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KLUBY OSIEDLOWE:   
 

 
KLUB UNIKAT 
 

 
30 stycznia –  
      03 lutego 
godz. 10:00 – 
           - 14:00 
 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
Integracyjne zajęcia malarskie; wyjazdy do kina;  zajęcia 
zręcznościowe w kręgielni „Orion”; zajęcia ruchowe w 
Parku Wodnym „Nemo”; zajęcia sportowe na lodowisku 
w Sosnowcu.  Przy sprzyjającej pogodzie planowane są 
zabawy i konkursy śniegowe oraz wycieczka autokarowa 
do Morska. 
 
 
 

 
Klub Osiedlowy 
 „Unikat” 
ul. Kasprzaka 46 
Tel. 32 / 264-23-38 
 

 
KLUB KR ĄG 
 
 
 
 
 
 

 
30 stycznia –  
      03 lutego 
godz. 10:00 – 
           - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
zajęcia sportowe połączone z konkursem na  mistrza 
bowlingu w kręgielni „Orion”; wyjazd do kina; warsztaty 
plastyczne; przy sprzyjającej pogodzie spacer do Parku 
Zielona i zabawa w śnieŜki; wyjście do Muzeum 
Sztygarka; zakończenie akcji słodkim poczęstunkiem. 
 

 
Klub Osiedlowy 
 „Kr ąg” 
ul. Ludowa 19A 
Tel. 32 / 262-60-46 

 
KLUB HELIKON 

 
30 stycznia  –  
      03 lutego 
godz. 10:00 – 
         - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
autoprezentacje, gry i zabawy integracyjne; zajęcia 
sportowo – rekreacyjne w Klubie Fitness „Salsa”; 
spotkanie z muzami – warsztaty tematyczne: witraŜ, 
wokal i plastyka; warsztaty umiejętności zdobytych 
podczas ferii; wyjazd do kina Helios na zakończenie 
akcji. 
 

 
Klub Osiedlowy 
„Helikon” 
ul. Wojska Polskiego 45 
Tel. 32 / 262-53-44 
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KLUB ZODIAK 

 
06 – 10 lutego 
godz. 10:00 – 
           - 14:00 
 
 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
zajęcia sportowe nad J. Pogoria; wyjazd do kina Helios; 
zajęcia zręcznościowe połączone z konkursem w 
Kręgielni „Orion”; zajęcia sportowe w „Nemo”; przy 
sprzyjającej pogodzie jazda na oponach śnieŜnych oraz 
grill w Parku Zielona. 
 

 
Klub Osiedlowy 
„Zodiak” 
ul. Tysiąclecia 10 
Tel. 32 / 264-26-08 
 
 

 
KLUB PIĘTERKO 

 
06 – 10 lutego 
godz. 10:00 – 
           - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
warsztaty plastyczne, które maja na celu pobudzenie  
inwencji twórczej, wyjazd do kina Helios; rozgrywki w 
tenisa stołowego; zajęcia zręcznościowe w kręgielni 
„Orion” połączone z konkursem; gry i zabawy w 
plenerze;  konkurs wiedzy na zakończenie akcji. 

 
Klub Osiedlowy 
„Pi ęterko” 
ul. Topolowa 50 
Tel. 32 / 264-48-66 
 

 
 
Zastrzegamy sobie moŜliwość zmian programowych w poszczególnych placówkach z przyczyn niezaleŜnych od organizatorów.  

Zajęcia realizowane są codziennie przez okres jednego tygodnia w kaŜdej placówce, w terminach i godzinach podanych w tabeli. 
 
 
 
.  
 


