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  pałac kultury Zagłębia 

tel. 32 733 88 00
www.palac.art.pl

 PalacKulturyZaglebia

Letnie Kino Plenerowe (na terenie Fabryki Pełnej Życia)
21 i 28 lipca, 4, 11, 18 i 25 sierpnia, godz. 21.00 

Koncerty na plaży
7 lipca, godz. 21.00 – „Muzyka nad wodą” (Pogoria III)
8 lipca, godz. 18.00 – Sojka Band (na terenie Fabryki Pełnej Życia – w strefie kibica)
15, 22 i 29 lipca, godz. 18.00 – Sojka Band (Pogoria III)
4, 11, 18 i 25 sierpnia, godz. 18.00 – Miejska Orkiestra Dęta (Pogoria III)
 
Artystyczne Wakacje (Pałac Kultury Zagłębia)
Możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć i warsztatów artystycznych  
również w Domu Kultury Ząbkowice oraz w klubach osiedlowych i świetlicach 
środowiskowych, po uprzednim zapisaniu się na zajęcia w danej placówce

  Miejska Biblioteka publiczna

tel. 32 639 03 00
www.biblioteka-dg.pl

 mbpdg

Siła wyobraźni – zajęcia literacko-plastyczne
każdy poniedziałek lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00

Podróże w krainie wyobraźni – zajęcia, podczas których dzieci  
poznają odległe miejsca i ich unikatowy klimat
każdy wtorek lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00

Rusz głową z wyobraźnią – łamigłówki, krzyżówki, rebusy, zagadki,  
kalambury, gry planszowe
każda środa lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00

Ćwiczymy z wyobraźnią – zajęcia sportowe
każdy czwartek lipca i sierpnia, godz. 16.00-17.00

Ekowyobraźnia – zajęcia plastyczne z użyciem materiałów recyklingowych
każdy piątek lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00

Wymienione wyżej zajęcia będą się odbywać w Bibliotece Głównej 

Plażowanie z biblioteką – cykl warsztatów o różnorodnej tematyce  
dla dzieci (Pogoria III)
każda środa lipca i sierpnia (z wyjątkiem 15 sierpnia), godz. 12.00-15.00

Wybuchowe warsztaty z Panem Korkiem (Pogoria III) 
18 lipca i 8 sierpnia, godz. 15.00-16.30

Bogata oferta zajęć i warsztatów również we wszystkich filiach  
bibliotecznych na terenie Dąbrowy Górniczej

   centrum Sportu i Rekreacji

tel. 32 261 21 05
www.csir.pl

 CSiRDabrowaGornicza

Zajęcia tenisowe – trener Paweł Kałuża, tel. 32 261 21 05  
lub 660 422 944 (korty przy ul. Tysiąclecia 21)
23-27 lipca (od poniedziałku do piątku)
20-24 sierpnia (od poniedziałku do piątku)

• zajęcia tenisowe dla młodzieży w wieku 14-16 lat, godz. 11.00-12.00
• zajęcia tenisowe dla młodzieży w wieku 11-13 lat, godz. 12.00-13.00
• gry i zabawy z elementami tenisa ziemnego dla dzieci w wieku 8-10 lat, 

godz. 13.00-14.00
• gry i zabawy z elementami tenisa ziemnego dla dzieci w wieku 5-7 lat, 

godz. 14.00-15.00

Szkółka Speleo-Wspinaczkowa  
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w parku Zielona)
23 czerwca – 1 lipca, godz. 11.00-17.00

Zajęcia wspinaczkowe  
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w parku Zielona)
3, 10, 17, 24 i 31 sierpnia, godz. 16.00-19.00

Letnia Akademia Samurajów  
(Hala Widowiskowo-Sportowa „Centrum”)
25 czerwca – 6 lipca (z wyjątkiem 30 czerwca i 1 lipca), godz. 10.00-13.00

Nordic walking z Fitness Klubem „Salsa” 
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III)
4, 11, 18 i 25 sierpnia, godz. 10.00-11.00

Aktywna sobota na plaży z Fitness Klubem „Salsa”  
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III)
4, 11, 18 i 25 sierpnia, godz. 11.00-12.00

Dance4you – zumba, latino solo, zajęcia fitness  
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III)
8 lipca i 24 sierpnia, godz. 16.00-18.30

Maraton zumby dla wszystkich z agencją eventową La Cultura  
(Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III)
7, 14 lipca i 11 sierpnia, godz. 18.00-20.00

Szkółka bokserska dla dzieci i młodzieży  
(Hala Sportowa przy ul. Swobodnej 46)
od poniedziałku do piątku w sierpniu
• zajęcia ogólnorozwojowe, godz. 9.00-10.00
• zajęcia bokserskie, godz. 10.00-11.00

Siatkówka i koszykówka dla dzieci i młodzieży  
(Hala Sportowa przy ul. Swobodnej 46)
od poniedziałku do piątku w sierpniu
• dzieci do 12. roku życia, godz. 10.00-11.30
• dzieci od 13. roku życia, godz. 11.30-14.00

  park Wodny „Nemo – Świat Rozrywki”

tel. 32 639 05 72
www.nemo-wodnyswiat.pl

 NemoSwiatRozrywki

25 czerwca – 31 sierpnia

Dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i gimnazja) z klas  
od IV SP i starsze: w godz. 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz. 14.00)  
na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu  
tożsamości dziecka potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie  
gminy Dąbrowa Górnicza

Dzieci poniżej wieku szkolnego oraz z klas I-III SP: w godz. 9.00-21.00 
(ostatnie wejście o godz. 19.00) obowiązkowo z opiekunem prawnym  
na podstawie wpisu w jego dokumencie (w przypadku dzieci w wieku  
przedszkolnym) lub legitymacji szkolnej bądź innego dokumentu  
tożsamości dziecka potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie  
gminy Dąbrowa Górnicza (wstęp opiekuna zamieszkałego na terenie  
Dąbrowy Górniczej odbywa się na podstawie przysługującego biletu  
ulgowego lub normalnego z uwzględnieniem 20-proc. zniżki)

  Muzeum Miejskie „Sztygarka”

tel. 32 726 41 85 
www.muzeum-dabrowa.pl

Spotkania z grami historycznymi – gry planszowe, figurowe (bitewne)  
i karciane, przeznaczone dla młodzieży i dorosłych (spotkania są organizowane 
przez Dział Historii oraz Dąbrowski Klub Miłośników Gier Historycznych)
każdy czwartek lipca i sierpnia, godz. 10.00-19.00, po wcześniejszej  
rezerwacji terminu

„Spotkania pod pancerzem” – zajęcia w grupach zorganizowanych  
do 20 osób (Park Militarno-Historyczny „Reduta”)
lipiec i sierpień, po wcześniejszej rezerwacji terminu

Zwiedzanie Kopalni Ćwiczebnej „Sztygarka” – bezpłatnie dla dzieci  
i młodzieży z Dąbrowy Górniczej
każdy wtorek lipca i sierpnia, godz. 10.00-13.00
każdy czwartek lipca i sierpnia, godz. 13.00-18.00

Warsztaty teatralne – zajęcia w grupach zorganizowanych do 20 osób
• ćwiczenie głosu i dykcji
• elementy logopedii i teatroterapii
• małe etiudy sceniczne, pantomima
• praca z lalkami teatralnymi
lipiec i sierpień, po wcześniejszej rezerwacji terminu

  młodzieżowy ośrodek pracy twórczej

tel. 32 262 54 61
www.mopt.pl

 moptdg

Warsztaty ceramiczne i plastyczne oraz zajęcia teatralne,  
dziennikarskie, wokalne i taneczne 
2-20 lipca, godz. 15.00
23 lipca – 17 sierpnia, godz. 10.00

la t


