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Wydział  Kultury i Dziedzictwa oraz Wydział 
Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu zapra-
szają uczniów do korzystania z zajęć podczas 
zimowych ferii w następujących placówkach.  

Te szkoły zapraszają na ferie:

BiskUpiCe – sp nr 22
CenTrUM – sp nr 1, sp nr 14, sp nr 25, 
sp nr 38, zsM-s
GrzyBoWiCe – sp nr 32
GUiDo – zs nr 3
MaCiejÓW – sp nr 23
MikULCzyCe – sp nr 26, zs nr 10
osieDLe kopernika – sp nr 42
rokiTniCa – sp nr 29, sp nr 31
zaBorze – sp nr 16, sp nr 17, sp nr 18, 
zss, opp nr 4 CeT 

SZKOŁY: BISKUPICE

Szkoła Podstawowa nr 22
ul. Bytomska 94
tel. 32 271-43-02
Codziennie, w godz. 8.30-14.30, w placówce 
odbywać się będą zajęcia półkolonijne dla 
uczniów klas I-VII z całego miasta. 

A oto Szczegółowy  
hArmonogrAm zAjęć:
29.01 – zabawy pozwalające na wzajemne 
poznanie się dzieci i wychowawców, zaba-
wy integrujące.
30.01 – wyjazd na basen, nauka piosenki 
o zimie, zabawy integracyjne w grupie.
31.01 – całodniowa wycieczka na Dzień 
Sportu.
1.02 – ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” – za-
bawy ruchowe: dwa ognie, hula-hop, ska-
kanka.
2.02 – wyjazd do kina.
5.02 – makieta zimowe zabawy – wykonywa-
nie prac w grupach 6-osobowych, zabawy 
stolikowe, gry planszowe, puzzle.
6.02 – robienie masek karnawałowych, za-
bawy stolikowe – puzzle, gry.
7.02 – ,,Kulinaria” – opracowanie ulubione-
go menu, nauka stolikowej kultury, przygo-
towanie kanapek, nauka robienia sałatek, 
degustacja przygotowanych posiłków.
8.02 – wyjazd na basen.
9.02 – ,,Pożegnalne spotkania” – wycieczka 
do kina Roma połączona ze zwiedzaniem 

Udanych ferii!
Małgorzata Mańka-Szulik,  
prezydent Zabrza

– Moi drodzy, po kil-
ku miesiącach inten-
sywnej nauki nadeszły 
oczekiwane ferie zimo-
we. To czas, w którym 
możecie odpocząć od 
szkolnych obowiązków. 
Okazja do relaksu, spo-

tkań z rówieśnikami, rozwijania swoich  
pasji i zainteresowań. Na tych, którzy fe-
rie spędzą w Zabrzu, czeka sporo atrakcji. 
Będą zajęcia sportowe, plastyczne i rekre-
acyjne. Ciekawe propozycje przygotowały 
zarówno szkoły, jak i działające w naszym 
mieście instytucje kultury. Życzę wszyst-
kim aktywnych, radosnych i bezpiecznych 
ferii!
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Muzeum Miejskiego w Zabrzu, zaprezento-
wanie prac wykonanych podczas półkolonii, 
zakończenie półkolonii, wręczenie pamiąt-
kowych upominków i dyplomów.
Ponadto w drugim tygodniu ferii szkoła za-
prasza dzieci z całego miasta – uczniów klas 
I-VII, na tygodniowy turnus półkolonijny.

A oto hArmonogrAm zAjęć:
5.02 – makieta zimowe zabawy – wykonywa-
nie prac w grupach 6-osobowych, zabawy 
stolikowe, gry planszowe, puzzle.
6.02 – robienie masek karnawałowych, za-
bawy stolikowe – puzzle, gry.
7.02 – ,,Kulinaria” – opracowanie ulubione-
go menu, nauka stolikowej kultury, przygo-
towanie kanapek, nauka robienia sałatek, 
degustacja przygotowanych posiłków.
8.02 – wyjazd na basen.
9.02 – ,,Pożegnalne spotkania” – wycieczka 
do kina Roma połączona ze zwiedzaniem 
Muzeum Miejskiego w Zabrzu, zaprezento-
wanie prac wykonanych podczas półkolonii, 
zakończenie półkolonii, wręczenie pamiąt-
kowych upominków i dyplomów.

SZKOŁY: CENTRUM

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Sportowa 5 
tel. 32 271-37-69
Podczas ferii zaplanowano w szkole półko-
lonie dla uczniów klas I-VII z całego miasta. 
Zajęcia odbywać się będą przez dwa tygo-
dnie w godz. 8.30-14.30. Dla półkolonistów 

zaplanowano: pogadanki, wycieczki do Mu-
zeum Miejskiego i Teatru Nowego, zawody 
i rozgrywki sportowe – gry i zabawy zespoło-
we oraz zręcznościowe, zajęcia na basenie. 
Ponadto zaplanowano zajęcia w grupach, 
w zależności od upodobań uczestników: 
plastyczne, muzyczne, taneczne. Jeśli sprzy-
jać będzie pogoda, odbywać się będą gry 
i zabawy na świeżym powietrzu. Dla tych, 
którzy nie przepadają za zajęciami rucho-
wymi, będą filmy wideo, czytanie bajek, gry 
i zabawy świetlicowe oraz konkursy i quizy. 
Atrakcją dla uczestników będzie zapewne 
zorganizowanie Dnia Kolonisty.

Szkoła Podstawowa nr 14 
z oddziałami Integracyjnymi
ul. gdańska 10
tel. 32 271-61-80
Podczas całych ferii w szkole odbywać się 
będą półkolonie dla uczniów klas II-VII 
z całego miasta. Zajęcia odbywać się będą 
w godz. 8.00-16.00, a szczegółowy harmo-
nogram zajęć przedstawia się następująco:
29.01 – gry i zabawy stolikowe, zajęcia sporto-
we, gry i zabawy dowolne, ciche czytanie, spo-
tkanie z policjantem połączone z pogadanką.
30.01 – gry i zabawy stolikowe, wyjście do kina 
Roma, gry i zabawy dowolne, ciche czytanie, 
gry i zabawy ruchowe, turniej gry zespołowej 
dwa ognie.
31.01 – gry i zabawy stolikowe, Dzień Spor-
tu – zajęcia w hali widowiskowo-sportowej 
MOSiR, gry i zabawy dowolne, konkurs pla-
styczny „Zimowy pejzaż”.
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1.02 – gry i zabawy stolikowe, wyjście do 
Teatru Nowego, gry i zabawy dowolne, ci-
che czytanie, spacer po najbliższej okolicy.
2.02 – gry i zabawy stolikowe, wyjście do 
sali zabaw Frajda, gry i zabawy dowolne, ci-
che czytanie, abstrakcje plastyczne – wspo-
mnienie z sali zabaw.
5.02 – gry i zabawy stolikowe, wyjście do 
Muzeum Górnictwa Węglowego – zajęcia 
i teleturniej, gry i zabawy dowolne, ciche 
czytanie, wyjście do parku.
6.02 – gry i zabawy stolikowe, wyjście na 
teren Kąpieliska Leśnego – kulig i ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy dowol-
ne, ciche czytanie, turniej gier planszowych.
7.02 – gry i zabawy stolikowe, wyjście do 
kina Roma na film „Dzielna Syrenka”, gry 
i zabawy dowolne, ciche czytanie, konkurs 
plastyczny „Mój ulubiony bohater filmowy”.
8.02 – gry i zabawy stolikowe, wyjście do Ga-
lerii Muzeum Miejskiego Café Silesia na wy-
stawę i związane z nią zajęcia, gry i zabawy 
dowolne, ciche czytanie, konkurs piosenki.
9.02 – gry i zabawy stolikowe, wyście do 
Muzeum Miejskiego – „Legendy, podania, 
bajeczki”, gry i zabawy dowolne, ciche czy-
tanie, podsumowanie półkolonii, uroczyste 
wręczenie dyplomów i nagród.

Szkoła Podstawowa nr 25 
ul. Kotarbińskiego 18
tel. 32 275-25-12
Podczas drugiego tygodnia ferii szkoła 
zaprasza uczniów klas I-VII na półkolonie, 
które odbywać się będą w godz. 8.45-13.45. 

Szczegółowy program półkolonii przedsta-
wia się następująco: 
5.02 – wycieczka do Multikina – seans fil-
mowy 2D oraz zwiedzanie kina.
6.02 – zajęcia warsztatowe w szkole „Mło-
dzi odkrywcy”, „Młodzi artyści plastycy” 
– zajęcia organizowane przez nauczycieli 
fizyki, chemii oraz plastyki.
7.02 – wyjście do Sztolni Królowa Luiza – 
Strefa Kultury, Strefa Techniki, Park Tech-
niki Wojskowej.
8.02 – zajęcia warsztatowe w szkole „Mło-
dzi odkrywcy”, „Młodzi artyści plastycy” 
– zajęcia organizowane przez nauczycieli 
fizyki, chemii oraz plastyki.
9.02 – wycieczka do Zielonej – spacer, zaba-
wy na śniegu, kulig lub przejazd bryczką, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna
ul. Damrota 33
tel. 32 271-28-82
Przez dwa tygodnie ferii w szkole odbywać 
się będą półkolonie dla dzieci i młodzieży 
powyżej 10. roku życia – uczniów SP nr 38 
i ich rodzeństwa. Zajęcia odbywać się będą 
w godz. 8.30-13.30. 

A Szczegółowy hArmonogrAm zAjęć 
PrzeDStAwIA SIę nAStęPująco:
29.01 – gry i zabawy integracyjne, „Potrafię 
zrobić coś z niczego” – zajęcia techniczne 
z bardzo prostym wykonaniem kapeluszy 
i masek karnawałowych oraz instrumen-
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tów muzycznych, przygotowywanie posił-
ku, zajęcia dowolne dostosowane do zain-
teresowań uczestników.
30.01 – wycieczka do Górnośląskiego Parku 
Etnograficznego w Chorzowie połączona z za-
bawami przy ognisku i pieczeniem kiełbasek.
31.01 – wyjazd na seans filmowy do Cinema 
City w Gliwicach.
1.02 – wyjazd na basen – pływalnia  
„Neptun” w Gliwicach.
2.02 – bal karnawałowy.
5.02 – wyjazd do groty solnej.
6.02 – wyjście na lodowisko na Śląskie Ranczo.
7.02 – wyjazd do palmiarni w Gliwicach.
8.02 – wyjście do Galerii Muzeum Miejskiego 
Café Silesia na warsztaty plastyczne „Bajka”.
9.02 – wyjazd na basen – pływalnia „Nep-
tun” w Gliwicach.

zespół Szkół  
mechaniczno-Samochodowych
ul. Franciszkańska 4
tel. 32 275-26-87
Podczas ferii młodzież gimnazjalna i po-
nadgimnazjalna z całego miasta będzie 
mogła odwiedzić placówkę i wziąć udział 
w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Mło-
dzież spotykać się będzie w dwóch grupach 
w godz. 11.00-14.00. Zajęcia odbywać się 
będą na sali gimnastycznej i w siłowni. Za-
planowano: mecze towarzyskie i treningi 
siatkarskie oraz piłki nożnej halowej, a także 
mecze towarzyskie: unihokeja, koszykówki, 
tenisa stołowego, „piłkarzyków” oraz tre-
ningi na atlasie.

SZKOŁY: grZYbOwice

Szkoła Podstawowa nr 32
ul. Badestinusa 30
tel. 32 273-80-32
Podczas całych ferii w szkole odbywać się  
będą zajęcia rekreacyjno-sportowe dla 
uczniów SP nr 32 z klas I-VII. Zajęcia odbywać 
się będą w trzech grupach, w godz. 9.00-13.00. 
W programie zajęć znajdą się: rozgrywki oraz 
turniej tenisa stołowego, rozgrywki szachowe 
i warcabowe, wyjazd do kręgielni oraz sali 
zabaw „Frajda”, zajęcia plastyczne (konkursy 
rysunkowe), gry świetlicowe, pogadanki pro-
filaktyczne oraz gry i zabawy w terenie.  

SZKOŁY: guidO

zespół Szkół nr 3
ul. 3 maja 118
tel. 32 271-29-15
Podczas całych ferii, w godz. 8.00-10.00, 
w szkole odbywać się będą zajęcia rekre-
acyjno-sportowe dla uczniów ZS nr 3 – mło-
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dzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 
W programie zajęć przewidziano gry ze-
społowe, takie jak: piłka siatkowa, piłka ko-
szykowa, unihokej. Będą także zajęcia na 
siłowni.
Ponadto w drugim tygodniu ferii placówka 
zaplanowała zajęcia sportowo-rekreacyjne 
dla młodzieży z ZS nr 3 oraz dzieci i młodzie-
ży z całego miasta. Uczestnicy spotykać się 
będą w czterech grupach w godz. 9.30-13.30 
oraz 13.30-17.30. A wśród zaplanowanych 
zajęć znajdą się: gry zespołowe – piłka noż-
na, gry planszowe, projekcja filmów oraz 
zajęcia na siłowni.

SZKOŁY: Maciejów

Szkoła Podstawowa nr 23 
ul. Pestalozziego 16,  
tel. 32 276-15-32
W pierwszym tygodniu ferii w placówce od-
bywać się będą zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne dla dzieci w wieku 7-12 lat z całego mia-
sta. Zajęcia odbywać się będą w dwóch gru-
pach, w godz. 9.00-15.00. W programie zajęć 
przewidziano sporty na świeżym powietrzu 
(boisko, plac zabaw przy orliku i w terenie), 
zabawy ruchowe i gry zespołowe, takie jak: 
minisiatkówka, minikoszykówka, minihokej, 
badminton, ringo, turniej piłki nożnej; tenis 
stołowy, rozgrywki szachowe i warcabowe, 
a także zajęcia ruchowe przy muzyce i na 
basenie.

SZKOŁY: MiKulcZYce

Szkoła Podstawowa nr 26
ul. S. ogórka 9
tel. 32 271-50-53
Placówka zaprasza uczniów klas I-VII z SP 
nr 26 na półkolonie. Zajęcia odbywać się 
będą w pierwszym tygodniu ferii, w pięciu 
grupach, w godz. 8.00-16.00. 

A oto Szczegółowy hArmonogrAm:
29.01 – spotkanie z policjantem, zabawy 
pozwalające na wzajemne poznanie dzieci 
i wychowawców, zabawy integrujące, za-
jęcia w grupach – wykonywanie prac pla-
stycznych, gry stolikowe.
30.01 – wyjazd na lodowisko na Śląskie 
Ranczo, konkurs „Komputerowy obrazek – 
zabawy na śniegu”.
31.01 – wyjście do Multikina na film dla 
dzieci, gry stolikowe.
1.02 – zabawy ruchowe na sali gimnastycz-
nej z wykorzystaniem dostępnego sprzętu 
i pomocy dydaktycznych, konkurs piękne-
go czytania.
2.02 – pożegnalne spotkanie – bal karna-
wałowy, zakończenie półkolonii, wręczenie 
pamiątkowych upominków i dyplomów.

fo
to

:  
Je

rz
y 

Pr
zy

by
sz

fo
to

:  
Je

rz
y 

Pr
zy

by
sz



7

zespół Szkół nr 10
ul. chopina 26
tel. 32 271-11-77
Placówka zaprasza na zajęcia sportowo-re-
kreacyjne uczniów szkół podstawowych, ZS 
nr 10 oraz młodzież gimnazjalną i ponad-
gimnazjalną z całego miasta. Zajęcia odby-
wać się będą przez całe ferie z podziałem na 
różne dyscypliny sportowe. W dniach 29.01-
2.02 w godz. 10.00-12.00 będą zajęcia zwią-
zane z piłką nożna, w tych samych dniach 
w godz. 12.00-14.00 będą zajęcia związane 
z siatkówką. Z kolei w dniach 5-9.02 w godz. 
9.00-11.00 i 11.00-13.00 zajęcia poświęcone 
będą piłce nożnej.

SZKOŁY: OSiedle KOPeRNiKA

Szkoła Podstawowa nr 42  
z oddziałami Integracyjnymi
ul. gagarina 2
tel. 32 273-48-29
W pierwszym tygodniu ferii placówka zapra-
sza na zajęcia sportowo-rekreacyjne uczniów 

SP nr 42 z klas VII szkoły podstawowej oraz 
klas II i III gimnazjum. Zajęcia odbywać się 
będą w godz. 10.30-13.30. W programie za-
planowano doskonalenie podstawowych 
elementów technicznych i taktycznych z za-
kresu koszykówki oraz kształtowanie podsta-
wowych zdolności motorycznych.
W drugim tygodniu ferii placówka zaprasza 
na zajęcia rekreacyjno-sportowe uczniów  
SP nr 42 z klas III-VI. Zajęcia odbywać się będą 
w godz. 9.00-13.00, a w programie przewidzia-
no gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe.

SZKOŁY: ROKitnica

Szkoła Podstawowa nr 29 
ul. Budowlana 26
tel. 32 272-27-61
Podczas pierwszego tygodnia ferii, w godz. 
8.00-13.00, na terenie placówki odbywać się 
będą półkolonie dla uczniów klas I-VII oraz 
młodzieży gimnazjalnej z całego miasta.

Szczegółowy PlAn zAjęć  
wygląDA nAStęPująco: 
29.01 – zajęcia rekreacyjno-wychowawcze w gru-
pach oraz wyjazd do palmiarni w Gliwicach.
30.01 – wyjazd do Kopalni Guido.
31.01 – wyjazd do Górnośląskiego Parku  
Etnograficznego w Chorzowie.
1.02 – wyjazd do planetarium w Chorzowie.
2.02 – wyjazd do Domu Chleba w Radzionkowie.
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Szkoła Podstawowa nr 31
ul. jordana 7
tel. 32 272-21-09
Przez całe ferie szkoła zaprasza uczniów klas 
I-VII oraz młodzież gimnazjalną na zajęcia 
sportowo-rekreacyjne. Będą się one odby-
wać w godz. 9.00-13.00 z podziałem na grupy 
wiekowe. Dla grupy I, czyli uczniów klas I-III, 
zaplanowano: gry planszowe, zajęcia rekre-
acyjno-sportowe na małej salce gimnastycz-
nej, szkolnym placu zabaw (w zależności od 
pogody) oraz na sali wyposażonej w sprzęt 
sportowy w ramach projektu „Radosna szko-
ła”. Dla grup II i III, czyli uczniów klas IV-VII 
i starszych, przewidziano gry zespołowe na 
dużej sali gimnastycznej, rozgrywki w ping-
-ponga oraz zabawy ruchowe.

SZKOŁY: ZabOrZe

Szkoła Podstawowa nr 16
ul. lompy 78
tel. 32 271-27-69
W pierwszym tygodniu ferii w szkole od-
bywać się będą półkolonie dla uczniów 
klas I-III SP nr 16 oraz dla uczniów z całego 

miasta. Zajęcia prowadzone będą w dwóch 
grupach w godz. 8.00-15.00. Zaplanowano 
następujący rozkład zajęć:
29.01 – zajęcia organizacyjne, spotkanie 
z przedstawicielem straży miejskiej, który 
omówi zasady bezpiecznej zabawy zimą, za-
jęcia w grupach na świeżym powietrzu.
30.01 – pogadanka „Negatywne skutki sto-
sowania środków uzależniających oraz sztu-
ka odmawiania i dokonywania właściwych 
wyborów”, wyjście do kina, zajęcia na szkol-
nym basenie.
31.01 – „Zabrze moje miasto” – dyskusja 
o zabytkach Zabrza, pogadanki o historii 
miasta, konkurs malarski dotyczący ogląda-
nego filmu.
1.02 – „Co możemy zrobić z gliny?” – poga-
danka, zajęcia w pracowni garncarskiej, za-
bawy na świeżym powietrzu.
2.02 – „Co za dużo, to niezdrowo!” – porad-
nik językowy na wesoło dla dużych i małych, 
wyjazd do sali zabaw, uroczyste zakończe-
nie półkolonii.

Szkoła Podstawowa nr 17 
ul. Korczoka 98
tel. 32 271-26-61
Przez dwa tygodnie ferii placówka zaprasza 
na zajęcia sportowo-rekreacyjne chętnych 
uczniów klas I-VII SP nr 17 (jeżeli będą miej-
sca to także spoza szkoły). Zaplanowano 
podział uczestników na dwie grupy, które 
spotykać się będą w godz. 8.00-13.00.
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hArmonogrAm zAjęć:
29.01 – zabawy integracyjne, ćwiczenia 
ogólnorozwojowe z elementami toru prze-
szkód, minisiatkówka – gra szkolna, gry i za-
bawy rzutne. 
30.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zaba-
wy ruchowe, gry drużynowe – dwa ognie, 
piłka myśliwego.
31.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry 
i zabawy bieżne i skoczne, badminton – gry 
i zabawy, turniej piłki nożnej.
1.02 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy 
ruchowe i gry drużynowe – dwa ognie, czte-
ry ognie.
2.02 – ćwiczenia ogólnorozwojowe z ele-
mentami toru przeszkód, zabawy ruchowe 
i gry drużynowe z piłkami.
5.02 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, poda-
wanie, chwytanie i kozłowanie piłki.
6.02 – zabawy naśladowcze, mecz piłki noż-
nej i w dwa ognie, ruch, taniec z muzyką.
7.02 – gry i zabawy integracyjne, rozwijanie 
zwinności i skoczności poprzez ćwiczenia, 
zawody sportowe – hula-hop, skakanka, za-
bawy rzutne na odległość i do celu, tor prze-
szkód. Kinomaniak i sztafeta wiedzy.
8.02 – kształtowanie umiejętności szybkiego 
reagowania na komendy, zajęcia ruchowe 
w szkolnej salce zabaw.
9.02 – zabawy bieżne i skoczne, gry i zabawy 
ruchowe, kształtowanie sportowej rywali-
zacji, turniej w dwa ognie. Podsumowanie 
i podziękowanie oraz uroczyste wręczenie 
dyplomów pamiątkowych.

Szkoła Podstawowa nr 18
ul. Karczewskiego 10
tel. 32 271-27-83
W pierwszym tygodniu ferii szkoła zaprasza 
na zajęcia rekreacyjno-sportowe uczniów 
klas I-III SP nr 18. Uczestnicy podzieleni zo-
staną na cztery grupy, a spotykać się będą 
w godz. 8.30-13.30. A oto program zajęć:
29.01 – zabawy integracyjne, ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, gry i zabawy planszowe 
i słowne, m.in.: warcaby, chińczyk, kalambu-
ry, mistrz słowa. Gry drużynowe: dwa ognie, 
cztery ognie, zajęcia taneczne.
30.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry 
i zabawy ruchowe, ćwiczenia sensoryczne 
według W. Sherbone, słuchanie książki czy-
tanej przez nauczyciela, wykonanie pracy 
plastycznej ilustrującej tekst.
31.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe z ele-
mentami toru przeszkód, gry i zabawy bież-
ne i skoczne, gry i zabawy stolikowe, projek-
cja filmu dla dzieci.
1.02 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry 
i zabawy rzutne (ringo, bumerang), zaba-
wy z piłką, wyścigi rzędów z celowaniem, 
wędrujące piłki, gry planszowe, turniej gry 
w warcaby.
2.02 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry dru-
żynowe z piłkami (dwa ognie, minipiłka noż-
na), gry i zabawy stolikowe, podsumowanie 
i podziękowanie za udział w zajęciach.
Przy sprzyjającej aurze planuje się codzien-
nie gry i zabawy na świeżym powietrzu. fo
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zespół Szkół Sportowych
ul. Płaskowickiej 2
tel. 32 271-18-23
Jak przystało na szkołę sportową, placówka 
przygotowała bardzo bogatą ofertę zajęć 
sportowo-rekreacyjnych – w różnych godzi-
nach, w różnych salach gimnastycznych, dla 
różnorodnych grup wiekowych, dla uczniów 
z ZSS, a także dla dzieci z całego miasta. Po-
niżej szczegóły.
– W pierwszym tygodniu ferii dla uczniów 
klas VI ZSS odbywać się będą zajęcia w godz. 
10.00-12.00 w hali Pogoń. Zakres zajęć obej-
mował będzie: zajęcia ogólnorozwojowe, 
gry i zabawy, zajęcia doskonalące techni-
kę i taktykę gry w piłkę ręczną, koszykową 
i siatkową.
– W drugim tygodniu ferii, w godz. 8.00-
10.00, w hali Pogoń odbywać się będą za-
jęcia dla uczniów klas III gimnazjum z ZSS. 
Będą to: zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia 
doskonalące technikę i taktykę gry w piłkę 
ręczną, koszykową i siatkową oraz zajęcia 
na siłowni wzmacniające poszczególne par-
tie mięśniowe. 
– Dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej 
z ZSS przez całe ferie odbywać się będą za-
jęcia sportowo-rekreacyjne. Uczestnicy po-
dzieleni będą na dwie grupy i spotykać się 
będą w godz. 8.00-10.00 i 10.00-12.00. Zakres 
zajęć obejmował będzie m.in. zespołowe 
gry sportowe, takie jak: piłka ręczna, piłka 
nożna i piłka siatkowa. Będą także gry i za-
bawy oraz gimnastyka ogólnorozwojowa.

– Przez cztery dni – 6, 7, 8 i 9.02, w godz. 8.00-
9.30 i 9.30-11.00, młodzież gimnazjalna i liceal-
na z całego miasta może wziąć udział w zaję-
ciach rekreacyjno-sportowych w ZSS. Będą to 
zespołowe gry sportowe, takie jak: piłka ręcz-
na, piłka nożna i piłka siatkowa, a także gry i za-
bawy: bieżne, rzutne, kopne, skoczne.
– Przez cztery dni – 29, 30, 31.01 i 1.02, w godz. 
8.00-10.00, w ZSS odbywać się będą zajęcia dla 
młodzieży klas III liceum z ZSS. W programie 
przewidziano: kształtowanie motoryki, grę 
w piłkę nożną, zabawy i gry bieżne, gimna-
stykę podstawową oraz gry i zabawy rzutne.
– Przez całe ferie w ZSS, w godz. 11.30-15.30, 
odbywać się będą zajęcia rekreacyjno-sporto-
we dla uczniów klas I-III. Będą to: gry i zaba-
wy zwinnościowo-skocznościowe, ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie brzucha, ćwiczenia gib-
kościowe oraz zabawy na świeżym powietrzu.

ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
centrum edukacji twórczej 
ul. Korczoka 98, tel. 32 277-54-81
Podczas całych ferii placówka zaprasza 
uczniów szkół podstawowych z całego mia-
sta na półkolonie. Zajęcia odbywać się będą 
w godz. 9.00-15.00. Szczegółowy harmono-
gram przedstawia się następująco:
29.01 – wyjazd do Śląskiego Parku Etnogra-
ficznego w Chorzowie – zajęcia warsztatowe 
na otwartej przestrzeni, zwiedzanie obiektu.
30.01 – zajęcia plastyczne  W Oku, wyjazd do 
kręgielni w Galerii Zabrze, zajęcia ruchowe.
31.01 – wyjazd na spektakl do teatru w Katowicach.
1.02 – wyjazd do Szybu Maciej – zajęcia 
warsztatowe i zwiedzanie.
2.02 – wyjazd do Katowic do sal sensorycz-
nych W Krainie Czarów – zajęcia sportowe 
na terenie obiektu.
5.02 – wyjazd na ścianki wspinaczkowe 
w Zabrzu, zajęcia sportowe.
6.02 – wyjazd do Jump Word w Katowicach – 
zajęcia sportowe na terenie obiektu.
7.02 – wyjazd na wycieczkę do Ustronia 
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– zwiedzanie miasta, zajęcia ruchowe na 
otwartej przestrzeni.
8.02 – zajęcia plastyczne W Oku, wyjazd do 
kręgielni w Galerii Zabrze, zajęcia ruchowe.
9.02 – wyjazd do Bytomia na obiekt Dolomi-
ty Sportowa Dolina – zajęcia ruchowe, spor-
towe na otwartej przestrzeni.
Ponadto w pierwszym tygodniu ferii pla-
cówka zaprasza na zajęcia rekreacyjno-
-sportowe. Skierowane są do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z całego miasta. Zajęcia odby-
wać się będą w dwóch grupach wiekowych 
– w godz. 10.00-12.00  grupa dziecięca (do 
V klas szkół podstawowych), w godz. 12.00-
14.00 grupa młodzieżowa (VI klasy szkół 
podstawowych i starsi).

miejski ośrodek Sportu i rekreacji
ul. matejki 6, tel. 32 271-66-40
W ramach ferii zimowych placówka udo-
stępni grupom zorganizowanym dzieci 
i młodzieży nieodpłatnie obiekty MOSiR-u  
w Zabrzu Sp. z o.o.

hala widowiskowo-Sportowa 
ul. j. matejki 6
terminy:
29, 31.01, 2, 5, 7, 9.02 godz. 9.00-11.00 
– sektor C (piłka nożna)
30.01, 1, 6, 8.02 godz. 9.00-11.00 
– sala 86 (siatkówka – koszykówka)
30.01, 1, 6, 8.02 godz. 11.00-13.00 
– sala 86 (zajęcia – tenis stołowy)
W ofercie jest również wiele gier planszo-
wych, z których przez cały okres ferii będzie 
można nieodpłatnie korzystać.
uwaga! Możliwość bezpłatnego wstępu na 
halę dla grup zorganizowanych, dzieci ze 
szkół podstawowych, przedszkoli, domów 
dziecka, fundacji, jednostek oświaty i innych 
organizacji nie prowadzących działalności 
komercyjnej z terenu Zabrza z pełnoletnim, 

prawnym opiekunem. Chęć korzystania 
z hali należy uzgodnić telefonicznie pod nu-
merem 32 271-66-40 w. 101.

PonADto PlAcówKA zAPrASzA:
31.01 godz. 9.30–13.00 – „Dzień Sportu” dla 
Zandki; org. MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.
1.02 godz. 10.00–14.00 – „Dzień Sportu” 
z MOSiR-em; org. MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.
W ramach imprezy odbędą się zajęcia  
w takich dyscyplinach jak: badminton, 
bule, ringo, tenis stołowy, konkurs „rzutów 
do kosza”. Dla uczestników będą udostęp-
nione atrakcje dmuchane. Impreza skiero-
wana jest do dzieci korzystających z półko-
lonii, świetlic środowiskowych, placówek 
opiekuńczych, grup zorganizowanych 
z opiekunami prawnymi, dzieci z opieku-
nem prawnym.

PoDczAS FerII w hAlI  
oDBęDą SIę ImPrezy SPortowe:
27.01 godz. 8.45–17.20,  
28.01 godz. 8.45–15.45 – XXVI Międzynaro-
dowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów 
o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze.
3.02 godz. 10.00–17.55,  
4.02 godz. 10.00–13.00 – XXII Międzynarodo-
wy Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy 
o Puchar Przewodniczącego Miasta Zabrze.

hala Sportowa
ul. Szafarczyka 16
terminy:
29, 31.01, 2, 5, 7, 9.02 w godz. 11.00-13.00
uwaga! Możliwość bezpłatnego wstępu na 
halę dla grup zorganizowanych, dzieci ze 
szkół podstawowych, przedszkoli, domów 
dziecka, fundacji, jednostek oświaty i innych 
organizacji nie prowadzących działalności 
komercyjnej z terenu Zabrza z pełnoletnim, 
prawnym opiekunem. Chęć korzystania 
z hali należy uzgodn  ić telefonicznie pod nu-
merem 32 272-27-55.
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Kąpielisko leśne
ul. Srebrna 10
Kąpielisko zaprasza w dniach 29.01-2.02 
i 5-9.02 w godz. 10.00-13.00 do aktywnego 
spędzania czasu. W programie:
– ślizgawka naturalna, gry i zabawy na śnie-
gu i lodzie (tylko w przypadku odpowied-
nich warunków atmosferycznych),
– ognisko z pieczeniem kiełbasek (kiełbaski 
we własnym zakresie),
– gorąca herbata dla grup zorganizowanych 
(bezpłatnie),
Wstęp na obiekt bezpłatny dla dzieci ze 
szkół podstawowych, przedszkoli, domów 
dziecka, fundacji, jednostek oświaty i in-
nych organizacji nie prowadzących działal-
ności komercyjnej z terenu Zabrza.

Stajnia moSir „maciejówka”
ul. Srebrna 10
6.02 godz. 9.00–14.00 – Dzień Otwarty.
uwaga! Udział w imprezach dla grup zor-
ganizowanych, z pełnoletnim opiekunem, 
prosimy uzgadniać telefonicznie pod nume-
rem 601-549-385 lub 32 276-17-43. 

AKtywne zABrze
Program Aktywne Zabrze to cykl bezpłat-
nych szkoleń, treningów i zawodów dla 
mieszkańców Zabrza (i nie tylko). Podczas 
ferii mogą w nich wziąć udział dzieci i mło-
dzież. A oto wykaz zajęć w styczniu:
27.01 godz. 12.30, klub ArkadiaFit – active walk.
28.01 godz. 9.00, Arena Zabrze – rolki – pod-
stawy jazdy, grupa początkująca.

28.01 godz. 9.00, Arena Zabrze – rolki – gru-
pa zaawansowana. 
30.01 godz. 16.00, „Synergia” – aerial yoga 
dla dzieci (16 lat i więcej).
Harmonogram zajęć w lutym dostępny 
będzie na stronie aktywnezabrze.gigant. 
superhosting.pl. Zapisy na zajęcia w Punk-
cie Informacji o Mieście osobiście bądź tele-
fonicznie – 32 271-72-76.

Z myślą o feriach Klub Sportowy Mostostal 
Zabrze zaplanował otwarte zajęcia z tenisa 
dla dzieci w wieku 8-11 lat. Będą to zabawy 
i gry, ale również nauka, a odbędą się w hali 
przy ul. Olimpijskiej. Początek zajęć o godz. 
9.00, a mogą one potrwać do godz. 12.00 lub 
nieco krócej. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. londzina 3
tel. 32 271-42-24
Miejska Biblioteka Publiczna organizuje po 
raz 22. akcję „Zima w bibliotece – 2018”. Bę-
dzie ona prowadzona w jedenastu filiach. 
Wzorem wcześniejszych lat kontynuowana 
będzie ogólnopolska akcja „Głośnego Czy-
tania Dzieciom”. Nadal propagowana bę-
dzie wśród dzieci wiedza na temat Zabrza, 
jego historii, zabytkowych obiektów oraz 
instytucji kultury. W ramach współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zabrzu 
planujemy wyjście dzieci na seans filmo-
wy do kina „Roma”. Poza tymi wspólnymi 
zadaniami każda z filii będzie realizowała 
własny program zajęć, a więc: różnego ro-
dzaju gry i zabawy, konkursy, quizy, zajęcia 
ruchowe, plastyczne, komputerowe, kon-
kursy promujące czytelnictwo oraz umie-
jętność uczestniczenia w życiu kulturalnym 
naszego miasta. Udział w akcji „Zima w bi-
bliotece” jest nieodpłatny, dlatego mile wi-
dziani są darczyńcy, którzy mogliby uatrak-
cyjnić ferie zimowe dzieciom pozostającym 
w mieście.
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hArmonogrAm zAjęć 
w PoSzczególnych FIlIAch mBP:
filia nr 4, ul. Czarnieckiego 44, wtorek 
(30.01), piątek (2.02), godz. 11.00–13.00.
filia nr 5, ul. Tarnopolska 50, poniedziałki, 
środy (29.01–7.02), godz. 11.00–13.00.
filia nr 9, ul. Paderewskiego 53,  
poniedziałki, środy, piątki (29.01–9.02), 
godz. 11.00–13.00.
filia nr 10, ul. Kruszyny 1, wtorki,  
piątki (30.01–9.02), godz. 10.00–12.00.
filia nr 11, ul. Wolności 177, wtorki,  
czwartki (30.01–8.02), godz. 11.00–13.00.
filia nr 12, ul. Wyzwolenia 2, poniedziałek–
piątek (29.01–9.02), godz. 10.30–12.30.
filia nr 14, ul. gen. de Gaulle’a 81, wtorki, 
czwartki (30.01–8.02), godz. 11.00–12.30.
filia nr 15, ul. Jordana 52, wtorki, środy, 
czwartki (30.01–8.02), godz. 11.00–13.00.
filia nr 18, ul. Młodego Górnika 2c, piątek 
(2.02), wtorek (6.02), godz. 15.00–18.00.
filia nr 19, ul. Sobieskiego 31, wtorki, 
czwartki (30.01–8.02), godz. 11.00–13.00.
filia nr 20, pl. Warszawski 1, wtorki, środy 
i czwartki (30.01–8.02), godz. 11.00–13.00.

miejski ośrodek Kultury 
ul. 3 maja 91a
tel. 32 278-08-02, 531-614-667
29.01–2.02 godz. 9.00-13.30 
– „Platea” – teatralne warsztaty twórcze.
Celem projektu jest możliwość twórczego 
spędzenia czasu w okresie ferii zimowych 
dla dzieci i młodzieży. Formuła 5-dniowych 
warsztatów daje możliwość zainicjowania 
pracy nad powstaniem etiudy teatralnej od 
momentu poznania tekstu, poprzez twór-
czą pracę nad ruchem scenicznym, po przy-
gotowanie własnej scenografii i kostiumów. 
Projekt zaczyna się 29 stycznia, kończy 2 lu-
tego pokazem powstałych etiud na scenie. 
W ciągu intensywnego tygodnia uczestnicy 
będą pracować nie tylko nad zdobywaniem 
nowych umiejętności aktorskich, ale będzie 

to też praca nad sobą, nad poznaniem wła-
snych ograniczeń i możliwości, rozwoju wy-
obraźni i umiejętności pracy w grupie.
Warsztaty obejmują: 
aktorstwo – zadania i zabawy aktorskie, praca 
z tekstem, praca z głosem * taniec – elemen-
ty tańca współczesnego, kreatywne zabawy 
w grupie * plastyka – tworzenie scenografii 
oraz kostiumów * pokaz etiud warsztatowych 
odbędzie się 2.02 o godz. 12.00. Warsztaty 
przeznaczone są dla dzieci i młodzieży (7-17 
lat), ograniczona liczba miejsc. 
Cena warsztatów: 200 zł. Cena obejmuje pięć 
dni warsztatów, od poniedziałku do piątku, 4,5 
godziny dziennie oraz możliwość oglądania 
dwóch spektakli teatralnych. W cenę nie jest 
wliczone wyżywienie. Zapisy: Kamil Baryła – 
koordynator projektu. E-mail: kamilbaryla55@
gmail.com; tel. 798 394 054. Organizatorzy: 
Teatr Nieoetykietkowani, Living Space Theatre. 
Współorganizator: MOK.

6.02 godz. 10.00 – „Kto jest Sherlockiem?” – 
detektywistyczna gra terenowa. 
Uczestnicy gry terenowej zostaną podzie-
leni na zespoły, których zadaniem będzie 
rozwiązywanie kolejnych zagadek detek-
tywistycznych. Zadaniem zespołów będzie 
rywalizacja, ale też współpraca przy kolej-
nych detektywistycznych wyzwaniach. Na 
wszystkich młodych detektywów czeka nie-
zapomniana zabawa z zagadkami w tle!
Wiek uczestników: 6-15 lat. Czas trwania: ok. 
90 min. Bilety wstępu: 5 zł/os.(do nabycia 
przed wejściem na zajęcia). Prosimy o wcze-
śniejszą rezerwację telefoniczną. 
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8.02 godz. 10.00 – „Owady dla odważnych” – 
superwarsztaty.
Na warsztatach dzieci poznają różne owady, 
które zafascynują każdego – i dużego, i ma-
łego. Usłyszymy m.in. o straszyku, karacza-
nie oraz modliszce. Dowiemy się co wspól-
nego mają straszyki i patyczaki, skąd swoją 
nazwę wzięły mączniki czy drewnojady. Na 
koniec najodważniejsi uczestnicy warszta-
tów będą mieli okazję poznać się bliżej ze 
straszykami, wziąć go na rękę, a nawet na 
chwilę zaprzyjaźnić.
Wiek uczestników: 
4-15 lat. Czas trwania: 60 min. 
Bilety wstępu: 
5 zł/os.(do nabycia przed wejściem na za-
jęcia). Prosimy o wcześniejszą rezerwację 
telefoniczną. 
9.02 godz. 10.00 – „Teatralna zagadka, czyli 
Tajemnica Skarbu na Kurzej Nóżce”.
Bajka ta opowiada historię Matyldy i Benia-
mina, którzy odbywają podróż do świata 
baśni i czarów. Stary domowy strych za-
mienia się w królestwo magii, gdzie nowo 
mianowani czarodzieje poznają kota Teo-
dora i wraz z nim udają się na Łysą Górę. 
Ich celem jest odnalezienie Tajemniczego 
Skarbu…, a niezwykle ważną rolę w tej hi-
storii mają do odegrania dzieci zasiadające 
na widowni. 

Wiek uczestników: 4-10 lat. 
Czas trwania: 50 min. 
Bilety wstępu: 
5 zł/os. (do nabycia przed wejściem na za-
jęcia). Prosimy o wcześniejszą rezerwację 
telefoniczną.

Dzielnicowy ośrodek Kultury  
w grzybowicach
ul. Badestinusa 60
tel. 32 273-82-58

Podczas ferii zimowych placówka czynna 
będzie w godz. 9.00–13.00 oraz 16.00–20.00.
Poranki – godz. 9.00–13.00.
Dla dzieci przygotowano możliwość korzysta-
nia m.in. ze stołów do tenisa stołowego, gier 
planszowych. Odbywać się będą także zajęcia 
wokalno-teatralne koordynowane przez na-
uczycieli. W planach uwzględniony jest rów-
nież wyjazd do kina oraz na lodowisko.
Popołudnia – godz. 16.00–20.00 – zajęcia we-
dług harmonogramu zajęć stałych oraz za-
jęcia dodatkowe: 
6 lutego, godz. 17.00 – Gitarowo! – bezpłatne 
zajęcia z nauki gry na gitarze dla wszystkich 
chętnych w każdym wieku pod okiem do-
świadczonego instruktora i nauczyciela gry 
na tym instrumencie.
30 stycznia i  6 lutego, godz. 17.00 – Grand 
Prix Grzybowic – kontynuacja nowego cyklu 
Grand Prix Grzybowic. Organizowane przez 
UKS MAT Zabrze-Grzybowice dla wszystkich 
zainteresowanych.
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8 lutego, godz. 17.00 – Wspólnie zaśpiewajmy!  
– bezpłatne zajęcia wokalne, nauka śpiewu 
w oparciu o największe karnawałowe przeboje.
29 stycznia, godz. 17.00 – turniej na IV i V ka-
tegorię szachową – turniej szachowy na IV 
i V kategorię szachową organizowany przez 
UKS MAT Zabrze-Grzybowice oraz Akade-
mię Szachową Macieja Janiszewskiego. 
Ferie zimowe DOK Grzybowice organizuje 
wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkol-
nym nr 8 w Zabrzu-Grzybowicach.

Dzielnicowy ośrodek Kultury  
w Pawłowie
ul. Sikorskiego 114
tel. 32 275-12-86
29 stycznia, godz. 9.00-13.00 – „Ratujemy ży-
cie” – kurs pierwszej pomocy, przeprowa-
dzony przez profesjonalnych ratowników 
medycznych zakończony uzyskaniem certy-
fikatu „Mały sanitariusz”.
30 stycznia, godz. 9.00-13.00 – „Ratujemy 
świat” – wizyta w Państwowej Straży Pożar-
nej w Zabrzu.
31 stycznia, godz. 9.00-13.00 – „Ratujemy śro-
dowisko” – warsztaty ekologiczne w Ogro-
dzie Botanicznym w Mikołowie.

1 lutego, godz. 9.00-13.00 – „Ratujemy tra-
dycje” – wizyta w chorzowskim skansenie, 
warsztaty artystyczne.
2 lutego, godz. 9.00-13.00 – „Ratujemy zdro-
wie” – kurs zdrowego gotowania – warszta-
ty kulinarne Przystanek 11.

Dzielnicowy ośrodek Kultury  
w Kończycach
ul. Dorotki 3
tel. 32 275-04-05
29 stycznia, godz. 9.00–11.30 – zajęcia plastyczne 
– wykonujemy pejzaże zimowe – wydzieranka, 
projektujemy i wykonujemy ramki na zdjęcia, 
wykonujemy obrazki z kolorowych kuleczek.
30 stycznia, godz. 9.00–14.00 – wyjazd do 
Multikina na bajkę.
31 stycznia, godz. 9.00–11.30 – zajęcia pla-
styczne – projektujemy i ozdabiamy podko-
szulek, wykonujemy kartki okolicznościowe 
i portrety z makaronu.
1 lutego, godz. 9.00–11.30 – wyjazd do kina 
Roma na bajkę.
2 lutego, godz. 9.00–11.30 – zajęcia kreatyw-
ne: „Czarodziejska chemia” – godzina dobrej 
zabawy, pokazów, doświadczeń; zajęcia pla-
styczno-cukiernicze – ozdabiamy ciasteczka.
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Dzielnicowy ośrodek Kultury  
w Biskupicach
ul. Kossaka 23
tel. 32 274-73-38
29 stycznia, godz. 13.30–15.00 – nauka cho-
dzenia na szczudłach. Na zajęcia proszę 
przynieść obuwie zmienne.
29 stycznia, godz. 15.00-16.30 – „Warsztaty Glu-
tożelków” – poznamy tajniki „produkcji” tego 
niezwykle popularnego ostatnio tworzywa.
30 stycznia, godz. 10.00–15.00 – crossminton 
– wyjazd na rozgrywki. 
31 stycznia, godz. 13.30–16.30 – „Zimowe obli-
cza Biskupic” – warsztaty plastyczne podczas 
których malować będziemy pejzaże z uży-
ciem różnorodnych technik plastycznych.
1 lutego, godz. 13.30–16.30 – warsztaty kra-
wieckie – uszyjemy wielką niespodziankę.
2 lutego, godz. 10.00–15.00 – „Kolejkowo” 
– niezwykły, dwudziestopięciokrotnie po-
mniejszony świat – wyjazd na wystawę.

Kino roma
ul. Padlewskiego 4
tel. 32 271-62-91
Podczas dwóch tygodni ferii, w dniach 27.01-
11.02 o godz. 16.00 i 17.30 kino zaprasza na 
„Bajkowe ferie”, czyli przegląd najlepszych 
bajek filmowych na dużym ekranie. 
Dla grup zorganizowanych seanse dodatko-
we o godz. 10.00, po wcześniejszej rezerwa-
cji telefonicznej. Cena biletu 5 zł.

muzeum miejskie
galeria café Silesia 
ul. 3 maja 6
tel. 32 777-05-01
Zima w mieście – ferie w Muzeum – zajęcia 
dla najmłodszych.
eksperymenty akwarelą – warsztaty pla-
styczne, które poprzedzi zwiedzanie pre-
zentowanej w muzeum wystawy „Strażnik 
pamięci. Kazimierz Szołtysek, 50-lecie pra-
cy twórczej”. Uczestnicy zapoznają się z syl-
wetką autora wystawy, dowiedzą się jak po-
wstaje grafika, co to jest exlibris oraz pozna-
ją mniej znane obrazy Mistrza malowane 
akwarelami. Wystawa będzie inspiracją do 
wykonania przez uczestników warsztatów 
własnej pracy plastycznej farbami akware-
lowymi i solą, zastosują technikę przenika-
nia kolorów, używając większej i mniejszej 
ilości wody oraz nadmuchu powietrzem.
Warsztaty odbywają się w środy i  piątki, 
a przeznaczone są dla dzieci w wieku 5–10 
lat. Czas trwania około 1,5 godziny. Szcze-
góły – tel. 32 777-05-01.

historia sportów zimowych i olimpiad 
– prezentacja multimedialna połączona 
z warsztatami plastycznymi. Uczestnicy 
zajęć poznają historię zimowych igrzysk 
olimpijskich oraz zawodów sportowych ze 
szczególnym uwzględnieniem sukcesów 
Polaków. Poznają różne ciekawostki zwią-
zane ze sportem oraz rzadkie dyscypliny 
sportów zimowych.
Zajęcia odbędą się we wtorki i  czwartki. 
Szczegóły – tel. 32 27 56 81 wewn. 24. 
cytra – zapomniany instrument, z kolekcji 
Ali i Jerzego Foremnych – zajęcia eduka-
cyjne towarzyszące wystawie. Uczestnicy 
zajęć poznają historię i budowę tego nie-
zwykłego instrumentu. Zajęcia odbędą się 
we wtorki w gmachu Muzeum przy ul. Po-
wstańców Śl. 3. Szczegóły – tel. 32 27 56 81 
wewn. 23.
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Kopalnia guido
ul. 3 maja 93
tel. 32 630-30-91 wew. 2200
29.01–11.02 godz. 9.00–18.00  
– „Bery i bojki na grubie”.
Ferie już wkrótce! Dla wszystkich zain-
teresowanych spędzeniem superczasu 
w ciekawym miejscu Muzeum Górnictwa 
Węglowego wspólnie ze Śląskim Klastrem 
Kultury, Turystyki i Rekreacji przygotowało 
coś naprawdę wyjątkowego! „Bery i bojki 
na grubie” – czyli ferie w Kopalni Guido. Dla 
wszystkich dzieciaków mnóstwo atrakcji, 
między innymi: śląskie legendy i podania, 
przejazd górniczą kolejką podwieszaną, 
warsztaty plastyczne. To tylko część zajęć, 

jakie będą czekać na dzieci podczas ferii. 
Gorąco zapraszamy! Łapcie za telefony 
i dzwońcie – kolejne ferie dopiero za rok.
Bilet 29 zł. Konieczna wcześniejsza rezerwa-
cja pod numerem telefonu 885 566 801.

Sztolnia Królowa luiza
ul. Sienkiewicza 43  
(wjazd od ul. mochnackiego)
tel. 32 271 40 77
29.01–11.02 godz. 9.00–20.00  
– „Ferie na bauplacu”.
Ferie to czas, kiedy dzieci nudzą się jakby 
bardziej, a rodzice stają na rzęsach, aby 
ich maluchy spędziły czas miło, kreatyw-
nie i bezpiecznie. Drodzy Rodzice, Sztolnia 
Królowa Luiza wychodzi Wam naprzeciw 
i proponuje ciekawe zajęcia dla Waszych 
pociech. Kto ma w domu małego Einste-
ina, Boba Budowniczego, architekta i inży-
niera w jednym, koniecznie musi zapoznać 
się z naszą ofertą. W czasie ferii na terenie 
Sztolni Królowa Luiza odbywać się będą 
zajęcia określone podstawą programową 
MEN, z uwzględnieniem grup wiekowych 
uczestników. Warsztaty prowadzone przez 
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specjalistów rozpoczną się od zwiedzania 
Kopalni Królowa Luiza, a kolejne części 
odbywać się będą w salce edukacyjnej. 
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci 
w wieku 6–14 lat. W trakcie zajęć dzieci po-
znają materiały naturalne: drewno i cera-
mikę, doskonalą techniki pozwalające na 
budowanie modeli obiektów spotykanych 
na co dzień w swoim otoczeniu, takich jak 
domy, szyby górnicze czy urządzenia do 
transportu urobku. Uczestnicy pracują na 
minicegłach ceramicznych oraz drewnia-
nych klockach konstrukcyjnych. Warszta-
ty prowadzone są we współpracy z firmą 
FLOJAMO z Bielska-Białej. Bilet 35 zł.

Szyb maciej 
ul. Srebrna 6
tel. 32 323-14-75, 605-850-905, 691-560-525
Szyb Maciej zaprasza, w ramach akcji „Ferie 
w mieście”, od 29 stycznia do 11 lutego na 
bezpłatne zwiedzanie Szybu Maciej z Prze-
wodnikiem. Zwiedzanie odbywać się będzie 
od wtorku do piątku o godzinach 10.00, 12.00, 
14.00 oraz 16.00. Na każdą godzinę obowią-
zują zapisy – liczba miejsc ograniczona!

ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
ul. opolska 29
tel. 32 271-54-45
W czasie ferii placówka zaprasza dzieci 
i młodzież codziennie w godz. 9.00-12.00 na 
ciekawe otwarte zajęcia feryjne w ramach 
Feryjnej Akademii Talentów. 
Projekt jest propozycją na twórcze spędze-
nie ferii zimowych. Jego ważnym aspektem 
jest stworzenie możliwości odkrywania 
i kształcenia uzdolnień oraz położenie naci-
sku na indywidualny rozwój i samorealiza-
cję. Skierowany jest do wszystkich chętnych 
dzieci i młodzieży.
Informacje znajdują się na www.opp3.
zabrze.magistrat.pl w zakładce Aktualności 
oraz www.opp3zabrze.cba.pl.

Klub Kwadrat  
zabrzańskiej Spółdzielni mieszkaniowej
ul. Ślęczka 8
tel. 32 271-84-64
29, 30, 31.01, 1.02 godz. 11.30-14.30 – różno-
tematyczne warsztaty dla dzieci: plastyczno-
-manualne, muzyczne, gry stolikowe i plan-
szowe, quizy, konkursy, turnieje; wstęp bez-
płatny.
1.02 – konkurs plastyczny „Ja tu mieszkam”, 
z okazji 60-lecia ZSM.
2.02 – wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 
oraz planetarium w Warszawie; koszt 65-95 zł.
W drugim tygodniu ferii zaplanowano wy-
cieczkę do Krakowa do muzeum Podziemia 
Rynku.

teatr nowy
pl. teatralny 1
tel. 32 271-32-56/57
Wielką przyjemność sprawi zapewne dzieciom 
wizyta w teatrze. Młodym widzom polecamy 
spektakl „Idziemy po skarb”, który obejrzeć 
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można będzie 31 stycznia i 1 lutego o godz. 10.00.
„Idziemy po skarb” Janoscha w reżyserii 
Zbigniewa Stryja to pełna optymizmu, cie-
pła, subtelnego humoru przeplatana we-
sołymi piosenkami opowieść o przygodach 
dwóch przyjaciół: Misia i Tygryska, marzą-
cych o „największym szczęściu na ziemi” – 
o bogactwie. Główni bohaterowie oraz cała 
reszta wymyślonych przez Janoscha postaci 
poprzez poszukiwanie, przekraczanie granic 
i marzenia przekazują proste prawdy o życiu, 
w którym najlepiej żyć skromnie i nie trwo-
nić czasu na zdobywanie pieniędzy, które ła-
two stracić. Bo przecież ważna jest przyjaźń,  
a rodzinna okolica to najlepsze miejsce do 
życia, jakie można znaleźć na ziemi.

Śląskie rancho 
ul. Stanisława webera 18
Podczas ferii zapraszamy dzieci i młodzież 
na lodowisko o wymiarach 20 x 40 m, które 
posiada szatnie, odpowiednie oświetlenie, 
nagłośnienie i wypożyczalnię łyżew. Lodo-
wisko czynne jest w godzinach 8.00-20.45. 
Wejście o pełnej godzinie na 45 minut, 
z przerwą w godz. 13.45-15.00. 

cennIK: 
Bilet normalny – 9 zł/45 min
Bilet ulgowy – 5 zł/45 min
Zorganizowane  
grupy szkolne – do godz. 14.00 – 5 zł/45 min
Karnet normalny – 54 zł
Karnet ulgowy – 30 zł
Wypożyczenie łyżew – 5 zł
Szafka – 2 zł
Pingwin do nauki jazdy – 5 zł
Ostrzenie łyżew – 8 zł

Jeśli komuś za zimno na lodowisku,  
to zapraszamy na zabrzańskie baseny.

Aquarius Kopernik
al. Korfantego 18
tel. 519-079-093

godziny otwarcia: 
poniedziałek – godz. 6.00-20.00, 
wtorek-sobota – godz. 6.00-22.00, 
niedziela – godz. 10.00-22.00.  

Aquarius
pl. Krakowski 10
tel. 32 271-12-96/97

godziny otwarcia: 
poniedziałek-piątek – godz. 6.00-22.00, 
sobota – 8.00-22.00, 
niedziela – godz. 8.00-16.00.  

Szczegóły na stronie: 
www.aquariuszabrze.pl.

OpracOwanie: 
Dom Muzyki i Tańca, ul. gen. de Gaulle’a 17,  

tel. 32 271-56-41 wewn. 29.

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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