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Wydział Kultury i Sportu oraz Wydział Oświa-
ty Urzędu Miejskiego w Zabrzu zapraszają 
uczniów do korzystania z zajęć podczas zi-
mowych ferii w następujących placówkach. 

Te szkoły zapraszają na ferie:

BISKUPICE – SP nr 21, SP nr 22
CENTRUM – SP nr 14, SP nr 25, ZS nr 20, 
ZSS nr 38, ZSE-U, ZSM-S
GRZYBOWICE – SP nr 32
GUIDO – ZS nr 3
MACIEJÓW – SP nr 23
MIKULCZYCE – SP nr 26, ZS nr 10
OSIEDLE HELENKA – SP nr 30, Gim. nr 24
ROKITNICA – SP nr 31, Gim. nr 29
ZABORZE – SP nr 16, SP nr 17, SP nr 18, 
Gim. nr 9, ZSS, OPP nr 4 CET 

SZKOŁY: BISKUPICE

Szkoła Podstawowa nr 21
ul. Bytomska 26
tel. 32 271-46-14
Przez pierwszy tydzień ferii w szkole odby-
wać się będą zajęcia rekreacyjno-sportowe 
dla uczniów SP nr 21. Dzieci z klas I-III spo-
tykać się będą w godz. 8.00-11.00, natomiast 
uczniowie klas IV-VI w godz. 11.00-14.00. Dla 
uczniów klas I-III organizatorzy zaplanowali: 

gry i zabawy ruchowe, gry drużynowe, ćwi-
czenia i gry terenowe na świeżym powietrzu, 
wyjście na basen oraz „rytm, muzykę i ta-
niec”. Natomiast uczniowie klas starszych 
będą mieli w programie: tenis stołowy – gra 
indywidualna i deblowa, lekkoatletykę – bie-
gi, skoki, rzuty, minigry sportowe, wyjście na 
basen oraz minipiłkę ręczną. 

Szkoła Podstawowa nr 22
ul. Bytomska 94
tel. 32 271-43-02
Codziennie, w godz. 8.00-16.00, w placówce 
odbywać się będą zajęcia półkolonijne dla 
uczniów klas I-VI. Szczegółowy harmono-
gram zajęć:
16.01 – spotkanie powitalne, zapoznanie 
z BHP półkolonii; podział dzieci na grupy; za-
bawy pozwalające na wzajemne poznanie się 
dzieci i wychowawców, zabawy integrujące.
17.01 – laurka dla babci i dziadka; nauka pio-
senki dla babci i dziadka; zabawy integracyjne.
18.01 – całodniowa wycieczka na basen.
19.01 – ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” – zaba-
wy ruchowe: dwa ognie, hula hop, skakanka.
20.01 – wyjazd do kina.
23.01 – makieta zimowe zabawy – wykony-
wanie prac w grupach 6-osobowych; zabawy 
stolikowe, gry planszowe, puzzle.
24.01 – robienie masek karnawałowych; za-
bawy stolikowe – puzzle, gry.
25.01 – ,,Kulinaria” – opracowanie ulubione-
go menu; nauka stolikowej kultury; przygo-

Udanych ferii!
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
– Moi drodzy, po kilku miesiącach intensywnej nauki nadeszły oczekiwane 
ferie zimowe. To czas, w którym możecie odpocząć od szkolnych obowiąz-
ków. Okazja do relaksu, spotkań z rówieśnikami, rozwijania swoich pasji  
i zainteresowań. Na tych, którzy ferie spędzą w Zabrzu, czeka sporo atrak-
cji. Będą zajęcia sportowe, plastyczne i rekreacyjne. Ciekawe propozycje 
przygotowały zarówno szkoły, jak i działające w naszym mieście instytu-
cje kultury. Życzę wszystkim aktywnych, radosnych i bezpiecznych ferii!
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towanie kanapek, nauka robienia sałatek; 
degustacja przygotowanych posiłków.
26.01 – wyjazd na basen.
27.01 – ,,Pożegnalne spotkania” – wycieczka 
do kina Roma połączona ze zwiedzaniem 
Muzeum Miejskiego w Zabrzu; zaprezento-
wanie prac wykonanych podczas półkolonii; 
zakończenie półkolonii, wręczenie pamiątko-
wych upominków i dyplomów.

Ponadto przez dwa tygodnie ferii szkoła za-
prasza dzieci z całego miasta – uczniów klas 
III-VI, na zajęcia sportowo-rekreacyjne od-
bywające się w sali gimnastycznej SP 22. Za-
jęcia odbywać się będą w godz. 9.00-13.00. 
Program codziennych zajęć: zbiórka, omó-
wienie zajęć, przedstawienie zasad BHP, 
zabawy organizacyjno-porządkowe, zaba-
wy bieżące, ćwiczenia kształtujące i ogólno-
rozwojowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe 
z piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, ringo, 
hokeja na trawie, badmintona, tenisa stoło-
wego, zabawy uspokajające, podsumowa-
nie zajęć.

SZKOŁY: CENTRUM

Szkoła Podstawowa nr 14  
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 10, tel. 32 271-61-80
Podczas całych ferii w szkole odbywać się 
będą półkolonie. Zajęcia odbywać się będą 
w godz. 8.00-16.00. Harmonogram:
16.01 – gry i zabawy stolikowe; śniadanie; za-
jęcia integrujące grupę; obiad; gry i zabawy 
dowolne, ciche czytanie; zabawy z piłką na sali.
17.01 – gry i zabawy stolikowe; śniadanie; udział 
w warsztatach „Malarskie abstrakcje”; obiad; 
gry i zabawy dowolne, ciche czytanie; gry i zaba-
wy ruchowe, turniej gry zespołowej dwa ognie.
18.01 – gry i zabawy stolikowe; śniadanie; Dzień 
Sportu – zajęcia w hali widowiskowo-sporto-
wej; obiad; gry i zabawy dowolne, ciche czy-
tanie; konkurs plastyczny „Zimowy pejzaż”.
19.01 – gry i zabawy stolikowe; śniadanie; 
wyjście do Teatru Nowego – Bajkowa Lista 
Przebojów; obiad; gry i zabawy dowolne, 
ciche czytanie; spacer po najbliższej okolicy.
20.01 – gry i zabawy stolikowe; śniadanie; 
wyjście na basen Aquadrom; obiad; gry i za-
bawy dowolne, ciche czytanie; minilista prze-
bojów i konkurs tańca.
23.01 – gry i zabawy stolikowe; śniadanie; 
wyjście na Kąpielisko Leśne, kulig, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek; obiad; gry i zabawy 
dowolne, ciche czytanie; wyjście do parku.
24.01 – gry i zabawy stolikowe; śniadanie; 
warsztaty teatralne z bajką; obiad; gry i za-
bawy dowolne, ciche czytanie; rozgrywki 
sportowe na sali gimnastycznej.
25.01 – gry i zabawy stolikowe; śniadanie; 
warsztaty „Robotyka dla smyka”; obiad; gry 
i zabawy dowolne, ciche czytanie; wyjście do 
Muzeum Miejskiego na wystawę krakow-
skich szopek.
26.01 – gry i zabawy stolikowe; śniadanie; 
wycieczka do sali „Fiku-miku”; obiad; gry fo
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i zabawy dowolne, ciche czytanie; konkurs 
piosenki; zajęcia organizacyjno-porządkowe.
27.01 – gry i zabawy stolikowe; śniadanie; wyj-
ście na basen Aquarius; obiad; gry i zabawy do-
wolne, ciche czytanie; podsumowanie półkolo-
nii, uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.
W szkole przez dwa tygodnie odbywać się 
także będą zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
z podziałem na grupy wiekowe. W godzi-
nach 8.00-16.00 zaplanowano:

Grupa I i III
16.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy 
z piłką przy muzyce, miniaerobik.
17.01 – zajęcia ruchowe w terenie, zabawa 
w podchody – szukamy skarbu.
18.01 – zajęcia ruchowe w sali zabaw Frajda, 
wędrówki w terenie otwartym.
19.01 – zajęcia ogólnorozwojowe na sali gim-
nastycznej, turniej tenisa stołowego.
20.01 – wyjście na kręgle, zajęcia sportowe 
w terenie.
23.01 – zajęcia ruchowe w wodzie – wyjście 
na basen, spacer po najbliższej okolicy, zaba-
wa w podchody.
24.01 – minikoszykówka – podanie piłki obu-
rącz sprzed klatki piersiowej w miejscu, w ru-
chu oraz jednorącz – ręką prawą i lewą, mi-
niaerobik przy muzyce.
25.01 – wędrówki w terenie otwartym z ele-
mentami ścieżki zdrowia, zajęcia ruchowe na 
ściance wspinaczkowej.
26.01 – zajęcia ruchowe w sali zabaw Frajda, 
wędrówki w terenie otwartym.
27.01 – wyjście na kręgle, zajęcia sportowe 
w terenie.

Grupa II i IV
16.01 – gry i zabawy integracyjno-zapoznaw-
cze, ćwiczenia ogólnorozwojowe; ścieżka 
zdrowia wokół osiedla Kopernika.
17.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe na sali 
gimnastycznej, zbijak; ścieżka zdrowia przez 
park Dubiela.

18.01 – zajęcia ruchowe w sali zabaw Frajda; 
ścieżka sportowa, zajęcia sportowe w terenie.
19.01 – zajęcia sportowe na sali gimnastycz-
nej, tor przeszkód, wyścigi rzędów; turniej 
minihokeja.
20.01 – zajęcia na kręgielni; spacer po naj-
bliższej okolicy, ścieżka zdrowia.
23.01 – zabawy ruchowe z piłką na sali gim-
nastycznej; zabawy sportowe w terenie.
24.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe przy 
muzyce, turniej dwa ognie; turniej tenisa 
stołowego.
25.01 – wędrówki w terenie otwartym; zaję-
cia z piłką do kosza, konkurs na mistrza rzu-
tów do kosza.
26.01 – zajęcia ruchowe w sali zabaw Frajda; za-
jęcia ruchowe w terenie, zabawa w podchody.
27.01 – zajęcia na kręgielni; wędrówki w tere-
nie otwartym z elementami ścieżki zdrowia. 

Szkoła Podstawowa nr 25 
ul. Kotarbińskiego 18
tel. 32 275-25-12
Podczas drugiego tygodnia ferii szkoła za-
prasza dzieci na półkolonie, które odbywać 
się będą w godz. 8.30-13.30. Szczegółowy 
program codziennych zajęć: 
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godz. 8.30-9.00 – schodzenie się dzieci,
godz. 9.00-12.30 – zajęcia właściwe,
godz. 12.30-12.45 – zajęcia higieniczne,
godz. 12.45-13.05 – obiad,
godz. 13.05-13.30 – zajęcia w grupach, roz-
chodzenie się dzieci.

Zespół Szkół nr 20 
ul. Gagarina 2 
tel. 32 273-48-29
W pierwszym tygodniu ferii placówka zapra-
sza uczniów klas I-III z całego miasta oraz 
gimnazjalistów i młodzież licealną na zajęcia 
sportowo-rekreacyjne. 
Zajęcia dla najmłodszych odbywać się będą 
w godz. 9.00-13.00 i obejmować będą gry 
i zabawy oraz takie gry zespołowe, jak piłka 
nożna i unihokej. 
Zajęcia dla starszych uczniów odbywać się 
będą w godz. 10.00-12.30 i polegać będą na 
rozwijaniu podstawowych zdolności moto-
rycznych oraz doskonaleniu podstawowych 
elementów techniczno-taktycznych z zakre-
su koszykówki. 

Zespół Szkół Specjalnych nr 38
ul. Damrota 33
tel. 32 271-28-82
Przez dwa tygodnie ferii w szkole odbywać się 
będą półkolonie dla uczniów ZSS nr 38. Zajęcia 
odbywać się będą w dwóch grupach w godz. 
9.00-13.00. Szczegółowy harmonogram zajęć:
16.01 – apel rozpoczynający turnus, podział 
na grupy, zapoznanie z regulaminem oraz 
z tematem półkolonii, omówienie zasad BHP, 
przeciwpożarowych oraz poruszania się po 
drodze; wyjście na kręgle; wspólny posiłek.
17.01 – pogadanka na temat kulturalnego za-
chowania się w miejscach publicznych, zachę-
ta do życzliwego traktowania siebie nawza-
jem; wyjście na lodowisko; wspólny posiłek.
18.01 – wyjazd do kina. 
19.01 – podział uczestników na grupy; wyj-
ście na basen; wspólny posiłek.

20.01 – pogadanka na temat kulturalnego 
zachowywania się w stosunku do swoich ko-
leżanek i kolegów; wyjście na kręgle; wspól-
ny posiłek; podsumowanie pierwszego tygo-
dnia półkolonii.
23.01 – pogadanka na temat kulturalnego za-
chowania się w miejscach publicznych; przy-
gotowanie suchego prowiantu; wyjście do 
Muzeum Miejskiego – zwiedzanie wystawy 
przedstawiającej krakowskie szopki, warsz-
taty plastyczne „Moja szopka betlejemska”.
24.01 – przygotowanie suchego prowiantu; 
wyjazd do kina.
25.01 – przygotowanie suchego prowiantu; 
wyjazd do palmiarni.
26.01 – przygotowanie suchego prowiantu; 
wyjście do MOK-u na przedstawienie teatral-
ne „Pan Antenka i srebrny kubraczek” połą-
czone z warsztatami teatralnymi.
27.01 – przypomnienie zasad korzystania 
z basenu i bawialni, podział uczestników na 
grupy; wyjście na basen; powrót do szkoły, 
przygotowanie herbaty i kanapek; zakończe-
nie półkolonii.
 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
pl. Traugutta 1
tel. 32 271-48-23
Podczas całych ferii w placówce odbywać się 
będą zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mło-
dzieży ponadgimnazjalnej z ZSE-U. Zajęcia 
odbywać się będą w trzech grupach. W godz. 
10.00-11.20 przedmiotem zajęć będzie ko-
szykówka, w godz. 11.20-12.40 – siatkówka, 
a w godz. 12.40-14.00 – dyscypliny będą do 
wyboru, mogą obejmować piłkę nożną, rin-
go, badminton, serwobieg, dwa lub cztery 
ognie, unihokej albo siłownię. 

Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych  
ul. Franciszkańska 4
tel. 32 275-26-87
Podczas ferii młodzież gimnazjalna i ponad-
gimnazjalna z całego miasta będzie mogła 
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odwiedzić placówkę i wziąć udział w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych. Młodzież spotykać 
się będzie w dwóch grupach w godz. 11.00-
14.00. Zajęcia odbywać się będą na sali gim-
nastycznej i w siłowni. Zaplanowano: trenin-
gi na atlasie, mecze tenisa stołowego, mecze 
i turnieje w piłkarzykach, mecze towarzyskie 
i treningi siatkarskie, mecze towarzyskie i tre-
ningi piłkarskie (piłka halowa), mecze w uni-
hokeja, mecze towarzyskie koszykówki oraz 
gry i zabawy (ringo, badminton, Tur Ball).

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 klas I-VI z SP nr 32. Zajęcia odbywać 
się będą w czterech grupach, w godz. 9.00-
13.00. W programie zajęć znajdą się: roz-
grywki tenisa stołowego, rozgrywki szacho-

we i warcabowe, wyjazd do kręgielni oraz na 
ściankę wspinaczkową, wyjazd do sali zabaw 
Frajda, zajęcia plastyczne (konkursy rysun-
kowe), gry świetlicowe, pogadanki profilak-
tyczne oraz gry i zabawy w terenie. 

SZKOŁY: guidO

Zespół Szkół nr 3
ul. 3 Maja 118
tel. 32 271-29-15
W drugim tygodniu ferii placówka zaplano-
wała zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mło-
dzieży z ZS nr 3 oraz z całego miasta. Uczest-
nicy spotykać się będą w trzech grupach. 

A OTO SZcZEGółOwy PlAn ZAjęć:

GrUPA I
godz. 10.00-11.30 – gry zespołowe,
godz. 11.30-12.30 – gry planszowe, projekcje 
filmów, zajęcia teoretyczne itp.,
godz. 12.30-14.00 – gry zespołowe.
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GrUPA II
godz. 10.00-11.30 – gry zespołowe,
godz. 11.30-12.30 – gry planszowe, projekcje 
filmów, zajęcia teoretyczne itp.,
godz. 12.30-14.00 – siłownia, tenis stołowy.

GrUPA III
godz. 13.00-14.30 – gry zespołowe,
godz. 14.30-15.30 – gry planszowe, projekcje 
filmów, zajęcia teoretyczne itp.,
godz. 15.30-17.00 – gry zespołowe.
Jest możliwość, że zajęcia odbywać się będą 
także w hali MOSiR-u lub na obiekcie Walki.

SZKOŁY: Maciejów

Szkoła Podstawowa nr 23 
ul. Pestalozziego 16, tel. 32 276-15-32
W pierwszym tygodniu ferii w placówce 
odbywać się będą zajęcia sportowo-rekre-
acyjne dla uczniów klas I-VI SP nr 23. Za-
jęcia odbywać się będą w dwóch grupach, 
w godz. 9.00-15.00, a dzienny rozkład zajęć 
przedstawia się następująco:

GrUPA I
godz. 9.00-11.00 – zabawy ruchowe na świe-
żym powietrzu,
godz. 11.00-13.00 – biegi terenowe, podcho-
dy zimowe, minipiłka nożna, minisiatkówka, 
minikoszykówka itp.,
godz. 13.00-15.00 – tenis stołowy, rozgrywki 
szachowe i warcabowe.

GrUPA II
godz. 9.00-11.00 – zabawy ruchowe i gry ze-
społowe na sali,
godz. 11.00-13.00 – biegi terenowe, podcho-
dy zimowe, minipiłka nożna, minisiatkówka, 
minikoszykówka itp.,
godz. 13.00-15.00 – gry zespołowe, zabawy 
ruchowe przy muzyce.

SZKOŁY: MiKulcZYce

Szkoła Podstawowa nr 26
ul. S. Ogórka 9
tel. 32 271-50-53
Placówka zaprasza uczniów klas I-VI z ca-
łej dzielnicy na półkolonie. Zajęcia odbywać 
się będą przez całe ferie, w trzech grupach, 
w godz. 8.00-16.00. 

A OTO SZcZEGółOwy hArMOnOGrAM:
16.01 – spotkanie powitalne, zapoznanie 
z zasadami zachowania bezpieczeństwa na 
półkolonii, spotkanie z policjantem; podział 
dzieci na grupy; zabawy pozwalające na 
wzajemne poznanie dzieci i wychowawców, 
zabawy integrujące; zajęcia w grupach – wy-
konywanie prac plastycznych, gry stolikowe; 
obiad; kończenie prac.
17.01 – czynności organizacyjne; wyjście do 
Multikina na seans filmowy; powrót do szkoły, 
obiad; zajęcia w grupach, technika origami.
18.01 – czynności organizacyjne; wycieczka 
piesza do stadniny koni; powrót do szkoły, 
obiad; praca w grupach – omówienie wy-
cieczki, konkurs rysowania na temat wrażeń 
z wycieczki; oglądanie filmu „Czarny Książę”.
19.01 – czynności organizacyjne; wyjście do 
Teatru Nowego na spektakl Bajkowa Lista 
Przebojów; obiad; indywidualne prace pla-
styczne na temat spektaklu.
20.01 – czynności organizacyjne; zajęcia 
sportowe na sali gimnastycznej; obiad; laur-
ka dla babci i dziadka – wykorzystanie róż-
nych technik plastycznych; nauka piosenki 
okolicznościowej.
23.01 – czynności organizacyjne; wycieczka 
po dzielnicy – poznawanie miejsc historycz-
nych; obiad; omówienie wycieczki, zabawy 
stolikowe.
24.01 – czynności organizacyjne; zawody 
sportowe na sali gimnastycznej; obiad; ma-
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ski karnawałowe – zajęcia w grupach przygo-
towujące do zabaw karnawałowych.
25.01 – czynności organizacyjne; opraco-
wanie ulubionego menu; nauka stolikowej 
kultury; przygotowanie kanapek, nauka ro-
bienia sałatek, w tym owocowych; obiad; 
aranżacja stołu, podanie, degustacja sałatek 
owocowych.
26.01 – czynności organizacyjne; wyjazd na 
lodowisko; obiad; konkurs „Komputerowy 
obrazek”.
27.01 – czynności organizacyjne; bal karna-
wałowy w sali gimnastycznej; obiad; wystaw-
ka prac wykonanych podczas półkolonii; za-
kończenie półkolonii, wręczenie upominków 
i dyplomów.

Zespół Szkół nr 10
ul. chopina 26
tel. 32 271-11-77
Placówka zaprasza na zajęcia sportowo-re-
kreacyjne młodzież gimnazjalną i ponadgim-
nazjalną z całego miasta. Zajęcia odbywać 
się będą przez całe ferie z podziałem na róż-
ne dyscypliny sportowe. w dniach 16-19.01 
w godz. 11.00-14.00 oraz 23-26.01 w godz. 
11.00-13.00 będą zajęcia związane z siat-
kówką, z kolei w dniach 16-19.01 w godz. 
9.00-11.00, 17, 18 i 20.01 w godz. 11.00-13.00 
i w dniach 23-27.01 w godz. 13.00-15.00 zaję-
cia poświęcone będą piłce nożnej, a w dniach 
23-27.01 w godz. 9.00-11.00 – koszykówce.

SZKOŁY: OSiedle HelenKa

Szkoła Podstawowa nr 30
ul. wawrzyńskiej 11
tel. 32 272-29-94
Przez całe ferie placówka zaprasza na zajęcia 
sportowo-rekreacyjne uczniów SP nr 30 oraz 
jej absolwentów. Zajęcia odbywać się będą 
w trzech grupach, w godz. 8.00-10.00, 10.00-

12.00 i 12.00-14.00. W programie zajęć zapla-
nowano: minigry sportowe, tory przeszkód, 
gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe, takie 
jak siatkówka, koszykówka i piłka ręczna, 
a także konkursy sportowe.

Gimnazjum nr 24
ul. Zamenhofa 56
tel. 32 272-23-48
W pierwszym tygodniu ferii szkoła zaprasza 
na zajęcia sportowo-rekreacyjne uczniów 
klas IV-VI i młodzież gimnazjalną z Helenki. 
Zajęcia odbywać się będą z podziałem na 
grupy. A oto szczegółowy harmonogram:
I grupa, godz. 9.00-10.00 – piłka nożna – 
rozwijanie techniki gry użytkowej w piłkę 
nożną halową, kształtowanie kondycji fizycz-
nej; rozwijanie umiejętności współdziałania 
w grupie oraz integracja grupy.
II grupa, godz. 10.00-11.00 – piłka siatko-
wa – rozwój organizmu poprzez aktywność 
ruchową, rozbudzanie sportowych zaintere-
sowań wśród uczniów, samokontrola i umie-
jętność sprawdzania poziomu cech moto-
rycznych, rozwój doskonalenia techniki gry 
w piłkę siatkową; rozwijanie umiejętności 
gry w zespole (na różnych pozycjach).
III grupa, godz. 11.00-12.00 – badminton – 
aktywizowanie młodzieży do uczestnictwa 
w zajęciach sportowych, doskonalenie tech-
niki gry pojedynczej i deblowej w badminto-
na oraz umiejętności współpracy w parach, 
kształtowanie właściwej kondycji fizycznej 
oraz rozwijanie zainteresowań sportem.

SZKOŁY: ROKitnica

Szkoła Podstawowa nr 31
ul. jordana 7
tel. 32 272-21-09
Przez całe ferie szkoła zaprasza na zajęcia 
sportowo-rekreacyjne. Będą się one odby-
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wać w godz. 9.00-13.00 z podziałem na gru-
py wiekowe. Dla grupy I, czyli uczniów klas 
I-III, zaplanowano: gry planszowe, zajęcia 
rekreacyjno-sportowe na małej salce gim-
nastycznej, szkolnym placu zabaw (w zależ-
ności od pogody) oraz na sali wyposażonej 
w sprzęt sportowy w ramach projektu „Ra-
dosna szkoła”. Dla grup II i III, czyli uczniów 
klas IV-VI, przewidziano zabawy ruchowe 
i gry zespołowe na dużej sali gimnastycznej.

Gimnazjum 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 Gimnazjum 29. 

SZcZEGółOwy PlAn ZAjęć 
wyGląDA nASTęPUjącO: 
16.01 – zajęcia rekreacyjno-wychowawcze 
w grupach; zapoznanie uczestników z regula-
minem półkolonii, z zasadami BHP w środkach 
lokomocji, w czasie gier i zabaw na świeżym 
powietrzu; wyjazd do palmiarni w Gliwicach.
17.01 – wyjazd do Kopalni Guido.
18.01 – wyjazd do Górnośląskiego Parku Et-
nograficznego w Chorzowie.

19.01 – wyjazd do planetarium w Chorzowie.
20.01 – wyjazd do Domu Chleba w Radzion-
kowie.

SZKOŁY: ZabOrZe

Szkoła Podstawowa nr 16
ul. lompy 78
tel. 32 271-27-69
Od 16 do 25.01 w szkole odbywać się będą 
zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimna-
stycznej i basenie dla wszystkich chętnych 
uczniów szkół podstawowych oraz gimna-
zjów z całego miasta. Zajęcia prowadzone 
będą w godz. 8.00-10.30 oraz 10.30-13.00. 
Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy. Na 
sali gimnastycznej przewidziano gry i zaba-
wy ruchowe oraz drużynowe gry zespołowe. 
Na basenie doskonalone będzie pływanie, 
zaplanowano też gry i zabawy w wodzie.
W tym samym czasie w placówce odbędą się 
półkolonie dla uczniów klas I-III SP nr 16. 

Szkoła Podstawowa nr 17 
ul. Korczoka 98
tel. 32 271-26-61
W pierwszym tygodniu placówka zaprasza 
na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci z SP 
nr 17 (jeżeli będą miejsca to także spoza 
szkoły). Zaplanowano podział uczestników 
na dwie grupy, które spotykać się będą 
w godz. 8.00-12.30.

hArMOnOGrAM ZAjęć:
16.01 – powitanie i zapoznanie uczestników 
zajęć z harmonogramem i zasadami bezpie-
czeństwa; zabawy integracyjne, ćwiczenia 
ogólnorozwojowe z elementami toru prze-
szkód, minisiatkówka – gra szkolna, gry i za-
bawy rzutne. 
17.01 – utrwalenie zasad bezpieczeństwa pod-
czas zajęć rekreacyjno-sportowych; ćwiczenia 
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ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe, zabawy 
drużynowe – dwa ognie, piłka myśliwego.
18.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i za-
bawy bieżne i skoczne, badminton – gry i za-
bawy, turniej piłki nożnej.
19.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ru-
chowe i gry drużynowe – dwa ognie, cztery ognie.
20.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe z ele-
mentami toru przeszkód, zabawy ruchowe 
i gry drużynowe z piłkami; podsumowanie 
i podziękowanie za udział w zajęciach.

Szkoła Podstawowa nr 18
ul. Karczewskiego 10
tel. 32 271-27-83
W pierwszym tygodniu ferii szkoła zaprasza 
na zajęcia rekreacyjno-sportowe wszystkich 
chętnych uczniów SP nr 18. Uczestnicy podzie-
leni zostaną na trzy grupy, a spotykać się będą 
w godz. 9.00-14.00. Harmonogram zajęć:
16.01 – powitanie, zapoznanie uczestników 
z harmonogramem i zasadami bezpieczeń-
stwa, zabawy integracyjne, ćwiczenia ogól-
norozwojowe, gry i zabawy planszowe oraz 
słowne, gry drużynowe – dwa ognie, cztery 
ognie, musik.
17.01 – utrwalenie zasad bezpieczeństwa 
podczas zajęć rekreacyjnych i sportowych, 
ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy 
ruchowe, minisiatkówka, badminton, origa-
mi, kalambury.
18.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe z ele-
mentami toru przeszkód, gry i zabawy bieżne 
i skoczne, gry i zabawy stolikowe, tenis stołowy.
19.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry 
i zabawy rzutne (ringo, bumerang), gry dru-
żynowe – dwa ognie, minisiatkówka, serwo-
bieg, gry planszowe.
20.01 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, tenis 
stołowy, gry drużynowe z piłkami, gry i zaba-
wy stolikowe; podsumowanie i podziękowa-
nie za udział w zajęciach.
Przy sprzyjającej aurze planuje się codzien-
nie gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

Gimnazjum nr 9
ul. Olchowa 2
tel. 32 271-55-01
W drugim tygodniu ferii w placówce odbywać 
się będą zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
z całego miasta. Uczestnicy spotykać się będą 
w godzinach 9.00-11.00 i 11.00-13.00. Orga-
nizatorzy mają na celu harmonijny rozwój 
psychomotoryczny młodzieży oraz zagospo-
darowanie im czasu wolnego. W programie 
przewidziano zajęcia z piłki siatkowej dziew-
cząt i chłopców – doskonalenie techniki, tak-
tyki oraz gry. Zajęcia mają także na celu roz-
wijanie talentów sportowych. Przewidziano 
rozgrywki małych gier oraz gry właściwej 6/6.

Zespół Szkół Sportowych
ul. Płaskowickiej 2
tel. 32 271-18-23
Placówka przygotowała bardzo bogatą ofer-
tę zajęć sportowo-rekreacyjnych – w różnych 
godzinach, w różnych salach gimnastycz-
nych, dla różnorodnych grup wiekowych, 
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dla uczniów z ZSS, a także dla dzieci z całego 
miasta. Poniżej szczegóły.
– Przez całe ferie dla klas II i III LO oraz przez 
drugi tydzień dla uczniów SP odbywać się 
będą zajęcia w godz. 8.00-10.00 i 10.00-12.00 
w hali Pogoń. Będą to zajęcia mające na celu 
podniesienie sprawności fizycznej, zdrowot-
ności, a także sprawienia radości dzieciom 
i młodzieży. Zakres zajęć obejmował będzie: 
gimnastykę, lekkoatletykę, gry i zabawy ru-
chowe o różnym charakterze, elementy tech-
niki i taktyki gry w piłkę ręczną, gry zespo-
łowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna) 
oraz zajęcia na siłowni. 
– W pierwszym tygodniu zajęć, w godz. 8.00-
10.30, na sali gimnastycznej Iskra odbywać 
się będą zajęcia dla uczniów klas I-III ZSS. 
Będą to: zajęcia wzmacniające wszystkie 
partie mięśni, zajęcia rekreacyjno-sportowe, 
gry i zabawy na trampolinie, gry i zabawy na 
świeżym powietrzu.
– W drugim tygodniu ferii uczniowie klas IV-
-VI ZSS w godz. 8.00-12.00 mogą wziąć udział 
w zajęciach na sali gimnastycznej Iskra. Będą 
to: zajęcia gibkościowo-rozciągające, ćwicze-
nia siłowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, 
gry i zabawy na trampolinie, gry i zabawy na 
świeżym powietrzu.
– W drugim tygodniu ferii na sali gimnastycz-
nej ZSS w godz. 8.00-12.00 odbywać się będą 
zajęcia dla uczniów klas I-III oraz młodzieży 
gimnazjalnej ZSS. Będzie to aktywny wypo-
czynek poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe, 
kształtujące i zwiększające zdolności mo-
toryczne. W programie także gry i zabawy 
zwinnościowo-skocznościowe, ćwiczenia 
wzmacniające poszczególne partie mięśni 
oraz zabawy na świeżym powietrzu.
– Dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej 
z ZSS w pierwszym tygodniu ferii odbędą się 
w godz. 10.00-12.00 zajęcia w hali Pogoń. 
Zakres zajęć obejmował będzie: sprawność 
fizyczną (gimnastyka, lekka atletyka), gry 
i zabawy ruchowe o różnym charakterze, ele-

menty techniki i taktyki gry w piłkę ręczną, 
gry zespołowe (siatkówka, koszykówka, piłka 
nożna) oraz zajęcia na siłowni.
– Na sali gimnastycznej Iskra w drugim ty-
godniu ferii odbywać się będą w godz. 8.00-
11.00 zajęcia dla uczniów klas I-III i IV-VI ZSS. 
Będą to: zajęcia gibkościowo-rozciągające, 
ćwiczenia siłowe, zajęcia rekreacyjno-sporto-
we, gry i zabawy na trampolinie, gry i zaba-
wy na świeżym powietrzu.
– Przez całe ferie w hali Pogoń w godz. 8.00-
100 spotykać się będzie młodzież licealna 
klas I ZSS. W programie zajęć: gimnastyka, 
lekka atletyka, gry i zabawy ruchowe o róż-
nym charakterze, elementy techniki i taktyki 
gry w piłkę ręczną, gry zespołowe (siatków-
ka, koszykówka, piłka nożna) oraz zajęcia na 
siłowni.
– Przez całe ferie w hali Pogoń odbywać się 
będą, w godz. 10.00-12.00, zajęcia dla mło-
dzieży gimnazjalnej klas I-III ZSS. Zakres za-
jęć obejmował będzie: sprawność fizyczną 
(gimnastyka, lekka atletyka), gry i zabawy 
ruchowe o różnym charakterze, elementy 
techniki i taktyki gry w piłkę ręczną, gry ze-
społowe (siatkówka, koszykówka, piłka noż-
na) oraz zajęcia na siłowni.
– W pierwszym tygodniu ferii na sali gimna-
stycznej ZSS w godz. 8.00-11.00 odbywać się 
będą zajęcia dla uczniów klas I-III ZSS. Będą 
to: zajęcia gibkościowo-rozciągające, ćwi-
czenia siłowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, 
gry i zabawy na trampolinie, gry i zabawy na 
świeżym powietrzu.
– W drugim tygodniu ferii w hali Pogoń, 
w godz. 12.00-14.00, spotykać się będzie mło-
dzież gimnazjalna klas III ZSS. W programie 
zajęć zaplanowano: gimnastykę, lekką atle-
tykę, gry i zabawy ruchowe o różnym charak-
terze, elementy techniki i taktyki gry w piłkę 
ręczną, gry zespołowe (siatkówkę, koszy-
kówkę, piłkę nożną) oraz zajęcia na siłowni.
– W drugim tygodniu ferii w hali Pogoń od-
będą się zajęcia z podziałem na grupy ze 
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względu na wiek. Grupa I, czyli uczniowie 
klasy VI ZSS, spotykać się będzie w godz. 
8.00-10.00, natomiast w godz. 10.00-12.00 
odbywać się będą zajęcia dla młodzieży gim-
nazjalnej ZSS. W programie zajęć obu grup 
zaplanowano: gimnastykę, lekką atletykę, 
gry i zabawy ruchowe o różnym charakterze, 
elementy techniki i taktyki gry w piłkę ręczną, 
gry zespołowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
nożną) oraz zajęcia na siłowni.
– W pierwszym tygodniu ferii w sali gimna-
stycznej Iskra, w godz. 8.00-11.00, odbędą 
się zajęcia dla uczniów klas I-III ZSS. W pro-
gramie zjadą się: zajęcia gibkościowo-roz-
ciągające i ćwiczenia siłowe na sali gimna-
stycznej, zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry 
i zabawy na trampolinie, gry i zabawy na 
świeżym powietrzu.
– Dla młodzieży gimnazjalnej klas II ZSS 
w drugim tygodniu ferii, w godz. 8.00-10.00 
i 15.00-17.00, odbywać się będą zajęcia 
w hali Pogoń. W programie zajęć zaplanowa-
no: gimnastykę, lekką atletykę, gry i zabawy 
ruchowe o różnym charakterze, elementy 
techniki i taktyki gry w piłkę ręczną oraz gry 
zespołowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
nożną).

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
centrum Edukacji Twórczej 
ul. Korczoka 98
tel. 32 277-54-81
Podczas całych ferii placówka zaprasza 
uczniów klas I-III z całego miasta na półkolo-
nie. Zajęcia odbywać się będą w godz. 8.30-
13.00. Szczegółowy harmonogram przedsta-
wia się następująco:
16.01 – godz. 8.30 – zajęcia integracyjne 
w grupie, omówienie zasad bezpiecznego 
podróżowania, podpisanie kontraktu; godz. 
9.20 – dojazd do ZSS; godz. 10.00 – zajęcia 
sportowe z elementami akrobatyki; godz. 
12.30-13.00 – powrót do placówki, zakończe-
nie zajęć.

17.01 – godz. 8.30-10.00 – „Sportowy pora-
nek” – zajęcia ruchowe; godz. 9.15 – wyjazd 
do Chorzowa; godz. 10.00-12.30 zajęcia na 
terenie Etnograficznego Parku Chorzowskie-
go; godz. 12.30-13.00 – powrót do placówki, 
zakończenie zajęć.
18.01 – godz. 8.30-10.00 – „Sportowy pora-
nek” – zajęcia ruchowe; godz. 9.15 – wyjazd 
do Katowic; godz. 10.00-12.30 – zajęcia na 
terenie obiektu rekreacji i animacji „W Kra-
inie Czarów”; godz. 12.30-13.00 – powrót do 
placówki, zakończenie zajęć.
19.01 – godz. 8.30 – „Moja przygoda” – za-
jęcia plastyczne; godz. 9.20 – wyjazd na 
ściankę wspinaczkową „Salewa”; godz. 10.00 
– zajęcia na ściance wspinaczkowej; godz. 
12.30-13.00 – powrót do placówki, zakończe-
nie zajęć.
20.01 – godz. 8.30 – „Przygoda pirata” – zaję-
cia ruchowe; godz. 9.15 – wyjazd do Katowic; 
godz. 10.00 – zajęcia artystyczne z elementa-
mi plastyki na terenie Domu Oświatowego; 
godz. 12.30-13.00 – powrót do placówki, za-
kończenie zajęć.
23.01 – godz. 8.30 – przypomnienie zasad 
bezpiecznego podróżowania i zasad zawar-
tych w kontrakcie; godz. 9.00 – dojazd do 
Zbrosławic; godz. 9.30 – zajęcia ruchowe, 
sportowe na terenie Ośrodka Jeździeckiego; 
godz. 12.30-13.00 – powrót do placówki, za-
kończenie zajęć.
24.01 – godz. 8.30 – zajęcia ruchowe z ele-
mentami gier i zabaw sportowych „Siłacz”; 
godz. 9.15 – dojazd do Teatru Nowego; godz. 
10.00 – udział w koncercie; godz. 12.30-13.00 
– powrót do placówki, zakończenie zajęć.
25.01 – godz. 8.30 – zajęcia integracyjne 
w grupach „Smoczy głos”, omówienie zasad 
bezpiecznego podróżowania, podpisanie 
kontraktu; godz. 9.15 – dojazd do kręgielni; 
godz. 10.00 – zawody w bowlingu na terenie 
kręgielni; godz. 12.30-13.00 – powrót do pla-
cówki, zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu, zakończenie zajęć.
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26.01 – godz. 8.30 – „Dokończ zdanie” – za-
jęcia artystyczne; godz. 9.20 – wyjazd na 
ściankę wspinaczkową „Salewa”; godz. 10.00 
– zajęcia na ściance wspinaczkowej; godz. 
12.30-13.00 – powrót do placówki, zakończe-
nie zajęć.
27.01 – godz. 8.30 – „Nasza wystawa” – za-
jęcia plastyczne, podsumowanie zajęć feryj-
nych; godz. 9.00 – wyjazd do Jump Word; 
godz. 10.00 – zajęcia sportowe z wykorzy-
staniem trampolin na terenie obiektu; godz. 
12.30-13.00 – powrót do placówki, zakończe-
nie zajęć.

Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji
ul. Matejki 6, tel. 32 271-66-40
W ramach ferii zimowych placówka udostępni 
grupom zorganizowanym dzieci i młodzieży nie-
odpłatnie obiekty MOSiR-u w Zabrzu Sp. z o.o.

hala widowiskowo-Sportowa 
ul. j. Matejki 6
Terminy:
16, 18, 20, 23, 25, 27.01 godz. 9.00-11.00 – 
sektor C (piłka nożna)
17, 19, 24, 26.01 godz. 9.00-11.00 – sala 86 
(siatkówka – koszykówka)
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:
18.01 o godz. 10.00 na „Dzień Sportu” z MO-
SiR-em. W ramach imprezy będzie można 
pograć w: badmintona, bule, ringo, tenisa 
stołowego, będzie także konkurs rzutów do 
kosza i zajęcia z instruktorem cheerleader. 
Będą również dmuchane atrakcje. Impre-
za skierowana jest do dzieci korzystających 
z półkolonii, świetlic środowiskowych, placó-
wek opiekuńczych, grup zorganizowanych 
z opiekunami prawnymi, dzieci z opiekunem 
prawnym.

hala Sportowa
ul. Szafarczyka 16
Terminy:
16, 18, 20, 23, 25, 27.01 w godz. 10.00-12.00
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 uzgodnić telefonicznie pod nu-
merem 32 272-27-55.

Kąpielisko leśne
ul. Srebrna 10
Kąpielisko zaprasza w dniach 16-20.01 i 23-
27.01 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 odpowiednich 
warunków atmosferycznych),
– ognisko z pieczeniem kiełbasek (kiełbaski 
we własnym zakresie),
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– gorąca herbata dla grup zorganizowanych 
(bezpłatnie),
Wstęp na obiekt bezpłatny dla dzieci ze szkół 
podstawowych, przedszkoli, domów dziecka, 
fundacji, jednostek oświaty i innych organi-
zacji nie prowadzących działalności komer-
cyjnej z terenu Zabrza.

Uwaga! Udział w imprezach dla grup zorga-
nizowanych, z pełnoletnim opiekunem, pro-
simy uzgadniać telefonicznie pod numerem 
601-549-385 lub 32 276-17-43. 

AKTywnE ZABrZE
Program Aktywne Zabrze to cykl bezpłatnych 
szkoleń, treningów i zawodów dla mieszkań-
ców Zabrza (i nie tylko). Podczas ferii mogą 
w nich wziąć udział dzieci i młodzież. A oto 
wykaz zajęć:
17.01 godz. 20.00, basen SP nr 1 – aqua in-
terwał.
19, 26.01 godz. 20.20, rondo ul. Korfantego 
przy Planet Club – night runners.
21.01 godz. 11.30, klub ArkadiaFit – fitness. 

23, 24, 25, 26, 27.01 godz. 9.00, balon przy 
kortach przy ul. Piłsudskiego 83 – tenis 10. 
24.01 godz. 16.00, „Synergia” – aerial yoga.
24.01 godz. 20.00, Arena Zabrze – bieganie.
27.01 godz. 20.00, „Synergia” – joga.
Zapisy na zajęcia w Punkcie Informacji o Mie-
ście osobiście bądź telefonicznie.
Z myślą o feriach właśnie zaplanowano 
otwarte zajęcia z tenisa dla dzieci w wieku 
8-11 lat. Będą to zabawy i gry, ale również na-
uka, a odbędą się w balonie pneumatycznym 
na kortach przy ul. Piłsudskiego 83. Początek 
zajęć o godz. 9.00 i, w zależności od tempe-
ratury, mogą potrwać do godz. 12.00 lub nie-
co krócej. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. londzina 3
tel. 32 271-42-24
Miejska Biblioteka Publiczna organizuje po 
raz 21. akcję „Zima w bibliotece – 2017”. Bę-
dzie ona prowadzona w jedenastu filiach. 
Placówki biblioteczne skoncentrują się na 
realizacji kilku podstawowych tematów. 
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 filmowy 
do kina „Roma”. Poza wspólnymi zadania-
mi każda z filii będzie realizowała własny 
program zajęć, a więc różnego rodzaju gry 
i zabawy, konkursy, quizy, zajęcia rucho-
we, plastyczne, komputerowe, konkursy 
promujące czytelnictwo oraz umiejętność 
uczestniczenia w życiu kulturalnym nasze-
go miasta. Udział w akcji „Zima w bibliote-
ce” jest nieodpłatny, dlatego mile widziani 
są darczyńcy, którzy mogliby uatrakcyj-
nić ferie zimowe dzieciom pozostającym 
w mieście.fo
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hArMOnOGrAM ZAjęć 
w POSZcZEGólnych FIlIAch MBP:

Filia nr 4, ul. Czarnieckiego 44 – 16, 17, 19.01 
godz. 11.00-13.00.
Filia nr 9, ul. Paderewskiego 53 – poniedzia-
łek, środa, piątek (16-27.01) godz. 10.00-12.00.
Filia nr 10, ul. Kruszyny 1 – wtorek, piątek 
(17-27.01) godz. 10.00-12.00.
Filia nr 11, ul. Wolności 177 – wtorek, czwar-
tek (17-26.01) godz. 11.00-13.00.
Filia nr 12, ul. Wyzwolenia 2 – wtorek, czwar-
tek (17-26.01) godz. 11.00-12.00.
Filia nr 14, ul. gen. de Gaulle’a 81 – wtorek, 
czwartek (17-26.01) godz. 11.00-12.30.
Filia nr 15, ul. dr. H. Jordana 52 – wtorek, śro-
da, czwartek (17-26.01) godz. 11.00-13.00.
Filia nr 18, ul. Młodego Górnika 2c – wtorek, 
piątek (17-27.01) godz. 11.00-13.00.
Filia nr 19, ul. Sobieskiego 31 – wtorek, 
czwartek (17-26.01) godz. 11.00-13.00.
Filia nr 20, pl. Warszawski 1 – wtorek, czwar-
tek (17-26.01) godz. 11.00-13.00.
czytelnia ogólna, ul. Wyzwolenia 4 – czwar-
tek (17-24.01) godz. 9.30-11.00.

Miejski Ośrodek Kultury 
ul. 3 Maja 91a
tel. 32 278-08-02, 531-614-667
MOK zaprasza na ferie pod hasłem „Arty-
styczna zabawa”.
17.01 godz. 10.00 – „Malarskie abstrakcje”.
Na dzieci będzie czekało wszystko, czego po-
trzeba, aby uruchomić prawdziwą ekspresję 
i pokłady talentu. Posługując się barwami, 
dzieci będą malować, odbijać ręce, chlapać, 
psikać farbami. Każdy będzie miał okazję 
stworzyć swój własny, niepowtarzalny kolor. 
Atrakcją będzie także wymyślenie dla niego 
odpowiedniej nazwy. Z pomysłów małych 
twórców powstanie Wielka Księga Kolorów.
Wiek uczestników – 3-10 lat, czas trwania – 90 
minut. Bilet – 5 zł (do nabycia przed wejściem 
na zajęcia). 

19.01 godz. 10.00 – Muzyczne Wariacje – 
„Maluchy w krainie dźwięku”. 
„Maluchy w krainie dźwięku” to połączenie 
zajęć i zabaw umuzykalniających, ruchowych 
i teatralnych. Koncerty odbywają się bez po-
działu na publiczność i wykonawców w swo-
bodnej, prawie piknikowej atmosferze – na 
kolorowych matach i kocykach. Cykl inspiro-
wany jest badaniami i doświadczeniem prof. 
Edwina E. Gordona – muzyka jazzowego, pe-
dagoga i psychologa muzyki, badacza zwią-
zanego z Uniwersytetem Temple w Filadelfii 
oraz University of South w stanie Kolumbia. 
Wiek uczestników – do 6 lat, rodziny z nie-
mowlętami oraz spodziewający się potom-
stwa. Czas trwania – 45 minut. Bilet – 5 zł (do 
nabycia przed wejściem na zajęcia). 
26.01 godz. 10.00 – Teatralne Tajemnice – 
„Pan Antenka i srebrny kubraczek” – bajka 
dla dzieci połączona z warsztatami teatral-
nymi.
Na rogu ulic Szklanej i Różanej stoi niezwy-
kły sklep z zabawkami. Każdej nocy wszy-
scy mieszkańcy półek sklepowych ożywają 
i przygotowują się do rannych zakupów. Każ-
da zabawka marzy o tym, by zostać wybraną 
i trafić do dzieci. Pewnego dnia do sklepu tra-
fia Pan Antenka, którego piękny i srebrny ku-
braczek przyciąga wzrok nie tylko chłopców, 
ale również dziewczynek. Zazdrosne zabawki 
postanawiają pozbyć się intruza… Spektakl 
uczy tolerancji oraz ukazuje wartości płynące 
z prawdziwej przyjaźni. Po bajce zapraszamy 
na warsztaty teatralne z gry aktorskiej. 
Wiek uczestników – 3-12 lat. Czas trwania – 
40 minut bajki + 40 minut warsztatów teatral-
nych. Bilet – 5 zł (do nabycia przed wejściem). 
24.01 godz. 10.00 – Tańce Wygibańce – dys-
koteka na zakończenie ferii.
Zabawa w tanecznych rytmach przygotowa-
na przez Mistrzowską Akademię Tańca. Dzie-
ci oprócz wspólnej zabawy, mogą stanąć do 
konkursu na najładniejsze przebranie. Na-
grody czekają! 
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Wiek uczestników – od 3 lat. Czas trwania – 
50 minut. Bilet – 5 zł (do nabycia przed wej-
ściem na zajęcia). 
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefo-
niczną na wszystkie ww. zajęcia.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury  
w Biskupicach
ul. Kossaka 23, tel. 32 274-73-38
16.01 godz. 13.00-14.30 – ferie z zumbą.
16.01 godz. 14.30-16.00 – taniec nowoczesny. 
17.01 godz. 13.00-14.30 – ferie z zumbą.
17.01 godz. 14.30-16.00 – plastyka – cykl por-
tretowy.
18.01 godz. 13.00-14.30 – ferie z zumbą.
18.01 godz. 14.30-16.00 – plastyka – cykl por-
tretowy.
19.01 godz. 13.00-14.30 – nauka chodzenia 
na szczudłach.
19.01 godz. 14.30-16.00 – plastyka – cykl por-
tretowy.
20.01 godz. 13.00-14.30 – nauka chodzenia 
na szczudłach.
20.01 godz. 14.30-16.00 – fotografia – cykl 
portretowy.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Pawłowie
ul. Sikorskiego 114
tel. 32 275-12-86
16.01 godz. 9.00-13.00 – „Polskie tradycje, 
polska kuchnia, hity narodowe”.
Poznajemy nasze narodowe, regionalne tra-
dycje i zwyczaje. Poznajemy nasze narodowe 
specjały kulinarne, uczymy się przygotowy-
wać tradycyjne potrawy.
17.01 godz. 9.00-14.00 – „Jedziemy do Krakowa!”.
W programie zwiedzanie Rynku i Wawelu.
18.01 godz. 9.00-13.00 – „Z ułańską fanta-
zją...”, czyli śpiewamy piosenki narodowe, 
uczymy się tańców narodowych.
Poznajemy i tworzymy stroje ludowe, naro-
dowe. Uczymy się tańczyć i śpiewać. 
19.01 godz. 9.00-13.00 – tradycje wsi polskiej.
Wyjazd do Chlebowej Chaty w Brennej.

20.01 godz. 9.00-13.00 – „Piękna nasza pol-
ska cała”, czyli wielki plener malarski.
Poznajemy najpiękniejsze miejsca w Polsce. 
Tworzymy obrazy, kolaże z pejzażami Polski.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury  
w Kończycach
ul. Dorotki 3
tel. 32 275-04-05
16.01 godz. 9.00 – zajęcia plastyczne.
Tworzymy własne ZOO – praca z masą solną, 
projektujemy i wytwarzamy biżuterię z mo-
deliny, malujemy pejzaż zimowy, ozdabiamy 
pudełka techniką decoupage’u.
17.01 godz. 9.00 – zajęcia plastyczne.
Wycinamy, wydzieramy bajeczne gwiazdki 
śniegowe, tworzymy białe kwiaty – przygoto-
wanie do zajęć z czarodziejskiej chemii.
17.01 godz. 10.30 – czarodziejska chemia.
Magiczny pokaz, zmieniamy kolory kwiatów 
i inne ciekawe doświadczenia.
18.01 godz. 8.30 – wyjazd do Muzeum Gór-
nictwa Węglowego. 
Zwiedzanie wystawy i warsztaty plastyczne.
19.01 godz. 9.00 – zajęcia plastyczno-cukier-
nicze. Ozdabiamy ciasteczka, tworzymy słod-
kie łyżeczki.
19.01 godz. 10.30 – warsztaty taneczne – 
zumba.
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20.01 godz. 9.00 – wyjazd do kina lub na 
warsztaty do Galerii Muzeum Miejskiego 
Café Silesia.
Zakończenie ferii – tradycyjne pierogi.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury  
w Grzybowicach
ul. Badestinusa 60
tel. 32 273-82-58
16, 17, 18 i 20.01 godz. 10.00 – turniej sza-
chowy dla dzieci i młodzieży.
23 i 24.01 godz. 10.00 – „Zima oczami dziec-
ka” – zajęcia plastyczne dla dzieci.
25 i 27.01 godz. 10.00 – „Cuda z cekinów” – 
zajęcia florystyczne dla dzieci.
Dzieci będą mogły korzystać ze stołów do 
tenisa, gier planszowych, gier telewizyjnych, 
komputerów. Odbywać się będą zajęcia pla-
styczne, taneczne oraz wokalne. W planach 
jest również wyjazd do kina oraz na lodo-
wisko. Dodatkowo dzieci i dorośli mogą ko-
rzystać z cyklicznych zajęć i warsztatów pro-
wadzonych w ośrodku. Ferie zimowe w DOK 
Grzybowice organizowane są wspólnie ze 
Szkołą Podstawową nr 32 w Zabrzu.

Kino roma
ul. Padlewskiego 4
tel. 32 271-62-91
W dniach 16-29.01 o godz. 17.00 kino zapra-
sza na „Bajkowe ferie”, czyli przegląd najlep-
szych bajek filmowych na dużym ekranie. Bi-
lety wstępu w cenie 5 zł można nabyć przed 
wejściem na seans. Po wcześniejszym uzgod-
nieniu można zamówić seans dopołudniowy 
dla grupy zorganizowanej – tel. 32 271-62-91.

Muzeum Miejskie Galeria café Silesia 
ul. 3 Maja 6
tel. 32 777-05-01
Podczas ferii zimowych Muzeum Miejskie 
w Zabrzu zaprasza do Galerii Café Silesia 
na wystawę „Szopki krakowskie ze zbiorów 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”. 
Podczas trwania wystawy w każdą sobotę  
o godz. 12.00 będzie odtwarzany film o po-
wstawaniu szopek, zrealizowany w Mu-
zeum Historycznym Miasta Krakowa. Wstęp 
bezpłatny. Ekspozycję krakowskich szopek 
wzbogacą zbiory Muzeum Miejskiego w Za-
brzu opisujące tradycje i zwyczaje świątecz-
nego stołu.
Z kolei w siedzibie Muzeum Miejskiego przy 
ul. Powstańców Śląskich 3 dostępna jest 
wystawa „Bliżej sacrum, bliżej człowieka, ze 
zbiorów sztuki sakralnej XVIII-XX wieku Mu-
zeum Miejskiego w Zabrzu”.
Dla dzieci i młodzieży w grupach zorganizo-
wanych muzeum przygotowało zajęcia mu-
zealne: 
– „Przy świątecznym stole” – przedstawione 
zostaną wielokulturowe zwyczaje i tradycje 
związane z wieczerzą wigilijną,
– „Dzisiaj w Betlejem – górnośląskie tradycje 
bożonarodzeniowe” – przybliżają obyczaje 
ludowe od adwentu do karnawału,
– warsztaty plastyczne „Moja szopka betle-
jemska” – ukazują podobieństwa i różnice 
pomiędzy szopką krakowską a górnośląską 
„betlyjką”.fo
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Muzeum Górnictwa węglowego
ul. 3 Maja 19
tel. 32 630-30-91
Placówka przygotowała na ferie ciekawą 
ofertę edukacyjną i zaprasza grupy zorgani-
zowane na specjalny program „Z tyj graczki 
niy przyjdą płaczki”. To zajęcia na ekspozy-
cjach muzealnych zakończone rywalizacją 
w turnieju wiedzy i  bajką „Legenda o Skarb-
niku”. Dla zwycięzców turnieju przygoto-
wano upominki. Zajęcia odbywać się będą 
każdego dnia ferii w godzinach 9.00, 10.30, 
12.00. W środy feryjne dzień bezpłatny. Gru-
py należy zgłaszać telefonicznie do Działu 
Edukacji Muzealnej – 32 630 30 91 wew. 4038.

Sztolnia Królowa luiza Park 12c
ul. Sienkiewicza 43  
(wjazd od ul. Mochnackiego)
tel. 32 271 40 77
W czasie ferii placówka zaprasza w godzi-
nach 9.00-18.00 na warsztaty Politechnika 
Młodego Górnika, których tematem prze-
wodnim będzie technika oraz wszystko co 
z nią powiązane. Podczas zajęć praktycznych 

dzieci i młodzież poznają szereg zagadnień 
związanych m.in. z fizyką, chemią czy robo-
tyką. Poza tym w tych dniach istnieje moż-
liwość zwiedzania trasy podziemnej, która 
kończy się przejazdem kolejką górniczą – 
„Karlikiem”. Wstęp płatny. Konieczna wcze-
śniejsza rezerwacja – tel. 32 271 40 77.

Szyb Maciej 
ul. Srebrna 6
tel. 32 323-14-75, 605-850-905, 691-560-525
Szyb Maciej zaprasza na ferie zimowe 
w dniach 17-29.01. Darmowe zwiedzanie 
Szybu Maciej dostępne będzie dla rodzin 
o godz.: 14.00, 15.00. 16.00. Zwiedzanie połą-
czone jest z krótką lekcją edukacyjną  „Woda 
i fizyka w kuchni”. W związku z ograniczoną 
ilością miejsc obowiązuje wcześniejsza rezer-
wacja – tel. 32 323-14-75, 661-650-200.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
ul. Opolska 29
tel. 32 271-54-45
W czasie ferii placówka zaprasza dzieci i mło-
dzież codziennie w godz. 9.00-12.00
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na ciekawe otwarte zajęcia feryjne w kołach 
zainteresowań w siedzibie oraz w placów-
kach współpracujących. Na zajęcia i warsz-
taty wyjazdowe przyjmowane są zapisy. 
Dokładne informacje na www.opp3.zabrze.
magistrat.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.

Klub Kwadrat
Zabrzańskiej Spółdzielni  
Mieszkaniowej
ul. Ślęczka 8
tel. 32 271-84-64
Klub Kwadrat w czasie całych ferii zaprasza 
na zajęcia, wśród których znajdą się m.in.: 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, warsztaty 
tematyczno-muzyczne, plastyczne, gry stoli-
kowe, bal przebierańców, konkursy, turnieje.

Teatr nowy
pl. Teatralny 1
tel. 32 271-32-56/57
Młodym widzom polecamy spektakl Bajko-
wa Lista Przebojów, który obejrzeć można 
będzie podczas ferii 18 i 19.01 o godz. 10.00.
Znane i lubiane piosenki z różnych bajek, bę-
dących w repertuarze, zaprezentowane zo-
staną przez aktorów zabrzańskiej sceny: Ka-
się Łacisz-Kubacką, Danutę Lewandowską, 
Joannę Romaniak, Renatę Spinek, Grzegorza 
Cinkowskiego, Andrzeja Kroczyńskiego, Ro-
berta Lubawego, Krzysztofa Urbanowicza 
i Mariana Wiśniewskiego. Listę przebojów 
poprowadzą Dariusz Czajkowski i Jolanta Nie-
strój-Malisz. Zjawi się Plastuś, Słonik, Misiu, 
Tygrysek i wiele innych bajkowych postaci.

Śląskie rancho 
ul. Stanisława webera 18
Podczas ferii zaprasza lodowisko o wymia-
rach 20 x 40 m, które posiada szatnie, oświe-
tlenie, nagłośnienie i wypożyczalnię łyżew. 
Lodowisko czynne jest w godzinach 8.00-
22.00. Wejście o pełnej godzinie na 45 minut, 
z przerwą w godz. 13.45-15.00. 

cEnnIK: 
Bilet normalny – 8 zł/45 min
Bilet ulgowy – 4 zł/45 min
Zorganizowane grupy szkolne – do godz. 
14.00 – 4 zł/45 min
Karnet normalny – 48 zł
Karnet ulgowy – 24 zł
Wypożyczenie łyżew – 5 zł
Szafka – 2 zł
Pingwin do nauki jazdy – 5 zł

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

Aquarius Kopernik
al. Korfantego 18
tel. 519-079-093
Godziny otwarcia: 
poniedziałek-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 – godz. 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,  

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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ferie 2017
foto: MOK


