzorem Kuratorium Oświaty i pod patro-
natem prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. 
I turnus Lata z Teatrem (7–16 lat) – 26.06–9.07, 
II turnus Lata z Teatrem (8–18 lat) – 10–23.07. 

Multikino
ul. Gdańska 18
tel. 32 720-50-00
W czasie wakacji zaprasza także zabrzańskie 
Multikino. W repertuarze można znaleźć m.in. 
film „Gwiazdy”, czyli inspirowany losami Jana 
Banasia najnowsze dzieło Jana Kidawy-Błoń-
skiego. Szczegóły na www.multikino.pl. 

Miejski Ogród Botaniczny
ul. Piłsudskiego 60
tel. 32 271-30-33
Miłośników odpoczynku w otoczeniu pięknej 
przyrody zapraszamy na chwile relaksu do Miej-
skiego Ogrodu Botanicznego, który czynny jest 
codziennie w godz. 9.00–19.00. 

wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. adres redakcji: 41-800 Zabrze, ul. Generała de Gaulle’a 17,  
tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny, Magdalena Mionc,  
Renata Matysik, Helena Pisarczyk, Waldemar Grudzień. Zdjęcie na okładce: Agnieszka Wróblewska / MGW 
Druk: Drukarnia „Art-Print”, Ruda Śląska.
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