
DĄBROWSKA AKCJA
LIPIEC-SIERPIEŃ 2019

   PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
tel. 32 733 88 00
www.palac.art.pl

   PalacKulturyZaglebia

Letnie Kino Plenerowe (na terenie Fabryki Pełnej Życia)
każda sobota lipca, godz. 21.30
każda sobota sierpnia, godz. 21.00

Muzyka nad wodą (plaża przy Pogorii III)
28 czerwca, 5 i 19 lipca, godz. 21.00
2, 16, 30 sierpnia, godz. 20.00

W Zieloną gramy
Koncerty przy fontannie:
każda niedziela lipca – Orkiestra Rozrywkowa Sojka Band
każda niedziela sierpnia – Miejska Orkiestra Dęta
Koncerty w Kręgu Tanecznym:
6 lipca – Crystal Quartet
13 lipca – Arek Kłusowski
20 lipca – CelloManiax
27 lipca – Classic Accordion Duo
3 sierpnia – Nivel
10 sierpnia – New People
17 sierpnia – TangoStan Quintet
24 sierpnia – Linia Nocna

Artystyczne Wakacje (Pałac Kultury Zagłębia)
W programie m.in.: warsztaty plastyczne, wakacyjne 
kino dla dzieci, zajęcia edukacyjne i wycieczki. Zajęcia 
będą się odbywać w PKZ, Domu Kultury Ząbkowice  
oraz w świetlicach środowiskowych i klubach  
osiedlowych. Więcej informacji na: www.palac.art.pl. 

   MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
tel. 32 639 03 01
www.biblioteka-dg.pl

   mbpdg

Warsztaty folkowo-plastyczne
każdy poniedziałek lipca i sierpnia, godz. 10.00-12.00

Baśnie i legendy świata – zajęcia literacko-plastyczne
każdy poniedziałek lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00

Bajki samograjki – eksperymenty muzyczne
każdy wtorek lipca i sierpnia, godz. 10.00-11.00

Legendarne osobistości – zajęcia edukacyjne
każdy wtorek lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00

Podróże z legendą polską – zajęcia literackie
każda środa lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00

Legendarne rozgrywki – zajęcia sportowe
każdy czwartek lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00

Legendarne smoki, stwory i inne potwory –  
zajęcia plastyczne
każdy piątek lipca i sierpnia, godz. 13.00-14.00

Wyżej wymienione zajęcia będą się odbywać  
w Bibliotece Głównej.

Ogniska czwartkowe (na terenie znajdującym się 
za budynkiem Biblioteki Głównej)
każdy czwartek sierpnia (z wyjątkiem 15 sierpnia),  
godz. 18.00-21.00

Wycieczki do Warowni Pszczyńskich Rycerzy
każda środa lipca (z wyjątkiem 31 lipca),  
godz. 9.00-17.00
Szczegółowe informacje i zapisy (od 17 czerwca)  
pod nr. tel.: 32 639 03 01

Bogata oferta zajęć i warsztatów dostępna również  
we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie  
Dąbrowy Górniczej. Więcej informacji na:  
www.biblioteka-dg.pl i www.facebook.com/mbpdg.

   CENTRUM SPORTU I REKREACJI
tel. 32 261 21 05
www.csir.pl

   CSiRDabrowaGornicza

Maraton zumby z agencją eventową La Cultura –  
zajęcia dla każdego (Pogoria III)
13 i 27 lipca, 10 i 24 sierpnia, godz. 18.00-20.00

Wakacje z rakietą – zajęcia tenisowe  
(Hala Widowiskowo-Sportowa „Centrum”)
od poniedziałku do piątku w lipcu,  
godz. 10.00-13.00

Aktywna sobota na plaży z Fitness Klubem Salsa  
(Pogoria III)
każda sobota sierpnia, godz. 11.00-12.00

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami zapasów  
(Hala Widowiskowo-Sportowa „Centrum”)
1-5 lipca, 19-23 sierpnia, godz. 10.00-12.00

Zajęcia wspinaczkowe (Centrum Sportów Letnich  
i Wodnych „Pogoria” w parku Zielona)
każdy wtorek i piątek lipca i sierpnia,  
godz. 16.00-19.00

Zajęcia na strzelnicy z Towarzystwem Sportów  
Obronnych „Muszkiet” 
każdy wtorek lipca i sierpnia, godz. 16.00-19.00

VI Letnia Akademia Samurajów 
24 czerwca-5 lipca (z wyjątkiem 29 i 30 czerwca),  
godz. 10.00-13.00 (Hala Widowiskowo-Sportowa  
„Centrum”) i godz. 16.00-18.00 (Pogoria III – trening  
z użyciem kajaków)

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

   PARK WODNY „NEMO – ŚWIAT ROZRYWKI”
tel. 32 639 05 79
www.nemo-wodnyswiat.pl

   NemoSwiatRozrywki

20 czerwca-31 sierpnia (z wyjątkiem niedziel)

Dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i gimnazja) 
po ukończeniu 13. roku życia: wstęp w okresie  
wskazanym w §1 ust. 2 od poniedziałku do piątku  
w godz. 9.00-18.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00) 
oraz w soboty w godz. 9.00-16.00 (ostatnie wejście  
o godz. 14.00) na podstawie aktualnej legitymacji  
szkolnej lub innego wydanego dla dziecka dokumentu 
tożsamości potwierdzającego miejsce zamieszkania  
na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

Dzieci poniżej wieku szkolnego oraz przed ukończeniem 
13. roku życia: wstęp w okresie wskazanym w §1 ust. 2  
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 
wydanego dla dziecka dokumentu tożsamości  
potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie gminy  
Dąbrowa Górnicza (wstęp opiekuna zamieszkałego  
na terenie Dąbrowy Górniczej odbywa się na podstawie 
przysługującego mu biletu ulgowego lub normalnego  
z uwzględnieniem 20-proc. zniżki).

   MŁODZIEŻOWY OŚRODEK PRACY TWÓRCZEJ
tel. 32 262 54 61
www.mopt.pl

   moptdg

Warsztaty artystyczne i zajęcia edukacyjne
1-19 lipca, od godz. 15.00
22-31 lipca i 19-23 sierpnia, od godz. 10.00

   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16  
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI
Obserwatorium astronomiczne – program  
popularnonaukowy, pokazy filmów, warsztaty,  
teleskopowe obserwacje Słońca 
Obserwatorium czynne od 24 czerwca do 26 lipca  
(od poniedziałku do piątku), w godz. 8.00-16.00,  
zajęcia będą się odbywać w godz. 10.00-15.00, 
poprowadzi je Dariusz W. Nelle. Więcej informacji  
pod nr. tel.: 32 262 38 71

dabrowa-gornicza.pl facebook.com/MiastoDabrowaGornicza


