
lentów – spróbuj swoich si³ na 
du¿ej scenie! 
Zaproszenie skierowane do 
dzieci, m³odzie¿ oraz grup ar-
tystycznych. Terminy ustalane 
indywidualnie pod nr tel. 32 
375 09 80.

 Wędrówki po za-  
 bytkach techniki 
Wycieczki z przewodnikiem po 
Zabrzu odbywaæ siê bêd¹ w 
wakacyjne œrody: Dotarcie do 
obiektów na trasie wêdrówki 
– œrodkami komunikacji miej-
skiej lub pieszo. 
Oferta dostêpna od 12 lipca 
do 31 sierpnia. 

Spotkanie z przewodnikiem 
w Muzeum o godz. 9.45. Wy-
cieczka odbêdzie siê, je¿eli 
chêæ uczestniczenia zg³osi co 
najmniej 5 osób. Zaintereso-
wani uczestnictwem w wyciecz-
ce proszeni s¹ o wczeœniejsze 
(telefoniczne) zg³oszenie. Bilet 
wstêpu – 5 z³.

Trasa 1: BISKUPICE – od bi-
skupiej wioski do oœrodka 
przemys³owego 
• dawny ratusz, 
• koœció³ pw. œw. Jan Chrzci-
ciela wraz z krypt¹ Ballestre-
mów, 
• ruiny spichlerza z XVIII w., 
• osiedle patronackie Bor-
sigwerk wraz z kaplic¹ 
ewangelick¹,
• tzw. Zamek,
• Koksownia „Jadwiga” oraz 
tereny by³ej kop. „Jadwiga”.

Trasa 2: OSIEDLA PATRONAC-
KIE W ZABRZU 
• kolonia „B” oraz najstarsze 
budynki przy kop. „Królowa 
Luiza”, 
• Zandka – osiedle patronac-
kie Huty Donnersmarcka z 
uwzglêdnieniem budynków so-
cjalnych i kulturowych wybudo-

w godz. 10.00-12.00; godziny 
wejœæ ustala siê telefonicznie 
– 32 272-27-55.
• boisko ze sztuczn¹ na- 
wierzchni¹ przy ul. Szafarczyka 
16 (koszykówka, siatkówka, 
pi³ka rêczna, pi³ka no¿na) we 
wtorki, czwartki w godz. 10.00-
-12.00, w soboty w godz. 
10.00-12.00 oraz 14.00-
-16.00, w niedziele w godz. 
13.30-15.30; godziny wejœæ 
ustala siê telefonicznie – 32 
272-27-55.

 Nie ma jak 
 Kąpielisko 

Baseny czynne od 20 czerwca 

czy „Orliki”. Boiska te znajduj¹ 
siê przy Szkole Podstawowej 
nr 30 (ul. Wawrzyñskiej) oraz w 
Maciejowie przy SP nr 23 (ul. 
Kondratowicza).

 W wolnym czasie

Miejski Oœrodek Kultury GUIDO 
zaprasza na „Wariacje na wa-
kacje”. 
Warsztaty fotograficzne 20 
-21.07. oraz 3-4.08. 
Jeœli chcesz poznaæ tajniki fo-
tografii, masz swój aparat foto-
graficzny – weŸ udzia³ w warsz-

 A może na 
 PÓŁKOLONIE
Praktycznie ka¿da ze szkó³ 
przygotowa³a ciekaw¹ ofertê 
dla uczniów, którzy bêd¹ 
spêdzaæ wakacje lub ich 
czêœæ w mieœcie. Na przyk³ad 
uczniowie „1” pojad¹ na trzy 
wycieczki autokarowe – do 
P³awniowic, do Parku Leœnych 
Niespodzianek w Ustroniu 
oraz na Równicê, a w razie 
niepogody do groty solnej                             
w Koch³owicach, aquaparku 
lub Sztolni Czarnego Pstr¹ga    
w Tarnowskich Górach. 
Podczas pó³kolonii odbywaæ 
bêd¹ siê zajêcia œwietlicowe 
i sportowe. Zaplanowano 
wyjœcia na basen i do Multiki-
na. 
Zespó³ Szkó³ Specjalnych 
zorganizuje kilka wycieczek 
– do Krakowa na Wawel, do 
Parku Rozrywki Dinolandia w 
Inwa³dzie, do egzotarium w 
Tarnowskich Górach oraz do 
Teatru Lalki i aktora w Kato-
wicach. Ponadto przewidziano 
sporo wycieczek na terenie 
Zabrza, m.in. do Zabytkowej 
Kopalni wêgla Kamiennego 
Guido. 

Z kolei M³odzie¿owy Dom Kultu-
ry nr 2 zaprasza na pó³kolonie 
pod has³em „W czasie wa-
kacji dzieci siê NIE nudz¹”, a              
w programie znajd¹ siê: 28.06. 
godz. 10.00-13.00 – zajêcia 
taneczne, plastyczne, foto-
graficzne na terenie placówki                
i wyjœcie do ogrodu botaniczne-
go; 29.06. godz. 9.30 – przy-
goda i zabawa w Indiañskiej 
Wiosce i wycieczka do Stanicy; 
30.06. godz. 9.00 – wyprawa 
do kina, konkurs plastyczny; 
1.07. godz. 10.00 – wizyta w 
siedzibie Stra¿y Po¿arnej, kon-
kurs po wizycie u stra¿aków; 
2.07. godz. 10.00 – maluje-
my, rysujemy – warsztaty pla-
styczne, taneczne; 5.07. godz. 
10.00 – spotkanie w Muzeum 
Miejskim „Wakacje z temper¹” 
– warsztaty plastyczne; 6.07. 
godz. 10.00 – wycieczka do 
Muzeum Górnictwa Wêglowego 
– wystawa prac plastycznych, 
fotograficznych i zakoñczenie 
pó³kolonii.

 Lato z MOSiR-em
Wzorem lat ubieg³ych w mie- 
si¹cach letnich od 1 lipca do 
31 sierpnia MOSiR udostêpni 
nieodp³atnie grupom zorgani-
zowanym dzieci lub m³odzie¿y 
pod opiek¹ osoby pe³noletniej: 
• halê widowiskowo-sportow¹ 
w poniedzia³ki, œrody, pi¹tki w 
godz. 10.00-12.00 (sektor A), 
we wtorki i czwartki w godz. 
10.00-12.00 (sala 86 – ko-
szykówka, siatkówka); godziny 
wejœæ ustala siê telefonicznie 
– 32 271-66-40 w. 101
• halê przy ul. Szafarczyka 16 
w poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 

do 31 sierpnia,  w dni powsze-
dnie w godz. 10.00-18.00,      
w soboty, niedziele, œwiêta      
w godz. 9.00-19.00
W zale¿noœci od pogody bêd¹ 
organizowane ró¿nego rodza-
ju turnieje. Informacje mo¿na 
znaleŸæ na stronie interneto-
wej www.mosir.zabrze.pl oraz 
na terenie obiektu.

• 3, 17, 31.07 oraz 1, 14, 
28, 29.08. godz. 9.00 - Grand 
Prix w Siatkówce Pla¿owej pod 
has³em „Rusz siê cz³owieku! 
Bo to zdrowe w ka¿dym wie-
ku”
24-26.08. - jeŸdziecki obóz 
kondycyjny

Ceny biletów: 
dzieci do 6 lat oraz grupy zor-
ganizowane  - bezp³atnie
7- 17 lat - 2 z³
18-25 lat - 3 z³ (uczniowie, 
studenci za okazaniem legity-
macji
doroœli - 6 z³
niepe³nosprawni, emeryci, ren- 
ciœci - 3 z³

 Blisko na boisko
Wakacje to równie¿ doskona³y 
czas na uprawianie spor-

Rozpoczê³y siê wakacje - dwa miesi¹ce wypoczynku i beztroskiej zabawy dla dzieci z zabrzañskich szkó³. Nie wszyscy 
jednak wyjad¹ na wakacje poza miasto. W czasie letnich miesiêcy w Zabrzu nie ma jednak miejsca na nudê. Specjalnie dla 
nich Urz¹d Miasta przygotowa³ specjalny, bogaty w atrakcje program „Lato w mieœcie”, a w nim szereg bezp³atnych zajêæ 
kulturalnych i sportowych. Na pewno ka¿de dziecko mo¿e znaleŸæ w nim coœ dla siebie.

Moi drodzy, za wami kolejny rok szkolny. 
Gratulujê wam osi¹gniêæ i dobrych stopni. Te-
raz, po miesi¹cach nauki, przyszed³ czas na 
zas³u¿ony odpoczynek i zabawê. 
Przygotowaliœmy dla was bogat¹ ofertê 
rekreacyjn¹, w której z pewnoœci¹ ka¿dy znajdzie 
coœ dla siebie. Czekaj¹ na was zajêcia organizo-
wane przez szko³y i instytucje kultury. Z myœl¹ 
o was powsta³y w naszym mieœcie kolejne bo-
iska i obiekty sportowe. Bawiæ siê bêdziecie mo-
gli podczas koncertów w ramach „Muzycznego 
Lata”. Z niezwyk³ymi atrakcjami czeka na was 
kopalnia „Guido”, która w tym roku znalaz³a siê 
na Europejskim Szlaku Zabytków Techniki. A to 
tylko niektóre z propozycji. 
¯yczê wam udanych wakacji. Wierzê, ¿e te 
spêdzone w Zabrzu równie¿ takie bêd¹.

tatach wakacyjnych, wstêp 
wolny. 
Szczegó³owe    informacje   na 
stronie www.mok.art.pl, 
zg³oszenia pod nr tel. 32/375 
09 80.

Wakacyjne kursy tañca dla 
narzeczonych -  organizowane 
przez Szko³ê Tañca Danceflo-
or.
Rozpoczêcie kursów 5.07. 
oraz 2.08. 
Szczegó³y na www.dancefloor.
pl, kontakt 607-295-344.

Galeria MOK, czynna codzien-
nie w godz. 9.00-15.00. 
4-5.08. godz. 9.00 – Wakacyj-

ne Studio Nagrañ – profesjo-
nalne nagrania: demo, p³yt na 
konkurs, festiwale, egzaminy 
itd. Zaproszenie kierujemy do 
solistów i zespo³ów. 
Zapisy pod nr tel. 32 375-09-
-80.
Scena otwarta dla m³odych ta-

tu. Zabrzañska m³odzie¿ 
ma wiele mo¿liwoœci aktyw-
nego spêdzania czasu, ale 
tym, którzy chcieliby urz¹dziæ 
mini-       turniej pi³karski lub 
po prostu pokopaæ pi³kê w 
mniejszym gronie, polecamy 
nowe, funkcjonalne boiska 
oddane w ostatnich latach 
przy placówkach oœwiatowych. 
Takie sportowe kompleksy 
znajduj¹ siê m.in. przy ul. Sitki, 
Pi³sudskiego, Szenwalda, Klo-
nowej, Gdañskiej, Zamenhofa, 
Gagarina. 

Na pi³karzy czekaj¹ tak¿e          
w mieœcie dwa profesjonalne    
i nieocenione dla treningów 
dla zaawansowanych ju¿ gra-

wanych dla mieszkañców (tzw. 
Kwarta³ Sztuki), 
• osiedle patronackie Bor-
sigwerk wraz z kaplic¹ 
ewangelick¹,
• osiedle Ballestrema w Ro-
kitnicy.

Trasa 3: DROGA WÊGLA 
• Skansen Górniczy „Królo-
wa Luiza” – miejsce wydo-
bycia wêgla oraz pocz¹tek 
drogi transportowej G³ówn¹ 
Kluczow¹ Sztolni¹ Dziedziczn¹ 
- dawny wylot sztolni – ul. K. 
Miarki 
• œladami kana³u k³odnickiego 
do Gliwic – przejazd ul. 
Wolnoœci (dawna Kronprinz-
strasse) z uwzglêdnieniem 
znaczenia tej drogi dla rozwoju 
górnoœl¹skiego przemys³u, 
• GZUT – dawna Królewska 
Odlewnia ¯eliwa, g³ówny od-
biorca zabrskiego wêgla, 
• œluza na kanale w Gliwicach-
-£abêdach, 

Wszelkich informacji udzie-
la oraz zg³oszenia grup wy-
cieczkowych i zamówienia na 
oprowadzanie przyjmuje Dzia³ 
Naukowo-Oœwiatowy Muzeum, 
tel. 32 271-88-31, 271-65-91 
w. 38. 

¯yczê udanych wakacji!
Ma³gorzata Mañka-Szulik, prezydent Zabrza


