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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.

CENTRUM

Szkoła Podstawowa nr 14 
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 10
tel. 32 271–61–80
Ta placówka tętnić będzie życiem już od począt-
ku wakacji. Od 25 do 29.06 oraz od 2 do 6.07, 
w godz. 8.00–16.00, odbywać się tu będą pół-
kolonie. Zajęcia przewidziano dla dzieci i mło-
dzieży z całego miasta. W programie półkolonii 
znajdą się: gry i zabawy dowolne oraz stolikowe, 
czytanie książek, konkursy, a także wyjścia do: 
Multikina, sali zabaw Frajda, Teatru Nowego, na 
Kąpielisko Leśne oraz wycieczka autokarowa do 
ZOO w Chorzowie.
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TE SZKOŁY ZAPRASZAJĄ LATEM:

BISKUPICE SP nr 21, SP nr 22,  
SP nr 40

CENTRUM SP nr 14, SP nr 38 

GUIDO ZS nr 3

MACIEJÓW SP nr 23

MIKULCZYCE SP nr 26, ZS nr 10

OSIEDLE HELENKA SP nr 30

OSIEDLE JANEK SP nr 1

OSIEDLE  
KOPERNIKA SP nr 42

OSIEDLE  
KOTARBIŃSKIEGO ZSM-S

ROKITNICA SP nr 31

ZABORZE SP nr 16, SP nr 17, 
ZSS, OPP nr 4
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Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna
ul. ks. K. Damrota 33
tel. 32 271–28–82
W placówce od 25.06 do 6.07, w godz. 8.30–
13.30, odbywać się będą półkolonie dla dzieci 
i młodzieży powyżej 10. roku życia z SP nr 38 oraz 
ich rodzeństwa.

BISKUPICE

Szkoła Podstawowa nr 21 
ul. Bytomska 26
tel. 32 271–46–14
Szkoła zaprasza swoich uczniów z klas I–III oraz 
IV–VII na zajęcia rekreacyjno-sportowe, które od-
bywać się będą w dniach 25–29.06 w godzinach 
8.00–11.00 i 11.00–14.00. Zaplanowano m.in.: 
gry i zabawy ruchowe, gry drużynowe, zajęcia 
doskonalące grę w tenisa stołowego, ćwiczenia 
z lekkoatletyki oraz minigry sportowe. Zajęcia 
mają na celu promowanie aktywnego, zdrowego 
stylu życia i utrwalanie zachowań prozdrowot-
nych poprzez wszechstronny rozwój ucznia, 
a także rozbudzenie zainteresowań wszelkimi 
formami aktywności fizycznej.

Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna
ul. Bytomska 24
tel. 32 271–47–32
Półkolonie letnie odbywać się będą w szkole od 9 
do 20.07, w godz. 8.00–15.00 (mogą zaczynać się 
także o 9.00, a kończyć o 14.00). Wezmą w nich 
udział uczniowie szkoły i ich rodzeństwo oraz 
uczniowie szkół zabrzańskich. W programie zajęć 
zaplanowano różnego rodzaju gry i zabawy rucho-
we, zajęcia rękodzielnicze, rozgrywki sportowe 
i umysłowe, projekcję filmu. Będą także wyjścia: na 
kręgle do Fun–Fest, do Sztolni Królowa Luiza, do 
parku wodnego Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Po-
nadto dzieci wyjadą na wycieczki: do parku linowe-
go Zoolandia oraz do ZOO w Chorzowie.

Szkoła Podstawowa nr 22 
ul. Bytomska 94
tel. 32 271–43–02
W pierwszym tygodniu wakacji placówka za-
prasza dzieci z klas II–V z całego miasta na 
półkolonie, które odbywać się będą w godz. 

SZ
KO

ŁY

fo
to

: I
go

r C
ie

śl
ic

ki

fo
to

: I
go

r C
ie

śl
ic

ki

fo
to

: J
er

zy
 P

rz
yb

ys
z

fo
to

: J
er

zy
 P

rz
yb

ys
z



4

8.00–16.00. W programie, w ramach zajęć tury-
stycznych i krajoznawczych, odbędą się spacery 
po okolicy i wycieczki na basen, do kina, do sali 
zabaw Frajda i do Parku 12C. Ponadto zaplano-
wano różnego rodzaju zajęcia sportowe i turnie-
je, zabawy ruchowe przy muzyce, a także quizy, 
łamigłówki i konkursy: piosenki, recytatorski, 
tańca, rysowania kredą po asfalcie. Odbędą się 
także spotkania z policjantem lub strażnikiem 
miejskim, ratownikiem (na basenie) oraz pielę-
gniarką.
Na zakończenie wakacji, od 27 do 31.08, w pla-
cówce odbędą się także półkolonie sportowe. 
Udział w ich mogą wziąć uczniowie klas I–VII 
z całego miasta, którzy spotykać się będą 
w godz. 9.00–13.00. 

MACIEJÓW

Szkoła Podstawowa nr 23
ul. Pestalozziego 16
tel. 32 276–15–32
Szkoła zaprasza od 2 do 6.07 uczniów w wieku 
7–13 lat z całego miasta na zajęcia sportowo-re-
kreacyjne w godz. 9.00–15.00. Zajęcia odbywać 
się będą w dwóch grupach. W programie zajęć 
znajdą się m.in.: zabawy ruchowe i gry zespoło-
we na świeżym powietrzu (boisko, plac zabaw 
przy „orliku”), tenis stołowy, warcaby, szachy 
(na sali gimnastycznej). Ponadto zaplanowano 
zajęcia ruchowe przy muzyce i na basenie.

MIKULCZYCE

Szkoła Podstawowa nr 26
ul. Ogórka 9
tel. 32 271–50–53
Placówka zaprasza na półkolonie od 25.06 do 
6.07, w godz. 8.00–16.00. Dla uczestników 
zaplanowano: zabawy integrujące, prace pla-
styczne, gry stolikowe, oglądanie bajek, zabawy 
na placu zabaw. Będą wyjścia do: Multikina, 
Sztolni Królowa Luiza oraz na basen Aquarius 
i nad mikulczyckie stawy. Ponadto dzieci wyjadą 
do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu 
oraz do 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 dwóch 
terminach – 25–29.06 i 27–31.08 w godz. 9.00– 
12.00. Zajęcia dostosowane zostaną do wieku, 
możliwości i zainteresowań uczestników, a będą 
to głównie: wspinaczka halowa, tenis stołowy, 
badminton, ringo oraz gry zespołowe: piłka noż-
na, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka.
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Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Sportowa 5
tel. 32 271–37–69
Placówka zaprasza uczniów klas I–VII z całego 
miasta na półkolonie, które odbędą się od 25.06 
do 13.07. Zajęcia rozpoczynać się będą o godz. 
8.30, a kończyć o 14.30.  

GUIDO

Zespół Szkół nr 3 
ul. 3 Maja 118
tel. 32 271–29–15
Placówka zaprasza uczniów ZS nr 3 oraz uczniów 
klas IV–VII z całego miasta na zajęcia rekreacyjno-
-sportowe, które odbywać się będą od 13 do 31.08 
w godz. 9.30–13.30 oraz 13.30–17.30. Organiza-
torzy zaplanowali zajęcia doskonalące grę w piłkę 
nożną oraz zajęcia na siłowni. Gry zespołowe odby-
wać się mogą także na boisku przy ul. Jaskółczej 40 
oraz w hali MOSiR–u przy ul. Matejki.

ZABORZE

Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Lompy 78
tel. 32 271–27–69
Placówka zaprasza na półkolonie, uczniów 
klas I–III oraz IV–VII SP nr 16. Zajęcia odbywać 
się będą od 25.06 do 6.07, w godz. 8.00–14.00. 
Przewidziano m.in. wyjście do Multikina oraz na 
kręgle. Organizatorzy pragną zwrócić uwagę dzieci 
na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 
zabaw i wycieczek oraz uświadomić im jaki wpływ 
ma zabawa na ich rozwój i zachowanie. 

Szkoła Podstawowa nr 17
ul. Korczoka 98
tel. 32 271–26–61
Placówka zaprasza uczniów klas I–VII SP nr 17,  
a w miarę wolnych miejsc także z innych szkół, na 
zajęcia rekreacyjno-sportowe od 25.06 do 6.07. 
w godz. 8.00–13.00. W programie: gry i zabawy 
integracyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, turnieje 
w dwa ognie, mecze piłki nożnej i minisiatkówki. 
Będą także zawody sportowe. Ponadto zaplano-
wano wakacyjny piknik, konkurs rysowania kredą 
na asfalcie, seanse filmowe, quizy, kolorowanki.
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Zespół Szkół Sportowych
ul. Płaskowickiej 2
tel. 32 271–18–23
Placówka zaprasza na wakacyjne zajęcia rekreacyj-
no–sportowe w kilku terminach. W dniach 20–24.08 
i 27–31.08, w godz. 8.00–10.00 i 10.00–12.00 na 
hali Pogoń prowadzone będą zajęcia dla uczniów 
klas III gimnazjum i klas III ponadgimnazjalnych. 
Zajęcia prowadzone będą w celu podniesienia spraw-
ności fizycznej, a zakres zajęć będzie obejmował: 
sprawność fizyczną (lekkoatletyka i gimnastyka), gry 
i zabawy ruchowe o różnym charakterze, elementy 
techniki i taktyki gry w piłkę ręczną oraz inne gry 
zespołowe, takie jak siatkówka, koszykówka i piłka 
nożna. W dniach 21–31.08, w godz. 8.00–10.00 
i 10.00–12.00, odbędą się zajęcia z udziałem mło-
dzieży gimnazjalnej i licealnej ZSS. Będą to ćwiczenia 
taktyczne z piłkami mające na celu kształtowanie 
zdolności motorycznych. Ponadto od 20 do 31.08, 
w godz. 9.00–12.00, odbywać się będą także zajęcia 
dla uczennic kl. III Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 
W ramach zajęć zaplanowano naukę i doskonalenie 
nowych i poznanych elementów gimnastycznych 
oraz kształtowanie zdolności motorycznych. 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
Centrum Edukacji Twórczej
ul. Korczoka 98
tel. 32 277–54–81 
Placówka zaprasza na półkolonie uczniów klas 
I–VI z całego miasta. Zajęcia odbywać się będą 
w dwóch terminach – 25–29.06 oraz 2–6.07, 
w godz. 8.30–15.00. W programie zaplanowano 
wyjazdy do: Rud Raciborskich (połączony z przejaz-
dem kolejką wąskotorową), Górnośląskiego Parku 

Etnograficznego w Chorzowie, Zagrody Żubrów 
w Pszczynie, kręgielni w Zabrzu, wioski 
indiańskiej w Jaworznie, Etno Muzeum w Rudach 
Raciborskich, ZOO w Chorzowie, Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie oraz skansenu w Pszczynie.

OSIEDLE KOPERNIKA

Szkoła Podstawowa nr 42  
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gagarina 2
tel. 32 273–48–29
Od 25.06 do 6.07 w godz. 9.00–13.00 w placów-
ce odbywać się będą zajęcia rekreacyjno-sporto-
we dla uczniów klas III–VI z SP 42, natomiast od 
27 do 31.08 w godz. 10.00–13.00 będą to zajęcia 
dla uczniów klas VII z SP nr 42 oraz młodzieży 
gimnazjalnej. W programie zajęć na początku wa-
kacji będą gry i zabawy ruchowe oraz gry zespo-
łowe, natomiast na zajęciach pod koniec wakacji 
uczniowie będą doskonalić podstawowe elementy 
techniczne i taktyczne z zakresu koszykówki oraz 
kształtować zdolności motoryczne.
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HELENKA

Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Wawrzyńskiej 11
tel. 32 272–29–94
W tej placówce zajęcia sportowo-rekreacyjne od-
bywać się będą w czterech terminach: 25–29.06, 
2–6.07, 20–24.08 oraz 27–31.08. Szkoła zapra-
sza na nie uczniów klas I–III i IV–VII z SP nr 30 
oraz z Helenki w godz. 8.00–10.00, 10.00–12.00 
i 12.00–14.00. Zaplanowano m.in.: gry i zabawy 
bieżne, skoczne, rzutne i tory przeszkód, gry 
zespołowe: siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną 
i piłkę nożną. Ponadto można będzie pograć 
w badmintona, unihokeja, dwa ognie i palanta.

OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO

Zespół Szkół  
Mechaniczno–Samochodowych
ul. Franciszkańska 4
tel. 32 275–26–87

Placówka zaprasza uczniów klas III–VII szkół 
podstawowych oraz młodzież gimnazjalną 
z całego miasta na zajęcia rekreacyjno-spor-
towe w dwóch terminach – 2–27.07 oraz 
30.07–27.08 w godz. 13.00–15.00. Zajęcia 
odbywać się będą na boiskach „orlik” oraz na 
sali gimnastycznej. Zaplanowano mecze towa-
rzyskie i treningi siatkarskie, piłki nożnej, piłki 
nożnej halowej, unihokeja, siatkówki plażowej, 
koszykówki i badmintona.

ROKITNICA

Szkoła Podstawowa nr 31
ul. Jordana 7
tel. 32 272–21–09
Placówka przygotowała od 25.06 do 13.07 
zajęcia 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-sporto-
wych na małej salce gimnastycznej, szkolnym 
placu zabaw oraz na sali wyposażonej w sprzęt 
sportowy w ramach projektu „Radosna szkoła”; 
będzie także czas na gry planszowe. Dla grupy 
II i III, czyli uczniów klas IV–VII i starszych, 
zaplanowano gry zespołowe na dużej sali gim-
nastycznej, rozgrywki w ping–ponga i piłkarzyki 
oraz zabawy ruchowe na szkolnym boisku.
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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 – koszy-
kówka, 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
25.08 godz. 10.00 – Turniej Dzikich Drużyn w piłce 
nożnej halowej; org. MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.

Hala widowiskowo–sportowa
ul. J. Matejki 6
5–8.07 – Turniej Minisiatkówki Kinder+Sport 
2018; org. Śląski Związek Piłki Siatkowej.
31.08 godz. 8.00–19.00 – V Międzynarodowy 
Turniej Piłki Ręcznej Silesia Handball Cup; org. 
Śląski Związek Piłki Ręcznej.

Orliki zapraszają
Wszystkim, którzy lubią spędzać czas wolny na 
sportowo, polecamy wizytę na boiskach, których 
w Zabrzu w ostatnich latach powstało kilkadzie-
siąt. Wśród nich są między innymi orliki:  
w Maciejowie przy ul. Kondratowicza 16A,  
na os. Kotarbińskiego przy ul. Franciszkańskiej 4 
i na Helence przy ul. Wawrzyńskiej 11.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, 

KS MOSTOSTAL,  

AQUARIUS,  

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,  

DOM MUZYKI I TAŃCA, 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,  

DZIELNICOWE OŚRODKI KULTURY  

W KOŃCZYCACH, PAWŁOWIE,  

BISKUPICACH, GRZYBOWICACH,  

KINO ROMA,  

MUZEUM MIEJSKIE,  

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO  

– 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.
16.08–2.09 – w dni powszednie godz. 10.00–
18.30, w soboty, niedziele, święta – 9.00–19.30.
W okresie letnim nieodpłatnie udostępniamy 
na Kąpielisku Leśnym dwa boiska do siatkówki 
plażowej i jedno boisko do badmintona.
3, 10, 17, 24, 31.07 godz. 10.00–13.00 – Wtorki 
z boules petanque; org. MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.
7.07 – Cross Triathlon; org. Qteam.
14–15.07 – turniej siatkówki; org. Manager–Pol, 
MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o., Brave Volleyball.
21.07 godz. 9.00 – turniej tenisa stołowego na 
otwartej przestrzeni (w razie niesprzyjającej 
pogody hala widowiskowo–sportowa przy  
ul. J. Matejki 6); org. MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. 
(zapisy w dniu imprezy w godz. 9.00–9.45).
18.08 godz. 9.00 – Cross Triathlon; org. Qteam.
25.08 godz. 9.00 – turniej tenisa stołowego na 
otwartej przestrzeni (w razie niesprzyjającej 
pogody hala widowiskowo–sportowa przy  
ul. J. Matejki 6); org. MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. 
(zapisy w dniu imprezy w godz. 9.00–9.45).
25.08 godz. 9.00 – turniej siatkówki plażowej; 
org. MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. (zgłoszenia  
drogą elektroniczną, 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).

KS Mostostal Zabrze
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 na basen wszystkich spragnionych 
kąpieli w poniedziałek w godz. 6.00–20.00, 
od wtorku do soboty 6.00–22.00 i w niedzielę 
10.00–22.00. Aktualne informacje o dostęp-
ności 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 informu-
je na stronie internetowej  www.zkr.zabrze.pl.

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. Zajęcia są dla 
wszystkich – od przedszkola do seniora. Jeśli 
ktoś lubi spędzać czas aktywnie, powinien sko-
rzystać z tej propozycji. Szczegóły na stronie 
www.aktywnezabrze.gigant.superhosting.pl.
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M
BP Miejska Biblioteka Publiczna

ul. ks. Londzina 3
tel. 32 271–42–24
22. akcja „Lato w bibliotece – 2018” będzie 
prowadzona w dwunastu filiach. 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. 
Każda z filii będzie realizowała własny program 
zajęć, a więc: różnego rodzaju gry i zabawy, 
konkursy, quizy, zajęcia ruchowe, plastyczne 
oraz konkursy promujące czytelnictwo. Wspól-
nym mianownikiem wszystkich programów 
będą zajęcia realizowane w ramach projektów 
dofinansowanych ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

ZABRZE  
JAK Z BAJKI 
– warsztaty tworzenia 
gry planszowej „Ta-
jemnice zabrzańskiego 

zamku” * spacer edukacyjny „Śladami zabrzań-
skich legend”, dzieci oprowadzał będzie historyk 
Dariusz Walerjański * warsztaty dekorowania toreb 
motywami z górnośląskich baśni i legend.

KRYMINALNE  
ZAGADKI ŚLĄSKA 
– warsztat detektywa, 
jak pracuje bohater 
literacki? * krymi-
nalno–biblioteczny 

escape room * warsztaty na podstawie przygód 
bohaterów serii kryminalnej dla dzieci „Biuro 
Detektywistyczne Lessego i Mai”.

BORN IN THE U.S.A. 
 – warsztaty tworzenia 
komiksów, które będzie pro-
wadził zabrzański rysownik 
Maciej Trzepałka * warsztaty 

Filia nr 3
ul. Pestalozziego 16
26.06–20.07 – wtorek, piątek
godz. 11.00–13.00

Filia nr 4
ul. Czarnieckiego 44
19.07–2.08 – wtorek, czwartek
godz. 11.00–13.00

Filia nr 5
ul. Tarnopolska 50
2–12.07 – poniedziałek, czwartek 
godz. 11.00–13.00

Filia nr 9
ul. Paderewskiego 53
6–31.08 – poniedziałek, środa, 
piątek, godz. 10.00–12.00

Filia nr 10
ul. K. Kruszyny 1
10–20.07 – wtorek, piątek
godz. 10.00–12.00

Filia nr 11
ul. Wolności 177
26.06–19.07 – wtorek, czwartek
godz. 11.00–13.00

Filia nr 12
ul. Wyzwolenia 2
26.06–12.07 – wtorek, czwartek
godz. 11.00–12.30

Filia nr 14
ul. gen. de Gaulle’a 81
3–19.07 – wtorek, czwartek
godz. 11.00–13.00

Filia nr 15
ul. H. Jordana 52
21–30.08 – wtorek, środa,  
czwartek godz. 11.00–13.00

Filia nr 18
ul. Młodego Górnika 2 c
10, 17, 24.07 – wtorek
godz. 10.00–13.00

Filia nr 19
ul. Sobieskiego 31
27.06–5.07 – środa, czwartek
godz. 11.00–13.00

Filia nr 20
pl. Warszawski 1
26.06–12.07 – wtorek, czwartek 
godz. 10.00–12.00
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raktywne i cyfrowe nośniki informacji * warszta-
ty tworzenia przypinek z superbohaterami.

KSIĄŻKA NA PIĄTKĘ, ZNAKOMITY POCZĄTEK 
– warsztaty dla dzieci co i dla-
czego warto czytać? * warsztaty 
booktalkingu, czyli jak krótko 
zareklamować książkę * warsz-
taty tworzenia tematycznych 
lapbooków. Udział w akcji „Lato 
w bibliotece” jest nieodpłatny, 

każda filia prowadzi indwydiualne zapisy.
Szczegółowy harmonogram oraz więcej informa-
cji można znaleźć na stronie internetowej:
 www.biblioteka.zabrze.pl.

Dom Muzyki i Tańca
ul. gen. de Gaulle’a 17
32 271–56–41
Miłośnikom muzyki polecamy wyjście na im-
prezy w ramach Muzycznego Lata. Jak co roku 
będzie świetna atmosfera i wspaniała zabawa. 
Organizatorzy zaprosili na koncerty wykonaw-
ców różnych gatunków muzyki, więc na pewno 
każdy znajdzie wśród nich swojego ulubione-
go artystę. Szczegóły na stronie  
www.dmit.com.pl.

Miejski Ośrodek Kultury 
ul. 3 Maja 91a
tel. 32 278–08–02, 531–614–667
WAKACJE Z PRZYGODĄ I PRZYRODĄ
26.06 godz. 10.00 – Ahoj przygodo i przyrodo! 
– spotkanie z niezwykłym pieskiem, połączone 
z wernisażem wystawy „Przyroda świata” oraz 
zajęciami plastycznymi. Zapraszamy na wystawę 
prac dzieci z całego świata pochodzących ze 
zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości 
Dziecka w Toruniu. W Galerii MOK zaprezento-
wane zostaną prace ukazujące faunę widzianą 
oczami dzieci pochodzących z różnych zakątków 
naszej kuli ziemskiej. Wernisażowi wystawy to-
warzyszyć będzie spotkanie z psem, pokaz psich 
sztuczek, spotkanie z megamaskotką. Będzie 

okazja do zdobycia praktycznej wiedzy na temat 
pielęgnacji zwierzątek domowych, możliwość 
adopcji kotka lub pieska, dla chętnych zbiórka 
darów dla schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
„Psitul mnie”, a także warsztaty plastyczne. 
Wiek uczestników: w każdym wieku. 
Czas trwania: ok. 80 minut.  
Bilety wstępu: 5 zł/os. 

28.06 i 31.07 godz. 10.00 – Warsztaty małego 
ogrodnika. W trakcie warsztatów dzieci poznają 
podstawowe techniki ogrodnicze, a także same 
wybierają sadzonkę i ekodoniczkę, do której 
zasadzą roślinkę i ozdobią ją według własnego 
uznania. Sadzonki dzieci zabierają do domu. 
Wiek uczestników: 3–5 lat.  
Czas trwania: ok. 50 minut.  
Bilety wstępu: 10 zł/os. 

3.07 godz. 10.00 – „Twój ulubiony zwierzak” 
– bal przebierańców. Dyskoteka z zabawami 
animacyjnymi dla małych i dużych. W tym roku 
inspiracją jest zabawa z przyrodą. Do swojego 
gniazda zaprosi nas wesoły bocian, a współpra-
cy nauczy mrówka sznurówka. Mały odkrywco – 
zabieraj swoją lupę, siatkę na motyle i przychodź 
balować pod mikroskopem! A co więcej – przy-
bądź przebrany za swoje ulubione zwierzątko. 
Najładniejsze przebrania nagrodzimy!
Wiek uczestników: 4–17 lat.  
Czas trwania: ok. 80 minut.  
Bilety wstępu: 10 zł/os. 
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5.07 godz. 10.00 – „Świecące biedronki” – 
warsztaty z techniki czarnego teatru. Tym 
razem uczestników warsztatów czeka przygoda 
z czarnym teatrem, który wywodzi się z czeskiej 
techniki lalkarskiej i polega na animowaniu 
przedmiotów w całkowicie czarnej przestrzeni 
za pomocą fluorescencyjnych farb i światła UV. 
W przeciągu trzech godzin uczestnicy tworzą 
i malują rekwizyty. W cenie warsztatów wszyst-
kie materiały do przeprowadzenia warsztatów 
– brystole, materiały, karki, farby UV, lampa ze 
światłem ultrafioletowym. Uczestnicy są prosze-
ni o przyjście w czarnych strojach.
Wiek uczestników: 5–17 lat.  
Czas trwania: ok. 180 minut.  
Bilety wstępu: 10 zł/os.

10.07 godz. 10.00 – Warsztaty małego ogrodni-
ka. W trakcie warsztatów dzieci poznają podsta-
wowe techniki ogrodnicze, a także same wybie-
rają sadzonkę i ekodoniczkę, do której zasadzą 
roślinkę i ozdobią ją według własnego uznania. 
Sadzonki dzieci zabierają do domu. 
Wiek uczestników: 6–8 lat.  
Czas trwania: ok. 50 minut.  
Bilety wstępu: 10 zł/os. 

12.07 godz. 10.00 – „Słonioszule i inne zwierzęta 
zamieszkujące naszą pralkę” – spektakl interak-
tywny. Maciuś to chłopiec, który bardzo nie lubi 
pomagać w codziennych porządkach. Wyrzucanie 
śmieci? – nuda! Zamiatanie pokoju? – nuda! Ście-
ranie kurzu? – nuda! A co by się stało, gdyby nagle 
koszule zaczęły mówić? Czy pończochy mamy to 
na pewno pończochy, a może raczej dwa zaciekle 
walczące ze sobą węże? Jedno jest pewne – dla 
Maciusia, to będzie wyjątkowe sprzątanie!
Wiek uczestników: 4–17 lat.  
Czas trwania: ok. 60 minut.  
Bilety wstępu: 10 zł/os. 

17.07 godz. 10.00 – „Dlaczego kwiaty pachną, 
a mrówki gryzą?” – warsztaty z przyrody. 
Czy koń śpi na leżąco? Czy ośmiornice żyją 
w Polsce? Świat przyrody kryje w sobie wiele 
tajemnic i niespodzianek i jest bardzo ciekawy! 
Na te wszystkie megaciekawe pytania ze świata 
przyrody postaramy się odpowiedzieć na na-
szych warsztatach z przyrody.
Wiek uczestników: 5–12 lat.  
Czas trwania: ok. 50 minut.  
Bilety wstępu: 10 zł/os. 
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26.07 godz. 10.00 – Podróż przez kraje z Kami-
shibajem. Kamishibai to bardzo stara ludowa 
forma inscenizacji teatralnej. W rytm wschod-
nich dźwięków i za pomocą dużych kart oraz 
magicznej skrzynki widzowie przenoszą się do 
świata baśni i bajek inspirowanych Japonią, 
Francją czy Stanami Zjednoczonymi. Minispekta-
kle przeplatane są warsztatami twórczego opo-
wiadania bajek i tworzenia papierowego teatru. 
Dzięki temu wszyscy uczestnicy nie tylko pozna-
ją tę orientalną technikę, ale wyjdą z warsztatów 
z własną, autorską bajką o zwierzątkach. 
Wiek uczestników: 5–12 lat.  
Czas trwania: ok. 90 minut.  
Bilety wstępu: 10 zł/os. 
Na wszystkie powyższe zajęcia wymagana jest 
wcześniejsza rezerwacja.

16–20.07 godz. 7.30–16.30 – półkolonie z kloc-
kami Lego® – Bricks4Kidz, Galaxy – Star Wars. 
Niech moc będzie z Wami! Bądźcie gotowi aby 
bronić honoru i walczyć z ciemną stroną mocy! 
Postaramy się w dzieciakach obudzić rycerzy 
Jedi w świecie Gwiezdnych Wojen. Będą one 
miały ważną misję do odegrania, wykorzystu-
jąc wyjątkowe umiejętności i odwagę. Dołącz 
do Rady Młodych Rycerzy Jedi i wspomóż ich 
budując specjalne obiekty, pojazdy i urządzenia 
z klocków LEGO®. 

23–27.07 godz. 7.30–16.30 – Mining & Crafting.
Minecraft to kultowa gra polegająca na budowa-
niu świata za pomocą sześcianów. Dzieci wcielą 
się w rolę architektów świata 3D. Za pomocą 
klocków LEGO® stworzą niesamowitą prze-
strzeń i wypełnią ją postaciami Steve’a, Skele-
tona, a nawet Endermana. Każdego dnia dzieci 
będą musiały stawić czoła nowym wyzwaniom, 
budując modele i tworząc kluczowe elementy 
z tej popularnej gry. Możemy zagwarantować 
rozwój wyobraźni oraz umiejętności konstruowa-
nia charakterystycznych budowli i postaci z wy-
korzystaniem niezliczonej ilości klocków Lego®. 
Zajęcia odpłatne. Zapewniona opieka dwóch 
animatorów oraz pełne wyżywienie.

Wiek uczestników: 5–8 lat. Zapisy i informacje: 
gliwice@bricks4kidz.com lub pod numerem tel. 
607 708 026,  www.bricks4kidz.com.pl/gliwice/ 

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Pawłowie
ul. Sikorskiego 114
tel. 32 275–12–86
W tym roku proponujemy dzieciom dwa tygodnie 
pod hasłem „Czeladnicy na start, czyli szlakiem 
ginących zawodów”.

25.06 – Kuchnia Naszej Babci – część I. Mali 
czeladnicy pieką kolorowe naleśniki. Warsztaty 
kulinarne w Przystanku 11.
26.06 – Agroturystyka u kowola w Kuźni Racibor-
skiej. Czeladnicy poznają zakamarki starej kuźni.
27.06 – Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach. 
Czeladnicy zamieniają się w dawnych gwarków.
28.06 – Ogród Botaniczny w Radzionkowie. Cze-
ladnicy na tropie tajemnych ziół.
29.06 – Skansen w Pszczynie – warsztaty 
pszczelarstwa. Czeladnicy uczą się od starych 
bartników.
2.07 – Jak poradzić sobie bez GPS–a?
Mali czeladnicy uczą się technik dawnych 
tropicieli – warsztaty w Ogrodzie Botanicznym 
w Mikołowie. 
3.07 – Jak pracowali dawniej kolejarze? Mali 
czeladnicy wyruszają na wyprawę kolejką wąsko-
torową w Rudach Raciborskich. 
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4.07 – Nadleśnictwo Brynek. Mali czeladnicy 
szukają odpowiedzi na pytanie, czym trudnił się 
dziegciarz? 
5.07 – Kuchnia Naszej Babci – część II. Mali 
czeladnicy lepią pierogi. Warsztaty kulinarne 
w Przystanku 11.
6.07 – Żarki – Muzeum Rzemiosł. Mali czeladni-
cy podsumowują swą wielką podróż po szlakach 
ginących zawodów.
Wszystkie zajęcia są odpłatne, o przyjęciu decy-
duje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ogra-
niczona. Cena zajęć obejmuje koszty autokarów 
i warsztatów.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach
ul. Dorotki 3
tel. 32 275–04–05

Wakacje w mieście
25.06 godz. 9.00–12.00 – „Sianowe zwierzaki” – 
warsztaty rękodzieła, gry i zabawy zręcznościowe.
26.06 godz. 9.00–14.00 – wyjazd do BajtelGruby, 
warsztaty tematyczne, gry i zabawy.
27.06 godz. 9.00–12.00 – „W krainie chemii” – po-
kaz chemiczny, gry i zabawy na świeżym powietrzu.
28.06 godz. 9.00–12.00 – wyjazd do kina Roma.
29.06 godz. 9.00–12.00 – „Piera, susza i bigluja” – 
zajęcia w Café Silesia.
2.07 godz. 9.00–12.00 – „Moje ukochane zwie-
rzątko” – zabawa z masą solną, ozdabiamy 
ramki na zdjęcia.
3.07 godz. 9.00–14.00 – plener malarski „Naj-
piękniejszy kwiat”, zajęcia w Miejskim Ogrodzie 
Botanicznym; warsztaty.

4.07 godz. 9.00–12.00 – „Najpiękniejsze baśnie i le-
gendy polskie” – warsztaty, zajęcia w Café Silesia.
5.07 godz. 9.00–14.00 – wyjazd do kina w Rudzie 
Śląskiej.
6.07 godz. 9.00–12.00 – „Kolorowo i wesoło”  
– festiwal baniek mydlanych; piknik w DOK–u, 
zakończenie wakacji tradycyjnymi pierogami.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach
ul. Kossaka 23
tel. 32 274–73–38

27–29.08 godz. 13.00–16.00 – Warsztaty z kodo-
waniem – budowanie, programowanie robotów 
LEGO WEDO i LEGO EV–3.
30–31.08 godz. 13.00–16.00 – Warsztaty fotogra-
ficzne i filmowe, lustrzanki – profesjonalna obsługa.
Ponadto młodzież może dołączyć do zajęć orga-
nizowanych wspólnie przez Dzielnicowy Ośrodek 
Kultury i Ośrodek Kuratorski nr 1 przy udziale 
Rady Dzielnicy Biskupice codziennie w lipcu 
i sierpniu od godz. 16.00.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach
ul. ks. Badestinusa 60
tel. 32 273–82–58 
Placówka zaprasza na zajęcia w dniach 2–15.07 
oraz 13–31.08. Dla chętnych dzieci zaplanowa-
no następujące zajęcia:
Poniedziałki, godz. 16.00 – zajęcia świetlicowe 
– tenis stołowy, gry i zabawy świetlicowe, piłka-
rzyki, komputery, x–boxy.
Wtorki, godz. 17.00 i 19.00 – zajęcia świetlicowe 
– tenis stołowy, gry i zabawy świetlicowe, piłka-
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rzyki, komputery, x–boxy; godz. 17.00 – zajęcia 
szachowe dla przedszkolaków z profesjonalnym 
trenerem; godz. 17.30 – zajęcia plastyczne dla 
dzieci i młodzieży z instruktorem; godz. 18.00 
– zajęcia szachowe dla dzieci szkolnych z profe-
sjonalnym trenerem. 
Środy, godz. 16.00 i 18.30 – zajęcia świetlicowe 
– tenis stołowy, gry i zabawy świetlicowe, piłka-
rzyki, komputery, x–boxy; godz. 17.00 – zajęcia 
wokalno–instrumentalne dla dzieci.
Czwartki, godz. 16.30 – zajęcia świetlicowe – te-
nis stołowy, gry i zabawy świetlicowe, piłkarzyki, 
komputery, x–boxy; godz. 17.00 – próby mło-
dzieżowego zespołu tanecznego; godz. 17.00 
– zajęcia szachowe dla przedszkolaków z pro-
fesjonalnym trenerem; godz. 18.00 – zajęcia 
szachowe dla dzieci szkolnych z profesjonalnym 
trenerem.
Piątki, godz. 16.00 – kółko florystyczne dla dzie-
ci i młodzieży z profesjonalną florystką; godz. 
17.00 – zajęcia świetlicowe – tenis stołowy, gry 
i zabawy świetlicowe, piłkarzyki, komputery,  
x–boxy.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Kino Roma 
ul. Padlewskiego 4
tel. 32 271–62–91 
Kino zaprasza dzieci wraz z opiekunami na fami-
lijne filmy w ramach Bajkowego Kina Letniego. 
29.06–8.07 godz. 16.00 – „7 krasnoludków i Kró-
lewna Śnieżka. Nowe przygody”; godz. 18.00 
– „Ozzy”. 
20–31.08 godz. 16.00 – „Złoty koń”; godz. 18.00 
– „Operacja Arktyka”. 
Bilety: 5 zł. Dla grup zorganizowanych seanse 
w godzinach dopołudniowych po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu terminu.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
ul. Opolska 29
tel. 32 271–54–45 
Placówka zaprasza wszystkie dzieci pozostają-
ce w mieście na wakacyjne zajęcia otwarte kół 
zainteresowań. Bezpłatne zajęcia odbywają się 
codziennie w godz. 9.00–12.00 do 13 lipca. 
25–29.06 – realizacja warsztatów ekologicznych 
„Eko wakacje. Żyjemy w zgodzie z otaczającym 
nas światem. Odnawialne źródła energii w walce 
ze smogiem”. Zajęcia dla dzieci od 7 do 12 lat. 
Obok zajęć warsztatowych w placówce prze-
widziano zajęcia w terenie, wyjazd ekologiczny 
oraz happening w okolicy. Zapisy przyjmuje oraz 
dodatkowych informacji udziela sekretariat OPP 
nr 3. Zajęcia wyjazdowe są współfinansowane 
ze środków Urzędu Miasta na dofinansowanie 
projektów o tematyce ekologicznej.
 
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
Muzeum zaprasza do zwiedzania wystaw: 
Zabrzanie na Mistrzostwach Świata w Piłce 
Nożnej * TworzyMy dla Niepodległej – wystawa 
pokonkursowa * Górnoślązaków tęsknota za 
morzem. Ponadto placówka zaprasza dzieci 
w grupach zorganizowanych na wakacyjne 
warsztaty.
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5, 12, 19, 26.07 godz. 10.00–12.00 – „Wakacje 
pod żaglami” – zajęcia warsztatowe połączone 
ze zwiedzaniem wystawy „Tęsknoty Górnoślą-
zaków za morzem”. Uczestnicy warsztatów przy 
wykorzystaniu szablonów wykonają żaglówkę.
Czas zajęć: 2 godziny. Zapisy tel. 32 271–56–89, wew. 23.

3, 10.07 godz. 10.00 – „Piera, susza i bigluja”. 
Warsztaty dla dzieci, podczas których uczestnicy 
dowiedzą się, jak prano przed pralką automa-
tyczną, jak wyglądał dzień w śląskich rodzinach 
kiedy było pranie. Używając starych przedmiotów 
uczestnicy zabawią się w „wielkie pranie”, pozna-
ją też krótką historię i zasadę działania starych 
urządzeń domowych. Czy prasować to biglować? 
O tym też będzie na warsztatach.
Czas zajęć: 1,5 godziny. Zapisy tel. 32 777–05–01.

4, 11, 18, 25.07 oraz 1, 8, 15, 22, 29.08 godz. 10.00 
– „Najpiękniejsze baśnie i  legendy polskie”. 
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym połączone z grą 
ruchową. Uczestnicy po zapoznaniu się z po-
daniami o początkach państwa polskiego oraz 
najbardziej znanymi legendami regionalnymi 
biorą udział w zabawie podsumowującej zdobytą 

wiedzę. W programie znajdą się: Legenda o Le-
chu, Czechu i Rusie, Legenda o Piaście Kołodzie-
ju, Legenda o Smoku Wawelskim i wiele innych.
Zapisy tel. 32 271–56–89 wew. 24.

1, 8, 15, 22, 29.08 godz. 10.00 – „Zabrzanie na 
mundialu”. Z okazji tegorocznych Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej Muzeum Miejskie zapra-
sza na lekcje o historii zabrzan oraz osób zwią-
zanych z naszym miastem, którzy  uczestniczyli 
w najważniejszej imprezie futbolowej na świe-
cie. A jest się czym chwalić! W Zabrzu urodził 
się Fritz Laband, który w 1954 roku został mi-
strzem świata z reprezentacją Niemiec. W 1974 
roku w wielkiej drużynie Kazimierza Górskiego 
ważne role odgrywali Jerzy Gorgoń i Andrzej 
Szarmach, a osiem lat później po kolejny medal 
mistrzostw świata sięgnęli Waldemar Matysik 
i Andrzej Pałasz. W ramach zajęć będzie można 
zwiedzić wystawę „Zabrzanie na Mistrzostwach 
Świata w Piłce Nożnej”.
Zapisy tel. 32 271–56–89 wew. 30.

Muzeum Górnictwa Węglowego
ul. 3 Maja 19
Sztolnia Królowa Luiza
ul. Sienkiewicza 43
tel. 32 630–30–91
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25–29.06 – Kolonie na grubie.
Jesteś zapracowanym rodzicem? Pragniesz 
zapewnić dzieciom w czasie wakacji doskonałą 
zabawę? Zaopiekujemy się Twoją pociechą! 
Zapraszamy dzieci w wieku 6–9 oraz 10–12 lat 
na pięciodniowe półkolonie na grubie. To świet-
na okazja, by odłożyć smartfon, wstać sprzed 
telewizora i wyruszyć w niesamowitą podróż po 
górnośląskich tradycjach i zabawach. Zapewnia-
my niezapomniane przeżycia wakacyjne w sercu 
industrialnego Zabrza i moc atrakcji, a wśród 
nich: śląskie legendy w podziemiach Sztolni Kró-
lowa Luiza * podziemne poszukiwanie skarbów 
* „praca” w kopalni, czyli BajtelGruba * zajęcia 
z pierwszej pomocy * śląskie i – nie tylko – gry 
podwórkowe * edukacyjne zabawy integracyjne 
w Parku 12C i Parku Techniki Wojskowej * zajęcia 
sportowe * zwiedzanie kina Roma i stadionu 
Arena Zabrze * a także wspólne przygotowywanie 
posiłków, warsztaty artystyczne i wiele, wiele wię-
cej. Zajęcia są zróżnicowane i dostosowane do 
wieku uczestników. Cena półkolonii wynosi 400 
zł/dziecko (350 zł za drugie dziecko) i obejmuje: 
wyżywienie (drugie śniadanie, napoje, obiad), bile-
ty wstępów, materiały edukacyjne, ubezpieczenie, 
opiekę profesjonalnych animatorów.
Rezerwacja i szczegóły związane z ofertą: zespół 
ds. edukacji: edukacja@muzeumgornictwa.pl,  
mnowaczynski@muzeumgornictwa.pl, tel.: +48 
(32) 630 30 91 wew. 7003

Teatr Nowy
plac Teatralny 1
tel. 32 271–32–56/57, 32 271–54–93
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Nowego 
w Zabrzu Z KULTURĄ we współpracy z Teatrem 
Nowym w Zabrzu zapraszają zabrzańską mło-
dzież do udziału w wakacyjnych warsztatach 
teatralnych „Lato z teatrem 2018!”. Jak co 
roku, na przełomie czerwca i lipca, będziemy 
gościć w przestrzeni teatru sympatyków sztuki 
scenicznej, którzy przy wsparciu profesjona-
listów będą rozwijać swoje pasje w grupach: 
aktorskiej, taneczno-wokalnej, plastyczno-sce-
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nograficznej, a także promocyjno-fotograficzno-
-dziennikarskiej.
W związku z ogromnym zainteresowaniem te-
goroczne warsztaty odbywać się będą w dwóch 
terminach: 25.06–8.07 oraz 9–22.07, od ponie-
działku do piątku włącznie, w godz. 9.00–15.00.
Efekt pracy będzie można oglądać na Scenie 
Teatru Nowego 8 i 22 lipca.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat.
Koszt uczestnictwa wynosi: 250 złotych za 
dziecko zamieszkałe na terenie Zabrza, 450 
złotych za dziecko spoza terenu Zabrza. Istnie-
je możliwość zwolnienia z opłaty.
Zapisy rozpoczną się 11 czerwca od godz. 
17.00 i trwać będą do wyczerpania wolnych 
miejsc. Ilość miejsc ograniczona! Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zapisy wyłącznie osobi-
ście! Osoba zapisująca może zgłosić wyłącznie 
swoje dziecko/dzieci. Można zapisać dziecko 
na zajęcia w dwóch terminach. 

Multikino
ul. Gdańska 18
tel. 32 720–50–00
Multikino zaprasza na lipcowe i sierpniowe 
premiery. Oto ich wykaz:
6.07 – „Berek”, „41 dni nadziei”, „Whitney”.

13.07 – „Iniemamocni 2”, „Drapacz chmur”,  
„Czego życzy sobie kobieta”, „Na plaży Chesil”.
20.07 – „The First Purge”, „Co w trawie piszczy?”, 
„Sicario 2: Soldado”, „Sztuka kłamania”,  
„The Extraordinary Journey of the Fakir”, „McQueen”.
27.07 – „Mamma Mia: Here We Go Again!”,  
„Niepoczytalna”, „Książę Czaruś”.
3.08 – „Ant-Man i Osa”, „Jak zostać czarodziejem”.
10.08 – „Mission Impossible – Fallout”, „Teen 
Titans Go!”, „Patryk”, „Rodziny się nie wybiera”.
17.08 – „Krzysiu, gdzie jesteś?”, „Bajecznie bogaci 
Azjaci”, „The Equalizer 2”, “The Happytime Murders”.
24.08 – „Mroczne umysły”, „Eskorta”, „The Meg”, 
„Slender Man”, „Juliet, Naked”.
31.08 – „Dywizjon 303”, „The Spy Who Dumped Me”, 
„L’apparition”.

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 
w czerwcu w weekendy w godz. 9.00–19.00, 
w dni powszednie w godz. 11.00–19.00. Na-
tomiast w lipcu i sierpniu ogród otwarty jest 
codziennie w godz. 9.00–19.00.

Szczegółowe harmonogramy znajdują się w poszczególnych placówkach 
i mogą ulec zmianom ze względu na pogodę lub z innych powodów.

Organizatorzy zastrzegają, że niektóre z przedsięwzięć  
(wycieczka, wyjście na basen itp.) mogą być częściowo odpłatne.
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OPRACOWANIE: 
Dom Muzyki i Tańca,  

ul. gen. de Gaulle’a 17,  
tel. 32 271-56-41 wewn. 29.
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Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia istnienia
Fot. Igor Cieślicki
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Park 12C w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza
Fot. Agnieszka Wróblewska / MGW


